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Tættere på 
verden

JORDENS HOVEDSTAD
Hvis København bliver verdens midte,
Vil mange blive glad ve’ det,
Og andre finde det aparte,
Fordi de trode, at den var det

Danmark som hovedsæde for De Forenede Nationer 
(FN). Sådan løb rygtet i 1945-46, og det blev indfan-
get på humoristisk vis af digteren Piet Hein (1905-
1996), der forklarede sit digt med en kort overskrift: 
”Urbanocentrisk stemning, da det et øjeblik så ud 
til, at København ville blive UN’s hovedsæde.” Rygtet 
og digtet var ikke grebet ud af den blå luft. I juli 1945 
kunne Politikens læsere konstatere, at den norske 
journalist, redaktør og politiker Arvid G. Hansen 
(1894-1966) ikke var overrasket over, at Køben-
havn var bragt i spil. Danmark havde nemlig bedre 
kontakt med Europa og verden end både Norge og 
Sverige, og landet kunne være et effektivt bindeled 
mellem øst og vest. 

Efter alt at dømme var København dog ikke of-
ficiel kandidat. Danmark deltog ganske vist i FN’s 
Forberedende Kommission, men her var medlem-
merne uenige. Skulle hovedsædet ligge i USA eller i 
Europa? Og hvis det skulle ligge i USA, skulle det så 
være på den amerikanske øst- eller vestkyst? San 
Francisco, New York og Philadelphia var på tale, 
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med den britiske 
premierminister 
Winston Churchill. 
Mødet blev 
startskuddet til FN.
|| The Granger 
Collection/Ritzau 
Scanpix

3

men samtidig overvejede den danske regering at 
bringe København i spil, hvis drøftelserne pegede på 
Europa. Den danske regering kunne godt acceptere 
en by på den amerikanske østkyst, men hvis der al-
ligevel skulle ”opstaa Spørgsmål om et Sted i Europa 
og specielt et af de mindre, europæiske Lande”, fast-
holdt ”man fra dansk side sit Ønske om at bringe 
København i Forslag.” Københavns overborgmester 
forsynede Udenrigsministeriet med materiale, der 
kunne belyse ”Københavns Egnethed som Hoved-
sæde.” Både den danske regering og Københavns 
overborgmester ville tilsyneladende gerne gøre 
Danmark og København synligt på verdenskortet og 
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i FN. Men diskussionen og konkurrencen mellem 
de amerikanske byer stoppede, da filantropen John 
D. Rockefeller (1874-1960) den 10. december 1946 
tilbød et stort stykke jord på Manhattan til en værdi 
af 8,5 millioner dollars. FN’s hovedsæde kom til at 
ligge i New York. 

De indledende manøvrer til dannelsen af FN 
fandt sted allerede under Anden Verdenskrig. Den 
14. august 1941 holdt den amerikanske præsident, 
Franklin D. Roosevelt (1882-1945), og den britiske 
premierminister, Winston Churchill (1874-1965), 
et hemmeligt møde på et slagskib i Atlanterhavet. 
Efter mødet udsendte de Atlanterhavserklæringen 
om den fred, der skulle skabes efter Anden Ver-
denskrig. I stedet for væbnet magt skulle der skabes 
et bredere og permanent system af sikkerhed for 
alle verdens nationer.

Betegnelsen De Forenede Nationer – De Forene-
de Stater var jo taget – blev brugt første gang, da 26 
stater var samlet i Washington D.C. den 1. januar 
1942 og underskrev De Forenede Nationers Erklæ-
ring. Erklæringen godkendte Atlanterhavserklærin-
gen, og man tilsluttede sig kampen imod Aksemag-
terne: Tyskland, Italien og Japan. På den måde var 
De Forenede Nationer under Anden Verdenskrig en 
krigsalliance. Først efter Anden Verdenskrig blev 
det navnet på en international organisation.

Den 30. oktober 1943 mødtes repræsentanter 
for de fire stormagter – USA, Storbritannien, Sov-
jetunionen og Kina – i Moskva, og de blev enige om 
at oprette en international kollektiv sikkerhedsor-
ganisation efter krigen. FN skulle have en general-
forsamling, hvor alle medlemslande havde en stem-
me, og et sikkerhedsråd bestående af roterende 
medlemmer med en stemme hver og stormagterne 
som permanente medlemmer med vetoret. Det var 
erfaringen fra FN’s forgænger, Folkeforbundet, der 
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gjorde sig gældende. I Folkeforbundet havde alle 
medlemsstater haft en stemme, men der var ikke 
vetoret. Nu holdt alle stormagter på, at stater med 
mest magt i verden skulle have vetoret i den nye 
organisation.

FN’s grundlæggende konference fandt sted i 
San Francisco fra den 25. april til 26. juni 1945. Der 
deltog delegationer fra de 46 stater, der havde un-
dertegnet De Forenede Nationers Erklæring eller på 
anden vis havde opnået status som allieret nation. I 
dag opfatter de fleste det nok som helt naturligt, at 
Danmark er medlem af FN. Og hvis danskere i 1945-
46 – som Piet Hein antydede – opfattede Danmark 
som verdens midte, må de have glemt, at Danmark 
faktisk ikke var selvskrevet til medlemskab. Dan-
mark kom først med, da FN’s konference i San Fran-
cisco havde været i gang i lidt over en måned. 

På grund af den tyske besættelse havde landet 
ikke status som allieret nation og var ikke indbudt 
til konferencen i San Fransisco. Det hjalp ikke, at 
Danmarks uafhængige ambassadør i Washington, 
Henrik Kauffmann (1888-1963), på opfordring fra 
Roosevelt og Churchill uden Udenrigsministeriets 
samtykke havde underskrevet FN-erklæringen i ja-
nuar 1942. USA ønskede at opmuntre ”frie bevægel-
ser”, der repræsenterede den folkelige vilje i besatte 
lande. Kauffmann forsøgte med sin underskrift at 
udnytte den kattelem, der opstod, da amerikanerne 
talte om de frie bevægelser. På den måde kunne 
Danmark fremstå som allieret nation. Også selv om 
bevægelserne ikke var anerkendt som officielle re-
præsentanter for besatte lande. 

Danmark var jo ikke inviteret til konferencen i 
San Francisco. Men ikke nok med det. Sovjetunio - 
n en var stærk modstander af dansk deltagelse. Til 
at begynde med kæmpede stormagten mod øst for 
at skaffe danske kommunister indflydelse i Dan-
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mark, men gradvist blev Sovjetunionen mere imø-
dekommende og opgav sin modstand imod dansk 
deltagelse. Danmark kunne derfor endelig tiltræde 
konferencen. Det skete den 5. juni – grundlovsdag 
– 1945, og Danmark underskrev FN-pagten den 26. 
juni 1945 og blev et af 51 oprindelige medlemmer. 

Det var en skelsættende begivenhed for Dan-
mark. 

International retsorden og kollektiv sikkerhed 
er ideelt for mindre lande, der kun har få midler 
til militær. I 1945 ønskede de fleste danske politi-
ske partier da også FN-medlemskab. Det var dog 
snarere realpolitiske end FN-orienterede idealpo-
litiske overvejelser, der lå bag det danske ønske om 
FN-medlemskab. Danmark befandt sig i en usikker 
udenrigspolitisk situation, for landet var blevet 
befriet af dels Storbritannien, dels Sovjetunionen, 
der havde tropper på Bornholm frem til marts 1946. 
Samtidig krævede modstandsbevægelsen et opgør 
med den traditionelle, men efter 9. april 1940 upo-
pulære neutralitetspolitik. Derfor var medlemskab 
af FN ideelt. 

Danmark blev en del af det gode selskab og 
skulle ikke hurtigt vælge side i den begyndende 
øst-vest-konflikt. På den måde var FN helt central 
for Danmark i 1945. Siden har FN været stedet, hvor 
Danmark har mødt verden, og verden er blevet be-
kendt med Danmark. Det har givet Danmark både 
udfordringer og muligheder. Danmark skulle som 
medlem af FN pludselig tage stilling til konflikter 
på den anden side af Jorden, der ellers ville have 
været Danmark ganske uvedkommende. Samtidig 
gav FN-medlemskabet Danmark mulighed for at 
opdyrke og pleje et internationalt image, der kunne 
være til fordel udenrigspolitisk og i forhold til han-
del med andre lande. Danmarks medlemskab af FN 
i 1945 og politik i organisationen er derfor en helt 
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central begivenhed og et vigtigt emne i Danmarks 
historie.

Mens det var realpolitiske overvejelser, der i 
1945 lå bag det danske ønske om FN-medlemskab, 
har medlemskabet siden været et vigtigt grundlag 
for det internationale engagement. Men hvad var 
det egentlig for en organisation, Danmark i 1945 
blev medlem af? Har Danmark blot været medlem 
af en ineffektiv snakkeklub, som ikke har formået at 
indfri sit formål om at ”frelse kommende generatio-
ner fra krigens svøbe”, som det hedder i indlednin-
gen i FN-pagten? Eller har FN rent faktisk formået 
at være en spiller i den internationale politik? 

Vandene er delte. Det er tydeligt, at FN ikke 
konsekvent har forhindret krige i at bryde ud. Deri-
mod er det rimeligt at hævde, at organisationen har 
bremset konflikter og været med til at skabe fred. 
Og når skytset rettes imod FN, er det værd at huske, 
at den amerikanske præsident, Harry S. Truman 
(1884-1972), i forbindelse med underskrivelsen af 
FN-pagten mindede om, at FN er, hvad medlems-
landene kan blive enige om. FN har, om ikke andet, 
gjort så stor en indsats, at organisationen flere 
gange har fået Nobels Fredspris. Både personer og 
FN-særorganisationer har modtaget prisen. På den 
måde er FN i hele sin levetid blevet set som vigtig 
for fred og stabilitet i verden. 

Uanset om man lægger vægt på succeser eller 
fiaskoer, har FN betydet, at Danmark i stigende 
grad er kommet med i internationalt samarbejde. 
På godt og ondt. Danmark har profileret sig via 
FN – fx ved at være blandt verdens topdonorer af 
udviklingsbistand og ved at sende danske soldater 
til verdens brændpunkter. Samtidig har Danmark 
været nødt til at tage stilling til internationale 
spørgsmål og konflikter, der lå langt fra det danske 
nærområde, og som Danmark næppe ellers havde 
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FN’s formål er at 
”frelse kommende 
generationer fra 
krigens svøbe.” 
Mange har i tidens løb 
kritiseret FN for at 
være impotent. Andre 
har ment – og mener 
– at FN er vejen til en 
fredeligere verden.
|| Jens Hage/Ritzau 
Scanpix

interesseret sig for – fx Koreakrigen (1950-1953). FN 
har bragt Danmark ud i verden og verden tættere på 
Danmark. 

Historien om Danmark og FN rummer flere for-
tællinger. Den første handler om Danmark i verden, 
hvor FN er afgørende for Danmarks ageren i verden 
siden 1945. Hvilken politik har Danmark ført i FN, 
og hvilken status har FN haft i dansk udenrigspoli-
tik siden 1945? 

Den anden hovedfortælling er om den danske 
FN-vision, der blev udviklet fra omkring 1950. Visi-
onen indeholdt et dansk ønske om FN som ramme 
for en verdensorden, der var baseret på internati-
onal ret og kollektiv sikkerhed frem for national, 
militær magt. 

Den tredje hovedfortælling handler om interna-
tionalisme i dansk sikkerhedspolitik. Fortællingen 
om dansk internationalisme hænger nært sammen 
med den danske FN-vision, der i bund og grund 
drejede sig om netop internationalisme. Og den 
hænger også sammen med ret, magt og aktivisme, 
fordi visionen om internationalisme skulle omsæt-
tes til politisk praksis.
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Den fjerde hovedfortælling handler derfor om 
ret, magt og dansk aktivisme. I hvilken grad har 
Danmarks politik i FN aktivt styrket FN og fremmet 
international ret og kollektiv sikkerhed? Eller har 
politikken snarere været præget af mere kortsig-
tede interesser og hensyn til Sovjetunionen, USA, 
europæiske stormagter, Atlantpagten (NATO) og EF/
EU?

Debat, historiebrug og magt
Aktivisme i dansk udenrigspolitik har været dis-
kuteret i både forskning og den politiske debat i de 
seneste 15 år. I marts 2003 argumenterede Venstres 
statsminister, Anders Fogh Rasmussen (1953-), i en 
kronik i Berlingske Tidende for at styrke aktivismen 
i dansk udenrigspolitik. Fogh Rasmussen ønskede 
at gøre op med den tilpasningspolitik og passivitet, 
som havde kendetegnet udenrigspolitikken i mel-
lemkrigstiden, samarbejdspolitikken med besættel-
sesmagten under Anden Verdenskrig og 1980’ernes 
fodnotepolitik, hvor Folketingets flertal gik imod 
NATO-beslutninger. Passiviteten og tilpasningen var 
pinlig, illoyal over for Danmarks alliancepartnere 
i NATO og uhensigtsmæssig i forhold til Danmarks 
sikkerhed. Derfor skulle danske soldater deltage 
i den amerikanskledede koalition, der ville fjerne 
Iraks diktator, Saddam Hussein (1937-2006).

Daværende formand for Socialdemokraterne, 
Mogens Lykketoft (1946-), gav statsministeren svar 
på tiltale. Under Berlingske Tidendes overskrift 
”Fogh dyrker falsk aktivisme” plæderede Lykketoft 
for, at Danmark skulle være aktiv og selvstændig 
ved at undlade krigsdeltagelse sammen med USA og 
i stedet satse på samarbejde i EU som en tredje og 
mindre konfrontationssøgende vej. Politolog Hans 
Branner argumenterede under overskriften ” [...] 
og misbruger den udenrigspolitiske historie” for, at 

107200_Danmark i FN_.indd   9 07/06/18   09:27



Indholdsfortegnelse
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

10

dansk udenrigspolitik faktisk var aktiv i både mel-
lemkrigstiden og under Den Kolde Krig. 

Man kan diskutere, om der var tale om mis-
brug af historien. Det afhænger af tolkningen af 
historien. Derimod er der ingen tvivl om, at Fogh 
Rasmussen gjorde brug af historien i debatten om 
Danmarks deltagelse i Irakkrigen. Det har Fogh Ras-
mussen i øvrigt ikke været ene om. Både Venstres 
udenrigsminister, Uffe Ellemann-Jensen (1941-), 
og den socialdemokratiske forsvarsminister, Hans 
Hækkerup (1945-2013), brugte også historien, da de 
i 1990’erne slog et slag for forstærket militær akti-
visme. Danmark skulle gøre op med ”fodslæberi” og 
et blakket image i NATO som følge af fodnotepolitik-
ken i 1980’erne.

Aktivismedebatten er interessant på flere må-
der. For det første vidner den om, at historie er 
fortolkninger af en fortid. For det andet er fortolk-
ningerne aktuelle i nyere politisk debat. Historien 
bliver både gjort levende og får et nyt liv. Og den 
bliver brugt som politisk våben.

Bag fortolkningerne af dansk udenrigs- og sik-
kerhedspolitik ligger forskellige opfattelser af magt 
og sikkerhed. Der er bred enighed blandt danske 
forskere om, at Danmark har ført en udenrigs- og 
sikkerhedspolitik, der består af to overordnede 
linjer: en realpolitisk linje, som især har bestået af 
tilpasning til skiftende stormagter, og en internati-
onalistisk linje, der skal fremme fredelige løsninger 
på konflikter, international ret og kollektiv sikker-
hed. Men de er uenige om tolkningen af de to linjer.

At den radikale udenrigsminister P. Munch 
(1870-1948) stod for en aktiv udenrigs- og sikker-
hedspolitik i mellemkrigstiden, er baseret på en 
bestemt opfattelse af magt og sikkerhed. Tilsva-
rende gælder samarbejdet med besættelsesmagten 
under Anden Verdenskrig og fodnotepolitikken i 
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NATO i 1980’erne. Magt og sikkerhed kan nemlig 
defineres både snævert og mere bredt. En snæver 
forståelse af magt og sikkerhed omfatter, at stater 
er de afgørende aktører i det internationale system, 
mens internationale organisationer spiller en mere 
underordnet rolle. 

En bred definition af magt og sikkerhed omfatter 
derimod, at der er andre centrale aktører end stater, 
fx internationale organisationer. Desuden kan magt 
og sikkerhed være både offensiv og defensiv og kan 
opnås med både offensive og defensive magtmidler. 
Offensiv magt er, at en stat påtvinger en anden stat 
en bestemt handling. Defensiv magt er, at en stat 
agerer for at undgå at blive påtvunget en bestemt 
handling. Offensive magtmidler består i traditionel-
le magtmidler, især militær magt. Defensive magt-
midler består i dialog, forhandling og en bestræbel-
se på at udvikle en alternativ verdensorden baseret 
på international ret og kollektiv sikkerhed. 

FN’s forgænger
Da Danmark blev medlem af FN i 1945, var det ikke 
første gang, at Danmark var med i en international 
sikkerhedsorganisation. I mellemkrigstiden havde 
Danmark været medlem af Folkeforbundet. Fortæl-
lingerne om Danmark i verden, internationalisme 
og magt, ret og aktivisme begynder på den måde 
allerede i mellemkrigstiden, for Folkeforbundet 
blev stiftet i 1919 som en del af Versaillesfreden efter 
Første Verdenskrig. 

Folkeforbundets formål var at fremme internati-
onal fred og sikkerhed gennem kollektiv sikkerhed, 
nedrustning og fredelig konfliktløsning. Den ame-
rikanske præsident, Woodrow Wilson (1856-1924), 
var en afgørende drivkraft. Efter krigen fremlagde 
han 14 punkter til en fredsaftale og genopbygning af 
Europa. Punkt nummer 14 var oprettelsen af Folke-
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forbundet. Den amerikanske kongres ratificerede 
imidlertid aldrig Versailles-aftalen – et flertal fandt 
aftalens straffeforanstaltninger over for Tyskland 
for skrappe – og USA kom derfor ikke med i Folke-
forbundet. Store lande som Tyskland og Sovjetuni-
onen kom først med i 1926 og 1934. Tyskland meldte 
sig imidlertid, sammen med Japan, ud igen i 1933. 

International konfliktløsning med voldgiftsaf-
gørelser fungerede rimeligt i 1920’erne. Sanktioner 
kunne kun vedtages med enstemmighed, og de 
var ofte uden effekt. Det gjaldt de sanktioner, som 
Folkeforbundet i 1935 – for første og eneste gang – 
vedtog imod Italien efter angrebet på Abessinien 
(Etiopien). Tilliden til kollektiv sikkerhed faldt 
betragteligt, og flere lande distancerede sig fra 
forbundet. Under Anden Verdenskrig indstillede 
det i det store hele sine aktiviteter, inden det i 1946 
formelt blev afløst af FN.

Danmarks politik i Folkeforbundet var præget af 
både tilpasning og aktivisme. Danmark havde ført 
neutralitetspolitik i forskellige former siden afslut-
ningen af Den Store Nordiske Krig i 1720, og neutra-
litetspolitikken blev til en vis grad ført videre. Dan-
mark sikrede derfor, at stater ikke kunne tvinges til 
sanktioner mod ikke-medlemsstater, og at det var 
muligt at være neutral i internationale konflikter. 

Inden for international ret og nedrustning var 
Danmark mere aktivistisk. I 1920’erne arbejdede 
Danmark for at fremme international voldgift, 
mægling og forligsvirksomhed. I 1930’erne blev 
fokus i højere grad lagt på militære nedrustnings-
spørgsmål, ikke mindst fordi der i årene 1931-34 
blev afholdt en stor international nedrustnings-
konference. Udenrigsminister P. Munch var op-
havsmand til flere udspil om nedrustning. Folke-
forbundets aktiviteter gik dog i stå på grund af den 
økonomiske krise og den nazistiske magtovertagel-
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Folkeforbundets 
medlemmer mødtes til 
afrustningskonference 
i 1933. Det var samme 
år, som nazisterne 
overtog magten og 
meldte Tyskland ud 
af Folkeforbundet. 
Folkeforbundet led i 
forvejen under, at USA 
aldrig blev medlem. 
Og af at Sovjetunionen 
kom sent med. FN lærte 
af Folkeforbundet og 
indførte vetoret til 
stormagterne.
|| Ritzau Scanpix

se i Tyskland i 1933. I anden halvdel af 1930’erne for-
holdt Danmark sig ganske passivt i det stagnerende 
Folkeforbund.

Der var bred politisk tilslutning fra de fire gam-
le partier – Venstre, Det Konservative Folkeparti, 
Radikale Venstre og Socialdemokratiet – til den 
danske politik i Folkeforbundet. Derimod var der 
ikke enighed om, hvilken betydning medlemskabet 
skulle have for dansk forsvarspolitik. Venstre og Det 
Konservative Folkeparti mente, at Danmark som 
medlem af et internationalt kollektivt sikkerheds-
system var forpligtet til at opretholde et nationalt 
militært forsvar. Socialdemokratiet og Radikale 
Venstre mente, at Folkeforbundet var en nedrust-

107200_Danmark i FN_.indd   13 07/06/18   09:27



Indholdsfortegnelse
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

14

ningsorganisation, og at medlemskab ikke førte til 
en forpligtelse om at opretholde et militært forsvar. 
Snarere tværtimod. Synspunkterne var helt i over-
ensstemmelse med partiernes forsvarspolitiske 
standpunkter. Socialdemokratiet og Radikale Ven-
stre argumenterede for afrustning, mens Venstre 
og Det Konservative Folkeparti ønskede et nationalt 
territorialforsvar. 

I mellemkrigstiden lærte man, at kollektiv sik-
kerhed og international ret havde svære vilkår, fordi 
vigtige stormagter ikke var medlemmer af Folke-
forbundet. Stormagterne fandt ikke medlemskab 
attraktivt, fordi stemmerne – en stemme til hvert 
land i Folkeforbundsrådet – ikke afspejlede de reelle 
magtforhold i verden. Derfor mente de, at deres in-
teresser bedre kunne varetages uden for forbundet. 

Erfaringerne fra Folkeforbundet medvirkede til, 
at stormagterne helt fra FN’s grundlæggelse ønske-
de vetoret. Flere mindre lande var uenige i kravet, 
og allerede på San Fransisco-konferencen blev veto-
retten heftigt diskuteret. 

