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I bogen vurderer landets førende forskere, politikere og kommentatorer det fremtidige forhold mellem USA
og Europa - og konsekvenserne for såvel verdenssamfundet som for Danmark.

Det er den første samling af helt aktuelt materiale fra det storpolitiske magasin RÆSONs website - med
artikler af Mikkel Vedby Rasmussen, Lars Erslev Andersen, Morten Valbjørn, Bjørn Møller, Sten Rynning,
Hans Branner, Ulla Holm, Mogens Lykketoft og Peter Kurrild-Klitgaard - og interviews med Hans Engell,
Bertel Haarder, Mimi Jakobsen, Hans Mouritzen, Jann Sjursen, Lykke Friis, Tonny Brems Knudsen, Tøger
Seidenfaden, Jørgen Ørstrøm Møller, Poul Villaume, Niels Helveg Petersen, Ole Wæver, Jørgen Dragsdahl,

Poul Nyrup Rasmussen, Søren Pind, Mona Sheikh, Christopher Caldwell og Stanley Hoffmann.

De færreste tør påstå, at de ikke blev overraskede over hvor dramatisk uenigheden udviklede sig i opløbet til
krigen mod Saddam Husseins Irak. Nogle garanterer, at konflikten var overfladisk: at begivenhederne var en
mærkelig undtagelse og at Den Vestlige Verden snart vil ligne sig selv igen. Mens andre insisterer på, at

forløbet kun har udløst konflikter, som har været længe undervejs: at Den Kolde Krigs alliance mellem de to
kontinenter var midlertidig og er dømt til at smuldre væk i de kommende år. Fordi forskellene - indenrigs-

som udenrigspolitisk - trækker europæere og amerikanere i hver deres retning.
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