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Madeleine Albright: Helvede og andre destinationer – Erindringer i det 21. århundrede 

 

Helvede og andre destinationer er på én gang en afslørende beretning om vor tid og et fascinerende 

selvportræt. Dette er Madeleine Albright, når hun er klogest, mest direkte, mest åndfuld og mest 

relevant. 

  

I 2001 går den 63-årige Madeleine Albright af som USA’s udenrigsminister, en post, hun beklædte som den 

første kvinde nogensinde. Men i stedet for at sætte tempoet ned kastede hun sig ud i en ny karriere som 

forfatter, universitetslærer, forretningskvinde, taler og aktivist i kampen for demokratiske institutioner og 

værdier. 

 

Siden da har hun haft fuld fart på og har haft sammenstød med både præsidenter og premierministre, 

advaret mod risikoen for, at fascismen vender tilbage, talt for kvinders rettigheder overalt og 

arbejdet utrætteligt for mennesker, som selv mangler styrken til at blive hørt.  

 

Albright var mor til tre og 39 år gammel, da hun fik sit første job. ”Jeg begyndte sent,” siger hun, ”men jeg 

var fast besluttet på ikke at tie stille. Hver eneste periode af mit liv skal helst være mere spændende end 

den foregående.” I denne beretning om sit ”efterliv” efter ministertiden siger den tidligere udenrigsminister 

i klart sprog sin ærlige mening om den aktuelle mangel på lederskab, faren ved, at man undlader at 

imødegå løgn, og den gæld, de gamle har til de unge. 

 

Albright, der beskriver sig selv om ”en optimist, som er meget bekymret”, opfordrer os til at have tillid til 

hinanden. ”Det er ikke vores naboer, vi bør frygte,”siger hun, ”men snarere dem, som forsøger at skille os 

ad.”  

Madeleine Albright er forfatter til en række bøger, som har været på New York Times’ bestsellerliste, 

hvoraf Fascisme – en advarsel, Vinter i Prag, En personlig rejse gennem krigens Europa 1937-

1948 og Madam Secretary er udkommet på dansk. Hun var USA’s udenrigsminister fra 1997 til 2001. 

Hendes bemærkelsesværdige karriere i statens tjeneste omfatter ansættelser i Det Nationale Sikkerhedsråd 

og i Kongressen. Hun bor i Washington, D.C. og Virginia.  
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