Pretty in pink. Den  
Lille Havfrue var en af 
de bygninger og statuer, 
der i oktober 2017 
blev oplyst af lyserøde 
projektører, da FN 
for sjette gang fejrede 
International Pigedag. 
Dagen er indført for 
at gøre opmærksom 
på de problemer, 
som piger har med fx 
børneægteskaber, men 
også for at arbejde 
for rettigheder og 
muligheder for 
umyndige kvinder.
|| Bax Lindhardt/
Ritzau Scanpix
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FN 1945-49 
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Spørgsmå-
let om veto
På Jalta-konferencen i februar 1945 havde stor-
magterne besluttet, at de skulle have vetoret i 
Sikkerhedsrådet i FN. Helt nemt gik det imidlertid 
ikke. En række mindre og mellemstore lande med 
Australien og New Zealand i spidsen var yderst kri-
tiske over for vetoretten. Den var udemokratisk, og 
derfor ønskede de, at vetoretten blev reduceret, så 
den kun gjaldt, når Sikkerhedsrådet skulle træffe 
beslutning om FN-indgriben i konflikter. Den 22. 
maj bad kritikere af vetoretten stormagterne forhol-
de sig til vetorettens omfang. 

Stormagterne var imidlertid indbyrdes uenige. 
De var enige om en vetoret, men uenige om ud-
strækningen. Sovjetunionen holdt på, at vetoretten 
skulle gælde i alle faser af Sikkerhedsrådets be-
handling af en konflikt. USA og Storbritannien men-
te derimod, at alle Sikkerhedsrådets medlemmer 
skulle kunne deltage i diskussioner om trusler mod 
verdensfreden. Vetoretten skulle derfor kun gælde 
i afgørelser om FN’s indgreb i konflikter. Der skulle 
den så til gengæld også gælde helt ubetinget. For-
handlingerne gik i baglås. Sovjetunionen udeblev 
fra forhandlingerne, og møder blev aflyst. Situatio-
nen var så alvorlig, at den amerikanske præsident 
Truman instruerede et medlem af den amerikanske 
delegation til at søge direkte kontakt med Moskva. 
I begyndelsen af juni gik Sovjetunionen med til at 

Spørgsmålet 
om veto
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i afgørelser om FN’s indgreb i konflikter. Der skulle 
den så til gengæld også gælde helt ubetinget. For-
handlingerne gik i baglås. Sovjetunionen udeblev 
fra forhandlingerne, og møder blev aflyst. Situatio-
nen var så alvorlig, at den amerikanske præsident 
Truman instruerede et medlem af den amerikanske 
delegation til at søge direkte kontakt med Moskva. 
I begyndelsen af juni gik Sovjetunionen med til at 

Spørgsmålet 
om veto
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opgive deres krav til vetoretten. Nu kunne de tre 
stormagter i enighed formulere et svar til vetoret-
tens kritikere.

I afstemningen gik Danmark sammen med stor-
magterne og imod flertallet af mindre og mellem-
store lande, der så kraftigt kritiserede vetoretten. 
Det samme gjorde Norge, Tjekkoslovakiet, Ukraine 
og Hviderusland. Den danske holdning var, at stor-
magternes enighed og opbakning til FN for alt i ver-
den måtte bevares. Den realpolitiske analyse var, at 
valget stod mellem et FN med vetoret til stormagter-
ne eller ikke noget FN overhovedet. I den situation 
var der ingen tvivl: FN med vetoret til stormagterne. 

Danmark var jo netop kommet med i det gode 
selskab, og FN var afgørende for, at danske politi-
kere kunne formulere et andet sikkerhedspolitisk 
ståsted end neutralitetens. Ingen af delene måtte 
sættes over styr. 

Fordele og forpligtelser
I 1945 blev FN set som løsningen på Danmarks 
udenrigspolitiske udfordringer. Derfor er det heller 
ikke overraskende, at de politiske partier under 
debatten om ratifikationen af FN-pagten i Folketin-
get den 6. september 1945 bredt – omend Danmarks 
Kommunistiske Parti (DKP) var skeptisk over for 
amerikansk dominans – bakkede op om Danmarks 
FN-medlemskab. De håbede og troede, at FN ville 
være mere effektivt end Folkeforbundet. 

De danske politikere var bevidste om, at med-
lemskab ikke kun indebar udenrigspolitiske for-
dele for Danmark, men også forpligtelser. Og der 
var bred enighed om, at Danmark måtte leve op til 
forpligtelserne. Pagtens artikel 2 krævede nemlig, 
at medlemmer ikke måtte true med og bruge magt. 
Og artikel 43 gjorde det klart, at medlemslandene 
skulle stille væbnede styrker til rådighed for FN, 
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når Sikkerhedsrådet krævede det. Partierne var 
enige om, at FN-forpligtelsen skulle danne grundlag 
for opbygningen af Danmarks forsvar, omend Det 
Konservative Folkeparti også gerne ville opbygge et 
nationalt forsvar. 

Retningslinjerne fra FN kom imidlertid aldrig. 
Derfor vedtog partierne i april 1946 enstemmigt at 
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Den Kolde Krigs 
gensidige mistillid 
mellem stormagterne 
var rammen for FN’s 
virke frem til Murens 
fald i 1989. Indbyggerne 
i Vestberlin var glade 
for den amerikanske 
luftbro under 
Berlinblokaden 1948-49 
og især glade den 5. maj 
1949, hvor de kunne 
vinke til et amerikansk 
fly, der skulle lande 
efter annonceringen 
af, at Berlinblokaden 
var slut.
|| The Granger 
Collection/Ritzau 
Scanpix

nedsætte en forsvarskommission, der skulle udar-
bejde en plan for opbygningen af Danmarks forsvar. 
Ifølge Venstres forsvarsminister, Harald Petersen 
(1893-1970), skulle planen

”søge at finde den rette balance mellem de forplig-
telser af international karakter, som vort medlem-
skab af de Forenede Nationer automatisk vil pålæg-
ge os, og de hensyn, vi som selvstændig stat skylder 
os selv ved hævdelsen af vor statslige og nationale 
suverænitet.” 

Partierne var indforståede med, at medlemskab af 
FN umiddelbart betød, at neutralitetspolitik ikke 
længere var en mulighed. Under debatten om ratifi-
cering slog socialdemokraten Hartvig Frisch (1893-
1950) fast, at medlemskab forudsatte et opgør med 
neutralitetspolitikken. Samtidig hævdede Frisch 
imidlertid, at hvis der udbrød konflikt mellem stor-
magterne, ville den gamle neutralitetsproblematik 
dukke op igen. Ingen gik imod Frischs synspunkt. 

Frisch var ikke kun politiker – han var også aka-
demiker. Frisch fortolkede oldtidens klassikere, 
men var også stærkt influeret af den verden, han var 
vidne til. I sit store værk Magt og Ret i Oldtiden fra 
1944 gav Frisch udtryk for, at magten til nød kunne 
bestå uden ret, men ret uden magt bag er et tomt 
ord uden sans for virkeligheden. Det havde virke-
ligheden mellem de to verdenskrige så tydeligt vist. 
I det hele taget afspejlede Frischs holdning, at han 
havde beskæftiget sig meget med forholdet mellem 
magt og ret. 

”[Når] Afgørelsen engang er faldet i den store Magt-
kamp, vi nu staar i, vil det blive bestemmende for 
Verdens Skæbne, om der derudfra vil vokse en Ret, 
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der virkelig bliver Magtens Politik, eller blot pæne 
Talemaader.” 

FN’s internationale retsorden og kollektive sikker-
hedssystem ville kun fungere, hvis stormagterne 
bakkede op om systemet. Et retssystem uden stor-
magterne ville kun føre til tomme talemåder.

Vender neutraliteten tilbage?
I oktober 1945 diskuterede redaktør for det uden-
rigspolitiske tidsskrift Fremtiden Erik Seidenfaden 
(1910-1990), om FN-medlemskabet havde ført til 
brud med den traditionelle neutralitetspolitik. Han 
mente, at Danmark i mellemkrigstiden havde ført 
både Folkeforbundspolitik og neutralitetspolitik. 
Spørgsmålet var, om Danmark ikke var på vej til at 
føre samme politik i FN. Neutraliteten var nok forbi 
over for Tyskland, men Seidenfaden mente, at rege-
ringen ville genoptage den gamle linje. 

Debatten blussede op igen i foråret 1946. Ven-
stres minister uden portefølje, Per Federspiel (1905-
1994), slog i aprilnummeret af Fremtiden til lyd for 
en ”aktiv neutralitetspolitik”. Danmark skulle søge 
størst mulig politisk og økonomisk uafhængighed 
af både øst og vest og deltage aktivt i FN. Sammen 
med de andre nordiske lande skulle Danmark vise, 
at magtkampen mellem krigens sejrherrer var Dan-
mark uvedkommende, så længe den udspillede sig 
inden for FN. Federspiel var ikke ligefrem tydelig i 
sin definition af ”aktiv neutralitet”. Han stillede den 
op over for ”passiv neutralitet”, som ikke var til-
strækkelig til at holde Danmark uden for en konflikt 
mellem stormagterne. Med ”aktiv neutralitet” skulle 
Danmark udnytte stormagternes uenighed til dansk 
politisk og økonomisk fordel. 

Federspiel brugte betegnelsen ”degenererende 
passivitet”, og det fik flere politikere fra de gamle 
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partier til at tage til genmæle – også Venstre-stats-
minister Knud Kristensen (1880-1962). I Folketinget 
var der udbredt enighed om, at Danmark skulle 
søge at bygge bro mellem stormagterne og styrke 
den tillid, som Danmark havde i både øst og vest. Og 
i majnummeret af Fremtiden slog Hartvig Frisch til 
lyd for en forsigtig udenrigspolitik, der reelt ikke 
afveg meget fra den traditionelle neutralitetspolitik. 

Debatten vidner om, at politikerne var bevidste 
om stormagtsuenigheden og FN’s skrøbelige grund-
lag. Desuden havde de svært ved at formulere et 
sikkerhedspolitisk alternativ til FN. Seidenfaden 
gentog i oktober 1946, at Danmark i fuld fart var på 
vej tilbage til neutraliteten. Samtidig understregede 
han, at medlemskab af FN ikke skulle stå i vejen for 
udenrigspolitiske diskussioner. Danmark måtte 
vælge side. 

I november 1947 kom en socialdemokratisk rege-
ring til. Den lagde ikke op til et brud med Venstre-
regeringens FN-baserede udenrigspolitik og erklæ-
rede mæglerrolle. Tværtimod gentog statsminister 
Hans Hedtoft (1903-1955), at Danmark ikke skulle 
placere sig i nogen blok, men søge at mægle og bygge 
bro. Oppositionen begyndte dog snart at stille kriti-
ske spørgsmål til Danmarks udenrigspolitiske kurs. 
Kritikken blev rejst i forlængelse af den internatio-
nale udvikling, der var præget af kup i Tjekkoslova-
kiet i februar 1948, det sovjetiske forslag i februar 
1948 til Finland om indgåelse af en sovjetisk-finsk 
venskabs- og samarbejdsaftale og Berlinblokaden 
fra juni 1948 til maj 1949. 

Regeringen var meget bevidst om den stigende 
internationale spænding. I marts 1948 – under det, 
der senere fik betegnelsen Påskekrisen 1948 – blev 
det militære beredskab hævet, og regeringen anmo-
dede USA om våbenhjælp. En anekdote fortæller, 
at statsminister Hans Hedtoft var taget på påske-
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To udenrigsministre 
og diplomater. Danske 
Gustav Rasmussen og 
belgiske Paul-Henri 
Spaak (1899-1972). 
Spaak var Belgiens 
udenrigsminister i 
fire perioder, NATO’s 
generalsekretær fra 
1957-61 og en af EF’s 
grundlæggere – Europa-
Parlamentets bygning 
er opkaldt efter ham. 
Han var socialist, mens 
Gustav Rasmussen var 
karrierediplomat og 
upolitisk. Efter Anden 
Verdenskrig skulle 
Danmark orientere 
sig langt mere 
internationalt end 
mod Storbritannien, 
Tyskland og Norden. 
De danske partier var 
ikke leveringsdygtige i 
personer med den slags 
kompetencer, og kun få 
talte engelsk. Så Gustav 
Rasmussen blev hentet 
ind i politik i 1945.
|| Walther Månsson/
Ritzau Scanpix

ferie på Gjorslev Gods, hvor han en tidlig morgen 
vågnede til lyden af det, han troede, var sovjetiske 
kampvogne. Han kunne ånde lettet op, da han ved 
nærmere eftersyn kunne konstatere, at det blot var 
godsets folk, der var i marken med landbrugsmaski-
ner. Der er tale om en anekdote, men den illustrerer 
meget godt spændingsniveauet og nervøsiteten. 
Den danske regering var derfor mere end positiv, 
da Sverige i april 1948 inviterede til forhandlinger 
om et forsvarsforbund mellem de tre skandinaviske 
lande: Norge, Sverige og Danmark. 

Der var imidlertid også andre sikkerhedspoliti-
ske samarbejder på vej. WEU (Vestunionen) i Vest-
europa og et bredere transatlantisk samarbejde om 
indgåelse af Atlantpagten. I oktober 1948 kritisere-
de Knud Kristensen og Det Konservative Folkepartis 
Ole Bjørn Kraft (1893-1980) regeringen for, at Dan-
mark som det eneste land ikke havde taget klar stil-
ling til det sikkerhedspolitiske samarbejde mellem 
landene i Vestunionen (WEU). Desuden hævdede de 
to borgerlige politikere, at den socialdemokratiske 
regering end ikke havde en klar holdning til ud-
formningen af det skandinaviske forsvarsforbund. 
Det socialdemokratiske svar blev indtil begyndelsen 
af 1949 ved med at være: FN, ikke-blok og brobyg-
ningspolitik. 

Praksis i FN 1945-49
Det springer i øjnene, at den danske FN-politik 
overvejende koncentrerede sig om ikke at placere 
Danmark i nogen blok. Man holdt lav profil og ville 
undgå at tage stilling. I løbet af 1948 blev den danske 
politik forsigtigt mere vestligt orienteret. 

De mindre stater fortsatte i årene 1946-49 kri-
tikken af vetoretten. Selv om alle stormagterne øn-
skede at fastholde retten til veto, var kritikken især 
rettet mod Sovjetunionen. I 1946 gjorde Danmarks 
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udenrigsminister, Gustav Rasmussen (1895-1953), 
det klart, at han støttede vetoretten. Danmark så 

”med Tilfredshed paa den nøgterne Bedømmelse 
af praktiske Realiteter, som ligger bag ved Pagten 
for de Forenede Nationer. Der er skaffet den nød-
vendige Sikkerhed for, at Ansvarets Vægt fordeles 
i Overensstemmelse med de forskellige Nationers 
Styrke og Muligheder. Det er rigtigt, at Pagten hviler 
paa Princippet om Ligeret for alle Medlemsstater, 
og at de mindre Nationer ligesaa vel som de større 
Magter, skal have Lejlighed til at give deres Bidrag 
ved Drøftelse af vigtige mellemfolkelige Spørgs-
maal, som er af Betydning for alle. Men det er lige 
saa rigtigt – og efter vor Opfattelse betyder dette 
en væsentlig Fordel sammenlignet med Folkefor-
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bundspagten – at det endelige Ansvar for Gennem-
førelsen af livsvigtige, politiske Afgørelser, maa 
ligge hos de store Magter, som alene er i Stand til 
at gennemtvinge dem. Paa den Maade kan Rytmen 
i de Anstrengelser, der under Krigen førte til saa 
straalende Resultater, fortsættes nu, hvor det gæl-
der at erobre Freden.”

Og han roste alle stormagterne skyhøjt:

”Den vældige Krigsindsats, der er blevet udfoldet af 
det ældgamle, men dog evig nye, tapre Kina, af den 
heroiske og uovervindelige Union af Sovjet-Repu-
blikker, af det berømmelige kæmpende Frankrig, 
af det standhaftige og udholdende Storbritannien 
og af det storsindede, ukuelige U.S.A., vilde blive 
daarligt lønnet, hvis de mindre Stater vaklede i den 
Tillid, hvortil vore store Allierede har vist sig saa 
værdige.”

Danmark undlod at stemme ved forslag, der kriti-
serede Sovjetunionen og vetoretten. I 1947 foreslog 
USA, at en Interimskomité skulle holde øje med ar-
bejdet i Sikkerhedsrådet. Danmark stemte for, men 
gik balancegang ved at udtale, at det var for tidligt 
med en fundamental ændring af Sikkerhedsrådets 
arbejde. I 1948 skulle der stemmes om at forlænge 
Interimsudvalget. Østblokken var imod og henviste 
til, at arbejdet var nytteløst og for dyrt. Danmark 
stemte for udvalgets forlængelse, men den danske 
delegerede sagde dog også, at det skulle undersøges, 
om udvalget kunne fungere mere hensigtsmæssigt. 
På den måde kom Danmark østblokkens kritik en 
smule i møde. 

I andre politiske og sikkerhedspolitiske spørgs-
mål søgte Danmark også at balancere mellem 
stormagterne. I 1947 ønskede USA at nedsætte en 
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Balkan-kommission, der skulle undersøge, om kom-
munistiske tropper udefra assisterede græske kom-
munistiske guerillaer i et kup. Sovjetunionen var 
imod forslaget. Danmark og de andre skandinaviske 
lande afstod fra at stemme og støttede i stedet et 
svensk forslag, som Sverige imidlertid trak, da det 
amerikanske forslag blev vedtaget. Sovjetunionen 
fremsatte også et forslag, som Danmark med hen-
visning til det svenske forslag stemte imod. 

I 1948 stemte de skandinaviske lande for et for-
slag fra de vestlige stormagter og Kina – der blev 
kommunistisk efter den kinesiske borgerkrig i 1949 
– om at godkende Balkan-kommissionens rapport. 
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og på trods af at Sovjetunionen ikke anerkendte 
Syngman Rhee (1875-1965), der var blevet valgt i 
 Seoul, som den legitime præsident i hele Korea – 
ikke kun Sydkorea. 
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Bestræbelsen på at holde Danmark uden for 
stormagtsblokkene kom ikke mindst til udtryk 
i Danmarks holdning til at få en af de ikke-faste 
pladser i Sikkerhedsrådet. Nok er historien om 
Danmark og Sikkerhedsrådet en fortælling om 
Danmark i verden, men der var også ’et ønske om 
at undgå verden’. Der var i det hele taget nærmest 
en skandinavisk konkurrence om at blive fri for 
at komme i Sikkerhedsrådet. I 1946 ønskede hver-
ken Danmark og Norge at kandidere. Danmarks 
ambassadør i Washington, Henrik Kauffmann, 
forsøgte ganske vist at overtale regeringen til at 
melde sig. I 1946 påtalte han over for udenrigsmini-
ster Gustav Rasmussen, at Danmark indtog en noget 
mere tilbagetrukket stilling end Norge, og han adva-
rede mod at give indtryk af, at Danmark ikke fuldt 
ud påtog sig sine forpligtelser. Kauffmanns advarsel 
ændrede dog ikke på den danske holdning. På et 
nordisk udenrigsministermøde i 1947 mente Dan-
mark og Norge, at hvis et nordisk land skulle være 
medlem af Sikkerhedsrådet, måtte det være Sverige. 
Derimod ville Danmark gerne have sæde i Det Øko-
nomiske og Sociale Råd. Norge ændrede dog – efter 
britisk overtalelse – opfattelse og besluttede sig for 
at kandidere til Sikkerhedsrådet og blev valgt ind. 

I 1952 blev Danmark valgt ind i Sikkerhedsrådet. 
Nu var risikoen for at blive inddraget i en stormagts-
konflikt også lidt mindre. Generalforsamlingen hav-
de nemlig i 1950 vedtaget den såkaldte Uniting for 
Peace-resolution, der gjorde det muligt for Gene-
ralforsamlingen at vedtage FN-indgreb i konflikter, 
hvis Sikkerhedsrådet var lammet af veto. På Gene-
ralforsamlingen ville der være flere lande at gemme 
sig bag, men FN-indgreb i internationale konflikter 
var ikke længere kun forbeholdt Sikkerhedsrådet. 
Der blev dog holdt lav profil. Som en undersøgelse 
af dansk sikkerhedsrådspolitik påpegede:
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”Danmarks medlemskab af Sikkerhedsrådet i 1953-
54 gik meget stille af. Der foreligger bogstavelig talt 
ikke eet ord om det, hverken i bøger eller tidsskrif-
ter.”

På to områder var Danmarks FN-politik mindre 
tilbageholdende. I 1948 fik Danmark plads i Palæ-
stina-kommissionen, der skulle føre den kontrover-
sielle plan for delingen af Palæstina ud i livet. FN 
havde vedtaget planen i november 1947, og den var 
grundlag for, at staten Israel så dagens lys i 1948. 
33 lande havde stemt for planen, herunder alle 
stormagterne med undtagelse af Storbritannien, 
der undlod at stemme. 11 arabiske lande havde 
stemt imod. Det var især fravær af stormagtskon-
flikt, der bevirkede, at Danmark dels havde stemt 
for delingsplanen, dels gik med i Palæstina-kom-
missionen. Desuden havde Norge og Sverige presset 
på. Som Gustav Rasmussen sagde i Udenrigspolitisk 
Nævn, kunne Danmark ikke nøjes med at påtage sig 
hverv, der enten var bekvemme eller i Danmarks 
egen interesse. Der var dog forbehold:

”Havde der været tale om at deltage i et udvalg f.eks. 
om den græske konflikt, hvor stormagterne ikke var 
enige, ville ministeren være veget tilbage.” 

Arbejdet i Palæstina-kommissionen blev præcis 
lige så som vanskeligt som forudset. Den danske 
repræsentant, venstrepolitikeren Per Federspiel, 
sendte rapporter hjem om den kontroversielle og 
vanskelige sag. Han var ikke ene om sin frustration. 
Ved Storbritanniens nedlæggelse af sit mandat den 
15. maj 1948 suspenderede FN Palæstina-kommis-
sionens arbejde. Samme dag brød den første isra-
elsk-arabiske krig ud. 

