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I verdens tjeneste Mogens Lykketoft Hent PDF Mogens Lykketoft og Mette Holm fortæller engageret om
deres tid i New York under Mogens’ formandskab for den 70. generalforsamling i FN, 2015-2016. Vi følger
deres arbejde og deres hverdag som henholdsvis formand og first lady. Samtidig giver de en introduktion til
organisationen, og de udfordringer verdenssamfundet står over for – ikke mindst set i lyset af de seneste års

terrorhandlinger, miljøudfordringer og chokerende valgresultater.

Mette Holm og Mogens Lykketoft er begge vokset op med forældre, der oplevede besættelsen og frygtede en
ny Verdenskrig. De fandt i FN håb om en verden, der kunne samarbejde om fred, skabe udvikling og

respektere det enkelte menneskes rettigheder. Det er med denne ballast, de to er rejst til New York. Med
visheden om, at man ikke løser verdens problemer ved at isolere sig eller nøjes med at tale med dem, man i
forvejen er mest enige med. For dem er det indlysende, at de største udfordringer for menneskeheden –
klimaforandringer, miljøkatastrofer, rystende fattigdom og ulighed, krige og terror – helt enkelt ikke kan

overkommes uden et meget stærkere internationalt samarbejde. Og her er FN helt afgørende.

I verdens tjeneste giver et unikt og dugfriskt indblik i FN’s vigtige arbejde for menneskerettigheder, miljø og
verdensfred, både i et historisk perspektiv og med fokus på de udfordringer vi står over for.
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