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Den tabte uskyld - Verdensorden - Værdikamp - Islamisme Lars Erslev Andersen Hent PDF Det kom bag på
alle, at offentliggørelsen af 12 tegninger af profeten Muhammed i en dansk avis kunne afstedkomme så
voldsomme reaktioner og forårsage en verdensomspændende krise i forholdet mellem Vesten og den

Islamiske Verden. Lars Erslev Andersen har nu skrevet en bog, hvori han skildrer baggrunden for, at det hele
kunne gå så galt.

Den Tabte Uskyld giver en fremstilling af situationen i Irak, hvor den politiske proces og de afholdte valg
ikke har bremset volden og terrorismen. Tværtimod er volden eskaleret, og flere og flere begynder at stille
spørgsmålet, om Irak er på vej ind i en regulær borgerkrig. Forsøget på at indføre demokrati i Mellemøsten
synes således at have givet bagslag, og den demokratiske proces i Mellemøsten kan paradoksalt nok siges at

styrke islamisterne.

Den Tabte Uskyld kommer også rundt om problematikken omkring al-Qaida-netværket. Krigen i Afghanistan
svækkede al-Qaida og ødelagde netværkets organisation, men alligevel er omfanget af islamistisk baseret

terrorisme, herunder selvmordsangreb, vokset voldsomt siden 9/11. Denne bog analyserer al-Qaidas
forandring fra organisation til en ideologi med global rækkevidde.

Den Tabte Uskyld munder ud i en analyse af krigen mod terror som en del af en global værdikamp mellem en
liberal og en islamistisk fortolkning af verdensordenen. Bogen stiller spørgsmålet om, hvorvidt vi er på vej ud
i en global borgerkrig, der bringer mindelser om de mange religionskrige, der hærgede i senmiddelalderen.

Lars Erslev Andersen (f. 1956) er idehistoriker og lektor i mellemøststudier og samtidshistorie ved Syddansk
Universitet. Hans forskningsmæssige fokus er terrorisme og Mellemøsten i international politik samt USA’s

Mellemøstpolitik.
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