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På mission i Danmark Martin Marcussen Hent PDF Vi møder dem ikke særlig ofte, men de arbejder hver dag
på at udbygge relationerne mellem Danmark og de lande, de kommer fra. De udenlandske diplomater i

Danmark lever nogle gange i en afsondret verden. De har svært ved at få de møder og kontakter, de har brug
for i deres arbejde og ofte er de mere eller mindre frivilligt afskåret fra at få et grundigt kendskab til Danmark
og danskerne. Dette er ikke hensigtsmæssigt hverken for Danmark eller for de lande, der har valgt at udsende

diplomater til netop Danmark.

På mission i Danmark forsøger at komme til en mere præcis forståelse af, hvem disse udenlandske diplomater
er, hvad de laver i Danmark og hvilke rammer, vi i Danmark tilbyder disse gæster. Konklusionen er, at der er

plads til forbedringer i samarbejdet, og dermed har vi mulighed for at styrke Danmarks diplomatiske
tiltrækningskraft.

 

Vi møder dem ikke særlig ofte, men de arbejder hver dag på at
udbygge relationerne mellem Danmark og de lande, de kommer fra.

De udenlandske diplomater i Danmark lever nogle gange i en
afsondret verden. De har svært ved at få de møder og kontakter, de
har brug for i deres arbejde og ofte er de mere eller mindre frivilligt
afskåret fra at få et grundigt kendskab til Danmark og danskerne.
Dette er ikke hensigtsmæssigt hverken for Danmark eller for de
lande, der har valgt at udsende diplomater til netop Danmark.

På mission i Danmark forsøger at komme til en mere præcis
forståelse af, hvem disse udenlandske diplomater er, hvad de laver i
Danmark og hvilke rammer, vi i Danmark tilbyder disse gæster.
Konklusionen er, at der er plads til forbedringer i samarbejdet, og
dermed har vi mulighed for at styrke Danmarks diplomatiske

tiltrækningskraft.
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