
DK en del af globen 2001

Efter 9/11 gik Danmark officielt i krig for første gang siden 1864

Den kolde krigs afslutning

Sommer og efterår 1989: De kommunistiske folkerepublikker i Østeuropa bryder
sammen en efter en
1985: Sovjetunionens leder, Michael Gorbatjov, forsøgte at gennemføre reformer for
åbenhed

Mislykkedes, men det blev opfattet af de østeuropæiske lande

Danmark - det paradoksale EU-medlem

Danmark borgerlige regering bakkede den amerikanske politik op, og vi blev en af
de få af USA's allierede, der sendte tropper til Irak

Vi kom i konflikt med et flertal af statsledere i EU
Ikke første gang: Ved Maastricht-traktaten (1992, gjorde EF til EU ved bl.a. indførsel
af euro)
Maastricht-traktatens ikrafttræden var afhængig af at alle lande godkendte den, så
de danske politikere måtte strikke et "nationalt kompromis" sammen:

De fire forbehold:
Den sidste fase af den økonomisk-monetære union
Det fælles EU-forsvar
Det fælles politisamarbejde
Unionsborgerskabet

Ny folkeafstamning i 1993: Ja-flertal
Førte til de værste uroligheder på Nørrebro siden besættelsen (=politiet skød
med skarpt mod demonstranterne)

Dansk politik: fra Rasmussen til Rasmussen

1993: Efter mere end 10 års borgerligt styre kommer Socialdemokratiet til magten
igen

Tamilsagen:
Den borgerlige justitsminister havde - mod gældende regler - afvist
familiesammenføring og misinformeret Folketingen i sagen
Statsminister Poul Schlüter valgte at lade regeringen træde tilbage

Poul Nyrup-Rasmussen dannede regering uden forudgående folketingsvalg
(Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, CD, Kristelig Folkeparti)

Danskerne ville ikke af med velfærdsstaten
Modernisering af den offentlige sektor

Trends fra den globaliserede økonomi, som Danmark ikke kunne ignorere,
hvis man ville klare sig i en stadig mere sammenhængende og
konkurrencepræget verdensøkonomi

På vej mod det multikulturelle samfund?

Der kom flere og flere indvandrere/flygtnings til landet fra 1970 og frem efter
Arbejdsløsheden i sådanne grupper er stor, og de bor ofte i ghettoer, hvor den



danske lov "ikke gælder"
1990'erne: Nyrup-regeringen blev af oppositionen kritiseret for at føre en slap
udlændingepolitik

Ved valget i november 2001 udnyttede de tre indvandrer-kritiske partier de
negative følelser over for islam, der havde været siden 9/11

Mange syntes det var udlændingefjendsk, og det vakte international
opmærksomhed

De borgerlige partier, som nu gik ind for velfærdsstaten, sikrede sig en komfortabel
valgsejr

De strammede indvandringspolitikken, men det gik ikke så godt med
integrationen

Vil Danmark blive globaliseret bort?

Danskerne er ved at vænne sig til globaliseringen, og mange tager del i den
Nogle er dog bekymrede for, at dansk sprog og kultur er truet på livet både
indefra og udefra

Øget indvandring + stigende antal muslimer med andre normer = ses som en fare
for danskheden
Danmarks eksistens er truet, men det har den altid været:

1332-1340: Danmark var uden konge og stærke tyske stormænd havde taget
store dele af riget som pant
1658-59: Den svenske konge Carl Gustav havde erobret Danmark i 1657-58
(fik Skåne-landene), og vendte nu tilbage for at erobre resten af landet - kun
hjælpen fra Nederlandene reddede Danmark
1864: Efter nederlaget til Prøjsen og Østrig anså mange Danmarks
overlevelsesmuligheder for meget usikre, pga. vores lille størrelse - vi blev
reddet af det tyske nederlag i 1. verdenskrig

Fælles for alle situationer: Heldet var med os / vi havde de rette allierede
Netop disse kriser bragte evnen til selv at tage hånd om tingene frem i danskerne:

1340: Niels Ebbesens mord på Grev Gerhardt i Randers
1658-59: Københavnernes forsvar af den svenske belejring og storm på
København
1864: De danske bønders oprettelse af andelsbevægelsen og hele
iværksætterånden

Hvis vi ikke gider bevare dansk sprog og kultur, så kan det vel også bare være lige
meget?!


