
Det Arabiske Forår
Hent bøger PDF

Anders Schultz

Det Arabiske Forår Anders Schultz Hent PDF Forlaget skriver: Denne bog handler om Det Arabiske Forår og
de meget modige, overvejende unge demonstranters krav om forandring i de arabiske diktaturer. Den

beskriver, hvordan demonstrantionerne forløb, og hvordan de kunne formå at ryste den politiske grundvold i
Egypten, Libyen, Syrien, Tunesien og Yemen. Gennem et snit ned i Den Arabiske Verdens historie og politik

giver bogen et grundlag for at forstå Det Arabiske Forår - med fokus på den almindelige arabers
bevæggrunde. Bogen gennemgår, i hvilken grad demonstranternes forhåbninger er blevet indfriet ved at

beskrive forløbet efter Foråret i de tre fokuslande Egypten, Syrien og Tunesien.

Centrale temaer i bogen er:
Motivationen og det store mod hos de overvejende unge demonstranter og et blik på andre faktorer, der

gjorde, at Det Arabiske Forår skete netop i 2010-11.

Livet i de arabiske diktaturstater, herunder hvordan det er at være borger i et land med enorm politisk og
økonomisk korruption.

Politisk islam og Foråret, herunder en afdækning af islamismens teologi og ideologi og forskelle og ligheder
mellem salafisme og islamisme.

Hvad islamisme og religiøse konflikter har betydet for udviklingen efter Foråret, herunder konflikter mellem
islamister og sekulære muslimer

En kort gennemgang af Den Arabiske Verdens historie med et fokus på opbygningen af strukturerne i
diktaturerne, som demonstranter ønskede at gøre op med.

Forholdet mellem Danmark og de arabiske stater og befolkninger.

Bogen er skrevet til brug i undervisning i stx, hf og hhx og indeholder kilder med inspiration til
arbejdsspørgsmål og diskussioner, som spiller sammen med bogens kapitler og pointer.  
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