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«No country in recent decades  ha s  achieved 

economic success , in terms of substa ntia l 

increa ses  in living  standards  for its people, 

without being  open to the rest of the world»

IMF  2001.



TRE GLOBALE MAKTENDRINGE R VIL PRE GE DET 21. ÅRH.

I. Diffus jon av makt fra stater til ikke-statlig e aktører; g jennom 

teknolog isk innova s jon og nye muligheter for kommunika s jon.

II. Diffus jon av kulturelle og relig iøse verdier, og en mulig  

maktkonflikt mellom dem som følge av økt migra s jon og 

demogra fiske endringer.

III. Trans is jon av makt fra stater i vest til stater i øst. 



I. Diffus jon av makt fra S TATE R til IKKE -S TATLIGE aktører; g jennom 

teknolog isk innova s jon og nye muligheter for kommunikas jon.

Bilde: 

https://en.wikiquote.org/wiki/Occupy_Wall_S treet

Transstatlige selskaper endrer 

verden, men også 

sivilsamfunnsorganisa s joner.

Mellom 1993 og 2003 økte 

antallet NGO-er g loba lt fra 28 

901 til 58 588. 

S amtidig  ser den folkelig e 

motstanden mot stater ut til å 

øke. 

I noen tilfeller blir slik 

motstand organisert i 

terrorgrupper og nettverk. 

Men dette skjer primært i 

havarerte stater.



II. Diffus jon av KULTURE LLE og RE LIGIØS E verdier, og en mulig  

maktkonflikt mellom dem som følge av økt MIGRAS J ON og 

DEMOGRAF IS KE endringer.

Bilde: https://politiko.a l/orakulli-i-pa s -lufte-se-

ftohte-huntington-apo-fukuyama /

Francis  Fukuyama  

1992: The End of

History and the Last Man

S amuel P. Huntington 

1993: The Clash of

Civilizations?



Frem til midten av 2000-tallet g ikk verden i Fukuyamas retning , 

men forholdene har forverret seg  i stadig  flere land. 

105 land har opplevd tilbakegang  i innbyggernes  frihet de sis te ti a ̊rene, 

spes ielt i forhold til rettsstatlig e prins ipper og ytring s frihet, 

mens bare 61 land har opplevd fremgang . 

Midt-Østen og Nord-Afrika kommer da ̊rligs t ut, etterfulgt av Euras ia . 

=> stadig  flere mennesker reiser fra sine hjemland

=> ifølge FN: 244 millioner migranter reg is trert globa lt i 2015 

=> en økning  pa ̊ 41 prosent siden 2000 



BE FOLKNINGS E NDRINGE R 2013-2050 

= FE RTILITE TS RATE R BE TYR MYE

Data: https://www.pwc.com/gx/en/industries /financia l-services /projectblue/demographic-change.html

Nesten to tredeler av da gens  migranter bor i E uropa  (76 

mill.) og Asia  (75 mill.), etterfulgt av Nord-Amerika  (54 

mill.), Afrika (21 mill.), Latin-Amerika /Karibia  (9 mill.) og 

Oseania  (8 mill.), men det er store forskjeller i ̊ hvor 

migrantene kommer fra. 

Nord-Amerika  og Oseania  har 98 og 87 prosent fra andre 

verdensdeler, mens migranter ellers primært kommer fra 

land i samme verdensdel. Europa  har for eksempel bare 

47 prosent innvandrere fra andre kontinenter. 



III. Trans is jon av makt fra stater i VE S T til stater i ØS T

Kart: https://architexturez.net/pst/az-cf-181775-1489728580/ og https://www.pwc.com/gx/en/world-

2050/a ssets/pwc-world-in-2050-summary-report-feb-2017.pdf.

BNP i 2050: Rødt = høyere enn i dag , gult = lavere. 



III. ... eller handler det om BYE R?

Kart: https://architexturez.net/pst/az-cf-181775-1489728580/ og 

https://www.wired.com/story/a irbnb-new-york-city-reach-truce-on-home-

sharing -data/.



UTFOR DRINGENE

Kilde: https://www.vg .no/nyheter/utenriks/i/LnPAWR/naa -blir-han-verdens -mektigste-s lik-er-joe-

biden

HANDELS HINDRINGE R

OPP RUS TNING

NAS JONALIS ME





THE S AD S IDE

OF THE S TORY ... 

Kilde. https://www.s ipri.org/media /press -relea se/2021/world-military-spending -rises -a lmost-2-

trillion-2020

US D 1981 BILLION

OPP 2,6 % FRA 2019



Kilde: 

http://www.a ljazeera.com/mritems/Images/2017/1/21/61d193c120

854619a7a9a370ac4953d3_18.jpg

NAS JONALIS TIS KE PARTIE R

KAS TE R S KYGGE R OVE R E UROPA

Fra venstre mot høyre: Matteo S a lvini (Lega  Nord), Harald Vilimsky

(FP Ö), Geert Wilders (PVV), Marcus  Pretzell fra den europeiske 

samarbeids -organisa s jonen for høyreradika le partier ENF, Marine Le 

Pen (Front Nationa l) og Frauke Petry (AfD).



Kilde https://da lia research.com/right-wing -populism-the-european-worldview-divide/..


