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Beskrivning
Författare: Per Björklund.
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.
Redaktör: Per Björklund, författare till Arvet efter Mubarak: Egyptens kamp för frihet (Verbal,
2011).

Annan Information
Den amerikanska revolutionen blev en förebild för stora delar av världen. Många människor i
Europa läste med beundran både självständighetsförklaringen och författningen.
Amerikanerna hade visat att ett folk kunde slå sig fritt och klara sig utan kung, adel och
statskyrka. När franska trupper och generaler återvände hem.
16 nov 2015 . Saker händer så snabbt. Det gäller att hålla sig konstant uppdaterad. Joakim
Medin har frilansat för dagspressen i Sverige, men även i internationella nyhetsmedier. Han
har medverkat i antologin "Syrien; revolutionen, makten och människorna" och kommer inom
kort ut med en egen bok om Syrien.
20 okt 2017 . I utställningen Aswat kan du se och höra ett urval av dessa berättelser sida vid
sida med fem samtida syriska konstnärer. Nedan kan du läsa en intervju med Reham och
Boodee, två människor som delar sina berättelser i utställningen. Men först vill . Revolutionen
kom och folk hade problem. Vissa kom i.
”Samar Yazbek för oss rakt in i mörkrets hjärta, in i krigets Syrien, och låter oss möta de
hårdast drabbade, den del av befolkningen som inte kan fly någonstans. Det här . Varför
förvandlas sansade människor till radikalaislamister? . Med sitt inifrånperspektiv diskuterar
hon revolutionens förvanskning och IS ökande makt.
13 mar 2016 . Tusentals människor gav sig ut på gatorna för att demonstrera. De ville ha frihet
och värdighet. Vid den tiden hade president Bashar al-Assad suttit vid makten i drygt tio år.
När Bashar tillträdde var det många syrier som hoppades på att göra Syrien öppnare och
modernare, men det blev samma gamla.
31 jul 2012 . Omkring tio procent tillhör, liksom president Bashar Assad, den muslimska
minoritetsgruppen alawiterna, som har flest maktpositioner och de högsta militärposterna. De
kristna utgör även de cirka tio procent av befolkningen. - Vi kände oss trygga och levde ett bra
liv i Syrien före revolutionen. Speciellt i.
11 mar 2015 . Under de fem år som konflikten i Syrien rasat har Sveriges Radios
korrespondenter och Ekot rapporterat från många delar av landet. Hör hur barnen påverkats . .
Syriens tredje största stad dubbades till "revolutionens huvudstad" i början av 2011 när
oppositionen tog kontroll över stora delar av staden.
Syrien. Revolutionen, makten och människorna. Rasismen vinner mark i Europa. I Tyskland
mobiliserar nynazister i tysthet och i Ungern har det nyfascistiska partiet Jobbik blivit de ungas
röst. I Storbritannien har en antimuslimsk gaturörelse växt fram. De främlingsfientligas
medvind i Finland, Frankrike, och Italien visar att.
1 feb 2017 . . slutade med ytterligare två dramatiska och blodiga händelser: mordet på
Rysslands ambassadör i Istanbul och den brutala massakern av människor i Berlin som
stillsamt njöt av julförberedelserna. Dessa händelser hade kopplingar till den blodiga röran i
Mellanöstern, och närmare bestämt till Syrien.

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.
Medverkande i boken: Joseph Daher, Razan Ghazzawi, Helena Gillinger, Bitte Hammargren,
Aron Lund, Joakim Medin, Yasser Munif,.
Jamal Maarouf(Ledare för Syriska revolutionära fronten) .. I november 2013 uppskattade FN
att minst 120 000 människor hade dödats under konflikten. Tre miljoner beräknades ..
Rysslands flygvapen stöds på marken av Syriens krigsmakt, Iranska revolutionsgardet och
med dem förbundna väpnade grupper. Rysslands.
Syrien. revolutionen, makten och människorna. av Per Björklund Somar Al Naher (Bok)
2015, Svenska, För vuxna. Ämne: Syrien, Syriska inbördeskriget 2011 -, Politiska
förhållanden, 2010-talet,.
7 jun 2016 . Kobane i norra Syrien blev en symbol för kurdernas lyckade kamp mot IS när de
med underlägsen vapenmakt lyckades befria staden. . Det är synd, för i den del som handlar
om hans egen fångenskap visar Joakim Medin att han kan fånga nyanser och skriva om
människor på ett sätt som öppnar för stark.
5 http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/sondring-haller-revolutionen-i-syrien-stangen .
