I KRIG OG TVIVL - 2013

I krig og tvivl (2013)
30.11.2013
KAMPAGNETILBUD: Er du abonnent på RÆSON – eller tegner du abonnement nu – kan du
få vores kommende bog “I krig og tvivl” for 80 kr. (normalpris: 120 kr.)
Er USA ved at opgive rollen som supermagt? Blev 2013 året, hvor vesten for alvor kom i tvivl om
nytten af krig? 16. december udgiver RÆSON Medier bogen “I krig og tvivl”, der samler 14
RÆSON-artikler fra 2013 af bl.a. professor Mikkel Vedby Rasmussen, lektor Peter Viggo Jakobsen,
seniorforsker Lars Erslev Andersen, fredsforsker Jan Øberg, seniorforsker Vibeke Schou Tjalve samt
formand for folketinget Mogens Lykketoft (ny artikel, endnu ikke bragt i bladet) og udenrigspolitisk
ordfører for Venstre Søren Pind. Normalprisen er 120 kr., abonnentpris: blot 80 kr. inklusiv porto og
ekspedition.
Bogen indeholder:
Vibeke Skov Tjalve: Sikkerhed og tvivl
Mikkel Vedby Rasmussen: Ny nordisk udenrigspolitik
Søren Pind: Vesten har ingen grund til frygt
Nicolas Veicherts: Den næste krig
Jan Øberg: Sådan svigtede vi Syrien
Poya Pakzad: Kan nogen sejre i Syrien?
Maja Greenwood: At forhandle med Taliban
Lars Erslev Andersen: Mellemøsten opløses for øjnene af os

Hetav Rojan: Derfor har USA brug for Irak (og Irak brug for USA)
Sune Engel Rasmussen: Efter Iranaftalen: Det hårde arbejde starter nu
Mikkel Vedby Rasmussen: Tvivlen
Peter Viggo Jakobsen: Myten om USA’s fald
Asger Røjle Christensen: USA har brug for et stærkere Japan
Mogens Lykketoft: Verdens fremtid, Danmarks rolle
Bestil bogen nu og vær sikker på at modtage den med posten inden udgivelsesdatoen:
- Normalpris: 120
- Pris for abonnenter: 80
Som abonnent på RÆSON får du:
- De 4 årlige numre sendt med posten (samlet løssalgspris: 256 kr.) – porto og ekspedition er med i
prisen
- Adgang til alle betalingsartikler på RÆSON.dk
- Fire ebøger: “Dansk Politik 2007-2012″, “Danske Krige 2002-2013″, “Krisen” og “Efter foråret”
- Særlige fordele og tilbud
Kurdistan: Ny, afgørende kurs i regionen
Borgerne i irakisk Kurdistan, den selvstyrende region i det nordlige Irak, gik lørdag den 21. september til stemmeurnerne
i et regionalt parlamentsvalg, der vil have implikationer langt ud over selvstyrets egne grænser. I en turbulent tid med
borgerkrigshærgede Syrien som nabo og et stadigt forværret forhold til den irakiske centralregering i Baghdad er
politiske observatørers […]
For at læse hele artiklen kan du købe adgang her.

