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Yemen Lars Erslev Andersen Hent PDF Forlaget skriver: "Yemen. Mellem stamme og modernitet"
beskæftiger sig med republikken Yemen, efter Nord- og Sydyemen blev forenet i maj 1990. Ved denne
forening blev der særligt lagt vægt på den fremtidige udvikling af demokrati og menneskerettigheder.

Forfatteren undersøger forholdet mellem denne fremtidsvision og fastholdelsen af de gamle traditioner, som
borgerne i den sammenlagte nation hver især besidder og medbringer.

Den danske forfatter Lars Erslev Andersen (f. 1956) er terror- og mellemøstforsker. Andersen har en
kandidatuddannelse i idéhistorie fra Aarhus Universitet og har skrevet adskillige bøger om politiske, sociale

og kulturelle forhold i Mellemøsten. Han blev i 1991 videnskabelig medarbejder ved Center for
Mellemøststudier ved Odense Universitet, og i 1996 blev han leder af samme center. Andersen har blandt
andet udgivet bøgerne "Allegori og mimesis: Platon – Benjamin tur/retur" (1989) og "Yemen. Mellem

stamme og modernitet" (1994).
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