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Kap. 24 Danmark i det internationale samarbejde

1. Danmark i det internationale system 1945-1990
I 1945 sluttede 2. verdenskrig, og USA og Sovjetunionen stod tilbage
som de 2 vigtigste sejrherrer. Skønt de havde vundet krigen mod Tyskland
og Japan sammen, opstod der hurtigt spændinger mellem de 2 supermagter. I 1949 havde begge lande fået atomvåben, og da en krig mellem de 2
lande dermed kunne medføre total udslettelse, blev deres uoverensstemmelser i stedet til en “kold krig”, hvor man kæmpede om at dominere
verden politisk, økonomisk og militært. Der opstod et system, hvor 2 store
magter og deres allierede stod over for hinanden i et bipolart system,
som du kan se det i fig. 24.1
Det bipolare system
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Fig. 24. 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
og sejrherrerne. En ny stor verdensorganisation FN (De Forenede Nationer) (www.un.dk) skulle sikre samarbejdet og verdensfreden. 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
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skibe. Den ny fjende var mere uforudsigelig, og våbnene, der blev brugt,
var asymmetriske. De kunne bruge passagerfly, vejsidebomber eller
selvmordsbombere. Man måtte også regne med, at terrorgrupper ville
forsøge at sprede masseødelæggelser i storbyer.
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. 24.2 se en sammenligning
af de 2 trusler.
Det symmetriske og asymmetriske trusselsbillede
Symmetriske trusler
• Konventionelle våben
• Krig mellem 2 stater
• A-våbentrussel fra stat

Asymmetrisk trussel
• Terror
• Miljøkatastrofe
• A-B-C-våben fra terrorister

Fig. 24.2 Det symmetriske og asymmetriske trusselsbillede.

Det er tydeligt, at de symmetriske trusler passer til krige mellem stater,
mens de asymmetriske midler bruges af terrorgrupper eller guerillaorganisationer.

7. Ulandsbistand som sikkerhedspolitik
Efter den kolde krigs afslutning er atomtruslen også trådt i baggrunden
som den mest alvorlige trussel mod vores civilisation. I dag ser man også
fattigdommen i ulandene som en trussel mod vores sikkerhed her i Vesten og i verden generelt. Vores sikkerhed kan blive truet af krige i den 3.
verden. Jordens klima kan blive truet af miljøødelæggelser i ulandene,
der ikke har råd til at standse forurening eller stoppe fældning af regnskov. Endelig kan fattigdommen og nøden i ulandene medføre voldsomme
flygtningestrømme mod Europa.
I starten af kapitlet rejste vi også spørgsmålet om størrelsen af støtten.
Skal vi holde os til den internationale målsætning på 0,7 % af BNP, eller
skal vi gøre lidt ekstra og give hele 1 %. Og hvem skal være med til at
bestemme modtagerlandene og vælge projekter. Her er der mange svære
problematikker, som vores ulandspolitik dækker.
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9. 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
forskellige civilisationer. Herunder kan du i fig. 24.3 se, hvordan verden
er opdelt i forskellige civilisationer.
8 civilisationer i verden

Slavisk-ortodoks civilisation
Vestlig
civilisation

Japansk
civilisation

Hinduistisk
civilisation

Afrikansk
civilisation

Kinesisk
civilisation

Islamisk
civilisation

Sydamerikansk
civilisation

Fig. 24.3 Verdens civilisationer i Huntingtons forestillingsverden.

Huntington mente, at verden ville komme til at bestå af 7-8 civilisationer,
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 civilisation. Andre har dog fremhævet, at langt de fleste muslimer er moderate
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Hos idealismen gennemgår verden en udvikling mod en mere og mere
fredelig tilstand. Denne starter i det rene kaos, ændrer sig til udskiftning af regimer og ender i kollektiv sikkerhed. Det er især ved at se på
demokratier, at denne opfattelse styrkes, da demokratier stræber efter
fredelige konfliktløsninger.
Realismen opfatter international politik som styret af magt og snævre
nationale interesser, der nødvendigvis betyder, at konflikt og krig mellem stater altid er en mulighed. Konflikter mellem lande er en form for
anarki, hvor suveræne stater står over for hinanden. Enhver stat må tage
vare på egen sikkerhed ved at opruste og ved at søge alliancer med andre
stater. Krig kan bedst forhindres gennem magtbalance, hvor stater eller
grupper af stater, der er nogenlunde lige stærke, holder hinanden i skak.
Ændringer i denne magtbalance kan skabe nye voldelige konflikter.
Du kan i fig. 24.4 se en skematisk opstilling af de 2 holdninger.
Idealisme

Realisme

Krige og konflikter kan undgås

Krige og konflikter er uundgåelige

Staterne har fælles interesser

Stater styres af nationale interesser

Der er ikke bestemte magtforhold mellem
stater

Styrke bygger på militær og økonomisk
magt

Brug af magt skal undgås

Magtanvendelse er naturlig

Fig. 24.4 Idealisme og realisme i international politik.

12. Det internationale økonomiske samarbejde
Efter 2. verdenskrig blev der etableret en række internationale organisationer, som skulle sikre et øget samarbejde mellem verdens lande, og vi
har allerede nævnt FN. Ideen var, at hvis man samarbejdede og handlede
med hinanden, så havde man formindsket motiverne til at gå i krig.
I dette afsnit præsenterer vi nogle af de vigtigste økonomiske organisationer WTO, IMF, Verdensbanken og OECD.
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