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17    Danmark i det internationale samarbejde

Fig. 17.1 Det bipolare system.

1.1 FN

Umiddelbart efter verdenskrigens afslutning i 1945 
håbede man dog på en fredelig udvikling i verden præget 
af samarbejde mellem stormagterne. En ny stor verdensorganisation FN 
(De Forenede Nationer www.un.org) skulle sikre samarbejdet og verdens-
freden. Organisationen fik hovedkvarter i New York i USA, og Danmark 
blev medlem fra starten. Foruden freden skulle organisationen også tage 
sig af en lang række andre områder: landbrug, sundhed, økonomi, børns 
vilkår og generelle sociale problemer. Det er især på disse områder, at 
FN spiller en rolle i dag, hvor FN er med til at skabe bedre forhold for 
befolkningerne, især i landene i den 3. verden.

Der er i dag 192 medlemmer af FN, så næsten alle verdens lande er med-
lemmer. Organisationens øverste organ er Generalforsamlingen, der 
holder årsmøde en gang om året. Her har hvert medlemsland én stemme. 
I spidsen står Generalsekretæren. Det er i øjeblikket sydkoreaneren 
Ban Ki-Moon.

FN’s vigtigste organ er dog Sikkerhedsrådet, der i alt har 15 medlemmer. 
5 er permanente medlemmer. Det er de 5 sejrherrer fra 2. verdenskrig: 
USA, Rusland, Kina, Storbritannien og Frankrig. De har alle vetoret, og 
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Derimod var der mere modstand mod angrebet på Irak. Skeptikerne var 
ikke sikre på, at Irak havde masseødelæggelsesvåben, og man ville vente 
med at gribe ind, til man var helt sikker på dette. USA var derimod fast be-
sluttet på at angribe og fik bl.a. Storbritannien, Italien og Danmark med.

Muligvis frygtede amerikanerne masseødelæggelsesvåben, men med en 
sejr over Saddam Husseins regime i Irak fik USA kontrol med en af de 
største oliereserver i verden, og en fjernelse af styret ville måske 
styrke demokratiske kræfter i Mellemøsten og lette situationen for USA’s 
allierede Israel.

USA og Europa – Venus mod Mars?
Flere af de vigtigste EU-lande støttede ikke USA’s krig mod Irak. Tysk-
land og Frankrig ville ikke være med, og de andre skandinaviske lande 
sagde også nej tak. Motiverne skal måske søges i nogle helt fundamentale 
sikkerhedspolitiske holdninger hos europæerne og amerikanerne. USA 
opfører sig som krigsguden Mars, der tror, at de fleste problemer i den 
sidste ende kan løses med våben og magt.  Europæerne derimod tror mere 
på brugen af forhandlinger og fredelige midler ligesom kærlighedsgudin-
den Venus. Dette kan også udtrykkes i et skema, som du kan se nedenfor 
i fig. 17.2.

Forskellen på de sikkerhedspolitiske synspunkter i Europa og USA

Europa USA

•	 Europæerne tror på FN og international 
retsorden.

•	 Europæerne bryder sig ikke om magt-
anvendelse.

•	 EU er vores forbillede. Et projekt skabt 
på ideen om fred.

•	 Europæerne elsker fred. Men bruger 
ikke mange penge på militæret.

•	 USA mener, at international retsorden 
kan svække USA. Man må klare sig selv.

•	 USA erkender, at man må bruge magt 
for at få ret.

•	 EU blev skabt fordi USA beskyttede os 
med truslen om brugen af magt mod 
Sovjet.

•	 Europæerne forventer, at USA vil for-
svare dem.

Fig. 17.2 De sikkerhedspolitiske synspunkter i Europa og USA.

I figuren kan man tydeligt se, at det er forskellige interesser, som USA og 
EU varetager.
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Vesten kunne også blive truet, hvis millioner af sultne mennesker søgte 
mod Vesten pga. knaphed på ressourcer, politiske og sociale konflikter 
eller miljøkatastrofer. Herunder kan du i fig. 17.3 se en sammenligning 
af de to trusler.

Det symmetriske og asymmetriske trusselsbillede

Symmetriske trusler Asymmetrisk trussel

•	 Konventionelle våben

•	 Krig mellem to stater

•	 A-våben trussel fra stat

•	 Terror

•	 Miljøkatastrofe

•	 A-B-C-våben fra terrorister

Fig. 17.3 Symmetriske og asymmetriske trusler mod Vesten.

Det er tydeligt, at de symmetriske trusler passer til krige mellem stater, 
men de asymmetriske midler bruges af terrorgrupper eller guerillaorga-
nisationer.

Vi vil nu gøre en slags status over den internationale sikkerhedspolitiske 
situation. USA er stadig den dominerende militære magt i verden, men 
krigene i Irak og Afghanistan viser alligevel, at USA har svagheder, 
hvis man skal føre flere krige på en gang. Desuden trues USA økonomisk 
af fremadstormende magter som især Kina og Brasilien. Endelig har den 
økonomiske krise siden 2008 også udstillet amerikanernes svagheder.

4.1 Kamp mellem civilisationer
I 1993 skrev den amerikanske forsker Samuel P. Huntington en nu meget 
berømt artikel om ”Civilisationernes sammenstød”, hvor han forudså 
en fremtid, hvor konflikter ikke ville være mellem lande, men mellem for-
skellige civilisationer. På næste side kan du i fig. 17.4 se, hvordan verden 
er opdelt i forskellige civilisationer.

4. Den ny verdensorden
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Fig. 17.4 Verden opdelt i civilisationer.

Huntington mente, at verden ville komme til at bestå af 7-8 civilisatio-
ner, der ville komme til at kæmpe om verdensherredømmet. USA’s krige 
i Irak og Afghanistan var således i Huntingtons forestillingsverden en 
kamp mellem den kristne/vestlige civilisation og en arabisk/muslimsk ci-
vilisation. Andre har dog fremhævet, at langt de fleste muslimer er mode-
rate og støtter ikke kampen mod amerikanerne og Vesten. På den anden 
side kan man måske godt i fremtiden forestille sig en økonomisk, politisk 
og militær konfrontation mellem USA og det stadig stærkere Kina.

Efter 2. verdenskrig blev der etableret en række internationale organisa-
tioner, som skulle sikre et øget samarbejde mellem verdens lande, og vi 

5. Det internationale økonomiske samarbejde

8 civilisationer i verden
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