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Afsnit 2: Rationelle jihadister Rasmus Alenius Boserup Hent PDF Var Omar el-Hussein, der skød og dræbte
to ved Krudttønden på Østerbro og den jødiske synagoge i Krystalgade en religiøs fanatiker, en forstyrret

stakkel eller en simpel kriminel? Eller tør vi tænke den mulighed, at han var en rationel og politisk motiveret
ung mand? Og hvad med alle de andre, dem der for tiden synes at køre lastbiler ind i folkemængder nærmest

på ugebasis?

Rasmus Alenius Boserup, som har skrevet bogen Hvad svarer vi jihadisterne?, er ugens gæst. Han han mener,
at vi i Vesten alt for ofte misforstår og fejlfortolker jihadisters motivationer for at begå terror. Hvis vi lærer at

læse terroren politisk, bliver vi bedre til at forstå og bekæmpe den.

Moderne Ideer fra Dagbladet Information er en podcast, som ikke KUN vil gøre dig klogere, men også levere
svar på nogle af vor tids største udfordringer fra de mennesker, som ved allermest om dem.

Eva Eistrup er vært.
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