Bashar al-Assad har den största makten i landet tillsammans med olika lojala partier gentemot
det politiska systemet i landet. . att få stopp på våldet i Syrien, att utsatta människor i landet får
hjälp och att det skapas utrymme för en.
29 jan 2015 . Regeringen sköt från första dagen mot demonstrationerna, dödade tusentals
människor. Oppositionen radikaliserades snabbt av våldet .. I stora delar av norra Syrien finns
ingen statsmakt längre, utan bara ett myller av vägspärrar, revolutionsråd och shariatribunaler.
Aron Lund Syrienkonflikten sprider sig.
2 okt 2015 . Vad är det som händer i Syrien? . Syriens hårdföre president Hafez al-Assad, född
i Latakia vid Medelhavskusten, dör i juni 2000 efter 30 år vid makten. . Sedan inbördeskriget
startade 2011 har tolv miljoner människor tvingats på flykt inom landet eller till grannländerna
Turkiet, Libanon och Jordanien.
Kriget i Syrien har tvingat miljoner människor på flykt, hälften är barn. Läget är akut och
behoven enorma. UNHCR är på plats med nödhjälp.
10 feb 2016 . Syriens minoriteter knyts upp genom privilegier och förmåner, medan den
sunnimuslimska folkgruppen trängs bort från maktpositioner och den stora . Män har fått sina
könsorgan avskurna, gravida kvinnor har blivit skjuta i magen av krypskyttar, människor har
blivit halshuggna och familjer har blivit.
8 sep 2016 . Protesterna började i Tunisien men spred sig sedan till Egypten, Algeriet, Libyen,
Marocko och senare till Syrien, Jemen, Bahrain och andra länder i . En ung grönsakshandlare,
Mohammed Bouazizi, tände eld på sig själv och brann till döds i protest mot den styrande
makten. .. Över 40 människor dog.
Syrien 2015–2016. I. SAMMANFATTNING. Den långvariga Syrienkonflikten gör att
situationen för de mänskliga rättigheterna i Syren är bland de allvarligaste i världen. Över 400
000 . och drygt 6,6 miljoner människor är internflyktingar. Över 80 . under den verkställande
maktens kontroll och underlåter sig systematiskt att.
Då Libanon var och är ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle, skapade man ett system
för maktdelning mellan landets grupper. . De häftiga demonstrationer som följde kom att
kallas för "Cederrevolutionen" då Libanons flagga med cederträdet var ett stående inslag i de
många anti-syriska demonstrationerna.
27 sep 2013 . För sitt författarskap har Yazbek belönats med Tucholsky- priset eftersom hon
utmanar syriska tabun, maktförhållandet mellan människor och samhällsproblem under . Hon
menar att det viktiga är hur författare handskas med verkligheten, vilken roll de har vid stora

händelser som t.ex. revolutionen i Syrien.
11 feb 2014 . Vänstern har problem. Den kan inte förhålla sig till Syrien utan har fastnat i en
förödande konfliktanalys. Hanin Shakrah har bara en sak att säga till dem som väljer
passivitet, som inte ser människorna: Ni vet var dörren finns.
23 mar 2015 . Starka känslor på årsdagen av den syriska revolutionen. . Men det rapporteras
sällan om orsakerna, att det i grunden handlar om maktintressen och en diktator som
förtrycker sitt folk, säger hon innan hon går upp . Men när tiden gick och det blev alltmer kaos
i Syrien började människor våga träda fram.
Det finns många som gärna vill sätta likhetstecken mellan människor med rötter i Mellanöstern
och antisemitism, som om det vore något medfött. Det är ett perspektiv som är farligt, . Somar
Al Naher. Ledarskribent i Aftonbladet och medförfattare till antologin Syrien: Revolutionen,
makten och människorna. Publicerad: 30/3-.
”Rådet för den syriska revolutionen” arbetar för en övergångsregering. Det har också bildats
ett. ”Högsta försvarsråd” som vill arbeta för ett presidentråd som skall ta över makten efter det
att al Assad har avgått. Flera av dessa grupper har bildats efter interna maktstrider i t.ex. SNC
eller Fria syriska armén. Islams banér är en.
4 nov 2015 . Det säger Rima Sawah, engelskalärare från staden Homs och aktiv i det
oppositionella Souria Al-Watan Party, Syriska fosterlandspartiet. Bilder. Rima Sawah . I maj
2014 slöts ett fredsavtal mellan de väpnade grupperna och regeringen som innebar att
statsmakten återtog kontrollen. Berätta om avtalet.
