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Kenneth Waltz Birthe Hansen Hent PDF "A lot of people don't like realists (...) Realists face the world as it is.
Most people want the world to be nicer and for people to be better."

-Kenneth Waltz

Kenneth Waltz har om nogen forstået international politik og dets væsen. Hans hovedværk, Theory of
International Politics (1979) har været med til at skabe grundlag for teoriudvikling, debatter og undervisning
inden for international politik. I Walts' teori er det særligt hans hensigt, at forklare hvordan krige opstår og

hvordan vilkårene for staternes indbyrdes forhold fremmer nogle handlemønstre frem for andre.

Hans forfatterskab og forskning er præget af en rangordning af faktorer, hvor han peger på de vigtigste
faktorer i international politik, som fx krige, magtbalance, polarisering og kernevåben, og fortaber sig ikke i

detaljer.

Forfatter Birthe Hansen, ph.d., lektor fører læseren ind i Waltz' teori og hvordan han brugte sit strukturbegreb
til at vise dynamikker i verdenspolitikken og til at forklare fx, krige, alliancer og staters tilpasning.
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