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Den tabte uskyld Lars Erslev Andersen Hent PDF Den stærke reaktion på Jyllands-Postens Muhammed-
tegninger kom som et chok for de fleste danskere. I "Den tabte uskyld" undersøger Lars Erslev Andersen,

hvordan sagen om nogle danske tegninger kunne havne øverst på den internationale dagsorden.

Bogen beskriver situationen i Mellemøsten og tager forholdet mellem demokratisering og islamisme under
behandling. Derudover analyseres krigen mod terror som led i en global værdikamp. Lars Erslev Andersen

stiller spørgsmålet, om vi er på vej mod en global borgerkrig, der kan minde om senmiddelalderens
religionskrig.

Lars Erslev Andersen (f. 1956) er idéhistoriker med terrorisme, Mellemøsten og USA‘s Mellemøstpolitik som
forskningsområder. Han er uddannet fra Aarhus Universitet i 1986 og har siden suppleret med
mellemøststudier ved Odense Universitet. Siden 2008 har han været tilknyttet Dansk Institut for

Internationale Studier som leder af enheden for politisk vold, terrorisme og radikalisering.

 

Den stærke reaktion på Jyllands-Postens Muhammed-tegninger kom
som et chok for de fleste danskere. I "Den tabte uskyld" undersøger
Lars Erslev Andersen, hvordan sagen om nogle danske tegninger

kunne havne øverst på den internationale dagsorden.

Bogen beskriver situationen i Mellemøsten og tager forholdet
mellem demokratisering og islamisme under behandling. Derudover
analyseres krigen mod terror som led i en global værdikamp. Lars
Erslev Andersen stiller spørgsmålet, om vi er på vej mod en global
borgerkrig, der kan minde om senmiddelalderens religionskrig.

Lars Erslev Andersen (f. 1956) er idéhistoriker med terrorisme,
Mellemøsten og USA‘s Mellemøstpolitik som forskningsområder.

Han er uddannet fra Aarhus Universitet i 1986 og har siden suppleret
med mellemøststudier ved Odense Universitet. Siden 2008 har han
været tilknyttet Dansk Institut for Internationale Studier som leder af

enheden for politisk vold, terrorisme og radikalisering.
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