19 dec 2012 . diktatorn i Syrien? Bakgrund. Den "arabiska våren" på börjades i Tunisien den
18 december 2010 då den arbetslöse akademikern Mohammed Boazizi tände eld på sig själv
efter att myndigheterna hade . revolutionen i Tunisien. . Händelserna i dessa arabiska länder
har påverkat miljontals människor.
På de många smugglarrutterna har smugglare klippt hål i taggtråden och in till Turkiet sipprar
varor och människor. Smuggeltrafiken ökade under åren fram till den syriska revolutionen,
men det var ett ensidigt flöde. De enda . Istället blev det en rad oppositionella grupper som
aspirerade på makten i regionen. Förutom FSA.
27 sep 2016 . 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?
29 apr 2015 . Bitte Hammargren, Joakim Medin, Somar Al Naher. Fyra år efter att det syriska
upproret inleddes har 200 000 människor dödats och miljoner drivits på flykt. Varför föll inte
regminen? Hur ser läget ut idag och vad kan omvärlden göra för att hjälpa det syriska folket?
Antologin Syrien: Revolutionen, makten.
21 okt 2016 . Det är platser som bebos av människor som uttryckt stöd för upproren eller som
tagit emot flyktingar: Yarmouk, Douma, Daara, Idlib och Saraqeb, för att nämna några. . När
Baathpartiet tog över makten i Syrien år 1963 – som sedan leddes av Hafez al-Assad från 1970
– tog maktskiftena i landet slut.
8 sep 2015 . Ett krig som dödat mer än en kvarts miljon människor, tvingat omkring tolv
miljoner syrier på flykten och som lagt tusentals byar och städer i ruiner. . De i dag starkaste,
al Qaida–gruppen Jabat al Nusra, och framför allt den Islamiska Staten (IS), har i dag effektivt
kidnappat den syriska revolutionen och.
1 apr 2016 . Att EU stänger gränsen samtidigt som miljontals människor befinner sig i en akut
desperat situation måste betraktas som en form av våldshandling. Det säger den . Du skriver
mycket om omvärldens oförmåga och ovilja att förstå den syriska konflikten, och kanske
framförallt den demokratiska revolutionen.

11 sep 2013 . Fram till utbrottet av den arabiska revolutionen har de flesta länder i regionen
präglats av envåldshärskare som har suttit vid makten i evigheter med .. har blivit ännu sämre
av Syrien-frågan där USA är berett att attackera landet militärt efter gasattacken som dödade
uppskattningsvis 1400 människor i.
15 aug 2014 . Enligt Yazbek handlar kriget inte alls om religion, utan det är en revolution. –
Men om Bashar al-Assad blir kvar vid makten, är det klart att jag ser en risk att vi går mot
inbördeskrig, vilket kan utvecklas till ett religiöst krig. Motsättningarna blir större och större.
Varje gång jag besöker Syrien är det värre och.
23 sep 2016 . Utrikesministern pekar också på att USA:s utrikesminister anklagade Syrien och
Ryssland för att ligga bakom angreppet på FN:s hjälpsändningar med hänvisning till endast ett
enda vittnesmål från en syrisk rebell, medan tusentals andra människor i området inte kunde
se det bombplan som Kerry därmed.
18 feb 2012 . Uttalande från Förbundet för Femte Internationalen Trettioårsdagen av
massakern i Hama 1982, när 20 000 människor dödades, påminner oss om att Baathpartiets
diktatur och dynastin al-Assad, som styrt Syrien sedan 1971, inte är några nybörjare när det
gäller att slakta det egna folket. Regimen.
Samar Yazbeks litterära reportage Resa in i tomheten ger en smärtsam inblick i den syriska
befolkningens lidande och vardagen mitt i ett krig. Men den ger . Och jag skriver från er: den
förrådda syriska revolutionens martyrer. Soldater i .. Genom vindrutan såg jag människor med
blanka ansikten skynda fram. De hängde.
3 apr 2017 . Exempelvis handlar det om människor som odlar i sin trädgård eller på tak i
städerna, skolor med odlingar, flyktingläger i Libanon och organisationer som . För mig och
många i det nätverket har Så Syrien varit ett sätt att prata om den syriska revolutionen på ett
nytt sätt, och om hur matsuveränitet hänger.
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,.
22 feb 2016 . När jag läser de första raderna i ”Resa in i tomheten” har den syriska
revolutionen sedan länge förvandlats till ett blodigt krig. Den befolkning som en gång drömde
om ett öppet och demokratiskt Syrien har smärtsamt fått blivit varse om den enorma makt och
kraft Syriens president Bashar al-Assad besitter.
