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OM STIFTELSEN GLOBAL CHALLENGES FOUNDATION
Stiftelsen Global Challenges Foundation har som mål att sporra till en större kunskap
om de mest akuta hoten mot mänskligheten – och agera som en katalysator för nya
sätt att hantera dem. Stiftelsen grundades 2012 av den svenske investeraren och
författaren Laszlo Szombatfalvy. Arbetet grundas i övertygelsen att dagens globala
utmaningar kräver globala lösningar, och att för att de lösningarna ska komma fram
behövs nya former av internationellt samarbete.
Stiftelsen Global Challenges Foundations synsätt bygger på den analys av finansiell
risk som Laszlo Szombatfalvy har tillämpat i sin fem decennier långa karriär som
framgångsrik investerare. Hans objektiva och vetenskapliga synsätt på riskbedömning
har lett honom till slutsatsen att konsekvenserna av nutidens stora risker – till exempel
klimatförändring, väpnad konflikt och extrem fattigdom – grovt underskattas av
politiker och företagsledare, som alltför ofta påverkas av kortsiktiga intressen.
Stiftelsen Global Challenges Foundation anser att 2000-talets risker – som kallas
“globala katastrofrisker” om de hotar överlevnaden för minst tio procent av världens
befolkning – är resultatet av att världen allt mer präglas av ömsesidiga beroenden.
Dessa risker tar ingen hänsyn till nationsgränser, och de kräver lösningar som våra
nuvarande system för global styrning har svårt att erbjuda.
Visserligen har många av de risker som mänskligheten nu står inför orsakats av
den snabba industriella utvecklingen, men stiftelsen vägleds av övertygelsen att
människans uppfinningsförmåga, om den kanaliseras på rätt sätt, kan avhjälpa
riskerna och trygga en bättre framtid för nuvarande och kommande generationer.
Stiftelsen Global Challenges Foundations uppdrag är att vara en plattform som
samlar de skarpaste hjärnorna från forskningsvärlden, politiken, näringslivet och
civilsamhället, så att de kan diskutera hur världssamhället bättre kan hantera de här
riskerna för alla medborgares bästa.
Stiftelsen publicerar en årsrapport som bedömer de globala katastrofriskerna.
Detta kompletteras med kvartalsriskrapporter som samlar en mångfald av globala
perspektiv på hur globala risker ska hanteras.
År 2015 finansierade stiftelsen uppropet Earth Statement inför klimattoppmötet
COP21 i Paris. Uppropet riktar sig till ledande politiker och sammanställer det arbete
som 17 av världens ledande klimatforskare har utfört. Det är undertecknat av Al Gore,
Mary Robinson, Desmond Tutu och 100 andra ledande personer.

”Riskerna vi står inför i dag är så
farliga och så globala att de har
sprungit ifrån det internationella
systemets förmåga att hantera dem.”
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A New Shape: Nya former
för globalt samarbete
I november 2016 lanserar stiftelsen Global Challenges
Foundation en ny pristävling, vars ambition är att
hitta modeller för ett globalt samarbete som klarar av
att hantera de mest akuta hoten mot mänskligheten.

I

pristävlingen ”A New
Shape” delas en prispott
på totalt 5 miljoner dollar
ut till de bästa idéerna
för ett ramverk för global
styrning som bättre kan hantera
hoten från fyra sammankopplade
”megarisker”: klimatförändring,
miljöförstöring, väpnad konflikt
(inklusive med kärnvapen och andra
massförstörelsevapen) och extrem
fattigdom. Deltagarna ska också
beakta vad det innebär att världens
befolkning ökar – enligt FN:s prognos
till 11 miljarder år 2100.
Priset kallas för ”A New Shape”
därför att det handlar om att stöpa
om eller omstrukturera det globala
samarbetet. Pristävlingen är inte ute
efter recept för att lösa problemen
vart och ett för sig, eller för att
avvärja enskilda risker. I stället bör
tävlingsdeltagarna fokusera på att
utforma en beslutsstruktur eller ett
ramverk som skulle kunna ge en
skjuts åt internationella åtgärder för
att hantera riskerna. Modellförslaget
kan gå ut på att skapa ett helt nytt
globalt ramverk eller att reformera
befintliga system.
Genom pristävlingen vill stiftelsen
Global Challenges Foundation

stimulera till visionärt tänkande om
global styrning från de skarpaste
hjärnorna inom forskningsvärlden,
politiken, näringslivet och
civilsamhället och få fram djärva och
omvälvande angreppssätt. Stiftelsen
lanserar pristävlingen i hela världen
i samverkan med respekterade
institutioner på olika kontinenter
och i nära samarbete med experter
som arbetar i institutioner för global
styrning som exempelvis FN.
Stiftelsen Global Challenges
Foundations pristävling ”A New
Shape” är öppen för alla – individer,
grupper av individer, företag eller
föreningar – överallt i världen, mellan
november 2016 och september
2017. De bästa förslagen kommer
att bedömas av en akademisk
expertpanel och vinnarna väljas av
en internationell jury på hög nivå,
bestående av respekterade personer
på den globala arenan. Den slutliga
prisutdelningen kommer att ske i maj
2018, och stiftelsen kommer att se till
att de vinnande bidragen diskuteras
globalt på högsta nivå.
Mer information om stiftelsen
Global Challenges Foundations
pristävling ”A New Shape” finns på:
www.globalchallenges.org

”Som det är nu
försöker man
lösa dagens
problem med
gårdagens
verktyg. Vi anser
att samarbetet
måste få en ny
form för att
kunna ta itu med
de viktigaste
utmaningarna i
vår globaliserade
värld.”
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