Det internationella systemet - tre olika
perspektiv
Inledning
Som hastigast gick jag igenom två olika synsätt på hur det internationella systemet fungerar. Jag tänkte att
följande lilla uppställning skulle kunna vara av värde. I boken finns ett tredje perspektiv representerat som
jag inte har talat om på lektionen, men som här finns med.
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kräver att man samarbetar.

Fred, med detta synsätt, bör vara
I denna skola menar man att världen samarbete.
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De flesta krig är numera inbördesvärldens stater. Interdependens bekrig
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I boken kallas denna modell världsMan menar också att det har utveck- samhällemodellen.
lats spelregler som alla stater numera följer.
Staterna är mer beroende av varandra nuförtiden. Råvaror och handel har internationaliserats.

Världssystemmodellen

I boken finns en tredje modell som
jag i skrivande stund inte har talat
Det finns fler aktörer än stater. Inom om på lektionerna. Den heter i boNationell säkerhet fordrar militär
vissa områden har t.ex organisatiokens variant världssystemmodellen.
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framförallt handlar om hur länder
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