"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.
10 sep 2014 . Den syriska revolutionens upphov kan sammanfattas i en händelse: En marskväll
2011 arresterades några barn mellan tio och femton år från staden Daraa ute på gatan. De ville
inte längre dela föräldrarnas rädsla och utan att minnas regimens bombanfall i Hamah 1982, då
tusentals människor dödades,.
16 feb 2012 . Den syriska revolutionen är nödvändig . Bashar aL-Assads regim har under elva
månaders uppror dödat 8 000 namngivna människor, varav 500 barn. . som händer i Syrien
och varför al-Assads regim använder så brutala metoder mot befolkningen bör man analysera
hur släkten al-Assads familjemakt.
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 b Antologin Syrien:
Revolutionen, makten och människorna ger nya perspektiv på Helena Gillinger, Bitte.
Hammargren, Aron Lund, Joakim Medin, Yasser Munif, Köp.

28 feb 2012 . Syriens president Hafez Assad hälsar på anhängare efter söndagens
folkomröstning. För landets kristna minoritet är ovissheten stor om vad som händer dem om
Assad tvingas bort från makten. Foto: SANA AP/ . Enbart under måndagen rapporterades 144
människor ha dödats i Syrien. En ”fruktansvärd.
Våren 2016 gavs min debutbok Kobane – Den kurdiska revolutionen och kampen mot IS ut
av Leopard förlag. Boken är ett . Hur ser detta nya, revolutionära samhälle ut på insidan? .. Jag
medverkade även i antologiboken Syrien – Revolutionen, makten och människorna som gavs
ut av Verbal förlag, i februari 2015.
2 sep 2013 . Hittills uppges striderna ha dödat mer än 100 000 människor och drivit 2 miljoner
människor på flykt. 3. Varför händer det just i Syrien? . Den politiska ideologi som Bashar alAssads far lämnade efter sig efter sina 30 år vid makten beskrivs som omodernt antivästerländsk. Sedan Bashar al-Assad tog över.
10 sep 2015 . Ryska revolutionen 100 år. 7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en
händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av
Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och
inflytande tydligt hos oss än idag.
Konflikten är nämligen inte riktigt så enkel som att Assad och hans regim är en ond grupp
människor vid makten som förtrycker ett homogent folk. Syrien är ett land med flera olika
etniska och religiösa grupper och Assad med familj tillhör en av minoriteterna. Majoriteten är
sunnimuslimer och förenklat kan man säga att.
25 jul 2012 . Mindre än tio procent tillhör, liksom president Bashar Assad, den muslimska
minoritetsgruppen alawiterna som har flest maktpositioner och de högsta posterna inom
militären. Många bedömare har varnat för att kriget i Syrien kan utvecklas till ett sekteristiskt
inbördeskrig. Mona menar att detta redan en.
Inlägg om Syrien skrivna av anders fraurud. . Det vill säga de makter som i verkligheten har
tyngden och makten att stänga eller vrida på kranarna för det mördande flödet av vapen. Och
USA:s ... Denna dag har jag just läst ut en mycket bra bok utgiven på Verbal förlag: SYRIEN –
revolutionen, makten och människorna.
Pris: 118 kr. Häftad, 2015. Finns i lager. Köp Syrien : revolutionen, makten och människorna
av Per Björklund, Bitte Hammargren, Aron Lund, Joakim Medin, Somar Al Naher på
Bokus.com. Boken har 1 läsarrecension.
16 sep 2017 . Men i Syrien tog olika väpnade grupper över böndernas revolution. FSA, Fria
Syriska Armén, Jabath al-Nusra, som är syriska al-Qaida, och IS var några av de grupper som
utnyttjade det spända läget för att ta egen mark och makt. Libanesiska Hezbollah kom in i
Syrien och stred med de syriska.
Och om att, överordnat det mesta, förhindra Irans inflytande varthän tillfälle kan ges.
Hammargren skriver om ett “slagfältets darwinism” där all heder och moral ligger i grus. Jag
lärde mig en hel del av Syrien – revolutionen, makten och människorna, vilket förstås också
är syftet med boken. Och det är väl ett betyg gott som.
2 nov 2017 . Enligt en syrisk nyhetsbyråartikel har de beklagat den svenska regeringens
”neutrala ståndpunkt kring Syrien” och kritiserat sanktionerna mot landet, .. som utmanade
den liberala västvärlden med en borgerligt kapitalistisk tradition som byggdes upp från franska
revolutionen när makten togs från adeln.
