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Danmark i FN
Impotent! Vores eneste chance for at redde kloden. Ofte råbes
der fra hver sit ringhjørne, når der drøftes FN. Verdensorganisationen blev født i 1945 for at sikre fred. Det er stadig
formålet, men også bæredygtighed, rettigheder og kamp mod
fattigdom står højt på dagsordenen.
Kristine Kjærsgaard tager fat på Danmarks rolle i FN, hvor det lille
land har højstatus. Klimatopmødet COP15 fandt sted i København
i 2009, og i 2013 rykkede FN-organisationer ind i den topmoderne
og bæredygtige FN-by i hovedstaden. Så ringen er på en måde
sluttet. I 1945 drømte danske politikere nemlig om, at København
skulle huse FN’s hovedkvarter.
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Forfatteren siger:
”Ægteskabet mellem FN og Danmark har været af enorm betydning for både dansk
udenrigs- og sikkerhedspolitik. Danmark har som lille land ønsket fred og international
afspænding og engageret sig kraftigt i organisationen, selv om vi siden 1995 har lagt let
afstand til organisationen og er gået med i krige uden FN-mandat.”
”FN har bragt Danmark ud i verden og verden tættere på Danmark. På godt og ondt. Det
er fascinerende at følge, hvordan Danmark siden 1945 har håndteret sit møde med hele
verden.”
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Kristine Kjærsgaard er lektor i historie ved Syddansk Universitet.

Om serien
Danmark i FN er 11. bog i forlagets serie 100 danmarkshistorier.
Bøgerne udkommer en gang om måneden i otte år og er centrale i et
større projekt, der bl.a. omfatter appen Dyst!, materiale på danmarks
historien.dk og kronikker i Politiken.
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