107200_Danmark i FN_.indd   27 07/06/18   09:27



Indholdsfortegnelse
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

28

På ét område var Danmark – eller rettere én 
dansk repræsentant – ikke kun mindre passiv, men 
ligefrem meget aktiv. Det var i spørgsmålet om kvin-
ders rettigheder. Formanden for Danske Kvinders 
Nationalråd, Bodil Begtrup (1903-1987), var formand 
for FN’s Kvindekommission i årene 1946-48 og næst-
formand for FN’s 3. udvalg, der skulle udarbejde et 
udkast til FN’s menneskerettighedserklæring. Hun 
var også rådgivende medlem af den danske FN-de-
legation. I Folkeforbundstiden var der tradition for, 
at formanden for Danske Kvinders Nationalråd var 
repræsenteret i den danske delegation til Folkefor-
bundet. Dengang var Henni Forchhammer (1863-
1955) med i delegationen, og hun havde fået Begtrup 
med. Bodil Begtrup deltog i en sommerskole i for-
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Bodil Begtrup blev 
i 1949 tildelt en 
æresdoktorgrad i USA. 
Samme år blev Begtrup 
Danmarks første 
kvindelige ambassadør, 
men var egentlig 
kvindesagsforkæmper. 
Hun blev gesandt i 
Island i 1949, da hendes 
mand, diplomaten 
Laurits Bolt Bolt-
Jørgensen (1882-1967), 
takkede nej og i stedet 
foreslog sin kone til 
posten.
|| Alfred Eisenstaedt/
The LIFE Picture 
Collection/Getty Images

bindelse med en Folkeforbundsforsamling, mødte 
Forchhammer, blev hendes personlige sekretær og 
kom med i Danske Kvinders Nationalråd og til flere 
Folkeforbundsforsamlinger. International politik 
handler ikke kun om forholdet mellem stater, men 
også om personlige relationer. 

I FN var Begtrup primus motor bag et dansk 
forslag om, at FN skulle stille krav til medlemslan-
dene om at fremme kvinders politiske stilling. Det 
blev enstemmigt vedtaget på Generalforsamlingen 
i 1946. 

Bodil Begtrup var også aktiv i spørgsmålet om 
mindretalsbeskyttelse. FN’s 3. udvalg arbejdede 
med sociale, menneskelige og kulturelle spørgsmål 
og diskuterede i forbindelse med forhandlingerne 
om Verdenserklæringen om menneskerettigheder 
beskyttelse af mindretal. Her foreslog Begtrup at 
udvide definitionen af mindretal fra racemæssige, 
etniske og religiøse mindretal til også at omfatte 
nationale og sproglige mindretal. Menneskerettig-
hederne interesserede ikke den danske regering 
synderligt. Ifølge Begtrup var delegationen ikke godt 
forberedt – med undtagelse af netop diskussionen 
af mindretal. Her var der national, kulturel og hi-
storisk interesse på grund af det danske mindretal i 
Sydslesvig, og man ønskede at få mindretallet til at 
være omfattet af definitionen. 

Helt generelt var Danmarks FN-politik i årene 
1945-49 dog noget mere lavprofileret. I 1948 spid-
sede uenigheden mellem USA og Sovjetunionen til, 
og det var med til at gøre den danske politik mere 
vestvendt. FN gav Danmark mulighed for at købe sig 
tid til at få afklaret landets allianceforhold. Det var 
vigtigt. For den sikkerhedspolitiske omstilling var 
vanskelig. Danmark afsøgte forskellige muligheder, 
hvor den foretrukne løsning for især Socialdemo-
kratiet var et skandinavisk forsvarsforbund. Det 
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blev dog ikke til noget, fordi Norge og Sverige ikke 
kunne blive enige. Skulle forbundet være vestvendt 
eller neutralt? 

I april 1949 valgte Danmark side og tilsluttede sig 
Atlantpagten (NATO) – dog ikke uden en god portion 
skepsis. Mange frygtede den sovjetiske reaktion og 
havde ikke tillid til, at Atlantpagten ville give Dan-
mark den fornødne sikkerhed. NATO’s forsvarslinje 
gik nemlig ved Rhinen, og der var ikke planer for 
forsvaret af Danmark, før Vesttyskland i 1955 blev 
medlem af NATO, og NATO’s forsvarslinje blev ryk-
ket mod øst. 

Var Danmarks lave profil og tilpasning i FN ikke 
en del af en langsigtet strategi? Næppe. Det er slå-
ende, at der i perioden 1945-49 ikke var stor fokus 
på det langsigtede perspektiv i danske politikeres 
tænkning om FN. Der tegnede sig ikke en bestemt 
vision om FN som ramme for en alternativ, interna-
tionalistisk verdensorden. Der var bevidsthed om, 
at uenighed mellem stormagter begrænsede FN’s 
virke, og politikere drøftede, hvad der skulle være 
Danmarks sikkerhedspolitiske grundlag. Men der 
var ikke mange overvejelser om den langsigtede 
værdi og om, hvordan FN skulle understøttes på 
længere sigt. 

FN’s generalsekretær, 
Dag Hammarskjöld 
(1905-1961), modtages 
af udenrigsminister 
Jens Otto Krag 
(1914-1978) i Kastrup 
Lufthavn i 1959. 
Hammarskjöld havde 
ry som en yderst dygtig 
generalsekretær og 
modtog efter sin død 
Nobels Fredspris i 1961 
– samme år, som han 
omkom i et flystyrt i 
Nordrhodesia (Zambia). 
Sovjetunionen var 
dog utilfreds med 
hans indsats for at 
afvikle de afrikanske 
kolonier og krævede, 
at han gik af. Der er 
konspirationsteorier 
om, at Hammarskjöld 
overlevede flystyrtet, 
men efterfølgende blev 
skudt. Det har også 
været hævdet, at flyet 
blev skudt ned. En 
FN-undersøgelse fra 
2015 tillægger dog kun 
øjenvidneberetninger 
moderat betydning.
|| Sven Gjørling/Ritzau 
Scanpix
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Under 
Den Kolde

Krig
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Den danske 
FN-vision
Fra omkring 1950 begynder historien om Danmark 
og FN at indeholde en vision. Verden skulle regule-
res ved ret frem for magt. Det var en internationa-
listisk vision, men magt spillede også en rolle. For-
tællingerne om den danske FN-vision og om magt, 
ret og internationalisme væver sig på den måde ind 
i hinanden. 

Udgangspunktet for fortællingerne er, at de 
tre Atlantpartier – pro-NATO-partierne Socialde-
mokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti 
– erkendte, at FN ikke kunne garantere Danmarks 
sikkerhed og derfor stod bag tilslutningen til Atlant-
pagten. Helt afgørende mente de imidlertid også, at 
FN skulle spille en rolle i den internationale politik 
og for Danmarks sikkerhed. Der var tale om en 
omdefinering af FN’s rolle. FN kunne ikke være det 
centrale grundlag for sikkerheden, men derimod 
være et forum for forhandlinger og for vigtige øko-
nomiske og sociale forhold. 

Trods Danmarks tilslutning til Atlantpagten blev 
FN ikke skrevet ud af den danske sikkerhedspoliti-
ske ligning. Tværtimod delte de danske demokrati-
ske partier bredt en FN-vision, der dog aldrig blev 
formuleret som én samlet vision, men kommer til 
udtryk, når man læser politikernes taler og debatter 
i Folketinget. 

Visionen bestod af syv elementer, nemlig FN 
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Danmark havde 
tilsluttet sig 
Atlantpagten i 1949 – 
som ”det mindste onde” 
med socialdemokraten 
Julius Bomholts 
(1896-1969) ord. I 
1969 holdt NATO en 
øvelse i Danmark med 
deltagelse af danske, 
tyske og britiske 
styrker. I 1969 kunne 
medlemmer melde sig 
ud, for Atlantpagten 
gjaldt foreløbig kun 
i 20 år. Danmark 
meldte sig ikke ud, men 
skeptikere havde ikke 
tillid til alliancen.
|| Lars Hansen/Ritzau 
Scanpix

som ramme for udviklingen af 1) international ret og 
kollektiv sikkerhed, 2) fredelige løsninger af inter-
nationale konflikter via forhandling og mægling, 3) 
international normdannelse, herunder udbredelse 
af demokratiske, ligeværdige og humanistiske vær-
dier, som især hang sammen med den afkolonise-
ringsproces, der var begyndt i 1940’erne og fortsatte 
ind i 1970’erne, 4) international social og økonomisk 
lighed, 5) konventionel og nuklear nedrustning un-
der international kontrol, 6) et universalitetsprin-
cip, hvor så mange stater som muligt skulle være 
medlem af FN, og 7) en idé om, at små lande skulle 
bidrage til FN-visionen ved at samarbejde aktivt i 
FN. Det var en småstatsvision, der skulle fremme en 
internationalistisk verdensorden, og på den måde 
var visionen en del af en langsigtet, offensiv magt-
strategi.
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Socialdemokratiets bagland og vælgere var skep-
tiske over for medlemskab af NATO, så der var mest 
tale om en socialdemokratisk FN-vision. Samtidig 
ønskede Socialdemokratiet at tilskrive FN en rolle i 
dansk sikkerhedspolitik. Det var helt i overensstem-
melse med Socialdemokratiets traditionelle sikker-
hedspolitiske prioriteringer og holdningen til Fol-
keforbundet – og ikke en ny idé. Dog delte Venstre 
og Det Konservative Folkeparti visionen, selv om de 
langtfra nærede samme skepsis ved NATO-medlem-
skabet som Socialdemokratiet, der havde talt om 
valget mellem Atlantpagten og isoleret neutralitet 
som et ”valg mellem to onder”. 

Visionen indgik i en bredere sikkerhedspolitisk 
tænkning. Her var der forskel på partiernes opfat-
telser. Visionen indholdt forskellige sikkerheds-
politiske målsætninger, hvor FN og NATO havde 
forskellige roller på kort og langt sigt. Atlantparti-
erne afskrev FN som garant for Danmarks sikker-
hed med henvisning til Sovjetunionens misbrug af 
vetoretten, trægheden i FN-systemet og det forhold, 
at risikoen for konflikter var større i universel end 
regional sammenhæng. Radikale Venstre fastholdt 
derimod, at FN kunne blive ved med at være grund-
lag for landets sikkerhed. 

Atlantpartiernes afskrivning af FN og valget af 
Atlantpagten som det sikkerhedspolitiske ståsted 
blev imidlertid set som en midlertidig ordning. Især 
Socialdemokratiet udtrykte denne opfattelse. Dan-
mark måtte se den bedste øjeblikkelige garanti i At-
lantpagten, sagde fx Socialdemokratiets formand og 
forhenværende statsminister, Hans Hedtoft i 1951. 
Det var fint i tråd med, hvad den socialdemokratiske 
stats- og udenrigsminister, H.C. Hansen (1906-1960), 
udtalte i 1958: 
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Socialdemokratiets bagland og vælgere var skep-
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ønskede Socialdemokratiet at tilskrive FN en rolle i 
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”Hvor stærkt vi end ønsker det og arbejder for fred i 
verden, tør vi imidlertid ikke bygge vor politik alene 
på forhåbninger om, at det af forhandlingens vej vil 
lykkes at nå frem til en virkelig afspænding. Derfor 
må Vesten, indtil denne afspænding kan opnås, 
opretholde sit fælles forsvarsberedskab.”

Den tværpolitiske forening Én Verden havde ifølge 
sin konservative næstformand, Poul Møller (1919-
1997), givet sin 

”tilslutning til Atlantpagten, fordi vi håber derigen-
nem at oparbejde og opbygge et defensivt pagtsy-
stem, der kan give os den størst mulige sikkerhed 
baseret på styrke, og som samtidig formentlig vil 
bidrage til på andre områder at udvikle samarbejdet 
mellem pagtens medlemsstater. Men dette kan jo 
ikke være den vestlige verdens og den vestlige kul-
turs endelige svar på de egentlige storpolitiske pro-
blemer. Vi må have et videre sigte, om jeg så må sige, 
hvilket vil sige, at den kolde krig, vi oplever i dag, må 
have sit fredsmål, som enhver anden krig har det.” 
[…] ”Hvad er da dette fredsmål? Det er ikke et naivt 
ønske om at instituere en verdensregering fra den 
ene dag til den anden. Det er heller ikke et ønske om 
en verdensregering, der skal ordne alle anliggender 
for alle folk; det er derimod et ønske om at give den 
bestående organisation, det bestående redskab: De 
Forenede Nationer, en sådan forfatning og en sådan 
styrke, at den bliver i stand til at sikre verdensfre-
den.”

FN-visionen om en alternativ verdensorden havde 
et langsigtet perspektiv. Indtil det kunne blive vir-
kelighed, måtte Danmark satse på medlemskabet 
af Atlantpagten. NATO skulle supplere FN – ikke 
erstatte. I begyndelsen af 1950’erne var NATO en 

107200_Danmark i FN_.indd   35 07/06/18   09:27



Indholdsfortegnelse
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

36

forudsætning for FN, men fra midten af 1950’erne 
ændrede Atlantpartierne opfattelse og mente nu, 
at de to organisationer gensidigt supplerede hin-
anden. FN skulle virke for afspænding og fred, 
og NATO skulle sikre, at udviklingen ikke skete 
på bekostning af frihed. Den socialdemokratiske 
forsvarsminister, Rasmus Hansen (1896-1971), 
forklarede i 1954, at Danmark i sin udenrigs- og 
sikkerhedspolitik derfor skulle følge to linjer: en 
afspændings- og forhandlingslinje i FN og en for-
svarslinje i NATO. Radikale Venstre mente derimod, 
at Danmark alene skulle sætte sin lid til FN.

Det var Atlantpartiernes opfattelse, at interna-
tionale organisationer godt kunne spille en rolle i 
mindre konflikter, men at en stabil magtbalance var 
afgørende for, at stormagterne kunne forhandle, og 
der kunne blive afspænding. En stabil magtbalance 
kunne imidlertid ikke alene fremme en varig fred. 
Den skulle opnås gennem forhandlinger og afspæn-
ding, der kunne fjerne konflikter og fremme forstå-
else mellem øst og vest. Afspændings- og forhand-
lingspolitikken var imidlertid afhængig af en stabil 
magtbalance, så der kunne føres reelle forhandlin-
ger. NATO blev set som et redskab for afspænding 
og fred, men skulle suppleres med fokus på afspæn-
ding i FN. Den NATO-underbyggede magtbalance 
var afgørende. FN skulle derfor heller ikke involvere 
sig i konflikter, som organisationen næppe kunne 
løse. Modsat mente Radikale Venstre, at den mili-
tære magtbalance var et yderst farligt instrument 
i udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Tværtimod 
skulle FN involveres så meget som muligt i kriser og 
konflikter. Det ville styrke mulighederne for at sikre 
fred. 

Ud over forskellen mellem Atlantpartierne og 
Radikale Venstre var der også nuancer i den sikker-
hedspolitiske tænkning i Atlantpartierne. De fire 
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gamle partier kan faktisk placeres på en skala. Fra 
venstre til højre med prioritering af FN til venstre 
og NATO til højre placerede partierne sig sådan: 
Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Venstre og Det 
Konservative Folkeparti.

Det danske arbejde i FN
Danmark bidrog fra første færd til FN’s observatør-
missioner i Mellemøsten i 1948 og Kashmir i 1949. 
Noget anderledes forholdt det sig, da FN i juni 1950 
vedtog sin første militære operation for at komme 
et angrebet land til undsætning. Det var Sydkorea. 
Koreakrigen brød ud den 25. juni 1950, da nordkore-
anske tropper – efter grænsetræfninger – krydsede 
grænsen ved den 38. breddegrad mellem Nord- og 
Sydkorea. Præsident Truman indkaldte FN’s Sikker-
hedsråd, som vedtog en resolution, der opfordrede 
Nordkorea til at trække sine styrker tilbage. Da 
Nordkorea ikke efterlevede resolutionen, sendte 
USA styrker for at assistere Sydkorea. Få timer sene-
re vedtog Sikkerhedsrådet endnu en resolution, der 
opfordrede FN’s medlemslande til at stille militære 
styrker til rådighed. På den måde blev de indsatte 
amerikanske styrker en del af en FN-styrke. 

De to resolutioner kunne vedtages, fordi Sov-
jetunionen boykottede arbejdet i Sikkerhedsrådet. 
Boykotten skyldtes, at de vestlige stormagter ikke 
ville anerkende, at den kommunistiske regering 
i Peking (Beijing) skulle repræsentere Kina i FN i 
stedet for den nationalistiske regering, der under 
 Chiang Kai-sheks (1887-1975) ledelse efter neder-
laget i borgerkrigen var fortrukket til Taiwan. 
Sovjetunionen vendte tilbage til Sikkerhedsrådet i 
begyndelsen af august. Ikke fordi Vesten havde æn-
dret holdning til Kinas repræsentation – Peking-re-
geringen kom først til at repræsentere Kina i FN i 
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1971 – men for at undgå, at Sikkerhedsrådet vedtog 
flere vestlige resolutioner.

Sikkerhedsrådets resolutioner betød, at Dan-
mark skulle tage stilling til en konflikt på den anden 
side af kloden. FN henvendte sig tre gange og spurg-
te, om Danmark kunne bidrage til operationen i 
Korea. Første henvendelse kom den 29. juni 1950 og 
var et åbent spørgsmål om, hvad Danmark kunne 
bidrage med. I de næste henvendelser den 14. juli 
1950 og den 22. juni 1951 anmodede FN om et mili-
tært bidrag. 

Partierne drøftede FN’s første henvendelse i 
Udenrigspolitisk Nævn. De var enige om, at Dan-
mark ikke skulle sende militære styrker. De frygte-
de, at det ville provokere Sovjetunionen, og de ville 
ikke sende styrker ud af landet og risikere, at Dan-
mark ikke selv kunne forsvare sig. 9. april 1940 hav-
de sat sine spor. Samtidig var partierne enige om, 
at Danmark måtte bidrage på en eller anden måde. 
Det var vigtigt at vise velvilje over for amerikaner-
ne – ikke mindst på et tidspunkt, hvor det ikke 
kunne udelukkes, at Koreakrigen kunne udvikle sig 
globalt. Den socialdemokratiske udenrigsminister, 
Gustav Rasmussen, talte derfor om ”at finde frem til 
en ikke helt negativ løsning.” 

Danmark forsøgte først at koordinere et svar 
med de andre skandinaviske lande, men uden held. 
Norge og Sverige svarede hver for sig. Norge ville 
stille skibe til rådighed på kommerciel basis. Sve-
rige et endnu ikke nærmere bestemt humanitært 
bidrag. Danmark skulle derfor selv svare. Svaret 
understregede, at Danmark ikke kunne yde militær 
hjælp, men derimod lægemidler for den danske 
stats regning. Information kaldte lettere hånligt 
svaret for Albylnoten. 

Kun lidt over en uge senere kom FN’s anden 
henvendelse. FN var tilsyneladende ikke tilfreds 
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med medicinbidraget og bad om et troppekontin-
gent. Partierne var fortsat enige om, at Danmark 
ikke kunne sende militære styrker, og regeringen 
tog igen initiativ til skandinavisk koordination – 
men atter forgæves. Norge og Sverige svarede igen 
individuelt. Norge ville tilbyde tonnage. Sverige et 
feltlazaret. 

De danske politikere blev enige om at følge Sve-
rige og tilbyde et humanitært bidrag. Regeringen 
nedsatte et rådgivende Korea-udvalg, der bestod af 
repræsentanter fra Dansk Røde Kors og Udenrigs-
ministeriet, og udvalget pegede på, at Dansk Røde 
Kors havde en ambulanceenhed, der straks kunne 
udsendes. Partierne bakkede op om bidraget, der 
ikke var så stort som det svenske og billigere, som 
udenrigsministeren forklarede. Svar røg afsted til 
FN, der tilsyneladende stadig var utilfreds – i hvert 
fald reagerede man ikke. Derfor gik de danske 
beslutningstagere i dialog med FN og USA om den 
mere præcise udformning af et dansk bidrag. Over-
læge Karl Lehmann (1897-1976) fra Korea-udvalget 
fik den idé at opgradere ambulanceenheden til et 
hospitalsskib. Det accepterede FN og USA – også 
selv om de først havde været overraskede over, at 
der var tale om et humanitært bidrag og et hospi-
talsskib med civilt personel. De var vant til mili-
tærlæger og -sygeplejersker på de amerikanske 
hospitalsskibe, der også var i Korea, og det så man 
som en fordel, når sårede og syge FN-soldater skulle 
behandles og plejes.

Den 22. juni 1951 bad FN atter Danmark om et 
troppekontingent. Danmark havde i november 1950 
fået ny borgerlig regering med Ole Bjørn Kraft fra 
Det Konservative Folkeparti som udenrigsmini-
ster. Og han udtalte offentligt, at regeringen ville se 
med velvilje på henvendelsen. Til den amerikanske 
ambassadør udtalte han – det var koordineret med 
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tidligere statsminister Hedtoft – at han var sikker 
på, at det danske svar ville være positivt. Det danske 
bidrag ville formentlig bestå af frivillige og enkelte 
officerer fra hæren. Regeringen prøvede at påvirke 
opinionen i positiv retning, og udenrigsministeren 
understregede, at et endeligt svar først kunne gives, 
når man kendte resultatet af forhandlingerne om 
våbenhvile i Korea. 

På det tidspunkt havde Danmark støttet vedta-
gelsen af den såkaldte Uniting for Peace-resolution 
i Generalforsamlingen. Planen skulle få medlems-
landene til at øremærke militære styrker til FN, og 
Generalforsamlingen kunne træffe afgørelse om 
militær indgriben. Danmark havde med sin støtte 
til Uniting for Peace sagt højt og tydeligt, at man 
stod bag militært engagement i FN. 

Det var dog næppe holdningen til Uniting for 
Peace-planen, der smittede af på Krafts holdning til 
at sende danske styrker til Korea. Danmark havde 
godt nok stemt for planen, men den videre proces 
med danske styrker til FN trak imidlertid ud. Til 
sidst blev den lagt helt i skuffen, for Danmarks for-
svarsevne og nationale sikkerhed tillod ikke landet 
at øremærke styrker til FN. Krafts udtalelser om et 
positivt dansk svar var derfor snarere udtryk for, at 
den danske udenrigsminister spillede højt spil og 
satte sin lid til de våbenhvileforhandlinger, der var 
i gang i Korea. I så fald ville et dansk styrkebidrag 
jo blive overflødigt. Når nu FN havde henvendt sig 
for tredje gang og lagt pres på Danmark, kunne 
udenrigsministeren lige så godt gå hele vejen og 
fremstille Danmark som mere positivt indstillet, 
end der formentlig var tale om. Og så håbe på, at der 
ville blive våbenhvile, og svaret dermed ville blive 
irrelevant.

Den danske regerings stilling blev ikke lettere 
af, at Norge ville omlægge landets feltsygehus i Ko-
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rea fra civilt til militært baseret, ligesom man ville 
udsende specialtrænede vinterkrigstropper. Hvis 
Norge var positiv over for deltagelse, var det vanske-
ligt for Danmark ikke at være det samme. Og hvis 
regeringen i sidste ende ville svare negativt, kunne 
den henvise til den offentlige opinion. Det er samti-
dig påfaldende, at hensynet til Sovjetunionen tilsy-
neladende vejede mindre. I den pressede situation 
valgte man USA. 

