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“De största hoten vi upplever idag är
gränsöverskridande; de behöver därför
motverkas av alla länder tillsammans baserat
på en insikt om vårt inbördes beroende. Det är
därför jag anser att vi behöver hitta en ny global
styrmekanism för att hantera dem.”
Laszlo Szombatfalvy, Global Challenges Foundations grundare
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S

tiftelsen Global Challenges
Foundation (GCF)
grundades 2012 av den
svenske finansanalytikern
och författaren Laszlo
Szombatfal¬¬vy. Målet för GCF:s arbete
är att medverka till att minska de
största globala problemen och riskerna
som hotar mänskligheten. Stiftelsen
arbetar via två parallella vägar:
1. Öka kunskaperna och insikterna
om de stora globala riskerna och
problemen hos beslutsfattare,
opinionsbildare och allmänhet.
2. Stimulera debatt och tänkande
kring nya, bättre och rättvisare
modeller för hur de största globala
hoten och utmaningarna kan
hanteras på ett mer verkningsfullt
och rättvist sätt.

BAKGRUND

Världen har förändrats radikalt
under de senaste hundra åren. I många
avseenden är det en förändring till det
bättre. I de flesta länder har både den
genomsnittliga levnadsstandarden
och den förväntande livslängden ökat
väsentligt. Dessutom har de tekniska
landvinningarna gjort samhället
globalt, både ekonomiskt och
kulturellt.
Det finns dock en tydlig baksida av
denna i grunden positiva utveckling.
Vissa problem har blivit större och
nya risker har dykt upp som hotar
mänskligheten. Den kanske mest
dramatiska förändringen är att
människan för första gången är i stånd
att allvarligt skada det ekosystem som
vi alla är helt beroende av – och är
dessutom på god väg att göra det.
Tillsammans med ledande forskare
har GCF identifierat ett antal risker
som skulle kunna hota existensen
för minst en tiondel av jordens
befolkning. Sådana risker kallas

globala katastrofrisker, och de fem
mest akuta är:
• Klimatförändringen
• Annan storskalig miljöförstöring
• Politiskt motiverat våld
• Extrem fattigdom
• Befolkningsökning
Dessa fem huvudutmaningar är
dessutom inbördes beroende och
påverkar varandra negativt, vilket
kräver omedelbara, gemensamma
åtgärder av världens stater. Eftersom
detta innefattar de största hoten mot
mänskligheten bör de ligga högst
på den internationella politiska
dagordningen för att skydda
nuvarande och framtida generationer.
Men det är de inte, och det finns två
huvudsakliga anledningar till det: 1)
Problemens och riskernas omfattning
har underskattats på grund av
otillräcklig kunskap och bristande eller
obefintlig risk- och problemanalys,
och 2) det internationella politiska
systemet har ännu inte anpassat sig till
dagens globala samhälle.

PRISTÄVLINGEN ”A NEW SHAPE”

Vid New Shape Forum i maj 2018
delade GCF ut totalt 1,8 miljoner USD
till tre finalister i Global Challengestävlingen 2017: A New Shape.
Tävlingen efterlyste bättre modeller
för internationellt samarbete
med förmåga att hantera de mest
akuta hoten mot mänskligheten.
Målet var att stimulera framsynt
tänkande hos de skarpaste hjärnorna
inom akademin, näringslivet och
civilsamhället för att utforma
transformativa angreppssätt och
säkra en bättre framtid för alla. 2702
bidrag från 122 länder skickades in till
tävlingen, vilket speglar det verkligt
globala engagemang som GCF
strävade efter.

NEW SHAPE FORUM

New Shape Forum, som hölls den
27-29 maj 2018, samlade över 200
ledande tänkare och experter i
Stockholm. Deltagarna diskuterade
nya idéer om hur den globala
styrningen ska förbättras för att
hantera vår världs mest akuta
problem, med utgångspunkt i de
bästa bidragen till tävlingen A
New Shape. Bland huvudtalarna
fanns Margot Wallström, Sveriges
ställföreträdande statsminister och
utrikesminister; Michael Møller,
generaldirektör för FN-kontoret
i Genève; och Johan Rockström,
internationellt erkänd forskare,
avgående VD för Stockholm
Resilience Centre, och tillträdande
direktör för Potsdaminstitutet för
klimatkonsekvensforskning (PIK).

A NEW SHAPE-PROCESSEN

GCF har fortsatt ett starkt åtagande
att vidareutveckla idéer som kan ge
bättre global styrning som mildrar
de största riskerna mänskligheten
står inför i dag. I juni 2018 utsågs
fem arbetsgrupper som kommer att
få finansiering av GCF. Det är en del
i strävan att öka mängden forskning
och kunskap, och utveckla mer
helhetsinriktade modeller för global
styrning. Grupperna kommer att ha
möjlighet att presentera resultaten
av sitt arbete vid Fredsforum i
Paris i november 2018, där ledande
politiker, experter och tänkare från
hela världen kommer att närvara.

GCF:S ARBETE

GCF har strävat efter att uppnå sina
mål genom ett mångfasetterat och
helhetsbaserat arbetssätt. Exempel
på detta är bland annat följande:

fakta och idéer som rör globala risker
och hur de kan hanteras och minskas.
Global Challenges på
Handelshögskolan i Stockholm.
GCF har lämnat ett bidrag på
40 miljoner SEK till att inrätta
Global Challenges-spåret vid
Handelshögskolan i Stockholm.
Enkätundersökningar.
GCF beställer internationella
enkätundersökningar om hur
medborgare i olika länder
rangordnar olika globala risker,
hur de uppfattar de nuvarande
styrningssystemen för dessa risker,
och vad respondenterna anser vara
det bästa sättet att hantera dem på.
Arrangemang. GCF verkar
kontinuerligt som initiativtagare
till, deltagare i och sponsor
för internationella möten och
konferenser om globala risker
och global styrning. Exempel på
samarbetspartner vid tidigare
arrangemang är Brookings
Institution i Washington, Chatham
House i London, TERI i New Delhi,
Tsinghua-universitetet i Beijing,
Getúlio Vargas-stiftelsen i São Paulo,
och SAIIA i Johannesburg.
Educators’ Challenge. Parallellt
med tävlingen A New Shape
uppmanades pedagoger att ta sig an
den viktiga uppgiften att bygga upp
kunskapen om globala institutioner
och ett engagemang för en reform av
institutionerna. Priser à 5 000 USD
kommer att delas ut vid Fredsforum
i Paris till de mest innovativa
strategierna och kreativa försöken
att uppnå detta syfte.

Periodiska rapporter. GCF
samarbetar med forskare och tänkare
från hela världen för att presentera
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