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Nye våben i syd Birthe Hansen Hent PDF Lige siden den kolde krigs afslutning har debatten om og frygten
for masseødelæggelsesvåben været på den internationale politiske dagsorden. I "Ny våben mod syd" kigger
Birthen Hansen nærmere på denne debat og stiller blandt andet spørgsmålene, om terrogrupper kunne finde
på at bruge masseødelæggelsesvåben, og om missilforsvarsprojekter overhovedet nytter. Bogen fokuserer

særligt på Mellemøsten og Nordafrika; stater tæt på Europa, der satser på produktionene af
masseødelæggelsesvåben og missiler.

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.

 

Lige siden den kolde krigs afslutning har debatten om og frygten for
masseødelæggelsesvåben været på den internationale politiske

dagsorden. I "Ny våben mod syd" kigger Birthen Hansen nærmere på
denne debat og stiller blandt andet spørgsmålene, om terrogrupper

kunne finde på at bruge masseødelæggelsesvåben, og om
missilforsvarsprojekter overhovedet nytter. Bogen fokuserer særligt
på Mellemøsten og Nordafrika; stater tæt på Europa, der satser på

produktionene af masseødelæggelsesvåben og missiler.

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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