Danmark endte med at være det eneste NATO-
land, der ikke tilbød at stille militære styrker til 
rådighed for FN’s indsats i Korea. Eneste anden und-
tagelse var diktaturet Portugal, der ikke var medlem 
af FN. Det er bemærkelsesværdigt, at det var NATO, 
der til sidst sørgede for, at Danmark ikke skulle sen-
de soldater til Korea. NATO var nemlig imod afgivel-
se af danske og norske tropper til Korea. Det betød, 
at USA i begyndelsen af oktober 1951 opgav at lægge 
pres på Danmark. Udslagsgivende var præsident 
Dwight D. Eisenhowers (1890-1969) ord om, at det 
ville have alvorlige konsekvenser for NATO’s evne til 
at forsvare Europa, hvis Danmark og Norge sendte 
tropper til Korea. Danmark og NATO delte et ønske 
om ikke at sende danske styrker ud af landet. Det 
blev udslagsgivende for Danmarks militære engage-
ment i Koreakrigen.

Tre år efter Koreakrigens afslutning blev 
Suez-området centrum for en konflikt. USA og Stor-
britannien indledte i marts 1956 et hemmeligt sam-
arbejde – Operation Omega – for at vælte Egyptens 
præsident, Gamal Abdel Nasser (1918-1970), der var 
ved at gøre sig afhængig af Sovjetunionen. Da Egyp-
ten indgik en militæralliance med Saudi-Arabien og 
Syrien mod Israel, stoppede USA sin økonomiske 
støtte til bygningen af Aswandæmningen over Ni-
len. Den var et vigtigt led i Nassers modernisering af 
Egypten. Nasser svarede igen med at nationalisere 
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Danmark udviklede 
sammen med de andre 
nordiske lande fra 
1956 en nordisk model 
for fredsbevarelse. 
Modellen blev udviklet, 
da man deltog i FN-
styrken i Suez. De 
danske soldater deltog 
nok, men væbnet 
magt måtte kun 
bruges i selvforsvar. 
Det var først senere 
– på Balkan, da først 
FN, siden NATO, 
engagerede sig i 
konflikten – at danske 
soldater kom i kamp. 
På fotoet ses en dansk 
soldat på cykel i Port 
Said i Egypten i 1957. 
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Suezkanalen, der ellers var blevet drevet af det bri-
tisk kontrollerede og koncessionshavende Suez-sel-
skab i Paris. Storbritannien og Frankrig hævdede, 
at nationaliseringen af Suezkanalen var i strid med 
Konstantinopelkonventionen, der var det retlige 
grundlag for driften af kanalen. Storbritannien 
indkaldte i august og september 1956 til konferen-
cer i London om kanalens drift. På konferencerne 
i London kæmpede de danske deltagere imod en 
for hård kurs over for Egypten og argumenterede 
for forhandlinger. Danmark havde nemlig en klar 
interesse i skibsfart og frygtede i det hele taget en 
optrapning af konflikten. 

Sidst i september 1956 bragte Storbritannien og 
Frankrig spørgsmålet op i FN’s Sikkerhedsråd. De 
to stormagter forsøgte at få en utvetydig vestlig re-
aktion imod Egypten – om nødvendigt understøttet 
af en militær intervention. USA støttede imidlertid 
ikke den britisk-franske målsætning. Den ameri-
kanske kritik skuffede især briterne, der jo ellers 
mente, at de havde et særligt fællesskab med USA. 
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Udfaldet blev en hemmelig militær aktion imod 
Egypten – iværksat af Storbritannien, Frankrig og 
Israel. 

Det israelske angreb på Egypten gav Storbritan-
nien og Frankrig en undskyldning for at intervenere 
– så kunne de skille parterne ad. Der havde i nogen 
tid været træfninger mellem Israel og Egypten, så 
israelerne hævdede, at der var tale om selvforsvar. 
Egypten blev stillet et ultimatum om at trække 
tropperne tilbage og tillade britiske og franske 
styrker på strategisk vigtige punkter langs Suez-
kanalen. Hvis ikke kravene blev imødekommet, 
kunne Egypten imødese militær magtanvendelse. 
Egypten efterlevede ikke kravene, og Storbritan-
nien og Frankrig indledte Operation Omega. In-
den den fransk-britiske intervention havde USA 
demonstreret sin modvilje mod operationen ved 
i Sikkerhedsrådet at fremsætte en resolution, der 
opfordrede Israel til at trække sine styrker ud og 
fremmede lande til ikke at intervenere. Konflikten 
udspillede sig samtidig med Sovjetunionens invasi-
on i Ungarn, som Vesteuropa med den fransk-bri-
tiske aktion fik sværere ved at fordømme, endsige 
bruge i propagandaøjemed. Det vestlige sammen-
hold blev tilmed sat på prøve på et tidspunkt, hvor 
den internationale spænding efter nogle år med 
afspænding tog til igen. Sovjetunionen truede med 
at gå ind i Suez-konflikten. En ekstraordinær gene-
ralforsamling i FN vedtog den amerikanske sikker-
hedsrådsresolution. Først efter amerikansk pres og 
en FN-beslutning om at udsende en international 
fredsbevarende styrke, United Nations Emergency 
Force (UNEF), trak Storbritannien og Frankrig styr-
kerne tilbage. 

UNEF var en fredsbevarende operation med 
udgangspunkt i principper, som FN’s generalsekre-
tær, Dag Hammarskjöld, fik godkendt ved styrkens 
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Tronfølger Prinsesse 
Margrethe  (1940-) 
besøgte i 1962 det 
dansk-norske 
kompagni, der 
bevogtede grænsen 
mellem Israel og Gaza. 
Hun var engageret i 
det danske forsvar 
og gjorde frivillig 
tjeneste ved Kvindeligt 
Flyverkorps i årene 
1958-70 og blev 
uddannet i korpset.
|| Allan Moe/Ritzau 
Scanpix

oprettelse. Alle stridende parter skulle bakke op, og 
styrken skulle være multinational og sammensættes 
af styrker fra stater, der ikke var faste medlemmer 
af Sikkerhedsrådet. Styrken skulle være upartisk 
og ikke influere på den militære balance i området, 
og den skulle ikke kontrollere området og ikke gøre 
brug af offensiv væbnet magt.

Med beslutningen om at sende en fredsbevaren-
de styrke til Suez blev spørgsmålet om udsendelse 
af danske tropper i FN-tjeneste igen aktuelt. Den 5. 
november 1956 modtog Danmark en henvendelse 
fra FN. Generalsekretær Hammarskjöld bad tilmed 
om hurtigt svar. Samme dag havde Sovjetunionen 
nemlig foreslået i Sikkerhedsrådet, at USA og Sov-
jetunionen skulle yde Egypten militær bistand, hvis 
Storbritannien, Frankrig og Israel ikke inden 12 ti-
mer havde standset alle militære aktioner i området 
og inden tre dage trukket deres styrker tilbage. USA 
afviste forslaget. Ikke desto mindre havde Sovjet-
unionen givet udtryk for potentielt at ville engagere 
sig militært. 

Regeringen besluttede på et ministermøde, at 
Danmark skulle svare positivt på generalsekretæ-
rens henvendelse. Dagen efter blev sagen hastebe-
handlet i Folketinget, som enstemmigt besluttede, 
at Danmark skulle bidrage med en styrke på ca. 400 
mand. Danmarks bidrag til UNEF blev landets før-
ste udsendelse af fredsbevarende militære styrker. 

Hvorfor ville Danmark sende militære styrker 
til Suez i 1956, når man ikke ville til Korea i 1950 og 
havde syltet sagen om øremærkning af styrker til 
FN (Uniting for Peace-resolutionen)? For det første 
var der udsigt til, at der rent faktisk kunne findes 
en FN-løsning, og man kunne minimere risikoen for 
sovjetisk indblanding. For det andet havde Norge, 
Canada og Indien allerede givet tilsagn. Danmark 
kunne dårligt stå alene tilbage, men måtte vise 
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flaget og pleje sit internationale renommé. For det 
tredje adskilte UNEF sig afgørende fra FN’s aktion i 
Korea, hvor FN havde gennemført en militær aktion, 
hvor (legitim) militær magt blev anvendt til støtte 
for den ene part i konflikten. FN’s militære engage-
ment i Suez-konflikten var derimod fredsbevaren-
de, og UNEF var en fredsbevarende styrke. Danmark 
kom således ikke i krig. Udsendelsen af styrker til 
Suez var en udsendelse med et særligt mandat. Man 
vidste med andre ord, hvor de danske styrker skulle 
hen, og hvad de skulle lave.

UNEF blev en succes. Flere politikere og diplo-
mater, herunder den canadiske udenrigsminister, 
Lester Pearson (1897-1972), udtalte sig positivt om at 
oprette stående FN-styrker, der hurtigt kunne ryk-
ke ud til verdens brændpunkter. Generalsekretær 
Hammarskjöld fremlagde i oktober 1958 en rapport 
om UNEF og foreslog nogle principper, hvorefter 
stående FN-styrker kunne etableres og udsendes: 
De skulle ikke anvendes i offensive kampe, men 
havde alene ret til selvforsvar. Sikkerhedsrådet eller 
Generalforsamlingen skulle godkende udsendelse. 
Styrker kunne kun indsættes med værtslandets 
accept, ligesom alle lande, der sendte tropper, 
skulle give deres samtykke. Tropperne kunne ikke 
anvendes til at gennemtvinge en bestemt politisk 
løsning, herunder påvirke magtbalancen mellem 
nogle af parterne. Medlemsstaterne skulle betale 
omkostningerne ved udsendelse af styrkerne. Uan-
set at UNEF havde været en stor succes, konklude-
rede Hammarskjöld, at ”der ikke for øjeblikket var 
anledning for plenarforsamlingen til at tage skridt 
i sagen.” Det var formentlig sovjetisk modstand, 
der spøgte. Landet var skeptisk over for stående 
FN-styrker og konkret utilfreds med, at Storbritan-
nien, Frankrig og Israel ikke skulle betale for UNEF. 
Endelig gik den sovjetiske skepsis på, at alle med-
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lemslande skulle være med til at finansiere stående 
FN-styrker, som Sovjetunionen så som et vestligt 
redskab. Hammarskjölds rapport blev derfor blot 
taget til efterretning. 

Mens Hammarskjöld formelt skrinlagde det 
videre arbejde med etablering af stående FN-styr-
ker, arbejdede han imidlertid uformelt videre. Han 
spurgte de UNEF-deltagende lande om deres hold-
ning. Det danske svar var, at man var ”rede til, når 
det måtte være belejligt, at deltage i uformelle drøf-
telser af det pågældende spørgsmål.” 

Hammarskjöld henvendte sig imidlertid ikke. 
Det blev i stedet de skandinaviske lande, der i sen-
sommeren 1960 genoplivede arbejdet med stående 
FN-styrker. I Danmark lå en anbefaling fra Hær-
kommandoen til Forsvarsministeriet om den mere 
præcise udformning af en dansk styrke klar fire 
måneder senere. Den danske del af styrken kunne 
enten etableres som en permanent styrke eller som 
en mobiliseringsenhed, der var baseret på frivillige. 
Hærkommandoen anbefalede en permanent styrke, 
for der var tvivl, om der ville være nok frivillige til 
en mobiliseringsenhed. Man mente, at en perma-
nent styrke samtidig ville være af større betydning 
for det almindelige danske beredskab, og man var 
både bevidst om og tog hensyn til Danmarks natio-
nale sikkerhed.

Forslaget blev behandlet i regeringens forsvars-
udvalg, hvor den socialdemokratiske regering gjor-
de det klart, at den foretrak en mobiliseringsenhed. 
Endvidere præciserede regeringen, at udgifterne til 
styrken skulle holdes uden for det almindelige for-
svarsbudget. 

Når den socialdemokratiske regering foretrak 
en mobiliseringsenhed, skyldtes det prisen. Det var 
ganske enkelt billigere. På den måde ville det være 
lettere at få Radikale Venstres støtte. De radikale 
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ønskede nemlig, at FN-styrken skulle finansieres 
inden for det almindelige forsvarsbudget, men rege-
ringen mente, at det ville gå ud over forsvaret og det 
militære hensyn til NATO. Den militære aktivisme 
i FN var med andre ord betinget af hensyn til eget 
forsvar og NATO’s forsvarsplanlægning. 

I Norge var situationen omvendt. Den norske 
regering ønskede, at udgifterne skulle holdes inden 
for det almindelige forsvarsbudget, som dog skulle 
udvides. USA krævede nemlig, at Norge moderni-
serede og brugte flere penge på sit forsvar. Samme 
besked havde Danmark fået, men Folketinget havde 
allerede øget forsvarsbudgettet.

I sin åbningstale i Folketinget i 1963 kunne den 
socialdemokratiske statsminister, Jens Otto Krag, 
meddele, at regeringerne i de nordiske lande prin-
cipielt var enige om at oprette en beredskabsstyrke, 
der med kort varsel kunne stilles til rådighed for 
FN. På svensk initiativ skulle Finland have mulighed 
for at deltage senere. 

Det blev startskuddet til politiske drøftelser, 
både om opstillingen af den danske FN-beredskabs-
styrke og om finansieringen af styrken uden for 
det almindelige forsvarsbudget. Den 13. marts 1964 
fremsatte forsvarsministeren folketingsbeslutning 
om opstilling af en permanent, dansk militær be-
redskabsstyrke til FN. Styrken skulle være på ca. 
950 mand, der skulle være en del af en skandinavisk 
styrke på ca. 4.000 mand. Partierne var positivt 
stemt, og tanken var, at styrken skulle understøtte 
kollektiv sikkerhed og international retsorden. Ra-
dikale Venstre og Socialistisk Folkeparti (SF) havde 
dog gerne set, at styrken blev finansieret inden for 
det eksisterende forsvarsbudget. DKP var røget ud 
af Folketinget i 1960, så den mest kritiske stemme 
var væk. Under Folketingets andenbehandling af 
forslaget, den 30. april 1964, var udsendelse af en 

107200_Danmark i FN_.indd   48 07/06/18   09:27



Indholdsfortegnelse
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

48

ønskede nemlig, at FN-styrken skulle finansieres 
inden for det almindelige forsvarsbudget, men rege-
ringen mente, at det ville gå ud over forsvaret og det 
militære hensyn til NATO. Den militære aktivisme 
i FN var med andre ord betinget af hensyn til eget 
forsvar og NATO’s forsvarsplanlægning. 

I Norge var situationen omvendt. Den norske 
regering ønskede, at udgifterne skulle holdes inden 
for det almindelige forsvarsbudget, som dog skulle 
udvides. USA krævede nemlig, at Norge moderni-
serede og brugte flere penge på sit forsvar. Samme 
besked havde Danmark fået, men Folketinget havde 
allerede øget forsvarsbudgettet.

I sin åbningstale i Folketinget i 1963 kunne den 
socialdemokratiske statsminister, Jens Otto Krag, 
meddele, at regeringerne i de nordiske lande prin-
cipielt var enige om at oprette en beredskabsstyrke, 
der med kort varsel kunne stilles til rådighed for 
FN. På svensk initiativ skulle Finland have mulighed 
for at deltage senere. 

Det blev startskuddet til politiske drøftelser, 
både om opstillingen af den danske FN-beredskabs-
styrke og om finansieringen af styrken uden for 
det almindelige forsvarsbudget. Den 13. marts 1964 
fremsatte forsvarsministeren folketingsbeslutning 
om opstilling af en permanent, dansk militær be-
redskabsstyrke til FN. Styrken skulle være på ca. 
950 mand, der skulle være en del af en skandinavisk 
styrke på ca. 4.000 mand. Partierne var positivt 
stemt, og tanken var, at styrken skulle understøtte 
kollektiv sikkerhed og international retsorden. Ra-
dikale Venstre og Socialistisk Folkeparti (SF) havde 
dog gerne set, at styrken blev finansieret inden for 
det eksisterende forsvarsbudget. DKP var røget ud 
af Folketinget i 1960, så den mest kritiske stemme 
var væk. Under Folketingets andenbehandling af 
forslaget, den 30. april 1964, var udsendelse af en 

107200_Danmark i FN_.indd   48 07/06/18   09:27

49

dansk styrke til Cypern blevet aktuelt. Folketinget 
vedtog enstemmigt at etablere en dansk FN-bered-
skabsstyrke og sende soldater til Cypern. Ca. to uger 
senere blev det virkelighed. 

Fra midten af 1950’erne kommer fortællingen 
om Danmark og FN til at handle om dansk militær 
aktivisme i FN – i fredsbevarende øjemed. Den mili-
tære aktivisme i FN-regi fortsatte under den reste-
rende del af Den Kolde Krig, hvor Danmark bidrog 
med i alt 34.100 soldater til FN’s operationer. Det 
svarer til 7-8 % af alle FN-soldater. Danmark havde 
i gennemsnit 811 soldater udsendt om året, hvilket 
gjorde landet til en af de største bidragydere af trop-
per til FN målt i forhold til befolkningstal. 

Den danske militære aktivisme fandt sted i 
samarbejde med de øvrige nordiske lande – dog 
ikke Island, der ikke havde militære styrker. I årene 
1965-73 udviklede de nordiske lande sammen med 
FN et fælles uddannelsesprogram for officerer, og i 
1973 udgav de nordiske lande en grundbog i freds-
bevarelse. Bogen blev anvendt internationalt i træ-
ningen af FN-styrker. Under Den Kolde Krig bidrog 
de nordiske lande i alt med 26 % af styrkerne i FN’s 
fredsbevarende operationer. 

Billedet af den danske militære aktivisme skal 
dog ses i lyset af, at der var tale om begrænset risiko. 
Både politisk og militært. Stormagterne bifaldt del-
tagelsen, operationerne foregik med værtslandets 
accept, og man måtte kun bruge våben i selvforsvar. 
Den danske militære aktivisme i FN tog også militæ-
re hensyn til NATO, der var central for sikkerheden 
her i landet, for magtbalancen mellem øst og vest og 
for stabilitet i verden.

Slut med kolonier
Fortællingen om aktivisme og det militære engage-
ment i FN-regi fra slutningen af 1950’erne minder 
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om fortællingen om den danske politik i FN i for-
bindelse med koloniernes afvikling – dog ikke helt 
så markant og først især fra 1960’ernes begyndelse. 
De europæiske kolonimagter og NATO-medlemmer 
– Storbritannien, Frankrig, Belgien, Holland og Por-
tugal – var imod, at FN skulle behandle spørgsmål 
om selvstændighed til deres koloniområder. De 
henviste til FN-pagtens artikel 2, stk. 7, der siger: 

”Intet i nærværende pagt skal give de Forenede Na-
tioner ret til at gribe ind i forhold, der i det væsentli-
ge hører ind under en stats egen jurisdiktion.” 

De danske politikere gik principielt ind for na-
tionernes ret til selvbestemmelse og opfattede i 
stigende grad afkoloniseringen som uundgåelig. 
Ikke desto mindre var det først sidst i 1950’erne, at 
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danske politikere begyndte at lægge afstand til kolo-
nimagterne i FN. 

Og så var Danmark jo med Grønland frem til 
grundlovsændringen i 1953 selv en kolonimagt og 
stod på FN’s liste over kolonimagter, der skulle ind-
berette økonomiske, sociale og uddannelsesmæs-
sige forhold. Det gjorde Danmark. Men danske be-
slutningstagere brød sig ikke om landets status som 
kolonimagt og forsøgte at fremstå yderst eksempla-
risk. Derfor indberettede Danmark også frivilligt 
om den politiske udvikling i Grønland. Danmark 
ønskede dog ikke at give Grønland fuld selvbestem-
melsesret og opgive kontrollen over området. I så 
fald skulle Danmark jo opgive sit ’Grønlandskort’, 
der var et es, når landet skulle imødegå kritik om 
manglende ansvar i NATO. Danmark fik løst sin pro-
blematik med Grønland ved grundlovsændringen 
i 1953, hvor Grønland blev en ligeberettiget del af 
det danske rige. I FN’s koloniudvalg var der dog kri-
tik – især af at det grønlandske folk ikke var blevet 
hørt. Men i 1954 anerkendte først udvalget, siden 
Generalforsamlingen, at Danmark ikke længere var 
en kolonimagt. 

Danmark stemte i 1950’ernes første år sammen 
med kolonimagterne. Eller man stemte forsigtigt og 
helst sammen med de andre nordiske lande for for-
slag, der kunne forlige parterne. Fx måtte en delega-
tion i 1953 på spørgsmål om Frankrig og koloniom-
råderne Tunesien og Marokko kun støtte forslag, 
hvor Frankrig, Tunesien og Marokko ville kæmpe 
for selvstyre i Tunesien og for at fremme det marok-
kanske folks frihed. Derimod kunne delegationen 
ikke stemme for forslag om mæglingskommissioner 
eller forslag, der fordømte Frankrig. Det betragtede 
Frankrig som indblanding fra FN’s side. Danmarks 
holdning tog hensyn til kolonimagterne, men også 
til, at kolonierne ikke var modne til selvstyre. Fx 
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skrev Udenrigsministeriet i et baggrundsnotat til et 
nordisk udenrigsministermøde i 1952: 

”Alle oplysninger tyder på, at det franske styre har 
været til gavn for Marokko og Tunis (modsat forhol-
denes udvikling i f.eks. Ægypten og Philippinerne, 
efter at disse lande har fået selvstyre), og at Marok-
ko og Tunis ikke er modne til at tage deres anliggen-
der i egen hånd.” 

Det var vigtigt for regeringen at fremme en rolig 
udvikling i koloniområderne og ikke puste til ilden.  
Som det hed på et møde i Udenrigspolitisk Nævn 
i september 1954, måtte ”de franske reformplaner 
ikke slås i stykker ved en FN-debat.” 

I Cypern-spørgsmålet om landets uafhængig-
hed efter årtiers britisk kontrol vejede hensynet til 
Storbritannien tungt. Der var en opfattelse af, at 
Storbritannien var en mere liberal kolonimagt end 
Frankrig og ikke mindst Portugal, og der blev peget 
på, at Storbritannien havde givet Indien selvstæn-
dighed i 1947. I et baggrundsreferat fra 1955 kan 
man læse om de danske overvejelser i 1954: 

”Grækenland kan næppe siges at have nogen histo-
risk ret til Cypern, og en stillingtagen må derfor 
bero på en afvejning af på den ene side hensynet til 
øens befolkning og på den anden side af hensynet 
til Storbritannien, medens Grækenlands interesser 
synes at måtte komme i tredje række. Danmark går 
traditionelt ind for princippet om selvbestemmel-
sesrettens udøvelse, men her må det erindres, at 
Storbritannien som kolonimagt har forstået at leve 
op til tidens krav og i sine relationer til sine kolonier 
har vist stor statsmandskløgt ved at forvandle stør-
stedelen af sit kongerige til værdifulde forbundsfæl-
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ler. Det synes derfor rimeligt i den foreliggende sag 
at tage størst muligt hensyn til Storbritannien.” 

