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politiske konflikter mellem stater i dag er afløst af en overliggende konkurrence og truende konflikt mellem
civilisationer, har Samuel Huntington sat ord på verden, som den folder sig ud i disse år. Særligt tiden efter
11. september 2001 har i stigende grad øget spændingerne mellem den vestlige verden og store muslimske
befolkningsgrupper. Og den globale strid om Jyllands-Postens tegninger af profeten Muhammed gav om

muligt endnu mere næring til bogens syn på verdens tilstand.

Samuel Huntingtons bog The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order fra 1996 er en vor tids
vigtigste bøger. Ikke fordi hans analyser og påstande nødvendigvis er rigtige - men fordi det er nødvendigt at

vide, hvad han mener.

Få bøger har som Huntingtons formet den verdensomspændende politiske dagsorden. Overalt taler ledende
politikere, tænkere og samfundsdebattører om civilisationernes sammenstød. Det gælder i Kairo såvel som i

København.
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