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USA´s planlagte angreb på Syrien i efteråret 2013 var krigen, der ikke kom. I fuld offentlighed skiftede
Obama-administrationen strategi - og indledte, med Rusland, et forsøg på at tage de kemiske våben fra Assad-
regimet. Er USA ved at opgive rollen som supermagt? Tvivler den vestlige verden i dag på nytten af krig? Og

på vores egne værdier?

Sådan spørger RÆSON i denne bog, der samler 14 artikler, som bladet har bragt gennem 2013 - fra maj
måned til og med den atomaftale, som i slutningen af november blev indgået med Iran. Fra Iranaftalen blev

indgået til bogen er på gaden vil der i øvrigt gå mindre end 3 uger.

Bogens forfatterliste tæller en række eksperter og to politikere: Søren Pind og Mogens Lykketoft.
Sidstnævnte diskuterer i sin helt nye artikel (som også bringes i RÆSON16 som udkommer 19/12)

implikationerne for Danmark af den nye verdensorden. Blandt eksperterne er både en række af landets mest
etablerede navne (Mikkel Vedby Rasmussen, Peter Viggo Jakobsen, Lars Erslev Andersen, Jan Øberg) og

nogle af de mest spændende nye iagttagere (herunder RÆSONs mellemøstredaktør Poya Pâkzâd og
Irakeksperten Hetav Rojan).
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