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Velkommen Til Trumps Verden Philip Christian Ulrich Hent PDF Forlaget skriver: Der foregår i disse
måneder og år et fundamentalt filosofisk opgør i det amerikanske regeringsapparat om retningen for

amerikansk udenrigspolitik.

Skal USA være aktivt engageret og til stede rundt omkring i verden og arbejde gennem multilaterale
institutioner – eller gøre op med disse institutioner, fordi de ikke har tilgodeset amerikanske interesser og i

stedet rykke hjem til det amerikanske fastland? Det er grundlæggende det, diskussionen går ud på.

Med en verdensorden, som i disse år er under forandring fra en unipolær til en multipolær verdensorden, er
det af afgørende betydning for USA’s allierede overalt i verden at vide, hvor man har supermagten. Men det

har været svært med præsident Trump ved roret.

Denne bog giver et overblik over præsident Trumps udenrigspolitiske linje og sætte den i en større historisk
kontekst af amerikansk udenrigspolitisk historie.

Læseren vil blive ført fra George Washingtons afskedstale i 1796 til præsident Trumps tale til FN’s
generalforsamling i 2018, og giver et indblik i præsident Trumps opgør med en verdensorden, som

amerikanske statsmænd siden 1945 har bygget og vedligeholdt; men hvis institutioner nu udfordres indefra af
skabermagten selv.

Der sker rigtig meget i international politik i disse år, og derfor er det ind i mellem gavnligt at træde et skridt
tilbage og forsøge at danne sig et overblik. Dét er denne bogs ærinde.
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