4 maj 2016 . Mer än 11 miljoner människor har tvingats lämna sina hem medan styrkor lojala
president Bashar al-Assad och de som motsätter sig hans styre strider mot . Protester till stöd
för demokratiskt styre utbröt i mars 2011 i staden Deraa efter arresteringen och tortyren av två
tonåringar som målat revolutionära.
. www.syriahr.com/en/?p=24518 219 www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/isis-not-

terrorist-group 220 Lund, Aron, De heliga krigarna, Syrien – Revolutionen, makten och
människorna (2015), s. 118-120, 124 221 www.clarionproject.org/news/islamic-staterisis-isilpropaganda-magazine-dabig 222 Öcalan (2015), s.
30 nov 2016 . Väldigt många på Facebook och Youtube visar sig bli lurade av informationen,
vilket beror på att de flesta människor är dåligt informerade om vad som pågår i världen och
har inte . Sanningen är att ingen någonsin har kunnat bevisa att regeringssidan i Syrien har
använt saringas under konflikten i Syrien.
24 okt 2015 . I början av 2011 spred sig den arabiska vårens strävan efter förändring och
demokrati även till Syrien. Människor började demonstrera mot diktatorn Bashar al-Assads
regim. Nästan fem år senare rasar inbördeskriget vidare utan större hopp om ett avslut. Assad
sitter kvar. Islamiska Staten och andra.
20 aug 2016 . Del av regionala stormaktspolitiken. I samband med krigen i Syrien, Irak och
Jemen har Iran tagit en allt aktivare roll som den enda shiitiska stormakten i Mellanöstern. Iran
har sen revolutionen 1979 tävlat om inflytande och makt i Mellanöstern med det sunnitiska
Saudiarabien, och har redan länge stött.
2 feb 2012 . Sedan protesterna inleddes i mars 2011 har över 5 000 människor mist livet i
kampen mot diktaturen. Över 30 000 människor har . Revolutionen i Syrien sker dessutom i
ett läge då den all-arabiska revolutionsvågen gått in i en ny fas och tappat en del av sin
ursprungliga energi. Det mesta tyder på att.
5 mar 2015 . Verbal förlag presenterar en ny antologi om Syrien. Fyra år efter att det syriska
upproret inleddes har 200 000 människor dödats och miljoner drivits på flykt. Varför ledde
inte upproret till regimens fall? Vad betyder den regionala maktkampen för utsikterna till
demokrati i Syrien? Hur ser vardagen ut för.
31 okt 2017 . Ett arbete som är avgörande för om människor ska kunna flytta tillbaka, men
bombfällorna är oftast oerhört svåra att upptäcka rapporterar SVT i ett reportage . för att
återuppbygga sin infrastruktur vilket om inte annat erfarenheterna från Egyptens korta tid med
Muslimska Brödraskapet vid makten pekar på.
Jordbruksrevolutionen ökade visserligen den totala mängden livsmedel som stod till
mänsklighetens förfogande, men detta omsattes inte i bättre kost eller i mer fritid. Det omsattes
istället i befolkningsexlosioner och övergödda eliter (härskare, präster och andra människor
med mycket makt). Den genomsnittliga bonden.
I Irak har situationen för kurderna förbättrats efter Saddam Husseins fall, men i Turkiet, Iran
och Syrien är lidandet fortfarande mycket svårt. För oss som är födda i frihet är ansvaret att
ställa upp för människor som lever under förtryck stort, och Sverige måste ta sitt ansvar.
Följande bör riksdagen tillkännage för regeringen:.
16 dec 2016 . Revolutionen omvandlades snabbt till en av 2000-talets värsta humanitära
katastrofer och skådeplats för en komplex internationell maktkamp. .. Tiotals artiklar har
under åren fokuserat på situationen för människor på flykt från Syrien, bland annat
rapporterade Christine Petré: ”Outhärdlig situation för.
19 jun 2016 . Det är bilderna som når oss från dagens Syrien. Det råder ingen tvekan om att
kriget där för länge sedan muterade från frihetstörstande revolution till ofattbart blodbad, att
det har blivit ett slagfält för utländska staters maktuppvisning, att mer än hälften av alla
invånare flytt sin hem och att en av vår tids värsta.