I 1958 skete der en forsigtig ændring i den danske 
politik. I diskussionen om Frankrigs kolonipolitik 
i Algeriet lagde Danmark for første gang afstand til 
Frankrig og NATO-flertallet. På et udenrigsminister-
møde var de nordiske lande på svensk initiativ ble-
vet enige om ikke at modsætte sig, at spørgsmålet 
blev taget op. Den svenske udenrigsminister, Östen 
Undén (1886-1974), var under pres fra den svenske 
befolkning og mente, at der burde lægges et større 
pres på Frankrig. Både Danmark og Norge fast-
holdt dog deres modvilje mod realitetsbehandling 
– spørgsmålet kunne optages på Generalforsamlin-
gens dagsorden, men ikke diskuteres. Det var dog et 
tegn på en lille ændring i den danske politik. 

I 1959 var kolonidebatten koncentreret om Alge-
riet. Den danske delegation måtte stemme for, at 
spørgsmålet kom på dagsordenen, hvis Norge gjorde 
det. Realitetsbehandling blev ikke afvist. Radikale 
Venstre kritiserede imidlertid bemærkningen om 
at stemme på linje med Norge, og udenrigsminister 
Jens Otto Krag lovede at stryge den i fremtiden. 
Samtidig kæmpede de skandinaviske lande dog for, 
at der ikke blev vedtaget alt for skrappe resolutio-
ner imod Frankrig. 

I 1960 blev den danske kolonipolitik yderligere 
skærpet. De skandinaviske lande stemte nu for, at 
det algeriske folk havde ret til selvbestemmelse. 
Desuden slog resolutionen fast, at krigen i Algeriet 
udgjorde en trussel mod international fred og sik-
kerhed. Det var vigtigt, fordi der blev skabt et retligt 
grundlag for, at FN kunne gribe ind i konflikten. 

Samtidig med den klarere distance til Frankrig 
og NATO-flertallet forblev det imidlertid også Dan-
marks ønske at kæmpe for et kompromis. FN skulle 
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ved med at handle 
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blev valgt, fordi 
Shell forsynede det 
sydafrikanske militær 
med olie og benzin.
|| Jens Dige/Ritzau 
Scanpix

ikke pålægge, men kun anbefale Frankrig at holde 
en FN-kontrolleret folkeafstemning i Algeriet om 
selvstændighed, hvilket præsident Charles de Gaul-
le (1890-1970) på en pressekonference i september 
1960 pure havde afvist. Oppositionen til både højre 
og venstre kritiserede den danske politik for at 
være uden linje og for at savne hensyn til NATO på 
den ene side og til FN og afspænding på den anden 
side. Den socialdemokratiske udenrigsminister, Per 
Hækkerup (1915-1979), forsvarede regeringens poli-
tik og slog fast, at der netop var behov for en balan-
cegang. Det var nødvendigt at

”[...] styrke FN’s stilling og autoritet, selv om det i 
visse situationer måtte gå på tværs vore snævrere 
interesser [...] placere os over for de nye lande, i sær-
deleshed, når disses interesser er i overensstem-
melse med, hvad vi anser for ønskværdigt.”

FN kritiserede især Portugals kolonistyre i Angola. 
Også NATO-lande som USA og Canada var kritiske. 
I 1961 blev der vedtaget en kritisk resolution imod 
Portugal, som kun Frankrig, Sydafrika og Spanien 
stemte imod. Resolutionen slog fast, at det undersø-
gelsesudvalg, som Portugal nægtede indrejse, skulle 
have lov til at rejse ind i Angola og undersøge forhol-
dene. I 1962 var det dog kun Danmark og Norge, der 
opfordrede FN-medlemmerne til at nægte Portugal 
støtte og bistand, der kunne bruges til at under-
trykke Angolas folk. Den danske og norske stilling 
var også markant på anden vis, eftersom Finland og 
Sverige undlod at stemme. Danmark og Norge dæk-
kede sig således ikke ind under en fælles nordisk 
holdning. Frem til 1965 blev Danmark og Norge ved 
med at stemme for resolutionerne vendt imod Por-
tugal – modsat NATO-flertallet. 

Der var imidlertid også en grænse for den dan-
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ske og norske kritik af Portugal. Den blev trukket i 
1965, hvor en resolution opfordrede FN’s medlems-
lande til at afbryde diplomatiske forbindelser og 
samhandel med Portugal, ligesom der ikke skulle 
ydes militær og økonomisk hjælp. Officielt stemte 
Danmark imod resolutionen, fordi den anbefalede 
tiltag, der lå ud over Generalforsamlingens beføjel-
ser. Med al sandsynlighed spillede det dog også en 
central rolle, at resolutionen ville virke negativt på 
NATO’s mulighed for forsvarssamarbejde med Por-
tugal.

Ud over kolonierne har Danmarks politik i 
spørgsmålet om apartheid i Sydafrika stået stærkt 
i fortællingen om dansk aktivisme i FN. Danmark 
foreslog i 1963 at nedsætte et udvalg, der bestod af 
repræsentanter for afrikanske lande, USA og Stor-
britannien. Ideen var at indføre sanktioner mod 
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Sydafrikas apartheidregime. Selv om det danske 
initiativ var mindre vidtgående end afro-asiatiske 
forslag om diplomatisk og økonomisk boykot, op-
fordrede USA og Storbritannien Danmark til at lade 
forslaget falde. De to stormagter talte imidlertid for 
døve øren. Danmark ignorerede opfordringerne, 
hvilket vidner om en større selvstændighed og akti-
visme end tidligere. 

Danmark fortsatte sit engagement i Sydafrika 
frem til apartheidpolitikkens ophør i 1993-94. I 
1970’erne gik Danmark især forrest i kampen mod 
apartheid – sammen med de andre nordiske lande. 
Den danske socialdemokratiske regering trodsede i 
kølvandet på Soweto-opstanden i 1976 og studenter-
lederen Steve Bikos (1946-1977) død vestlig og hjem-
lig borgerlig kritik og støttede resolutioner, der kri-
tiserede vestlige landes våbeneksport til Sydafrika. 
I 1978 tilsluttede Danmark sig FN’s våbenembargo 
imod landet og blev i 1986 det første vestlige land, 
der gennemførte en total boykot for sydafrikanske 
varer og tjenesteydelser. ”Boykot Sydafrika” var et 
meget anvendt slogan i de år. Flere danske virksom-
heder opretholdt dog produktion i og samhandel 
med Sydafrika under apartheidstyret.

Nedrustning og atomkontrol
International nedrustning og atomkontrol indgik 
i den danske FN-vision. Det var helt afgørende, at 
nedrustningen skulle være international og ikke 
national, som den havde været i mellemkrigstiden. 
Danmark skulle ikke igen stå forsvarsløs og ned-
rustet. Historien om den danske politik i de interna-
tionale forhandlinger om nedrustning og atomkon-
trol handler om udviklingen af en aktivisme ganske 
parallelt med udviklingen i Danmarks engagement 
og selvstændighed – som i kolonispørgsmålene. 
Indtil slutningen af 1950’erne stemte Danmark 
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oftest sammen med NATO-flertallet for en samlet 
og bred nedrustningsplan og for et kontrolsystem. 
Sovjetunionen – støttet af østblokken – stod for 
det modsatte synspunkt, nemlig at nedrustning 
kunne og burde indledes før et kontrolsystem. Fra 
slutningen af 1950’erne vandt en mere selvstændig 
dansk stillingtagen indpas – man var ikke længere 
bange for at afvige fra NATO-flertallet. Fra midten 
af 1950’erne var de såkaldte alliancefrie lande i den 
tredje verden, der ikke ville vælge mellem øst og 
vest, og Sovjetunionen begyndt at sætte forslag om 
nedrustning- og atomkontrol på Generalforsamlin-
gens dagsorden. 

Danmark stemte et godt stykke ind i 1950’erne 
for en bred, samlet nedrustningsplan, selv om rege-
ringen faktisk var positiv over for forslag om delvis 
nedrustning. Det socialdemokratiske delegations-
medlem, Alsing Andersen (1893-1962), sad i FN’s 
Første Udvalg, der behandlede politiske og sikker-
hedspolitiske spørgsmål. I 1955 erklærede han sig 
tilfreds med den nylig afsluttede Genève-konference 
om atomenergi og tilføjede, at der ”ingen tvivl [var] 
om, at den burde følges op af lignende konferencer, 
eventuelt inden for særlige begrænsede områder.” 

Den danske regering mente, at delvise nedrust-
ningsforslag kunne bidrage til at fremme afspæn-
ding, og regeringen prøvede da også sammen med 
de andre nordiske lande at påvirke vestmagterne 
til en positiv holdning til begrænsede nedrust-
ningsforslag, som øst og vest kunne blive enige 
om. Danmark stemte dog ikke – selv om Radikale 
Venstre ønskede det – for et svensk forslag om et 
midlertidigt stop for forsøg med kernevåben, men 
for et vestligt forslag om kontrolleret suspension af 
kernevåbenforsøg, som også blev kædet sammen 
med stop for produktion af spaltbart materiale. Det 
ville hindre Sovjetunionen i at udvikle atomvåben 
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på et tidspunkt, hvor Sovjetunionen var bagud i det 
internationale våbenkapløb på den atomare front.

Danmark var principielt positiv, men reelt af-
visende over for forslag om kernevåbenfrie zoner i 
Norden og Europa. Et polsk forslag – Rapacki-pla-
nen – kom aldrig til afstemning, og Danmark kunne 
holde lav profil i sagen. Da den sovjetiske minister-
præsident, Nikolaj Bulganin (1895-1975), i december 
1957 i et brev til den danske udenrigsminister, H.C. 
Hansen, foreslog Nordeuropa som kernevåbenfri 
zone, spillede H.C. Hansen bolden tilbage til Sovjet-
unionen og konstaterede, at det vel så også omfatte-
de dele af de nordlige sovjetiske områder. 

Selv om Danmark verbalt støttede delvis ned-
rustning, stemte Danmark og Norge i 1958 imod et 
indisk forslag om stop for atomprøvesprængninger. 
Og de danske og norske stemmer var sammenfal-
dende med de andre NATO-landes. I alt 36 lande gik 
imod det indiske forslag. Finland derimod stemte 
sammen med 26 lande for. 

I 1959 stemte Danmark sammen med Norge for 
et irsk forslag om ikke-spredning af atomvåben. Det 
var første gang, at Danmark i nedrustningsspørgs-
mål stemte anderledes end NATO-flertallet. Dan-
mark gik også ind for et afro-asiatisk forslag, der 
krævede, at Frankrig afstod fra en planlagt atom-
prøvesprængning i det sydlige Sahara. NATO-flertal-
let undlod at stemme.

Stemmemønstret fortsatte i 1960’erne. I 1960 var 
nedrustningsforhandlingerne mellem stormagter-
ne brudt sammen. Jens Otto Krag efterlyste i FN, 
at arbejdet med forslag om begrænset nedrustning 
fortsatte. Danmark stemte for et sovjetisk forslag 
om at udvide FN’s nedrustningskommission med de 
alliancefrie lande. Regeringens håb var, at en udvi-
delse af kommissionen kunne være med til at holde 
forhandlingsmaskineriet i gang. Danmark fremsatte 
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i 1961 et tilbud om Grønland som inspektionszone 
for kernevåbenfrihed – med en portion propaganda 
og demonstration af, at der ikke var kernevåben i 
Grønland. I 1961 tog Danmark også initiativ til en re-
solution, der anmodede Sovjetunionen om at drop-
pe en prøvesprængning af en 50-megatons brint-
bombe. Krag udtalte ”dyb bekymring og beklagelse” 
af det sovjetiske skridt, der havde ført til, at USA 
havde genoptaget sine underjordiske prøvespræng-
ninger. Hovedmålet for politikken i 1960’erne var 
at gå ind for resolutioner, der kunne gøre nedrust-
ningsforhandlingerne realistiske og formindske 
modsætningerne mellem stormagterne. Der var 
tale om en balancegang mellem realisme og en mere 
idealistisk politik, der skulle fremme afspænding. 

Som i kolonispørgsmålene gik grænsen for den 
danske selvstændighed og aktivisme, når FN-reso-
lutioner ville ramme og begrænse NATO’s forsvars-
strategi. Den var Danmark jo selv omfattet af, så 
det duede ikke, at NATO ikke altid kunne forsvare 
sine medlemslande. Betydningen ses tydeligt, da 
Danmark i 1961 skulle tage stilling til den svenske 
Undén-plan. Her skulle FN’s generalsekretær spør-
ge FN’s medlemslande om deres holdning til at næg-
te at fremstille, anskaffe og opbevare atomvåben. 
Både Danmark og Norge stemte for planen. I sin 
motivering understregede Danmark imidlertid, at 
støtten ikke foregreb regeringens stilling til sagens 
substans. Og da FN’s generalsekretær henvendte 
sig, fik han det svar, at landet var atomfrit. Hvis de 
internationale forhandlinger om en bred nedrust-
ningsaftale bar frugt, ville Danmark være positiv 
over for atomfrie zoner. Men der var altså tale om 
en betinget holdning. Og betingelsen var, at stor-
magterne kunne blive enige om en omfattende ned-
rustningsaftale under kontrol. 

Hvorfor den betingede holdning? Det var her, 
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at NATO-hensynet kom i spil. USA var på et møde 
i NATO-rådet i november 1961 gået stærkt imod 
planen, fordi den forhindrede en fleksibel udvik-
ling af NATO’s forsvarsstrategi. Stormagten havde 
bemærket, at Danmark over for Sverige havde sagt, 
at landets position på grund af NATO-medlemskab 
var anderledes end den svenske. Nedrustnings- og 
atompolitikken blev således nok mere selvstændig, 
men der skulle ikke gås på kompromis med forsva-
ret af Danmark eller med NATO.

I 1980’erne prægede fodnotepolitikken dansk 
sikkerhedspolitik. Den drejede sig især om NATO’s 
atompolitik. Baggrunden var, at der var et alter-
nativt sikkerhedspolitisk flertal i Folketinget be-
stående af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, 
SF og Venstresocialisterne (VS), som pålagde den 
borgerlige Firkløverregering – Det Konservative 
Folkeparti, Venstre, Centrum-Demokraterne og 
Kristeligt Folkeparti – at tage forbehold for beslut-
ninger i NATO. Ikke mindst i forlængelse af NATO’s 
såkaldte dobbeltbeslutning i 1979. Dobbeltbeslut-
ningen var et modsvar til Sovjetunionens opstilling 
af SS-20-missiler i Østeuropa. Som betegnelsen 
antyder, bestod beslutningen af to dele. En forhand-
lingsdel og en opstillingsdel. 

NATO tilbød at forhandle med Sovjetunionen. 
Inden udgangen af 1983 skulle NATO og Sovjetunio-
nen aftale at fjerne SS-20-missilerne. Hvis ikke, ville 
NATO opstille nye mellemdistancemissiler i Vest-
europa. Grækenland, Spanien, Holland, Norge og 
Frankrig havde også forbehold. På den sydlige halv-
kugle forbød New Zealand, at atomdrevne og atom-
våbenbærende skibe kunne sejle i newzealandske 
farvande og anløbe newzealandske havne. Det fik 
USA til at afbryde sine forsvarsforpligtelser over for 
New Zealand. Forpligtelserne var ellers nedfældet i 
ANZUS-aftalen mellem USA, Australien og New Zea-
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land fra 1951. I Danmark var det dog et flertal uden 
om regeringen, der udformede NATO-politikken.

Bemærkelsesværdigt nok lykkedes det dog i det 
store hele Firkløverregeringen at fastholde hensy-
net til NATO i nedrustningsspørgsmål i FN. I 1984 og 
1985 stemte Danmark imod et cubansk-østrigsk-un-
garsk forslag om forbud mod førstebrug af kerne-
våben, fordi forslaget efter regeringens opfattelse 
ville ramme direkte ned i NATO’s Flexible Response 
Strategi – at NATO kunne besvare et angreb flek-
sibelt, også med kernevåben. Socialdemokratiet 
accepterede, at regeringen ville stemme imod det 
cubansk-østrigsk-ungarske forslag, men ønskede, at 
Danmark selv foreslog forhandlinger mellem øst og 
vest. Emnet blev diskuteret i Folketinget i et par om-
gange. I 1986 meddelte den konservative forsvars-
minister, Hans Engell (1948-), at han havde drøftet 
sagen med den norske Arbeiderparti-regering, som 
imidlertid ikke ønskede at være med til at stille for-
slaget. Regeringen ville derfor nøjes med at nævne 
ønsket om forhandlinger i FN’s udvalg for politiske 
og sikkerhedspolitiske spørgsmål. Det accepterede 
Socialdemokratiet, fordi et isoleret forslag ikke ville 
have mange chancer for at blive vedtaget. Enden på 
sagen blev en dagsorden i Folketinget, der opfor-
drede regeringen til at arbejde for en international 
aftale imod førstebrug af kernevåben i både FN og 
NATO.

Sikkerhedsråd og Mellemøstpolitik
Danmark forholdt sig noget anderledes til med-
lemskab af Sikkerhedsrådet i midten af 1960’erne 
end i slutningen af 1940’erne og begyndelsen af 
1950’erne. I 1966 blev der en plads ledig i gruppen 
”vesteuropæiske lande og andre”, og Danmark søgte 
aktivt at komme i rådet – endda uden først at sikre 
sig støtte fra de andre nordiske lande. Man troede 

107200_Danmark i FN_.indd   61 07/06/18   09:27



Indholdsfortegnelse
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

62

ganske enkelt, at Danmark kunne vriste initiativet 
fra interesserede lande som Italien og Grækenland. 
Det var på tale, at Danmark og New Zealand kunne 
dele de to års sikkerhedsrådsmedlemskab, men 
Danmarks FN-ambassadør, Hans Tabor (1922-2003), 
mente ikke, at Danmark skulle nøjes med et enkelt 
år. Det kunne ”befrygtes at deklassere Danmark in-
ternationalt og i den interne offentlige og nordiske 
bevidsthed.” 

Selvtilliden fejlede ikke noget. Tabor slog på, at 
Danmark bedre kunne optræde som mægler end de 
fleste andre mindre FN-lande. Senere generaldirek-
tør for Danmarks Radio Hans Sølvhøj (1919-1989), 
der kort var minister med ansvar for FN-politikken, 
uddybede og fremhævede, at Sovjetunionen opfat-
tede Danmark som et ”blødt medlem” af NATO. 
Desuden var Danmark ”ikke belastet med en fortid 
som kolonimagt, og […] derfor ikke kompromitteret 
hverken i østblokken eller i u-landenes øjne.” Med-
lemskab af Sikkerhedsrådet var gået fra i 1940’erne 
og 1950’erne at være problematisk til i 1960’erne at 
blive betragtet som en udenrigspolitisk fordel. Fra 
denne platform kunne Danmark profilere sig, pleje 
sit internationale image og fremstå som et aktivt 
FN-land. 

Danmark havde succes med sit kandidatur og 
blev valgt ind i Sikkerhedsrådet for årene 1967-68. 
Perioden var især præget af en engageret politik 
under Seksdageskrigen mellem Israel, Egypten, 
Jordan, Syrien og Irak i Mellemøsten. Formandska-
bet for Sikkerhedsrådet skiftede hver måned, og 
Danmark havde tilfældigvis formandskabet i juni 
1967, da Seksdageskrigen brød ud. Tabor var instru-
eret i hurtigt at få standset kamphandlingerne og i 
det hele taget mægle mellem landene. Ikke mindst 
på grund af USA’s og Sovjetunionens fælles interesse 
i at undgå konflikt i Den Tredje Verden lykkedes det 
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at få en våbenhvile i stand, så forhandlinger kun-
ne finde sted. Flere danske politikere ønskede at 
fremsætte positive tilkendegivelser over for Israel, 
men regeringen holdt fast i en kurs, der gik imod 
ensidige resolutionsforslag. Fx sagde udenrigsmi-
nister Jens Otto Krag i en tale på en ekstraordinær 
generalforsamling i juni 1967, at militære aktioner 
ikke måtte føre til territoriale gevinster. Samtidig 
opfordrede han de arabiske lande til at anerkende 
Israel, hvilket de siden staten Israels oprettelse i 
1948 havde nægtet at gøre. Forhandlingerne resulte-
rede i, at Sikkerhedsrådet enstemmigt i november 
1967 kunne vedtage den berømte Mellemøstreso-
lution nr. 242 om ”land for fred”. Hvis staten Israel 
blev anerkendt, skulle landet trække sine styrker 
ud af de områder, som landet havde besat i den se-
neste konflikt. 

Resolutionen er siden blevet kritiseret for at 
favorisere Israel, fordi den ikke omfattede tidligere 
erobrede områder. Danmark havde også i forhand-
lingerne erkendt, at den danske holdning lå tættere 
på den israelske end på de arabiske landes. Resul-
tatet var dog det bedst opnåelige, og afgørende var 
ikke mindst, at enigheden i Sikkerhedsrådet blev 
bevaret. Tabor fik da også ros og blev kaldt ”Nordens 
nye Hammarskjöld”, hvilket var en enorm aner-
kendelse, for Hammarskjöld blev set som en yderst 
dygtig generalsekretær og havde nærmest helte-
status. Og Tabor blev endda diskuteret som mulig 
afløser for generalsekretær U Thant (1909-1974). Ny 
generalsekretær blev Tabor dog ikke. I oktober 1967 
forlod han FN for at blive udenrigsminister i den 
siddende socialdemokratiske regering. Han vendte 
dog hurtigt tilbage til diplomatiets verden, da en ny 
Venstreregering trådte til i februar 1968.

Resolution 242 dannede grundlag for senere 
fredsforhandlinger i Mellemøsten. I 1971-72 stemte 
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Danmark imod rettigheder til det palæstinensiske 
folk – det var i modsætning til de fleste EF-lande. 

