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Udenrigsminister Per Stig M\u00f8ller Hent PDF Per Stig Møller var udenrigsminister fra 2001 og til 2010 i
en af de mest begivenhedsrige og intense perioder i dansk udenrigspolitisk historie siden Anden Verdenskrig.
I Udenrigsminister fortæller han for første gang den samlede dramatiske historie om de to krige i Afghanistan
og Irak, om tovtrækkeriet i forbindelse med udvidelsen af det europæiske fællesskab, om arbejdet i FN’s
Sikkerhedsråd, om den utrættelige kamp for fred i Mellemøsten, og om den største diplomatiske krise i
efterkrigstiden i sagen om Muhammed-tegningerne. Per Stig Møller fortæller ikke blot om periodens

udenrigspolitiske beslutninger og resultater, han løfter også sløret for, hvad der blev drøftet og sagt mellem
statsledere og udenrigsministre bag om de historiske begivenheder. Hermed får læseren et indblik i, hvordan
dansk diplomati arbejdede i det tiår, og med hvilken begrundelse regeringens udenrigspolitik blev ført. Men
Per Stig Møller bestræber sig først og fremmest på at give et nøgternt og kvalificeret indblik i politik, som

den drives i vores tid.
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