5 jun 2017 . I protest mot behandlingen av ungdomarna blev det stora demonstrationer 25/3
2011 i staden Daraa längst i söder. 100 000 människor demonstrerade mot Al Assad, hur han
behandlade sin egen befolkning. Men man demonstrerade också mot den makt som getts till
både polisen och militären i landet.
4 jan 2017 . Det är mer regel än undantag att människor som reser sig mot missförhållanden

blir brickor i ett spel som är mäktigare än de själva – det gällde 1917 och det gäller i dag. I
Sovjetryssland kom de revolutionära parollerna om demokratisk rådsmakt och arbetarklassens
frigörelse snart på skam, och folkliga.
2 apr 2015 . analysen att konflikten i grunden är en konflikt mellan imperialismen och den
syriska staten avfärdar motståndet . ”Democratic Revolution Syrian Style”), som vill se enhet
mellan sekulära krafter och delar av .. Lund bl a följande (i boken Syrien, Revolutionen,
makten och människorna, sid 125-127 och i.
5 apr 2015 . Det är bara att det är ett fåtal människor ser Aktuellts 21-sändning numera. Om
man nu av någon outgrundlig anledning skulle råka vara intresserad av varför det kommit
tiotusentals flyktingar från Syrien till Sverige kan jag varmt rekommendera antologin Syrien –
revolutionen, makten och människorna.
15 apr 2017 . Den syriska ”revolutionen” började på riktigt i mars 2011 när striderna bröt ut i
den relativt lilla staden Daraa på den jordanska gränsen, snarare än i stora . Kanj sa att han fått
i uppdrag ”att uppmana människor till att protestera, i synnerhet utanför Ummayadmoskén i
Damaskus” och i hetsprotesterande.
Her younger sister was deaf on both ears after a missile had hit their family's home in Syria. .
Bitte Hammargren, journalist med mångårig erfarenhet av Mellanöstern, beskriver hur en
palatskupp kastat om maktbalansen i Saudiarabiens kungahus. . Syrien: Revolutionen, makten
och människorna (Verbal förlag, 2015).
29 jul 2012 . I Egypten vann fundamentalistiska Muslimska Brödraskapet makten, även om de
inte var delaktiga i själva revolutionen. . Försök svara på denna fråga: Hur skulle en regim
med dessa rebeller accepteras av en framtida syrisk militärmakt? ... Offer av politikens och
religionens makt över människan.
10 okt 2017 . av Per Björklund. 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.
3 sep 2016 . Rörelsens lockrop om att återge muslimerna – utan åtskillnad i nationalitet,
hudfärg och etnicitet – deras ”värdighet, makt, rättigheter och ledarskap” (engelskspråkiga ISorganet Dabiqs första nummer) har inte längre samma genklang. Den stabilitet och säkerhet
rörelsen utlovade sunniter i Irak och Syrien.
4 jan 2016 . Nu vänder vi blicken mot Mellanöstern, och mer specifikt mot Rojava, ett litet
område i Syrien som mitt under de pågående militära konflikterna inlett en grundläggande ..
Läs flera författare om den sammansatta situationen i Syrien i antologin Syrien - revolutionen,
makten och människorna. Låna på.
Syrien. Revolutionen, makten och människorna PDF ladda ner. Beskrivning. Författare: Per
Björklund. 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.
Konflikter i landet mellan den styrande makteliten och vissa av det syriska folket har flera
gånger lett till uppror, senast genom det inbördeskrig som sedan 2011 .. i Libanon fick Syrien
en förhållandevis vittgående kontroll över Libanon, vilket lett till konflikter med grupper där
och resulterade i Cederrevolutionen 2005.
Tänk på franska revolutionen 1789, som inte bara avskaffade den absoluta monarkens makt kungen och hans familj avrättades - utan den avslutade också de . Man får oss att tro att Syrien
har stora ekonomiska problem, att det är de fattiga som protesterar (precis som i Egypten) och
att människorna är dåligt utbildade.
1 mar 2015 . Per Björklund (red), tillsammans med flera författare. Syrien. Revolutionen,

makten och människorna. ISBN: 9789187777110. Förlag: Verbal förlag. Klicka här för att
finna information hos Bokus apropå den här boken. Varje köp via denna länk stödjer TK.
Syrien, livets skugga. Foto Laura De Sanctis.
Jämför priser på boken hos över 90+ butiker! Vi hjälper dig att köpa valfri bok till lägsta pris
(inkl frakt). Gratis tjänst.
