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den humanitære intervention i Libyen, krigen mellem Georgien og Rusland samt FN´s klimapolitik. Det er

bogens formål at inspirere til at foretage selvstændige analyser af international politik.

Bind 2 i serien Studier i global politik og sikkerhed. Seriens fagredaktion: Professor Sten Rynning, Institut
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