
Den amerikanske orden
Hent bøger PDF

Lars Erslev Andersen

Den amerikanske orden Lars Erslev Andersen Hent PDF Forlaget skriver: Global terrorisme og spredning af
masseødelæggelsesvåben har under overskriften "asymmetriske konflikter" erstattet trusselsbilledet fra den
Kolde Krig. Skiftende amerikanske præsidenters nationale sikkerhedsstrategi er USA's bud på, hvordan de
globale trusler bedst imødegås. "Den amerikanske orden" forklarer ændringerne i den amerikanske tolkning

af de globale trusler efter den Kolde Krig og Washingtons nye sikkerhedspolitiske strategier. Erslev
analyserer dem konkret i fire studier af den amerikanske Mellemøst-politik i forholdet til Irak, Iran, Saudi-
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