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de volgende oorlogen uitbreken en wanneer? Welke
machtsverschuivingen zullen er in de wereld plaatsvinden?
Welke technologieën zullen onze manier van leven ingrijpend
veranderen? Welke wereldwijde ontwikkelingen zullen de 21e
eeuw vormgeven? Friedman beantwoordt deze vragen door
onder andere terug te grijpen op het verleden en cycli van
internationale ontwikkelingen te bestuderen. Centrale thema
is dat de 'Amerikaanse eeuw' nu echt aangebroken is
controversieel omdat veel mensen juist de eerste tekenen van
verval zien. Friedman houdt een overtuigend betoog waarom
zij het bij het kortste eind hebben. Enkele van zijn
voorspellingen: - De strijd tussen de VS en de islamitische
extremisten zal eindigen, en worden vervolgd door een
nieuwe Koude Oorlog met Rusland. - China zal een grote
interne crisis ondergaan, Mexico zal zich ontwikkelen tot een
wereldmacht. - Halverwege de 21e eeuw zal zich een nieuwe
Wereldoorlog voordoen tussen de VS en een coalitie van OostEuropese en Euraziatische landen en het Verre Oosten. Technologische ontwikkelingen zullen vooral plaatsvinden in de ruimte; de ruimte zal militair een
belangrijke rol gaan spelen en economisch worden geëxploiteerd. - En verder ook: Turkije als
scheidslijn tussen het Midden-Oosten en de EU, strijd om handelsroutes in de Grote Oceaan en de
toekomst van het Midden-Oosten. George Friedman is een Amerikaanse politicoloog en futuroloog,
CEO van Stratfor, een inlichtingendienst die vooral het bedrijfsleven voorziet van strategische
analyses over geopolitieke aangelegenheden en internationale politiek. Ook wel de 'Private CIA'
genoemd. "Friedmans voorspellingen zijn fascinerend [] een schitterend boek." Booklist "leest als
fantastische (en angstaanjagende) science fiction" Publishers Weekly
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Download online boek Nederlands De wereld in 2100 George Friedman , Are you looking for
de wereld in 2100 PDF?. If you are areader who likes to download de wereld in 2100 Pdf to any kind
of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before.
Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just
because people want choices, it is now possible to get de wereld in 2100 Pdf and any kind of Ebook
you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading de wereld in 2100 Pdf? You may think
better just to read de wereld in 2100 Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or
hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read de wereld in 2100 electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, de wereld
in 2100 Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download
de wereld in 2100 Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy
and bulky.
Follow this link to read online and download de wereld in 2100 Pdf from our online library.
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