Boek van de week: Development without Destruction; The
UN and Global Resource Management

" Grote uitdagingen "
David Spuesens, Boekverkoper
Aanstaande maandag begint de 74e editie van het tweejaarlijks gehouden congres van de
International Law Association (ILA). De staat van het internationaal recht anno 2010 is er een
van diversiteit en diepgang, waarbij de focus vooral ligt op economische en humanitaire
ontwikkeling met aandacht voor behoud van onze natuurlijke bronnen en leefomgeving.
Sustainable development en Development without Destruction vormen de grote uitdaging
voor de internationale gemeenschap in de 21e eeuw. Een uitdaging waarbij de VN een
belangrijke rol speelt. Professor Schrijver biedt in deze uitgave een historische kijk op de rol
van de VN in de promotie van duurzame ontwikkeling en benadrukt daarin onder andere de
morele en principiele overwegingen waarmee de internationale gemeenschap wordt
geconfronteerd. Een uiterst interessant boek in een reeks die zeker aandacht verdient.

Omschrijving
Since 1945, the UN has been actively engaged in conceptualizing strategies for both
economic development and a sustainable environment. From a broad historical perspective,
"Development without Destruction" sketches the role played by organizations and ... meer

Recensies
Waardering:
Dit boek is het 'Boek van de week' van week 33, 2010

Aanstaande maandag begint de 74e editie van het tweejaarlijks gehouden congres
van de International Law Association (ILA). De staat van het internationaal recht
anno 2010 is er een van diversiteit en diepgang, waarbij de focus vooral ligt op
economische en humanitaire ontwikkeling met aandacht voor behoud van onze
natuurlijke bronnen en leefomgeving. Sustainable development en Development
without Destruction vormen de grote uitdaging voor de internationale
gemeenschap in de 21e eeuw. Een uitdaging waarbij de VN een belangrijke rol
speelt. Professor Schrijver biedt in deze uitgave een historische kijk op de rol van
de VN in de promotie van duurzame ontwikkeling en benadrukt daarin onder

andere de morele en principiele overwegingen waarmee de internationale
gemeenschap wordt geconfronteerd. Een uiterst interessant boek in een reeks die
zeker aandacht verdient.