EF-landene blev efterhånden en regional grup-
pe i FN, og efter at have fået medlemskab af EF i 
1973 orienterede Danmark sig i stigende grad efter 
EF-gruppen. Efter Yom Kippur-krigen (Oktober-
krigen) i 1973 holdt statsminister Anker Jørgensen 
(1922-2016) den 5. november 1973 sin berygtede 
pro-israelske tale i Middelfart. Det var imidlertid 
den sidste af slagsen. Allerede dagen efter vedtog 
EF-landene – under Det Europæiske Politiske Sam-
arbejde (EPS), endda under den danske udenrigsmi-
nister K.B. Andersens (1914-1984) ledelse – en erklæ-
ring, der blev begyndelsen på en mere afbalanceret 
og kompromissøgende Mellemøstpolitik. En retfær-
dig og stabil fred i Mellemøsten kunne kun opnås, 
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I 1971 accepterede USA, 
at den kommunistiske 
regering i Peking 
(Beijing) skulle 
repræsentere Kina i 
FN. Diskussionen om 
Kinas repræsentation 
havde stået på siden 
1949. På illustrationen 
ser to amerikanske 
diplomater utilfredse 
ud, da den kinesiske 
delegation med smil på 
læberne indtager sin 
plads i FN.
|| Bo Bojesen/Museet 
for Dansk Bladtegning/
Det Kongelige Bibliotek

hvis palæstinensernes rettigheder blev anerkendt, 
sagde EPS-erklæringen. 

Blandt EF-landene talte især Frankrig for palæ-
stinensernes rettigheder. Danmark var – sammen 
med især Vesttyskland og Holland – blandt Europas 
pro-israelske lande, der søgte at gøre EF-erklærin-
ger så venlige over for Israel som muligt. Og i FN 
var Danmark imod forslag fra alliancefrie lande om 
indskrænkning af Israels rettigheder i FN. 

Danmark gik jo ind for universalitetsprincippet 
og ønskede, at så mange selvstændige stater som 
muligt – uanset styreform, så det gjaldt også Syd-
afrika og det kommunistiske Kina – skulle være 
repræsenteret i FN. FN skulle afspejle de reelle 
magtforhold i verden, og også kontroversielle sta-
ter skulle være til stede, så man rent faktisk kunne 
forhandle med dem. På den måde ville de være 
forpligtet af FN-pagten. I hvert fald i en ideel ver-
den. Det forholdt sig anderledes vanskeligt med det 
palæstinensiske folks repræsentation, for Palæstina 
var jo ikke en stat. Den siddende Venstreregering 
var i 1974 – året efter den arabiske olieboykot, 
hvor spørgsmålet for første gang kom op – på den 
ene side tilbøjelig til at fastholde Danmarks pro-
israelske position, men på den anden side bekymret 
for sit image i de arabiske lande. De nordiske lande 
havde givet udtryk for at ville stemme for. Social-
demokratiet var mere tilbøjeligt til at stå fast på at 
stemme imod eller i hvert fald blankt. Derfor passe-
de det Danmark godt, at EF-landene blev enige om 
at undlade at stemme. Dermed endte Danmark med 
at lægge sig i ly af EF-landenes holdning og undlade 
at stemme for palæstinensisk ret til at blive repræ-
senteret og stemme i FN.

Ved den kontroversielle resolution i 1975, hvor 
zionisme blev sidestillet med racisme, var der in-
gen tvivl om, at Danmark ville stemme imod. I taler 
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argumenterede Danmark for universalitetsprin-
cippet og opfordrede til kompromis. De følgende 
års generalforsamlinger var mindre stormfulde, og 
i 1977 ændrede Danmark sin stemme til årets ge-
nerelle Mellemøstresolution fra et nej til blank. På 
den måde anerkendte man en mildere tone fra de 
alliancefrie landes side og Egyptens åbning over for 
Israel. Danmark blev ved med at være pro-israelsk, 
men begyndte efterhånden også at anerkende palæ-
stinensernes rettigheder. Når Danmark blev mere 
kritisk over for Israel, skyldtes det især, at EF-med-
lemskabet krævede en ændring i dansk udenrigspo-
litik. 

I oktober 1984 blev Danmark atter valgt ind i 
FN’s Sikkerhedsråd. Det skete i en tid, hvor Den 
Kolde Krig var højspændt, og tilliden til FN yderst 
begrænset. På hjemmefronten dominerede det al-
ternative flertal i sikkerhedspolitikken. Denne gang 
nærede Danmark ikke noget ønske om at komme i 
rådet. Dansk presse mente, at Danmark var blevet 
valgt ind i rådet som følge af en indarbejdet rutine, 
og der var ikke store muligheder for dansk indfly-
delse. Især den indenrigspolitiske uenighed om 
sikkerhedspolitikken var årsag til, at mange ikke 
troede på dansk indflydelse. Udenrigsminister Uffe 
Ellemann-Jensen udtalte, at Danmark var bedre 
tjent med at takke nej, da et flertal i Folketinget stod 
for en udenrigspolitik, som han ikke var enig i. Dan-
mark skulle fortsat være mægler, men det skulle 
også være tydeligt, hvor landet hørte til: 

”For Danmark, der lægger stor vægt på at styrke 
FN’s og sikkerhedsrådets autoritet, må det derfor 
være et vigtigt mål at fremme enigheden mellem rå-
dets faste medlemmer. Se, hermed mener jeg ikke, 
at vi skal søge at indtage en mæglende midterposi-
tion mellem USA og Sovjetunionen. Vi er nu engang 
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ikke et neutralt land, men vi er medlemmer af den 
vestlige alliance, og inden for alliancen har vi altid 
stået for en afspændingsfremmende politik.” 

Ellemann-Jensen bedyrede også, at regeringen ville 
koordinere sin sikkerhedsrådspolitik med oppositi-
onen, ligesom det var tilfældet med sikkerhedspoli-
tikken. 

Da medlemskabet af Sikkerhedsrådet var slut, 
karakteriserede han Danmarks arbejde som prag-
matisk. Danmark havde villet undgå tomme de-
monstrationer og veto fra permanente medlemmer, 
ligesom man ville have de alliancefrie lande til at slå 
ind på dansk kurs. Danmark havde især samarbej-
det med Australien om en sådan linje. Danmarks 
FN-ambassadør, Ole Bierring (1926-2011), mente, at 
den danske linje havde været en succes, og uenig-
heden mellem regeringen og det alternative flertal 
fik ikke den negative indflydelse, flere havde frygtet. 
Hovedparten af spørgsmålene på rådets dagsorden 
var regionale spørgsmål i Sydafrika og Mellemøsten, 
og her var regering og opposition enige. 

Det mest prekære spørgsmål i den danske sik-
kerhedsrådsperiode opstod under det danske for-
mandskab i marts 1986, hvor Sovjetunionen truede 
med at boykotte rådets arbejde. En sydkoreansk 
skrivelse om Sovjetunionens udtalelser om det civi-
le sydkoreanske fly KAL 007, der blev skudt ned den 
1. september 1983 i sovjetisk luftrum, skulle ikke 
rundsendes. Danmark valgte imidlertid at trodse 
det sovjetiske pres og distribuere skrivelsen. Og 
Sovjetunionen undlod at udvandre fra Sikkerheds-
rådet – formentlig for at bevare den indflydelse, der 
var forbundet med at være permanent medlem af 
Sikkerhedsrådet. 

Hensynet til Sovjetunionen fyldte langt min-
dre end tidligere, hvor Danmark i slutningen af 
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1940’erne og begyndelsen af 1950’erne havde mu-
lighed for at komme i Sikkerhedsrådet – og bevidst 
havde dels undgået det, dels modvilligt accepteret. 
Danmark var med sit FN-medlemskab under Den 
Kolde Krig blevet en del af den globale verden, og 
den globale verden havde trængt sig på hos danske 
politikere, der havde balanceret mellem ønsket om 
at fremme en alternativ, internationalistisk ver-
densorden på den ene side og realpolitiske hensyn 
til både Sovjetunionen og Danmarks alliancepartne-
re på den anden side. 

Ret og magt hang nøje sammen.

Danmark var med fra 
begyndelsen i KFOR, 
NATO-styrken i Kosovo. 
I modsætning til de 
fredsbevarende styrker 
under Den Kolde Krig 
skulle danske styrker 
efter 1990 ikke alene 
bevare, men også skabe 
fred. Og de kunne 
komme i kamp. Derfor 
var der god grund til at 
øve det såkaldte Eagle-
beredskab, der skulle 
bekæmpe uroligheder.
|| Henning Bagger/
Ritzau Scanpix
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Efter Den
Kolde Krig
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Så længe det 
varede
Selvstændigheden, aktivismen og prioriteringen 
af internationalismen fra begyndelsen af 1960’erne 
fortsatte efter afslutningen af Den Kolde Krig i 1989-
1991. Fortællingen om den danske FN-aktivisme 
rummer miljø, menneskerettigheder og kontrol 
med international våbenhandel, ligesom Danmarks 
deltagelse i FN’s fredsbevarende operationer og 
dansk udviklingsbistand er centrale i den fortæl-
ling. 

Den danske FN-aktivisme blev ikke kun fast-
holdt. Der blev sat turbo på. Ikke mindst på det 
militære område. I hvert fald indtil 1995. Den 
Kolde Krigs afslutning gav Sikkerhedsrådet større 
beslutningskraft, og rådet vedtog flere og flere in-
ternationale fredsbevarende operationer. Mellem 
1988 og 1993 autoriserede FN’s Sikkerhedsråd 20 
fredsbevarende operationer, og antallet af tropper 
steg fra 13.000 i 1988 til 79.000 i 1993. Samtidig 
forsvandt truslen fra Warszawapagten mod dansk 
territorium, og Danmarks geostrategiske position 
blev endnu bedre, da de baltiske lande og Polen blev 
medlemmer af EU (2004) og NATO (1999 og 2004). 
Samtidig steg FN’s efterspørgsel efter danske trop-
per. FN-operationerne blev desuden mere ambitiø-
se og risikofyldte, idet FN-styrkerne måtte bruge vå-
ben til at håndhæve FN’s resolutioner. På den måde 
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FN etablerede i 1993 
seks sikre zoner i 
Bosnien, blandt andet 
Tuzla, hvor bosniske 
muslimer skulle 
beskyttes mod serbiske 
overgreb. FN-tropperne 
var imidlertid så 
svagt udrustede, at 
de var de serbiske 
styrker underlegne. 
FN’s største nederlag 
var i Srebrenica. Her 
kunne den sikre zone 
ikke holdes. I juli 1995 
myrdede den serbiske 
hær 8.000 muslimske 
drenge og mænd. De 
fleste mente, at FN 
og det internationale 
samfund i den grad 
havde svigtet.
|| Forsvaret

blev Danmark i 1990’erne en del af en fundamentalt 
anden verden end under Den Kolde Krig.

Den øgede risiko ved deltagelse i FN’s militære 
operationer påvirkede imidlertid ikke det danske 
militære engagement. Tværtimod. I gennemsnit 
havde Danmark 812 soldater indsat årligt under Den 
Kolde Krig. I 1990’erne nåede tallet op på 1.940 med 
en rekord i 1999, hvor 2.323 soldater var udsendt på 
samme tid. Alle tre værn, Hæren, Flyvevåbnet og Sø-
værnet, og de danske specialstyrker var involveret i 
udsendelserne i løbet af 1990’erne. Under Den Kolde 
Krig var det kun hæren. 

Danmark deltog i Den Første Golfkrig i 1991 
og på Balkan fra 1992. I 1994 var Danmark største 
troppebidragsyder pr. indbygger til UNPROFOR på 
Balkan. Samtidig bestod den militære aktivisme i et 
omfattende uddannelsessamarbejde med de balti-
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ske lande, Polen og Rusland. I 1994 tog den socialde-
mokratiske forsvarsminister, Hans Hækkerup, des-
uden initiativ til at oprette en multinational styrke 
til FN (SHIRBRIG). Styrken havde base på Høvelte 
Kaserne og kunne indsættes med 15-30 dages varsel. 
På den måde kunne FN undgå at stå i en situation, 
hvor FN-landene distancerede sig fra en fredsbeva-
rende operation. Det skete fx i 1994, hvor FN havde 
været magtesløs og ikke formået at forhindre fol-
kemordet i Rwanda. FN blev kritiseret for først at 
ignorere optakten til folkemordet og dernæst for at 
ankomme for sent. Belgiske FN-soldater blev dræbt, 
og FN trak sig ud.

I august 1993 blev det danske engagement i Bos-
nien udvidet med en kampvognseskadron med ti 
Leopard-kampvogne og seks flystøttehold. Styrken 
skulle bidrage til at beskytte det muslimske Tuzla, 
som Sikkerhedsrådet havde udpeget som ”sikkert 
område”, og Sikkerhedsrådet åbnede samtidig op 
for magtanvendelse i form af NATO-flystøtte, hvis 
de sikre områder blev angrebet. Den 29. april 1994 
faldt de danske kampvogne i serbisk baghold, men 
nedkæmpede de serbiske styrker i det, der er ble-
vet kendt som Operation Bøllebank. Det var første 
gang, at så tunge våben blev anvendt i en FN-ope-
ration, og Danmark fik status i FN, NATO og USA 
som foregangsland. Operation Bøllebank førte til 
national stolthed og tro på dansk militær aktivisme. 
Efterfølgende blev de danske soldater dog også 
kritiseret for at have brugt overdreven magt. FN’s 
hovedkvarter i Zagreb undersøgte sagen, og det 
viste sig, at de danske soldater havde ventet meget 
længe med at åbne ild og først gjort det, da de blev 
beskudt med panserværnsvåben. Den danske ind-
sats og myten om heltestatus blev dog også proble-
matiseret. 

Den officielle betegnelse på dansk udenrigspoli-
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tik i 1990’erne var aktiv internationalisme. Det var 
tydeligvis både opfattelse og praksis, at ret måtte 
håndhæves med (legitim) magt. Aktivismen hang 
sammen med det større danske handlerum, men 
også med, at både Uffe Ellemann-Jensen og Hans 
Hækkerup ønskede at gøre op med tilbagehol-
denheden og det blakkede image, som Danmark 
havde fået i fodnoteperioden. Ellemann-Jensens og 
Hækkerups henvisning til historien i forbindelse 
med 1990’ernes aktive internationalisme var imid-
lertid aldrig kontroversiel på samme måde, som 
Anders Fogh Rasmussens brug af historien i for-
bindelse med Danmarks deltagelse i Irakkrigen var 
det i 2003. Der var bred konsensus om 1990’ernes 
FN-operationer og Danmarks deltagelse. Den mili-
tære aktivisme i FN-sammenhæng var nærmest at 
betragte som en forløsning af den danske FN-vision, 
som Den Kolde Krig havde hæmmet realiseringen 
af. Irakkrigen var derimod kontroversiel. Her flytte-
de Danmark sikkerhedspolitisk fokus fra den mul-
tilaterale FN-ramme til at deltage i en amerikansk-
ledet koalition. Begge gange var der imidlertid tale 
om, at politikerne brugte forskellige fortolkninger 
af historien som led i argumentationen for den poli-
tik, de ønskede at føre. 

Det var imidlertid ikke kun rammen for politi-
kernes historiebrug, der forskød sig. Det samme 
gjorde Danmarks militære aktivisme i praksis. Fra 
1995 lagde Danmark i stigende grad afstand til FN og 
engagerede sig i stedet i fredsskabende NATO-ope-
rationer. Forskydningen skete i høj grad, fordi FN 
ændrede praksis fra selv at stå for sine fredsska-
bende operationer til at overdrage dem til NATO. 
Skridtet væk fra FN fandt i første omgang sted, da 
Danmark deltog med en bataljon på ca. 800 mand og 
senere med kampvogne i den NATO-ledede imple-
menteringsstyrke, IFOR, der skulle implementere 
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Dayton-fredsaftalen fra november 1995 mellem par-
terne i krigene i Kroatien og Bosnien-Hercegovina. 
Styrken havde godt nok FN-mandat, men FN havde 
overdraget operationen til NATO. 

Danmark tog et større skridt væk fra FN, da Fol-
ketinget i oktober 1998 vedtog, at Danmark skulle 
bidrage med F-16 fly til NATO’s humanitære indgri-
ben i Kosovo. Operationen havde ikke FN-mandat. 
Sikkerhedsrådets medlemmer var ikke enige, og 
derfor satte flere spørgsmålstegn ved operationens 
legitimitet. Danmarks socialdemokratiske stats-
minister, Poul Nyrup Rasmussen (1943-), og den 
radikale udenrigsminister, Niels Helveg Petersen 
(1939-2017), argumenterede for, at folkeretten var 
under udvikling. Det internationale samfund og den 
danske politik måtte derfor være pragmatisk, og 
hvis hensynet var humanitær beskyttelse, måtte det 
være legitimt at handle militært, når Sikkerhedsrå-
det var lammet af veto. 

Danmark gav dermed sin aktive støtte til et in-
ternationalt samfund, der prioriterede menneske-
rettigheder. Det var egentlig ikke nyt. Menneskers 
politiske, sociale og økonomiske rettigheder og vil-
kår spillede også en central rolle i kolonispørgsmål 
og over for Sydafrikas apartheidpolitik. Men det 
var nyt, at rettighederne kunne beskyttes militært. 
Og det var ikke mindst nyt, at det ikke behøvede at 
foregå i FN-regi. 

Forklaringen på skiftet fra FN til NATO hænger 
først og fremmest sammen med, at FN overdrog 
implementeringen af Dayton-aftalen til NATO. Men 
det skyldes også, at tiltroen til FN var svundet ind i 
lyset af organisationens manglende evne til at løse 
konflikten på Balkan. Danske soldater var blevet 
dræbt, såret og taget som gidsler i august-septem-
ber 1995 i Krajina-provinsen i Kroatien. FN havde 
lidt nederlag på Balkan – som man havde gjort det i 
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Rwanda i 1994. Fra 1995 fandt Danmark på linje med 
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let, at landene ydede minimum 0,7 % af bruttonatio-
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var Danmark verdens nr. 1 i ulandsbistand. Sigende 
nok toppede Danmark listen over donorlande i en 
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af BNP. Det var betragteligt mindre end gennem-
snittet for medlemslandene af Organisationen for 
Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), der 
lå på 0,5 %, og det var langt under FN’s anbefaling 
fra 1960 om, at de rige lande skulle yde 1 % af BNP. 
Den begrænsede bistand mødte både international 
og hjemlig kritik, og det satte skub i den danske 
bistand. En tidobling af bistanden til 100 millioner 
kr. i 1965 ændrede dog ikke ved, at Danmark lå i 
bunden, da OECD’s bistandsorgan, Development 
Assistance Committee (DAC), i 1965 lavede sin første 
sammenligning af donorlandes udviklingsbistand. 
Det internationale pres og den hjemlige kritik fort-
satte, og Danmark styrkede yderligere sit internatio-
nale bidrag på bistandsfronten. I 1970 nedjusterede 
FN sit bistandsmål til 0,7 % af BNI. 

I begyndelsen var udviklingsbistanden fortrins-
vis multilateral og blev givet til internationale or-
ganisationer som FN, der kanaliserede den videre. 
På den måde undgik Danmark, at valget af modta-

107200_Danmark i FN_.indd   76 07/06/18   09:27



Indholdsfortegnelse
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

76

af BNP. Det var betragteligt mindre end gennem-
snittet for medlemslandene af Organisationen for 
Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), der 
lå på 0,5 %, og det var langt under FN’s anbefaling 
fra 1960 om, at de rige lande skulle yde 1 % af BNP. 
Den begrænsede bistand mødte både international 
og hjemlig kritik, og det satte skub i den danske 
bistand. En tidobling af bistanden til 100 millioner 
kr. i 1965 ændrede dog ikke ved, at Danmark lå i 
bunden, da OECD’s bistandsorgan, Development 
Assistance Committee (DAC), i 1965 lavede sin første 
sammenligning af donorlandes udviklingsbistand. 
Det internationale pres og den hjemlige kritik fort-
satte, og Danmark styrkede yderligere sit internatio-
nale bidrag på bistandsfronten. I 1970 nedjusterede 
FN sit bistandsmål til 0,7 % af BNI. 

I begyndelsen var udviklingsbistanden fortrins-
vis multilateral og blev givet til internationale or-
ganisationer som FN, der kanaliserede den videre. 
På den måde undgik Danmark, at valget af modta-

107200_Danmark i FN_.indd   76 07/06/18   09:27

77

Der er blevet sat 
spørgsmålstegn ved, 
om ulandsbistand 
har virket efter 
hensigten. Kritikere 
og skeptikere mener, 
at ulandshjælpen 
ikke fører til netop 
udvikling. Derimod 
prøver Verdens Bedste 
Nyheder at vise, at det 
går fremad i verdens 
fattige lande. Foto 
fra Rådhuspladsen i 
København i 2017.
|| Troels Heien/
Verdens Bedste 
Nyheder

gerlande blev set som udtryk for stillingtagen i Den 
Kolde Krig. Fra 1960 til 1969 steg det danske bi-
standsbidrag til FN fra knap syv millioner kr. i 1960 
til 76 millioner kr. i 1969 – det svarede til 8 % af det 
samlede bidrag til FN’s Udviklingsprogram (UNDP). 
Tendensen ændrede sig fra 1971 til 1972, hvor 
Danmarks bidrag til FN’s udviklingsprogrammer 
begyndte at falde. Det skyldtes især øget bilateral 
bistand (direkte fra et land til et andet) i 1970’erne, 
der var præget af afspænding. Samtidig var det i do-
norlandenes interesse at sælge varer og ekspertise 
og opnå den anerkendelse, der var forbundet med 
at yde bistand. Den bilaterale bistand gav Danmark 
større kontrol med, hvor og hvordan bistanden blev 
anvendt. Med Danmarks medlemskab af EF i 1973 
skulle Danmark også bidrage til EF’s udviklings-
aktiviteter. Og de blev tilsyneladende prioriteret 
højere end FN’s. Fra 1971 til 1984 faldt UNDP’s andel 
af dansk multilateral bistand fra 40 til 20 %, mens 
Danmarks bidrag til EF’s bistandsaktiviteter i sam-
me periode steg fra 0 til 17 %. 

I 1990’erne var Danmark som nævnt helt i front 
med 1 % af BNI i ulandsbistand. At give bistand blev 
et mål i sig selv. Med undtagelse af Fremskridts-
partiet – og senere Dansk Folkeparti – kunne Fol-
ketinget blive enigt, fordi Danmark kunne markere 
sig internationalt, afhjælpe nød og fremme danske 
landbrugs- og erhvervsinteresser. Det er imidlertid 
værd at bemærke, at Danmark faktisk også stillede 
krav til FN. I 1994 vedtog Danmark en ny strategi for 
udviklingsbistand. Den blev – som pendant til sik-
kerhedspolitikkens aktive internationalisme – døbt 
aktiv multilateralisme. Strategien var, at størrelsen 
af danske FN-bevillinger afhang af, hvor lydhør FN 
var blandt andet over for danske reformkrav til ver-
densorganisationen, ansættelse af flere danskere og 
køb af flere danske varer. Ikke-lydhøre FN-organi-
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sationer blev straffet økonomisk. Det gjaldt fx FN’s 
organisation for ernæring og landbrug (FAO), UNDP 
og verdenssundhedsorganisationen (WHO). Tanken 
var, at dansk udviklingsbistand skulle give landet 
indflydelse i FN. Noget for pengene, kunne man sige. 