12 jun 2012 . Gemensam fiende: Israel. Geopolitiskt får Iran betydligt mindre utrymme utan
vänskapen med Assad. Syrien använder Hizbollahs makt för att stärka sitt eget inflytande i den
libanesiska regeringen. Efter mordet på premiärminister Hariri och Cederrevolutionen 2005
tvingades Syrien efter trettio år att dra.
10 apr 2015 . Journalisten Per Björklund är redaktör för den nyligen utkomna antologin Syrien
– revolutionen, makten och människorna. I den bidrar skribenter och journalister som Somar
Al Naher, Bitte Hammargren och Aron Lund med texter som ökar läsarens förståelse för landet
och konfliktens komplexitet. Enligt Per.
12 mar 2016 . Efter snart tre års flykt från ett krigsdrabbat Syrien via smugglare i Egypten, i en
fiskebåt över Medelhavet och en bilfärd från Italien har familjen Jaour-Alkadah hittat . Efter
revolutionen togs makten över igen och det var mycket kriminalitet i området. . Jag längtar
efter att komma ut och träffa människor.
8 sep 2017 . Tiotusentals människor har förts bort med våld i Syrien under det senaste
årtiondet. Alla väpnade fraktioner är . det här med mig för ”tyska stolen”. Obeskrivliga
fängelsevillkor och tortyr har alltid varit utmärkande för den syriska staten under
Assadregimen och inleddes långt före den syriska revolutionen.
21 mar 2015 . Vad hände med revolten i Syrien? Det är temat i en ny bok, Syrien:
Revolutionen, makten och människorna (Verbal förlag, 2015). Tio skribenter ger en allsidig
bild av revoltens rötter, regimens våld, islamisterna och situationen idag. På fyra år har över
220 000 människor dödats och halva befolkningen,.
60 http://www.dohainstitute.org/release/00f6b879-3796-409b-bf93-18edb979b398. 61
Världspolitikens Dagsfrågor nr .2011-11-12, sid.35. 62 Aron Lund .m.fl. Syrien revolutionen
makt och människorna (2015),sid. 28. 63 http://carnegieendowment.org/syriaincrisis/?
fa=48526. 64 Världspolitikens Dagsfrågor nr .5 -2015 , sid.
27 feb 2017 . RAND säger: ”Assad regimens konsolidering av makten och förvärvet av
ytterligare territorium, särskilt december 2016 i frigörelsen av östra Aleppo, som är den näst
största staden i Syrien, som ett tänkt fotfäste för opposition sedan rebellerna tog kontrollen
över en del av staden i 2011. Aleppo utgjorde stor.
12 dec 2011 . Än idag, ungefär ett år efter det att revolutionen började, finns det fortsatta
oroligheter i flera av dessa länder, främst i Egypten, Libyen och Syrien. Vad som skall komma
att hända i framtiden är svårt att veta, men vad som är säkert är att folket faktiskt har stor
makt. Om man vill så kan man göra sin röst hörd.
11 dec 2014 . Hans son har inte ärvt samma färdigheter men han har ärvt makten. Bashar gör
massiva misstag. Med misstag menar jag inget smått, utan han gör misstag som att han
lönnmördar ”fel” människor. Som bilbombsmordet på Rafik Hariri i Beriut 2005 – vilket ledde
till stora Cederrevolutionen och till att Syrien.
17 nov 2015 . Somar Al Naher, skribent och medförfattre till boken Syrien – revolutionen,
makten och människorna, tycker att debatten många gånger glömt den viktigaste punkten. – Vi
måste stötta de progressiva rösterna. Det handlar om att bygga upp ett civilsamhälle i Syrien,
det kan inte lösas med enbart militära.
Jämför priser på Syrien. Revolutionen, makten och människorna (Storpocket, 2015), läs
recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Syrien.
Revolutionen, makten och människorna (Storpocket, 2015).

5 apr 2014 . Under de senaste månaderna har regeringar och mainstream media, både i väst
och i Mellanöstern, ständigt porträtterat den syriska revolutionen som död. . Enligt den syriskamerikanska Medical Society, har 200000 människor dött av kroniska sjukdomar på grund av
bristande tillgång till medicinsk.
9 feb 2015 . I Frankrike tvingades majoriteten av människorna att betala väldigt höga skatter
till en minoritet, det vill säga de fick ge bort det mesta av vad de producerade i jordbruket eller
. Du jämför amerikanska och/eller franska revolutionen med någon revolution i ett arabland, t.
ex Tunisien, Libyen, Egypten, Syrien.
