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Fyra år efter att det syriska upproret inleddes har 200 000 människor dödats och miljoner drivits på flykten.
Varför ledde inte upproret till regimens fall? Vad betyder den regionala maktkampen för utsikterna till

demokrati i Syrien? Hur ser vardagen ut för aktivister i städer som befriats ur regimens grepp? Varför blev
staden Kobane en symbol för motståndet mot extremisterna i Islamiska staten? Kan landet resa sig ur

spillrorna efter ett krig som skördat tiotusentals människoliv och gjort miljoner till flyktingar? Och vad kan
omvärlden egentligen göra?Antologin Syrien: Revolutionen, makten och människorna ger nya perspektiv på
en av vår tids värsta konflikter och den svåra kampen mot både diktaturen och mot religiösa extremister. De
medverkande är journalister och forskare samt aktivister med rötterna i Syrien.Medverkande i boken: Joseph
Daher, Razan Ghazzawi, Helena Gillinger, Bitte Hammargren, Aron Lund, Joakim Medin, Yasser Munif,

Somar Al Naher, Niklas Orrenius och Kjetil Selvik.

Myy CDON Marketplacessa. Varför ledde. den kurdiska revolutionen och kampen mot IS av Joakim Medin
Bok 2016 Svenska För vuxna Journalisten Joakim Medin skildrar den kurdiska vänsterrörelse som tagit

makten i norra Syrien och förverkligat PKKgerillans ideologi. Den sista underrubriken handlar om på vilket
sätt använde sig vanliga människor i Syrien av Facebook för att mobilisera resurser som t.ex.

Syrien Demokrati

https://readerzone.in.net/books1?q=Syrien : revolutionen, makten och människorna


Siirry kassalle. År 2000 då president Bashar alAssad övertog makten krävde oppositionen i Syrien eller folket
demokratiska reformer. Kjøp boken Syrien. Learn vocabulary terms and more with flashcards games and other

study tools. Al Naher Somar Björklund Per Syrien revolutionen makten och människorna 1. Intervjuerna
spelades in och sedan transkriberades. Fyra år efter att det syriska upproret inleddes har 200 000 människor

dödats och miljoner drivits på flykten. Al Naher Somar Daher Joseph Dannreuther Roland Ghazzawi. redaktör
Per. 11000 kr Antologin Syrien Revolutionen makten och människorna ger nya perspektiv på en av vår tids

värsta konflikter och den svåra kampen mot både diktaturen och mot religiösa extremister. Utförlig
information. Balisk vattenmonstret bok.pdf Adam Blade.

 

Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod


