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dansk politik, har han arbejdet videre med sine hjertesager: de baltiske landes selvstændighed, det europæiske
samarbejde, menneskerettigheder og international sikkerhedspolitik. I denne bog fortæller han veloplagt og
skarpt om den verden – og det Danmark – han selv har været med til at forme. Vi hører om Putin, Trump,
Brexit, karikaturkrisen og Mellemøsten. Om betydningen af uafhængige medier i en tid med fake news og
WikiLeaks og om vigtigheden af det liberale demokrati som garant for et liv i frihed og tryghed. Uffe

Ellemann-Jensen fortæller også om det nære: om at have en søn og en datter i politik, om at blive ældre, om
helbredet, glæder og sorger – og om at bruge tiden på det og dem, man holder af.
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