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område behandles med en national, regional og international vinkel. I bogen indgår forskellige teoretiske

synsvinkler (økonomi, spilteori, international politik) på problematikken.

Desuden behandles indholdet i en række centrale internationale aftaler – fra Rio til Kyoto. Netop klimapolitik
er eksemplarisk til at vise samspillet mellem det nationale, regionale og internationale niveau.

I forhold til 1. udgaven er bogen udvidet med 40 sider. Den er i høj grad tilrettelagt sådan at den vil kunne
bruges til opgaveskrivning idet der for hvert kapitel er angivet en række forslag til opgaveemner.

Der er et Minileksikon med aktører, forkortelser og begreber. Bogen vil kunne anvendes i samfundsfag på A-
og B-niveau i stx, hf, hfe og htx og vil desuden være velegnet til samspil med andre fag i fx AT.

I tilknytning til bogen er der en hjemmeside med links til supplerende materiale, relevant statistik og opgave-
og projektforslag.
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