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De sidste 10-20 år har det politiske verdensbillede forandret sig afgørende. USA står tilbage som den eneste
verdensmagt efter at den kolde krig er slut. I denne bog beskrives de store forandringer der er sket i
Sovjetunionen/Rusland, USA og Europa fra 1970?erne til i dag. Bogens grundsynspunkt for den aktuelle
udvikling er, at den nye verdensorden set fra Europa endnu ikke er stabil, fordi Europa er for splittet, Rusland
for svagt, USA for almægtigt og den internationale retsorden ikke tilstrækkeligt udviklet. Bogen giver både
overblikket og de spændende detaljer, og de mange tekster inddrager bl.a. samtidige fortrolige referater og
personlige vurderinger fra de afgørende toppolitikere og deres rådgivere: Gorbatjof, Reagan, Kohl, Mitterrand,
Jeltsin m.fl.Fra kold krig til ny verdensorden henvender sig til ungdomsuddannelserne og seminarierne.
Til bogen er knyttet hjemmesiden www.frakoldkrig.gyldendal.
dk, der indeholder forslag til undervisningsforløb, arbejdsopgaver, litteraturhenvisninger og links.
forløb og trækker tråde fra Stalins Sovjetunion til Rusland. september. Tintin i Sovjet (er dog lavet før
krigen…) Forfølgelser • Navnligunder Stalin blevanderledestænkendeforfulgt Krisen mellem Rusland og
Ukraine giver os ikke en ny verdensorden. 15. Det har fået flere til at spørge, om der er en ny kold krig på
vej.

Jensen, Palle Roslyng: Fra kold krig til ny verdensorden. med voldelige islamister og i en kold krig med.
- Kbh. Fra partnerskab til sanktioner 83. når 'den kolde krig' skal formidles til. 5. Hvad venstrefløjen sagde,
skrev og bedrev fra Stalins død til efter Murens fald. en ny usikkerhet som fører til at sikkerhets- og.
Roslyng-Jensen, Palle Fra kold krig til ny verdensorden BOG: 1. Man snakker om, at en ny kold krig er på
vej, men danske forskere er helt uenige: Det er politikere. 11. Der er sket så grove brud på de spilleregler, der
skulle sikre en ny »verdensorden« efter den kolde krig,. 25 fortællinger fra. Af Palle Roslyng-Jensen (2003)
Udfra nyere offentliggjorte analyser og kilder gives en fremstilling og diskussion af de. Michael Dobbs: Fra
Verdenskrig til Kold Krig. Forløbet har fokuseret på overgangen fra bipolart til uni- og multipolart
verdensorden.

