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”Selvom Europa i 2019 kæmper med blandt andet Brexit og EU-skepsis, en uforudsigelig Donald Trump 

og et selvbevidst Kina, burde et tilbageblik til 1989 indgyde nutidens politikere og læsere håb.” Sådan 

skriver Lykke Friis i Håbets Europa, hvori hun pointerer, at læren fra 1989 ikke er, at det liberale 

demokrati er dømt til at sejre. Læren er snarere, at Europas fremtid hurtigt kan ændre sig og i høj grad 

afhænger af os selv.  

1989 var håbets år med Berlinmurens fald, Den Kolde Krigs afslutning og dominoagtige revolutioner i 

Central- og Østeuropa. I dag tages 1989 ofte for givet. Men året var ikke resultatet af en storpolitisk 

masterplan, og faktisk kunne det hele være gået meget anderledes. For eksempel hvis grænsevagterne i 

Østberlin havde åbnet ild mod østtyskerne, da Berlinmuren blev erklæret for åben ved en fejltagelse.  

På trods af at ingen i 1989 forudsagde Europas ”stjernestund”, troede mange, at ”historien var forbi”. 30 år 

efter ser situationen ganske anderledes ud. I dag tales der om historiens comeback eller sågar hævn. Det 

skyldes ikke mindst udviklingen i Kina, Rusland og Donald Trumps USA. Bogens udgangspunkt er ikke desto 

mindre, at 1989 fortsat bør indgyde Europas politikere og vælgere håb. 

I Håbets Europa ser Lykke Friis tilbage på 1989 og gør status. Med ikoniske, men også mindre kendte 

billeder, indfanger hun det hæsblæsende års mange begivenheder og tiden før og efter det mest 

begivenhedsrige år i Europas nyere historie. 

Bogen er den officielle bogudgivelse i forbindelse med Golden Days-festivalen 2019, som har 1989 som 

tema. 

 

Lykke Friis, f. 1969, er udenrigskorrespondent i Berlin for Berlingske, formand for Udenrigspolitisk Selskab 

og næstformand for tænketanken European Council on Foreign Relations. Hun er blandt andet tidligere 

klima-, energi- og ligestillingsminister. Hun er forfatter til en række bøger om europæisk politik med særligt 

fokus på Tyskland. 
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