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Kampen om Centraleuropa Vibe Termansen Hent PDF Forlaget skriver: Centraleuropa opstod i kølvandet på
Første Verdenskrig. Men man var i tvivl om, hvad Centraleuropa egentlig var, og hvordan man skulle definere

det. I dag er der igen opstået tvivl om, hvad og hvor Centraleuropa egentlig er – politisk, kulturelt,
geografisk, historisk, identitetsmæssigt. Ligesom for 100 år siden kæmper de tyske, polske og

tjekkoslovakiske begreber om Centraleuropa stadig i dag. Og er det et halvautoritært, illiberalt og
værdimæssigt ikke-vestligt område, som EU mener? Eller er det ægte europæisk, som Centraleuropa selv

siger, mens de forsvarer Europas ydre grænser mod indtrængende muslimer og prøver at redde Europa fra sig
selv? 

At forstå fortiden ruster os til at forstå bagvedliggende årsager til den politiske udvikling midt i Europa – og
måske på den måde dæmme op for opsplitningen og blokdannelsen på kontinentet. Målgruppen er derfor

bred; ikke blot forskere og studerende, men også de aktuelt og historisk interesserede læsere.

Bogen er halvt historisk, halvt aktuel og indeholder historiske kort og billeder, der illustrerer bogens
konklusioner og pointer.
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