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Fascisme - en advarsel Madeleine Albright Hent PDF Bogen er Madeleine Albrights personlige beretning om
fascismen i det tyvende århundrede og en beskrivelse af, hvordan den stadig præger verden.

I betragtning af århundredets rædsler kunne man forvente, at verden i dag ville afvise åndelige efterfølgere til
Hitler og Mussolini. I Fascisme: en advarsel trækker Madeleine Albright på sine egne erfaringer som barn i et

krigshærget Europa og karrieren som diplomat, når hun sætter spørgsmålstegn ved den forventning.

Fascisme er stadig en trussel, viser Albright. Demokratiets fremdrift efter Berlinmurens fald er gået i stå igen.
USA bliver i dag regeret af en præsident, som splitter befolkningen og håner de demokratiske institutioner, og
i mange lande svækkes den politiske midte, mens yderfløjene styrkes. Ledere som Vladimir Putin og Kim

Jong-Un benytter mange af de samme metoder, som fascisterne brugte i 1920’erne og -30’erne.

 

Bogen er Madeleine Albrights personlige beretning om fascismen i
det tyvende århundrede og en beskrivelse af, hvordan den stadig

præger verden.

I betragtning af århundredets rædsler kunne man forvente, at verden i
dag ville afvise åndelige efterfølgere til Hitler og Mussolini. I
Fascisme: en advarsel trækker Madeleine Albright på sine egne
erfaringer som barn i et krigshærget Europa og karrieren som
diplomat, når hun sætter spørgsmålstegn ved den forventning.

Fascisme er stadig en trussel, viser Albright. Demokratiets fremdrift
efter Berlinmurens fald er gået i stå igen. USA bliver i dag regeret af
en præsident, som splitter befolkningen og håner de demokratiske
institutioner, og i mange lande svækkes den politiske midte, mens
yderfløjene styrkes. Ledere som Vladimir Putin og Kim Jong-Un
benytter mange af de samme metoder, som fascisterne brugte i

1920’erne og -30’erne.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Fascisme - en advarsel&s=dkbooks

