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illusionen om det trygge Vesten. Terrorister dræbte over 5.000 mennesker med angrebene på World Trade

Center og Pentagon. Manhattan lå i ruiner – og det gjorde vores illusioner også.

"Terrorisme. De utilfredse og den nye verdensorden" tager udgangspunkt i tragedien. Forfatteren beskriver
det nye ved terroren den 11. september. Hun giver også en række bud på, hvordan terrorister tænker, hvad

deres logik er, og hvorfor terrorisme opstår.

I de senere år har vi set en øget islamisk-fundamentalistisk terror, men også amerikanske fanatikere har udført
aktioner. Bogen argumenterer for, at begge dele hænger sammen med den verdensorden, der er blevet udbredt

efter koldkrigsafslutningen, og at terroren er tabernes kamp.

Den danske forfatter Birthe Hansen (f. 1960) har blandt andet arbejdet som lektor i International Politik ved
Københavns Universitet og som konsulent for Dansk Udenrigspolitisk Institut. Hansen har desuden været

medlem af Forsvarskommissionen (1997) og været gæsteforsker ved både The London School of Economics
and Political Science og ved King‘s College (University of London). Derfor er det heller ikke usædvanligt, at
det netop er inden for disse områder, at hun ligeledes har beskæftiget sig i forbindelse med sine bøger. Birthe

Hansen har udgivet flere bøger om blandt andet sikkerhedspolitik, forsvar, Mellemøsten og terror.

 

Den 11. september 2001 bristede illusionen om det trygge Vesten.
Terrorister dræbte over 5.000 mennesker med angrebene på World
Trade Center og Pentagon. Manhattan lå i ruiner – og det gjorde

vores illusioner også.

"Terrorisme. De utilfredse og den nye verdensorden" tager
udgangspunkt i tragedien. Forfatteren beskriver det nye ved terroren

den 11. september. Hun giver også en række bud på, hvordan
terrorister tænker, hvad deres logik er, og hvorfor terrorisme opstår.

I de senere år har vi set en øget islamisk-fundamentalistisk terror,
men også amerikanske fanatikere har udført aktioner. Bogen
argumenterer for, at begge dele hænger sammen med den

verdensorden, der er blevet udbredt efter koldkrigsafslutningen, og at
terroren er tabernes kamp.

Den danske forfatter Birthe Hansen (f. 1960) har blandt andet
arbejdet som lektor i International Politik ved Københavns

Universitet og som konsulent for Dansk Udenrigspolitisk Institut.
Hansen har desuden været medlem af Forsvarskommissionen (1997)
og været gæsteforsker ved både The London School of Economics
and Political Science og ved King‘s College (University of London).
Derfor er det heller ikke usædvanligt, at det netop er inden for disse



områder, at hun ligeledes har beskæftiget sig i forbindelse med sine
bøger. Birthe Hansen har udgivet flere bøger om blandt andet

sikkerhedspolitik, forsvar, Mellemøsten og terror.
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