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Den danske udenrigstjeneste har leveret bemærkelsesværdige resultater over det sidste kvarte århundrede.
Danmark har et overordentlig godt renommé i det meste af verden; den danske indsats i FN, NATO og EU er

omgærdet af anderkendelse og respekt; og dansk udviklingsbistand danner skole blandt andre donorer.
Kampen på udebane er vundet.

 

Kampen på hjemmebane er derimod tabt. Siden 2001 har udenrigstjenesten løbende måtte skære i
driftsbevillingerne, hvilket i dag betyder, at Danmark har den mindste udenrigstjeneste i Norden. I starten var
der noget at skære af. Men det er efterhånden længe siden. Hvorvidt Danmark i dag har et beredskab, der kan

understøtte en aktiv udenrigspolitik, må betvivles.

 

Diplomati. Et portræt af den moderne udenrigstjeneste er den første bog, der går bag facaden på Asiatisk
Plads, ambassaderne og de danske diplomater. Bogen introducerer bl.a. til:

 

· Diplomati og diplomater

· Udenrigspolitisk analyse

· Det klassiske diplomati

· Det økonomiske diplomati

· Offentlighedsdiplomati

· Dansk diplomati i Kina.

 

 

Martin Marcussen er professor i international forvaltning ved Institut for Statskundskab, Københavns
Universitet.
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