Bogudgivelse:
Kontroversiel bestseller om 11. september på dansk
Med sin bog om 11. september har den prominente debattør og verdensberømte
sprogforsker Noam Chomsky skabt ravage blandt USAs meningsdannere og
intellektuelle. Hans provokerende opgør med amerikansk udenrigspolitik er
trykt i tæt ved 200.000 eksemplarer, og bogen er oversat til 20 sprog.
»Intet kan retfærdiggøre 11. septembers forbrydelser, men vi kan kun opfatte
USA som ”et uskyldigt offer,” hvis vi ser bort fra landets egne gerninger.«
Samfundsrevseren Noam Chomsky er en verbal uppercut i den amerikanske
debat. I sin analyse af begivenhederne den 11. september trækker han på et
indgående kendskab til USA's udenrigspolitik i Mellemøsten, Afrika og Asien.
Ifølge Noam Chomsky er der tale om politiske kendsgerninger, som behændigt
holdes skjult for offentligheden, men som i magtens cirkler er særdeles
velkendte.
Noam Chomskys kontroversielle holdning til terrorangrebene på World
Trade Center og Pentagon bragte ham på avisforsiderne og ind i prime time. En
række interview med amerikanske og europæiske dagblade og tv-stationer er i
denne bog samlet til en helhed, der giver et provokerende og anderledes billede
af den internationale scene før og efter 11. september.
Udgivelsen har vakt forargelse og protest blandt intellektuelle og meningsdannere i USA, men samtidig har den – for første gang – placeret sin produktive
forfatter på toppen af bestsellerlisterne. I USA er bogen foreløbig trykt i
170.000 eksemplarer, og den er oversat til 20 sprog; fra koreansk og japansk til
to varianter af portugisisk.
Noam Chomsky, som er født i 1928, har siden 1955 været professor ved
Massachusetts Institute of Technology. Som sprogforsker er han verdensberømt
for sin teori om transformationsgrammatik, men fra starten af 1960’erne har
Noam Chomsky sideløbende med sin akademiske karriere gjort sig gældende
som en uforsonlig kritiker af USA’s udenrigspolitik.
Han er blevet kaldt ”det amerikanske folks samvittighed,” og det omfattende
Arts and Humanities Citation Index har registreret Noam Chomsky som den
mest citerede nulevende intellektuelle. Han har for længst passeret Cicero og
haler kraftigt ind på Freud.
Hans dobbeltrolle som professor og politisk provokatør har givet Noam
Chomsky status som intellektuel superstar. Eksempelvis har han optrådt både
live og på cd med progressive rockbands som Chumbawamba og Rage Against
The Machine.
Dog har professoren fra Massachusetts afholdt sig fra at synge.
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