Efter 2001
Det er oplagt at se Danmarks sikkerhedspolitik 
efter 2001 som et markant skift i forhold til Den 
Kolde Krig og 1990’erne. Både den internationale og 
hjemlige sammenhæng var ny. Den internationale 
trussel bestod efter terrorangrebet den 11. septem-
ber 2001 først og fremmest af international terro-
risme. Hjemme overtog Venstre og Det Konservative 
Folkeparti regeringsmagten med parlamentarisk 
støtte fra Dansk Folkeparti. 

Det er især deltagelsen i den amerikanskledede 
Irakkrig, der skiller sig ud. Krigen varede fra 2003 
til 2011, omend Danmark trak sine styrker ud i 
august 2007. Deltagelsen blev besluttet med et snæ-
vert flertal i Folketinget, og der var – og er – diskus-
sion om krigens legitimitet på grund af manglende 
FN-mandat. Det er imidlertid vigtigt at bemærke, 
at Danmark allerede under socialdemokratiske 
regeringer fra 1995 havde prioriteret NATO som 
militær ramme og havde tilbudt bidrag til to ameri-
kanskledede interventioner uden FN-mandat, nem-
lig det amerikansk-britiske luftangreb på Irak i 1998 
og NATO’s krig mod Kosovo i 1999, hvis folkeretlige 
legitimitet også blev diskuteret.

Kigger man mere isoleret på dansk militær del-
tagelse i FN-sammenhæng, springer først bidragene 
til og dernæst nedlæggelsen af udrykningsstyrken 
SHIRBRIG i øjnene. SHIRBRIG blev oprettet i 1994 
på dansk initiativ, men Danmark har kun bidraget 
militært ved at sende over 100 mand til SHIRBRIGS 
debutmission, UNMEE, i Etiopien i år 2000 og 
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UNIFIL i Libanon 2009-11. Den FN-ledede fredsope-
ration i Mali, MINUSMA, havde i 2015-16 en dansk 
styrkechef, men betegnende for den lave priorite-
ring af FN-operationer efter 1995 afviste regeringen 
et ønske fra FN og MINUSMA’s danske leder om at 
indsætte en pansret enhed på 250 mand. I stedet 
sendte man 30 mand fra specialstyrkeenhederne 
og et transportfly. SHIRBRIG nåede at blive indsat 
i syv missioner, alle i afrikanske lande, inden den 
blev nedlagt i 2009. Opbakningen fra medlemmer-
ne havde været for ringe, og brigaden var for dyr i 
drift. Det var i hvert fald den officielle begrundelse 
for afviklingen fra 2008. Interesseorganisationen 
FN-forbundet beklagede og sagde, at beslutningen 
var udtryk for en for ensidig dansk satsning på sam-
arbejde med USA og EU.

Næsten samme fortælling kan rulles op om 
dansk udviklingsbistand. FN’s andel af Danmarks 
samlede udviklingsbistand er faldet støt siden 
1995, hvor andelen lå på 22 %, til 9 % i 2016. Dan-
mark er dog stadig blandt de lande, der lever op til 
FN’s anbefaling om at bruge mindst 0,7 % af BNI 
på udviklingsbistand. Opfattelsen af vigtigheden 
af en høj score på bistandsprocenten ændrede sig 
imidlertid, da Fogh Rasmussen-regeringen kom 
til magten i 2001. Holdningen var, at den danske 
bistandsindsats godt kunne ligge tættere på FN’s 
minimumsanbefaling. Fogh Rasmussen-regeringen 
sænkede derfor niveauet fra 1 til 0,8 %, og Løkke 
Rasmussen-regeringen sænkede det yderligere til 
0,7 % i 2017. 

Efter 2001 er både den samlede relative dan-
ske bistand og andelen af bistanden til FN faldet. 
Samtidig har aktivismen i langt højere grad været 
koncentreret om samarbejde i NATO og med USA. 
Internationalisme og ret er stadig i fokus, men 
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også var motiveret 
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for NATO. Den post 
gik han tidligt efter. 
Ifølge en amerikansk 
diplomat hørte Det 
Hvide Hus første gang 
om Fogh Rasmussens 
ønske under et besøg 
i præsident George W. 
Bushs (1946-) private 
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Danmark intervenerer kun til fordel for liberale ret-
tigheder i stater, hvor rettighederne undertrykkes. 

Mens Danmark deltog i Irakkrigen, og den dan-
ske udviklingsbistand blev reduceret, var Danmark 
dog i 2005-2006 medlem af FN’s Sikkerhedsråd for 
fjerde gang. Det fyldte imidlertid kun lidt i dansk 
politisk debat og i danske medier. Mere opmærk-
somhed fik Danmarks værtskab for FN’s klimakon-
ference COP15 i 2009. Sikkerhedsrådsmedlemska-
bet og værtskabet for COP15 er det mest markante i 
dansk FN-politik efter 2001. 

Mest på amerikansk side
Danmark har generelt set satset på en internatio-
nalistisk tendens på den ene side og en realpolitisk 
orientering på den anden side. Det har i perioder 
givet problemer, at man skulle forholde sig både til 
FN og NATO. Samtidig supplerede de to tendenser 
dog hinanden, idet NATO blev set som et vigtigt 
grundlag for, at den langsigtede internationalistiske 
vision kunne fremmes. Desuden fungerede FN-poli-
tikken under Den Kolde Krig som modvægt til Dan-
marks politik i NATO. Mens den danske FN-politik 
i 1950’erne lå tæt på de allieredes, havde landet en 
række forbehold i NATO. Danmark ville ikke have 
allierede styrker og baser på dansk grund i fredstid. 
I 1960’erne vendte billedet. Danmark stemte nu ofte 
anderledes end NATO-flertallet i FN, men var samti-
dig blevet militært integreret i NATO – ikke mindst 
med deltagelse i Østersø-kommandoen COMBAL-
TAP fra 1961. 

I 1980’erne havde Danmark igen forbehold i 
NATO, men i FN stemte landet ikke for nedrust-
ningsresolutioner, der ville kollidere med NATO’s 
forsvarsstrategi. FN-politikken og NATO-politikken 
kan på den måde siges at have opvejet hinanden. 
Når Danmark havde forbehold i NATO, støttede 

107200_Danmark i FN_.indd   80 07/06/18   09:27



Indholdsfortegnelse
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

80

Dansk-amerikansk 
partnerskab. 
Danmarks militære 
bidrag til Afghanistan 
og Irak bidrog til at 
forbedre Danmarks 
renommé i Washington. 
Det var et af Fogh 
Rasmussens formål 
med at gå i krig. Der 
har været spekuleret 
i, om Fogh Rasmussen 
også var motiveret 
af håbet om at blive 
generalsekretær 
for NATO. Den post 
gik han tidligt efter. 
Ifølge en amerikansk 
diplomat hørte Det 
Hvide Hus første gang 
om Fogh Rasmussens 
ønske under et besøg 
i præsident George W. 
Bushs (1946-) private 
bolig i Crawford, Texas, 
i februar 2008.
|| Rod Aydelotte/Ritzau 
Scanpix

Danmark intervenerer kun til fordel for liberale ret-
tigheder i stater, hvor rettighederne undertrykkes. 

Mens Danmark deltog i Irakkrigen, og den dan-
ske udviklingsbistand blev reduceret, var Danmark 
dog i 2005-2006 medlem af FN’s Sikkerhedsråd for 
fjerde gang. Det fyldte imidlertid kun lidt i dansk 
politisk debat og i danske medier. Mere opmærk-
somhed fik Danmarks værtskab for FN’s klimakon-
ference COP15 i 2009. Sikkerhedsrådsmedlemska-
bet og værtskabet for COP15 er det mest markante i 
dansk FN-politik efter 2001. 

Mest på amerikansk side
Danmark har generelt set satset på en internatio-
nalistisk tendens på den ene side og en realpolitisk 
orientering på den anden side. Det har i perioder 
givet problemer, at man skulle forholde sig både til 
FN og NATO. Samtidig supplerede de to tendenser 
dog hinanden, idet NATO blev set som et vigtigt 
grundlag for, at den langsigtede internationalistiske 
vision kunne fremmes. Desuden fungerede FN-poli-
tikken under Den Kolde Krig som modvægt til Dan-
marks politik i NATO. Mens den danske FN-politik 
i 1950’erne lå tæt på de allieredes, havde landet en 
række forbehold i NATO. Danmark ville ikke have 
allierede styrker og baser på dansk grund i fredstid. 
I 1960’erne vendte billedet. Danmark stemte nu ofte 
anderledes end NATO-flertallet i FN, men var samti-
dig blevet militært integreret i NATO – ikke mindst 
med deltagelse i Østersø-kommandoen COMBAL-
TAP fra 1961. 

I 1980’erne havde Danmark igen forbehold i 
NATO, men i FN stemte landet ikke for nedrust-
ningsresolutioner, der ville kollidere med NATO’s 
forsvarsstrategi. FN-politikken og NATO-politikken 
kan på den måde siges at have opvejet hinanden. 
Når Danmark havde forbehold i NATO, støttede 

107200_Danmark i FN_.indd   80 07/06/18   09:27

81

Danmark sine allierede i FN. Og da Danmark var 
blevet integreret i NATO, førte landet en mere 
aktivistisk politik i FN. Det kan ikke påvises, at det 
var en decideret bevidst dansk strategi, at politik-
ken i de to organisationer skulle opveje hinanden, 
men der tegner sig alligevel et interessant mønster. 

Spørgsmålet er, hvordan balancen mellem den 
internationalistiske tendens og den realpolitiske 
tendens var i Danmarks FN-politik efter 2001, og om 
Danmarks politik i Sikkerhedsrådet fungerede som 
en internationalistisk modvægt til Danmarks mili-
tære deltagelse i Irakkrigen? Er det danske sikker-
hedsrådsmedlemskab en fortælling om aktivisme, 
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og er det en fortælling med en overvægt af interna-
tionalistiske eller realpolitiske kendetegn?

Den danske regering kæmpede for, at Danmark 
for fjerde gang skulle indtage en plads i Sikker-
hedsrådet (2005). Da valget af Danmark var på 
plads, lagde regeringen (Venstre og Det Konserva-
tive Folkeparti) sig fast på fire prioriteringer for 
den danske indsats: 1) Nye trusler med fokus på 
terrorbekæmpelse, 2) FN’s konfliktforebyggelse og 
konflikthåndtering, 3) Afrika og 4) Styrkelse af Sik-
kerhedsrådet med fokus på international retsorden. 
En rapport udarbejdet af Udenrigsministeriet og en 
artikel, ”Danmark i Sikkerhedsrådet”, af den danske 
FN-ambassadør, Ellen Margrethe Løj (1948-), viser, 
at Danmark både var aktiv og førte en internatio-
nalistisk politik for at koble udviklingsbistand og 
terrorbekæmpelse. Ideen var at bekæmpe inter-
national terrorisme med udviklingsbistand og vise 
hensyn til menneskerettigheder. Der var med andre 
ord tale om en internationalistisk sikkerhedsråds-
politik. 

Rapporten understregede, at Danmark målrettet 
gik efter formandskabet på grund af CTC (Counter 
Terrorism Committee), der er en prestigefyldt anti-
terrorkomité. CTC blev oprettet kort efter terroran-
grebet den 11. september 2001. FN’s medlemslande 
skulle gøre det vanskeligt for terrorister at slå til – 
fx ved at kriminalisere finansiering af terrorisme og 
ved at øge grænsekontrollen. FN’s medlemmer skul-
le indberette til CTC, der til gengæld skulle hjælpe 
stater, der ikke selv kunne føre resolutionen ud i li-
vet. Både Danmark selv og de permanente medlem-
mer i Sikkerhedsrådet forventede, at landet kunne 
gøre en forskel i CTC, fordi Danmark havde solid 
erfaring med udviklingsbistand. Tankegangen blev 
parret med, at Danmark har en innovativ tilgang til 
udviklingspolitik. Under dansk formandskab arbej-
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dede CTC med at få mere bistand ind i arbejdet, og 
endelig begyndte CTC mere systematisk at fokusere 
på menneskerettigheder. 

Man får også indtryk af en aktiv internationali-
stisk politik, når man læser rapportens redegørelse 
for Danmarks indsats inden for konfliktforebyggel-
se og konflikthåndtering. Danmark arbejdede for, 
at konflikthåndtering og fredsopbygning indeholdt 
både militære og civile elementer. Både opbyg-
ningen af institutioner, fx retsvæsen, og menneske-
rettigheder fremhæves. 

Og samme indtryk får man af Danmarks rolle i 
opbygningen af FN’s nye fredsopbygningskommis-
sion. Kommissionen skulle koordinere fredsopbyg-
ning i FN under både Generalforsamlingen og Sik-
kerhedsrådet. Det var der blevet truffet beslutning 
om på et FN-topmøde i København i 2005. 

Danmark bakkede stærkt op om Afrika som ind-
satsområde. Rapporten koblede konflikthåndtering 
og fredsopbygning til dansk udviklingsbistand, fordi 
sikkerhed og stabilitet i Afrika var og er en forud-
sætning for langsigtet bistandsindsats. På den måde 
blev konflikthåndtering og fredsopbygning gjort til 
instrument for dansk udviklingsbistand og FN-po-
litikken. Strategien kan både karakteriseres som 
internationalistisk og realpolitisk.

Under sit formandskab bidrog Danmark til at 
øge fokus på folkerettens betydning for internatio-
nal fred og sikkerhed. Det skete konkret ved at være 
med til at overføre Liberias tidligere præsident, 
Charles Taylor (1948-), til Den Særlige Domstol for 
Sierra Leone. 

Spørgsmålet er, om man kan fastholde den akti-
ve, internationalistiske fortælling – som er udtrykt 
i Udenrigsministeriets rapport – hvis man kigger 
nærmere på dansk politik i Sikkerhedsrådet. Der 
er flere tegn på, at Danmark faktisk havde en mere 
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realpolitisk tilgang. I hvert fald havde CTC’s anti-
terrortiltag en temmelig realpolitisk baggrund – og 
de var ret kontroversielle. Før Danmark overtog 
formandskabet for CTC, havde det russiske for-
mandskab nemlig taget initiativ til en resolution, 
der under FN-pagten gjorde sanktioner mulige og 
kriminaliserede alle, der blev associeret med terro-
risme. Ikke kun al-Qaeda og Taleban, der i forvejen 
havde været i søgelyset og stod på FN’s sanktions-
lister. Der blev nedsat en CTC-arbejdsgruppe, der 
skulle finde stramninger, som stater kunne indføre 
mod terror. Det kom Rusland til gavn, for russerne 
havde problemer med tjetjenske oprørere. 

Vedtagelsen af resolutionen skete på et tids-
punkt, hvor der ikke eksisterede en international 
anerkendt definition af terror. Fraværet af en defi-
nition betød, at magthavere næsten efter forgodt-
befindende kunne prioritere mellem sikkerhed og 
rettigheder. Eksperter i folkeret har da også kritise-
ret CTC’s demokratiske og retlige grundlag. 

Terrorbekæmpelse var ikke en dansk mærkesag 
i sig selv, men alligevel afgørende for, at Danmark i 
december 2004 i Sikkerhedsrådet tog spørgsmålet 
om masseødelæggelsesvåben op. Traditionelt var 
masseødelæggelsesvåben et emne for Generalfor-
samlingen. På Generalforsamlingen gik arbejdet ud 
på, at forsamlingen vedtog retningslinjer for staters 
kontrol med produktion af og handel med våben og 
farligt affald. Efter den 11. september 2001 bragte 
amerikanerne sagen op for Sikkerhedsrådet, der til 
forskel fra Generalforsamlingen fokuserede på at 
forhindre udveksling af masseødelæggelsesvåben 
mellem ikke-statslige aktører: terrororganisationer 
og -netværk samt kriminelle. I Sikkerhedsrådet 
fulgte Danmark de amerikanske ønsker. Inter-
nationale terrorister skulle ikke kunne erhverve 
masseødelæggelsesvåben, og sanktioner skulle 
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hindre Iran i at udvikle kernevåben. Den såkaldte 
EU3-gruppe i FN – Tyskland, Frankrig og Storbri-
tannien – ønskede også at presse Iran. EU’s uden-
rigspolitiske chef, Javier Solana (1942-), ville dog 
holde en mulighed for forhandling åben og mente 
ikke, at der var grund til at indføre sanktioner imod 
Iran, så længe der var håb om en aftale. Med sin støt-
te i Sikkerhedsrådet i juli 2006 til sanktioner imod 
Iran lagde Danmark sig på linje med den hårdere 
amerikanske kurs. 

Den Internationale Straffedomstol (ICC) blev 
oprettet i 1998 for at retsforfølge individer, der var 
anklaget for folkemord, krigsforbrydelser, forbry-
delser mod menneskeheden eller væbnet aggressi-
on, når stater ikke selv er i stand til at retsforfølge 
en statsborger. ICC er en selvstændig institution, 
men som det eneste legitime organ kan Sikkerheds-
rådet afgøre, om der er tale om aggression. Derfor 
er der en aftale mellem Sikkerhedsrådet og ICC om 
udveksling af informationer. USA’s præsident, Bill 
Clinton (1946-), skrev under på Straffedomstolens 
statut den 31. december 2000 – på den allersidste 
dag, hvor der kunne underskrives. Den efterfølgen-
de Bush-regering trak imidlertid USA’s underskrift 
tilbage, fordi USA ikke tillader anden jurisdiktion 
over amerikanske statsborgere end USA’s egen. 

Samtidig havde Europaparlamentet i 2002 pålagt 
EU’s medlemslande at ratificere Straffedomstolens 
statut. Hvis man ikke ratificerede, kunne man ikke 
deltage i det europæiske samarbejde. Den første 
kontrovers mellem Danmark og USA fandt sted lige 
efter. USA nedlagde veto mod at forlænge FN-missi-
onen i Bosnien-Hercegovina og ville kun stemme for 
fremtidige militære operationer i FN-regi, hvis ICC 
udstedte garanti mod strafforfølgelse af udsendte 
soldater. Danmark var formand for EU’s udenrigs-
ministre, og det lykkedes Danmark at indgå et kom-
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promis i form af en særaftale om Bosnien-Hercego-
vina. Danmarks tilgang var pragmatisk, og hermed 
anerkendte man både den amerikanske modvilje 
mod ICC og sikrede FN-missionen fremadrettet. 

Danmark var med andre ord bevidst om, at USA 
ville være imod ønsket om at bringe spørgsmålet 
om et styrket ICC op i Sikkerhedsrådet. På samme 
tid var der pres fra EU for, at Danmark prioriterede 
et styrket ICC. I marts 2005 var Danmark med til at 
overføre konflikten i Darfur (Sudan) til ICC på trods 
af USA’s principielle modstand mod domstolen. USA 
nedlagde imidlertid ikke veto, men undlod sammen 
med Algeriet, Brasilien og Kina at stemme for reso-
lutionen, der imidlertid kunne vedtages, fordi den 
indeholdt en bestemmelse om, at 

”[s]tatsborgere, nuværende eller tidligere myndig-
hedspersoner eller personel fra en deltagende stat 
uden for Sudan, der ikke er part i Rom-statutten, 
[…] udelukkende [er] undergivet den deltagende 
stats jurisdiktion med hensyn til enhver påstået 
handling eller undladelse i tilknytning til operatio-
ner i Sudan iværksat eller godkendt af Sikkerheds-
rådet eller Den Afrikanske Union, medmindre den 
deltagende stat udtrykkelig har fraskrevet sig sådan 
udelukkende jurisdiktion.” 

På den måde imødekom Danmark den amerikanske 
modvilje mod Den Internationale Straffedomstol 
og sikrede, at udsendte amerikanere ikke kunne 
bringes for Straffedomstolen. Så der var tale om 
realpolitik. Samtidig blev hensynet til international 
ret fastholdt, idet Straffedomstolen skulle fremme 
en international retsorden. Resolutionen endte 
imidlertid med at blive irrelevant. Sudan anerkend-
te nemlig slet ikke domstolens jurisdiktion. 

Et andet centralt emne i ”Styrkelse af den inter-
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nationale retsorden” var FN’s sanktionslister over 
personer fra al-Qaeda og Taleban. Fx var det pro-
blematisk, at personer på listerne var opført uden 
deres vidende. Et andet problem var behandlingen 
af personerne, når de blev taget til fange. Desuden 
havde USA og EU hver sin terrorliste, som begge var 
mere globalt orienterede end FN’s sanktionslister 
over for al-Qaeda og Taleban. Den afgørende for-
skel på den amerikanske og europæiske tilgang til 
terrorlister var imidlertid, at USA kategoriserede 
terror i en militær ramme og som et område, som 
krigens folkeret skulle regulere. EU kategoriserede 
terror som kriminelle handlinger, der skulle regule-
res af almindelig strafferet og lovgivning på menne-
skerettighedsområdet. 

Under sit formandskab i Sikkerhedsrådet i juni 
2006 fik Danmark vedtaget en ombudsmands-
lignende institution for mistænkte på FN’s sank-
tionslister. Danmark gik hermed sammen med det 
øvrige EU mod den amerikanske tilgang til personer 
på terrorlister, og at amerikanerne så terrorisme 
i en militær ramme. Imidlertid fik alle 15 lande i 
Sikkerhedsrådet samtidig vetoret i spørgsmålet om 
at fjerne grupper eller personer på listerne. På den 
måde kom politik til at dominere over ret. Den kon-
servative udenrigsminister, Per Stig Møller (1942-), 
erkendte, at ”[d]et kunne være bedre, men det er et 
skridt i den rigtige retning, for før var der slet ingen 
klagemuligheder.” 

Endelig er det værd at bemærke, at Danmark 
helt afholdt sig fra det kontroversielle spørgsmål 
om, hvem der skulle stå på listerne. På den ene side 
medvirkede Danmark til at udbrede den europæ-
iske holdning om at se på terrorisme inden for den 
almindelige strafferetlige ramme. På den anden side 
imødekom man med støtten til Sikkerhedsråds-
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I forbindelse med 
COP15 i 2009 
demonstrerede et 
sted mellem 25.000 og 
100.000 mennesker, 
organisationer, 
kendisser og 
klimaforkæmpere 
for en ambitiøs 
klimaaftale. Det var den 
største demonstration 
på dansk grund i nyere 
tid. Formålet var at 
sende et folkeligt 
budskab til FN’s 
klimaforhandlere i 
Bella Centret, der også 
var endestation for 
demonstrationen.
|| Jens Dresling/Ritzau 
Scanpix

medlemmernes vetoret et langt stykke af vejen den 
amerikanske position.

