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Den umulige krig                                  

Terror udkommer den 6. oktober 2014 

Pris:  39,95 kr.

Krigen mod terror har varet i over ti år. Den virker umulig at vinde, og bare tanken om et angreb vækker rædsel. 

For terror kan dukke op overalt: en septembermorgen på amerikanske fly og på norske øer en smuk julidag. Ordet 

har defineret en epoke, udløst love, vi nødigt vil vedkende os, og undergravet det samfund, vi ønsker at forsvare. 

Men ved vi egentlig, hvad terror er – og hvordan kan det være, at indiske terrorister er meget mere charmerende 

end bin Laden og kumpaner? Til det opklaringsarbejde har vi heldigvis Carsten Bagge Laustsen, lektor i politisk 

sociologi ved Aarhus Universitet.

Carsten Bagge Laustsen

Lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet og forsker i ter-

ror, religion, politik og populærkultur. Han har bidraget til en række bøger 

om samme emner.

Forfatteren kan kontaktes på 

cbl@ps.au.dk

Tlf.: 87 16 54 23

                                                     

”Jeg har efterhånden arbejdet med fænomenet ’terror’ i en lang 

række år, og desværre ser det ud til, at vi ikke er så forsigtige i om-

gangen med terror, som vi nok burde være. Alle vores tiltag for at 

undgå det næste terrorangreb kan let blive kontraproduktive. For 

når sikkerheden bliver den absolutte politiske trumf, glemmer vi, 

at der også er andre politiske hensyn – til retssikkerhed, retfærdig-

hed og til at skabe et klima, der ikke stener til i frygt og mistillid.”

”Vi må i stedet lære at leve med terroren som et fænomen på 

samme måde, som enhver trafikant må leve med det faktum, at 

trafikuheld forekommer, og at det netop kunne være os, som er 

det næste offer. Men vi kan trøste os ved, at sandsynligheden er 

mikroskopisk. Og når vi er nået til den erkendelse, kan vi indlede 

den centrale diskussion om, hvad det egentlig er for et samfund, vi 

ønsker. En sikkerhedsstat med alt, hvad dertil hører, eller et åbent 

og mere beboeligt, men dermed også mere usikkert samfund?”