2 okt 2016 . Svallvågorna efter den arabiska våren hade nått Syrien och jag och människor
runt mig kände ett hopp i luften. . Mina revolutionära drömmar kollapsade. . men det är
osannolikt att Tayyip Erdogan i längden accepterar att försvaga de grupper som Turkiet
använder för att utöva sin makt i norra Syrien.
15 mar 2016 . Jag stod inte ut med att sitta framför en skärm och se mitt eget folk protestera på
gatorna och riva sönder bilder av diktatorn Assad och hans far. Jag ville delta i den syriska
revolutionen. Jag ville ansluta mig till de hundratusentals människor som demonstrerade i
Hama, Homs, Daraa, Aleppo och Damaskus.
Key words: Iran, Saudi Arabia, Rivalry, Iranian revolution, Iran-Iraq War, Syria, Yemen,.
Nimr al-Nimr ... då det skapades ett maktvakuum som Iran skickligt utnyttjade (Ostovar
2016:14; Tzemprin et al. 2015:192). ... Klassisk realism, som är en av de största inriktningarna
inom realismen, anser att människan är egoistisk.
Syr i e n : r e vol ut i one n, m a kt e n oc h m ä nni s kor na l ä s a uppkoppl a d
Syr i e n : r e vol ut i one n, m a kt e n oc h m ä nni s kor na l a dda ne r bok
l ä s a Syr i e n : r e vol ut i one n, m a kt e n oc h m ä nni s kor na pdf
Syr i e n : r e vol ut i one n, m a kt e n oc h m ä nni s kor na e bok pdf
Syr i e n : r e vol ut i one n, m a kt e n oc h m ä nni s kor na e bok t or r e nt l a dda ne r
Syr i e n : r e vol ut i one n, m a kt e n oc h m ä nni s kor na pdf l a dda ne r f r i
Syr i e n : r e vol ut i one n, m a kt e n oc h m ä nni s kor na e bok m obi
Syr i e n : r e vol ut i one n, m a kt e n oc h m ä nni s kor na bok l ä s a uppkoppl a d f r i
Syr i e n : r e vol ut i one n, m a kt e n oc h m ä nni s kor na e pub
Syr i e n : r e vol ut i one n, m a kt e n oc h m ä nni s kor na l a dda ne r pdf
Syr i e n : r e vol ut i one n, m a kt e n oc h m ä nni s kor na pdf
Syr i e n : r e vol ut i one n, m a kt e n oc h m ä nni s kor na pdf l ä s a uppkoppl a d
l ä s a Syr i e n : r e vol ut i one n, m a kt e n oc h m ä nni s kor na uppkoppl a d f r i pdf
Syr i e n : r e vol ut i one n, m a kt e n oc h m ä nni s kor na l ä s a
Syr i e n : r e vol ut i one n, m a kt e n oc h m ä nni s kor na e pub f r i l a dda ne r
Syr i e n : r e vol ut i one n, m a kt e n oc h m ä nni s kor na e pub l a dda ne r
Syr i e n : r e vol ut i one n, m a kt e n oc h m ä nni s kor na l ä s a uppkoppl a d f r i
Syr i e n : r e vol ut i one n, m a kt e n oc h m ä nni s kor na e bok f r i l a dda ne r
Syr i e n : r e vol ut i one n, m a kt e n oc h m ä nni s kor na t or r e nt
l ä s a Syr i e n : r e vol ut i one n, m a kt e n oc h m ä nni s kor na uppkoppl a d pdf
Syr i e n : r e vol ut i one n, m a kt e n oc h m ä nni s kor na e pub l a dda ne r f r i
Syr i e n : r e vol ut i one n, m a kt e n oc h m ä nni s kor na pdf f r i l a dda ne r
Syr i e n : r e vol ut i one n, m a kt e n oc h m ä nni s kor na f r i pdf
Syr i e n : r e vol ut i one n, m a kt e n oc h m ä nni s kor na l a dda ne r
Syr i e n : r e vol ut i one n, m a kt e n oc h m ä nni s kor na l a dda ne r m obi
Syr i e n : r e vol ut i one n, m a kt e n oc h m ä nni s kor na e bok f r i l a dda ne r pdf
Syr i e n : r e vol ut i one n, m a kt e n oc h m ä nni s kor na e bok l a dda ne r
Syr i e n : r e vol ut i one n, m a kt e n oc h m ä nni s kor na t or r e nt l a dda ne r
Syr i e n : r e vol ut i one n, m a kt e n oc h m ä nni s kor na pdf uppkoppl a d
Syr i e n : r e vol ut i one n, m a kt e n oc h m ä nni s kor na e pub vk