I forbindelse med ”Konfliktforebyggelse og kon-
flikthåndtering” tog Danmark sammen med Tanza-
nia initiativ til en Fredsopbygningskommission, der 
blev etableret i december 2005. USA var skeptisk og 
betingede sig, at alle fem permanente medlemmer 
i Sikkerhedsrådet fik permanent status i kommis-
sionen, som også kun skulle kunne komme med 
anbefalinger, hvis der var enighed. På den måde 
sikrede USA sig, at vetoretten blev gældende i kom-
missionen. Fredsopbygningskommissionens kobling 
af sikkerhed og udvikling passede desuden godt med 
dansk udviklingspolitik, der også bandt bistand og 
sikkerhed sammen.

Det skulle være så godt, men …
Danmark kæmpede hårdt for at sikre sig værtskabet 
for klimatopmødet, COP15, i 2009. I 2007 etablerede 
man Klima- og Energiministeriet, og det skete først 
og fremmest for at forberede topmødet. Connie 
Hedegaard (1960-) blev headhuntet til jobbet som 
verdens første klimaminister. Hun var tidligere 
konservativt folketingsmedlem, ung, kvinde, kendt 
og populær i offentligheden som saglig tv-vært. Nu 
skulle hun styrke VK-regeringens grønne profil. 

Den danske regering slog på, at Danmark som et 
lille nordisk land med en historisk brobyggende rolle 
og foregangsland på klima- og miljøområdet ville 
være den ideelle værtsnation og platform for en ny, 
global klimaaftale. Der fandt et omfattende lobbyar-
bejde sted over hele kloden frem til topmødets start i 
december 2009. Her forsøgte man at lægge kimen til 
et succesfuldt topmøde. 

122 statsledere kom til København, og topmø-
det kostede ca. 400 millioner kr. Almindeligvis vil 
statsledere ikke møde personligt op til topmøder og 
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konferencer, medmindre de forventer, at arrange-
mentet bliver en succes. Resultatet af klimamødet 
i København blev imidlertid en skuffelse. Da den 
amerikanske præsident, Barack Obama (1961-), an-
kom til mødet på den sidste forhandlingsdag, blev 
han budt velkommen af sin udenrigsminister, Hil-
lary Clinton (1947-), med ordene ”Velkommen, hr. 
Præsident, det er det værste møde, jeg har været til 
siden elevrådsmøder i 8. klasse.” 

Danmark blev kritiseret for dårlig ledelse af 
forhandlingerne. Kritikken var larmende, da stats-
minister Lars Løkke Rasmussen (1964-) offentligt 
demonstrerede manglende kendskab til FN’s af-
stemningsprocedurer, da han efter en afstemning 
spurgte, om det opnåede flertal var tilstrækkeligt. 

Ud over den uheldige danske ledelse af forhand-
lingerne er det påfaldende, hvor begrænset en rolle 
FN- og klimahensyn rent faktisk spillede for centra-
le danske politikeres beslutning om at gå efter vært-
skabet. Beslutningen kom i kølvandet på Muham-
medkrisen i 2005, og både klima- og miljøminister 
Connie Hedegaard og Anders Fogh Rasmussen 
havde en idé om, at værtskabet for topmødet kunne 
medvirke til at reparere Danmarks internationale 
anseelse og åbne nye eksportmarkeder for danske 
virksomheder. Klimaovervejelser og FN-hensyn blev 
der talt mere begrænset om. FN blev mest af alt be-
tragtet som en platform, hvorfra danske politikere 
kunne profilere Danmark. 

Historien om Danmarks værtskab for COP15 er 
en fortælling om en kortsigtet aktivisme, der sna-
rere handlede om pleje af image end hensyn til FN, 
klima og miljø. 

Grøn omstilling i 
højsædet. FN Byen på 
Københavns Nordhavn 
bruger 55 % mindre 
energi end almindelige 
kontorbygninger på 
samme størrelse.
|| Adam Mørk/FN Byen
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le danske politikeres beslutning om at gå efter vært-
skabet. Beslutningen kom i kølvandet på Muham-
medkrisen i 2005, og både klima- og miljøminister 
Connie Hedegaard og Anders Fogh Rasmussen 
havde en idé om, at værtskabet for topmødet kunne 
medvirke til at reparere Danmarks internationale 
anseelse og åbne nye eksportmarkeder for danske 
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der talt mere begrænset om. FN blev mest af alt be-
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Historien om Danmarks værtskab for COP15 er 
en fortælling om en kortsigtet aktivisme, der sna-
rere handlede om pleje af image end hensyn til FN, 
klima og miljø. 

Grøn omstilling i 
højsædet. FN Byen på 
Københavns Nordhavn 
bruger 55 % mindre 
energi end almindelige 
kontorbygninger på 
samme størrelse.
|| Adam Mørk/FN Byen
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Alligevel 
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Fra 1945 til  
i dag
København blev ikke verdens hovedstad i 1945. FN’s 
hovedsæde blev ikke placeret i København, men i 
New York. Derimod fik Danmark den første FN-sær-
organisation til landet i 1956, da Verdenssundheds-
organisationen (WHO) kom til København. I løbet 
af sit FN-medlemskab har Danmark desuden gjort 
sig så positivt bemærket, at FN i 2013 valgte at bygge 
og flytte ind med 11 særorganisationer i FN Byen i 
København. Det var især udviklingsbistanden, der 
lå til grund for FN’s positive opfattelse af Danmark. I 
hvert fald sagde FN’s generalsekretær, Ban Ki-moon 
(1944-), ved åbningen af FN Byen i juli 2013: 

”Danmark bør være stolt af sit bidrag. Danmark er 
et af blot en håndfuld lande, der lever op til FN’s mål 
om officiel udviklingsbistand. Ja, Danmark har op-
fyldt, og mange gange endda overgået, det mål i de 
seneste 35 år.” 

FN har særorganisationer rundt i verden. Så det 
er egentlig ikke specielt, at der er FN-organisatio-
ner i Danmark. FN Byen er dog interessant. Byen 
rummer de 11 FN-organisationer med 1.200 ansatte 
fra over 100 forskellige lande, og den er den sjette-
største FN-by. Den består af Campus 1 på Marmor-
molen, der huser særorganisationerne, og Campus 
2 i containerhavnen i Københavns Nordhavn. Her 
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er UNICEF’s nye højlager, der med en kapacitet på 
37.000 paller er verdens største humanitære vare-
hus og centrum for humanitær logistik. 

Campus 1 er blandt Skandinaviens mest bære-
dygtige bygninger. Bygningen bidrager til Danmarks 
image som grønt foregangsland og er designet til 
at bruge 55 % mindre energi end lignende kontor-
bygninger, og den har modtaget EU-kommissio-
nens Green Building Award. Bygningen bidrager 
på den måde til FN’s ambition om at gøre FN mere 
energivenlig. FN Byen støtter også FN’s reformtiltag, 
herunder One UN-tilgangen, der går ud på, at FN 
skal være mere koordineret, effektiv og samarbej-
de på tværs i organisationen. Ved at samle alle 11 
særorganisationer i samme bygning er det tanken, 
at FN kan spare udgifter til administration og ved-
ligeholdelse og blive mere effektiv. Også på tværs 
af organisationer. Organisationerne i FN Byen har 
alle ambitioner om at nå de 17 Verdensmål for bæ-
redygtig udvikling inden 2030, og bygningen er med 
den tilgang symbol på Danmarks engagement i det 
internationale samfund. 

Bogen har fortalt en historie om ret, magt og ak-
tivisme i netop det internationale samfund. Spørgs-
målet om aktivisme i dansk udenrigs- og sikker-
hedspolitik er blevet heftigt diskuteret de seneste 
år – både blandt forskere og politikere. I den politi-
ske debat har fortid og historie stået centralt. Histo-
rien spillede en vigtig rolle, da statsminister Anders 
Fogh Rasmussen i 2003 ønskede, at Danmark skulle 
deltage i den amerikanskledede koalition mod Irak. 
Danmarks deltagelse i krigen skulle bidrage til et 
opgør med tidligere tiders tilpasningspolitik, som fx 
fandt sted under Anden Verdenskrigs samarbejds-
politik og med 1980’ernes fodnotepolitik. Fogh Ras-
mussen blev kritiseret for at misbruge historien. I 
mellemkrigstiden og under Den Kolde Krig havde 
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Danmark nemlig ikke kun holdt lav profil og tilpas-
set sig, mente folk, der var uenige med Fogh Ras-
mussen. Tværtimod havde Danmark ført en aktiv 
udenrigspolitik i både Folkeforbundet og FN. 

De to tolkninger står i skarp kontrast til hinan-
den. Ingen af dem er forkerte, men det er vigtigt at 
være bevidst om, hvilken forståelse af magt og sik-
kerhed der ligger til grund for tolkningen af histo-
rien. Så er det lettere at forstå, hvordan den bliver 
brugt. 

Med en bred opfattelse af magt og sikkerhed kan 
man se FN-politikken under Den Kolde Krig som 
aktiv. I perioden fra 1945 til slutningen af 1950’erne 
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I december 2000 
vedtog FN’s 
Generalforsamling 
en International 
Flygtningedag. Hvert 
år den 20. juni skal 
Flygtningedagen 
markere det 
internationale 
samfunds solidaritet 
med flygtninge 
verden over. På 
Flygtningedagen i 
2017 indviede man 
Soleil Levant (Stigende 
sol) på Kunsthal 
Charlottenborg. Den 
kinesiske kunstner 
Ai Weiwei (1957-)
havde lavet en 
kunstinstallation, 
der viste over 3.500 
redningsveste opsamlet 
fra flygtninge, der var 
kommet i land på den 
græske ø Lesbos.
|| David Stjernholm/
Kunsthal 
Charlottenborg

eller begyndelsen af 1960’erne lå den danske FN-po-
litik på militære operationer, koloniafvikling og 
nedrustning tæt på Danmarks allierede i NATO. 
Herefter begyndte Danmark, ofte i samarbejde 
med de andre nordiske lande, i højere grad at afvige 
fra NATO-flertallet. Fra slutningen af 1950’erne og 
begyndelsen af 1960’erne prioriterede Danmark en 
mere internationalistisk politik, der blev fastholdt 
frem til midten af 1990’erne – tænk blot på den akti-
ve danske Sydafrika-politik i 1970’erne og 1980’erne 
og FN’s fredsbevarende operationer i første halvdel 
af 1990’erne. 

Fra 1995 vendte Danmark ryggen til FN. Eller i 
hvert fald siden til. Det skete i takt med, at FN havde 
vanskeligt ved at skabe fred og sikkerhed på Balkan 
– ikke mindst på det militære område. I stedet prio-
riterede man NATO, og de danske bidrag til FN-ope-
rationer faldt betragteligt. Danmark var godt nok 
medlem af Sikkerhedsrådet i 2005-2006 med mær-
kesager om fredelige forhandlinger og international 
retsorden, men Danmarks faktiske politik i Sikker-
hedsrådet var mest realpolitisk og lå tæt på USA. 

Tager man den brede magt- og sikkerhedsopfat-
telse i betragtning, er den realpolitiske tilpasning 
til NATO frem til slutningen af 1950’erne og begyn-
delsen af 1960’erne ikke i modstrid med den lang-
sigtede internationalistiske vision. Den var netop 
bundet op på, at kortsigtede sikkerhedshensyn var 
nødvendige. På den måde kan man sige, at FN-po-
litikken også i 1950’erne var målrettet internatio-
nalisme. Der var dog en klar grænse for Danmarks 
aktive internationalisme. Danmark stemte ikke for 
resolutionsforslag, der ville gå imod NATO’s for-
svarsstrategi. NATO var vigtig i dansk FN-politik, 
og Danmarks egen sikkerhed var baseret på NATO. 
I første halvdel af 1950’erne var danske politikere 
ikke helt sikre på alliancegarantien, og derfor var 
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Statsminister Helle 
Thorning-Schmidt 
(1966-) med rød 
pelshue var i marts 
2014 sammen med 
formanden for 
Grønlands Landsstyre, 
Aleqa Hammond 
(1965-), vært for FN-
generalsekretær Ban 
Ki-moon, der besøgte 
Grønland. Besøget 
fandt sted som optakt 
til FN’s klimatopmøde 
i New York i september 
2014. Hammond, 
Thorning-Schmidt og 
Ki-moon skulle se på 
klimaforandringernes 
konsekvenser for 
det arktiske miljø og 
befolkningen.
|| Rino Rasmussen/
Ritzau Scanpix

hensynet til NATO og USA ekstra vigtigt. I 1955 blev 
Vesttyskland medlem af NATO, hvis forsvarslinje 
rykkede mod øst, og Danmark blev omfattet af alli-
ancens forsvarsplaner. Med alliancesikkerheden på 
plads blev der plads til en mere internationalistisk 
politik i FN. 

Kan man tolke Danmarks medlemskab af Sik-
kerhedsrådet i 2005-2006 på samme måde? Det 
korte svar er ja. Politikkens kortsigtede realpoliti-
ske hensyn var ikke i modstrid med en internatio-
nalistisk orden. Det længere svar er, at selv om der 
var internationalistiske satsninger, tyder Danmarks 
udenrigs- og sikkerhedspolitik efter 2001 på, at re-
geringen med statsminister Fogh Rasmussen i spid-
sen var mere fokuseret på et sikkerhedspolitisk og 
værdipolitisk fællesskab med USA. Danmark havde 
på det militære område lagt distance til FN og delta-
get i NATO-regi allerede i midten af 1990’erne, da FN 
viste sig handlingslammet i Rwanda og på Balkan. 
Samtidig blev NATO og USA prioriteret som funda-
ment for Danmarks sikkerhed og som platform for 
dansk loyalitet med alliancen og kernemedlemmet 
USA. FN gik fra at være forum for en alternativ, in-
ternationalistisk verdensorden til at være platform 
for Danmarks solidaritet med USA og i forbindelse 
med COP15-topmødet for at lappe på Danmarks 
renommé i muslimske lande.

Danmark har dog holdt fast i sit engagement i 
FN, og statsminister Lars Løkke Rasmussen udtalte 
i september 2017, at et handlekraftigt FN er afgø-
rende. Ellers vil klimaforandringer, fattigdom og 
migration ikke kunne løses, mente statsministeren. 
Meget tyder derfor på, at Danmark vil fastholde sit 
FN-engagement. 

Spørgsmålet er, om det kan betale sig? Er FN en 
tilstrækkelig handlekraftig international organisati-
on? Løkke Rasmussens udtalelse kom i forbindelse 
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med, at han skulle deltage i et møde om FN-refor-
mer sammen med andre stats- og regeringschefer 
og FN’s nye generalsekretær, portugiseren António 
Guterres (1949-). Guterres blev valgt på at ville rydde 
op i FN-organisationen. Der er bred enighed om, at 
det er tiltrængt. Men mens nogle mener, at FN er og 
bliver dysfunktionel, kan man også se mere nuance-
ret på, om FN vil spille en rolle i fremtiden. Der vil 
komme magtforskydninger inden for FN. 

USA vil med al sandsynlighed fortsat være afgø-
rende, mens europæiske lande måske vil spille en 
mindre rolle i takt med, at lande og vækstøkono-
mier som Kina, Indien og Brasilien i stigende grad 
insisterer på at ville være toneangivende. 

Bureaukratiet i FN er tungt, ja. Sikkerhedsrådet 
er dog – trods uenighed mellem stormagterne – 

107200_Danmark i FN_.indd   97 07/06/18   09:28



Indholdsfortegnelse
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

98

modsat Generalforsamlingen et relativt handlekraf-
tigt organ. Især set i lyset af, at FN påtager sig svære 
opgaver. Det er nemlig lykkedes FN at bremse og af-
slutte konflikter. Nok er der stadig over en milliard 
fattige i verden, men en halv milliard mennesker er 
løftet ud af fattigdom siden 1990. 

FN står fortsat centralt, når der skal forhandles 
om grænseoverskridende spørgsmål. Og den globa-
le organisation kan hjælpe konfliktramte og svage 
stater med at opbygge samfundsinstitutioner. Da FN 
på verdenstopmødet i 2005 vedtog Responsibility to 
Protect (R2P), påtog verdenssamfundet sig et ansvar 
for at beskytte civilbefolkninger mod folkedrab, et-
nisk udrensning, forbrydelser mod menneskeheden 
og krigsforbrydelser. Nu er der et fundament, som 
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Med FN blev Formyn-
derskabsrådet oprettet. 
Det skulle erstatte 
Folkeforbundets 
mandatordning og 
administrere en række 
koloniområder. 
Mødesalen bruges 
selvfølgelig også efter 
afkoloniseringen. 
Fx blev der i 2014 
diskuteret forbud mod 
atomprøvespræng-
ninger. Formynder-
skabsrådets mødesal 
blev tegnet af den 
danske arkitekt Finn 
Juhl (1912-1989), og 
statuen blev fremstillet 
af den danske kunstner 
Henrik Starcke  
(1899-1973). Den 
symboliserer 
menneskeheden og 
håbet.
|| Evan Schneider/ 
UN Photo

FN kan stå på, når det internationale menneskeret-
tighedsarbejde skal styrkes. 

Også udvikling og bæredygtighed skal gå hånd i 
hånd i fremtiden. Det er vedtaget, at FN skal afhjæl-
pe fattigdom og samtidig sikre, at stigningen i den 
globale middeltemperatur begrænses til to grader. 
Hensigtserklæringer ser godt ud på papir, men det 
bliver ikke let. Det kræver en mere effektiv organi-
sation og samarbejde med internationale organi-
sationer som Verdensbanken, Den Internationale 
Valutafond IMF og verdenshandelsorganisationen 
WTO. 

Det synes FN at have indset, så på den måde er 
der god grund til, at Danmark fortsat prioriterer FN 
i dansk udenrigspolitik.
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Videre læsning

Jakobsen, Peter Viggo: ”Danmarks militære aktivisme 
fortsætter med eller uden USA”. Tidsskriftet Politik 2015
Sammen med andre artikler af samme forfatter er der tale 
om et helt centralt bidrag om Danmarks militære aktivisme.

Jakobsen, Peter Viggo og Kristine Kjærsgaard: ”Den dan-
ske FN-aktivismes storhed og fald 1945-2016”, s. 377-400 i: 
Politica, vol. 49, nr. 4, 2017
Her kan man læse om aktivisme i FN-politikken både under 
og efter Den Kolde Krig.

Midtgaard, Kristine: Jutlandia-ekspeditionen. Tilblivelse 
og virke 1950-53. DUPI 2001 
På baggrund af interviews med deltagere og arkivmateriale 
fortælles der om hospitalsskibet Jutlandia i Korea.

Midtgaard, Kristine: Småstat, magt og sikkerhed. Dan-
mark og FN 1949-65. Syddansk Universitetsforlag 2005
En arkivbaseret analyse af Danmarks FN-politik.

Olesen, Thorsten Borring & Villaume, Poul: Dansk uden-
rigspolitiks historie, bd. 5: I blokopdelingens tegn 1945-
1972. Gyldendal 2005
Den nyeste fremstilling af Danmarks udenrigspolitik. 

Petersen, Nikolaj: Dansk udenrigspolitiks historie, bd. 6: 
Europæisk og globalt engagement, 1973-2006. Gyldendal 
2006
Hvis man også vil læse om krigen i Irak, skal man læse anden 
udgave af den gode fremstilling af dansk udenrigspolitik.

Staur, Carsten: Den globale udfordring. FN mellem rele-
vans, legitimitet og handlekraft. Jurist- og økonomforbun-
dets Forlag 2011 
Danmarks FN-ambassadør i 2007-2013 har skrevet en nuan-
ceret bog om FN’s muligheder i en global verden.

På 100danmarkshistorier.dk findes den omfattende littera-
tur, som forfatteren har anvendt til at skrive bogen, ligesom 
der er noter til bogen.
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I samme serie
Poul Duedahl Gudhjemtid
Bertel Nygaard Grundloven
Søren Hein Rasmussen Fri porno
Louise K. Skyggebjerg Industri på udstilling
Søren Mentz Den islandske revolution
Bo Lidegaard Danmark i krig
Johan Heinsen Det første fængsel
Ulrik Langen Struensee
Rasmus Rosenørn Beatlemania
Heidi Jønsson Indvandring i velfærdsstaten
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100 danmarkshistorier 
Danmarks historie serveret i små og over-
kommelige bidder. 100 forskere fra landets 
universiteter, arkiver og museer tager i 100 
bøger a 100 sider fortiden under kærlig 
 behandling og fortæller med vid, humor og 
kløgt om det, der var. Og det, der er. 

100 danmarkshistorier finder du på en 
 række platforme:

Spil med i MegaNørds app Dyst!, og dyst  
med vennerne om Danmark og  dengang.

Besøg danmarkshistorien.dk, og oplev 
 for tiden gennem artikler, film og kilder. 

Kig forbi HistorieLab.dk, der arbejder med 
historiske temaer. Især for grundskolen.

Mød op på Folkeuniversitetet, og hør foredrag 
med forfatterne.

Læs med i Politiken.

A.P. Møller Fonden har støttet projektet og 
gjort det muligt at udgive og formidle de 100 
danmarkshistorier.

Find info på 100danmarkshistorier.dk 
Her kan man også tegne abonnement.
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Bagsiden:
Uden for FN-bygningen 
står en bøjet pistol 
og signalerer fred. 
Skupturen hedder 
symbolsk nok Ikke-
vold. Den er en gave 
fra Luxembourg (1988) 
til FN og dermed alle 
verdens lande.
|| Ullstein Bild/Ritzau 
Scanpix
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Aldrig igen! I ruinerne af Anden Verdenskrig og på skuldrene 
af Folkeforbundet opstod FN i 1945. Fred og forhandlinger 
skulle afløse krige og konflikter, og Danmark meldte sig parat 
til at arbejde for en fredelig, stabil og retfærdig verden. Under 
Den Kolde Krig gik landet balancegang mellem stormagterne, 
men snart meldte Danmark selvstændigt ud og kæmpede 
for at få sine mærkesager igennem. Og selv om den danske 
regering i 1995 valgte at prioritere aktiv militærpolitik i NATO 
endnu mere, er Danmark også i dag med til at varetage fred 
og sikkerhed i verdens brændpunkter.

Følg med Kristine Kjærsgaard, lektor i historie ved Syddansk 
Universitet, når hun fortæller, hvordan FN er stedet, hvor 
Danmark møder verden, og verden møder Danmark.
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