
Verden efter 1989

Efter Sovjets. opløsning var Rusland stærkt svækket
Landet ophørte med at være en supermagt
Efter Den kolde krig var der kun én supermagt tilbage: USA
I Europa kunne man begrænse de militære udgifter
Nye udfordringer: nationale modsætninger i tidl. kommu. lande

Østeuropa bliver igen en del af et samlet Europa

Landene i Østeuropa måtte overveje, hvordan fremtiden skulle formes
Afløser til planøkonomien?!?

Tyskland: Få år efter Murens fald var Berlin igen hv.stad og DDR var blevet
indlemmet i BRD

Høj arb.løshed i tidl. DDR, lave lønninger, dårlige leveforhold kontra BRD
Andre østeuropæiske lande gik over til vestlig markedsøkonomi
Det var dog ikke uden problemer

Svag økonomi
Hverken lyst/råd til at opbygge en stor social sektor

2004: De fleste østeuropæsike lande var blevet medlem af NATO og EU

Rusland og konflikten i Jugoslavien

Udviklingen i Rusland var mere ujævn
1992: Privatisering af stor del af økonomien - løste ikke økonomiske problemer
Rus. præget af tilbagegang
1998: Økonomien brød næsten sammen
Siden 1998 stabil fremgang
90’erne: borgerkrig i Jugoslavien

1992-95: Bosnien-Hercegovina ml. serbere, kroatere og bosnier
Krigen blev først stoppet da USA greb ind
Efter fredsaftale: udstationering af fredsbevarende styrker

Globalisering i 1990’erne - verden blev mindre

Kulturel globalisering kontra national identitet
Politisk globalisering

Efter kommu. fald var der kun én rigtig måde at indrette sig på som land
Liberalisme og demokrati

Økonomisk globalisering
International handel, investeringer over landegrænser, valutahandel
1987: 190 mia. dollers dagligt
1998: 1490 mia. dollers dagligt
Internettet hjalp også til

Transportomkostningerne faldt - muligt at oursource
Fra 2001 til 2004 mistede USA 3 mio. arb.pladser i industrien pga. oursourcing

Terrorisme
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Efter islamistiske fundamentalisters overbevisning, beskytter USA Israel OG de
vestligt orienterede islamiske lande, Jordan, Saudi-Arabien m.fl.
Oktober 2001: USA indleder krig mod Taliban i Afghanistan
Bekæmpelse af terrorisme og forsvar mod terrorangreb kom øverst på den politiske
agenda overalt i verden
Truslen fra Sovjet var erstattet af truslen om terror

Krigen mod Irak 2003

Golfkrigen 1990-1991: Irak, under Saddam Hussein, invaderede i august 1990
uprovokeret Kuwait (lille, rig, forsvarsløs oliestat)
USA og FN slog Hussein
Han måtte love at destruere sine masseødelæggelsesvåben
Inspektører fra FN skulle sikre, at han gjorde det, men han lagde dem hele tiden
hindringer i vejen og de forlod Irak i protest
2002: tropper overførtes til området pga. frygt for at Saddam Hussein skulle blive
en trussel
Marts 2003: USA, GB og bl.a. DK gik i krig mod Irak, men andre land syntes det var
for hastigt. De ville lade våbeninspektørerne prøve igen
Krigen blev suveræn sejr for USA
1. maj 2003: Krigen sluttede med koalitionstab på 138 mand
Senere viste det sig, at der ikke var masseødelæggelsesvåben i Irak
Det var meget vanskeligt at skabe fredelige tilstande i landet

I stedet for et forbilledesdemokrati i Irak fik man sammenstød og
selvmordsbomber

Miljø og energi

1980’erne: miljøkatastrofer
Indien: 3800 døde pga. udslip fra kemikaliefabrik
1986: Tjernobyl
Ørkenen i Afrika bredte sig = tørke og sultekatastrofer
Brundtland-rapporten: udarbejdet af FN-kommision som forberedelse til
konference i 1992 i Rio.

“bæredygtig udvikling” lanceret

Fra Amerikas til Asiens århundrede?

1700-tallet: Frankrig dominerende i Europa
1800-tallet: GB
1900-tallet: USA
2000-tallet: ??? - Kina, Indien, Asien? EU?

- og i Danmark

1980’erne: den danske økonomi blev vendt
1990 og frem: betalte af på udlandsgælden
DF dukkede op i politik
Stadig forbehold over for EU


