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Mens verden globaliseres, florerer fattigdommen, og terror er kommet på den internationale dagsorden.
Udgangspunktet for David Helds politiske engagement bliver med kosmopolitismen at opstille et alternativ til
både den herskende neoliberale og nationalstatslige verdensorden, da de begge har spillet fallit. I modsætning
hertil er kosmopolitismen ifølge David Held midlet til at mediere forskelle og forskellighed - på tvangfri og

demokratisk vis.

Kosmopolitik præsenterer et bredt udvalg af Helds skarpeste tekster sammen med samtaler og interviews fra
1992 og helt frem til i dag. Bogen giver derfor et bidrag til flere aktuelle diskussioner, bl.a. om krigen i Irak,

skellet mellem Europa og USA, menneskerettigheder, international demokratisering og globalisering.

Bogen indeholder den første samlede bibliografi over Helds værker fra 1976 til i dag og indledes med en
fyldig introduktion til David Helds tænkning ved idéhistoriker Mikkel Thorup.
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