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Beskrivning
Författare: David Van Reybrouck.
En storslagen historie- och reportagebok om Kongo. Boken ger ett ingående porträtt av ett
sargat land, men ökar också vår förståelse för hela kontinenten. Van Reybrouck skildrar
landets utveckling från och med 1850 fram till idag och berättar om exploatering, kolonisering,
folkmord och krig. Författaren kombinerar ett enastående arkivarbete med reportagets
närvaro; blandningen av fakta och personliga berättelser gör boken till något alldeles extra och
fullkomligt levande. Boken har blivit en enorm kritiker- och försäljningssuccé i Nederländerna
och Belgien, med över 300 000 sålda exemplar. Den utkommer i en rad länder under 2013,
bland annat i Storbritannien och USA.

Annan Information
Kongo - en historia är en storslagen historie- och reportagebok om landet som mer än något
annat symboliserar situationen i Afrika. Kongo - en historia ger ett ingående porträtt av ett
sargat land, men ökar också vår förståelse för hela kontinenten. Va.
12 jan 2013 . Historien om Kongo är en historia om en ursprungsbefolkning som jagats på
flykt av giriga kolonisatörer. Redan på 1400 – talet användes befolkningen som slavar men det
var på 1800 – talet som Kongo påbörjade sin vidriga resa genom krig och mänskligt förfall.
Kongostaten bildas och Léopold II tar.
Denna samling handlar om Landet Kongo, dess historia och kolonialismens arv. Belgiska
Kongo var en personlig koloni tillhörande Kung Leopold av Belgien. Omätliga rikedomar
fördes till Europa, miljontals människor dog när begäret efter råvaror långsamt tömde landet.
Kongo lider fortfarande av inbördeskring och.
Studiecirkel, exempel på innehåll. 1. Land och folk. Orientering om geografi, folk och språk.
Historien i korthet till 1960. 2. Kongo nu. Självständighetsprocessen och fram tills i dag,
näringsgrenar, kommunikationer. 3. Kongomissionens historia. Pionjärtiden. Mission blir
självständig kyrka. 4. Traditionella trosföreställningar.
LIBRIS titelinformation: Kongo - en historia / David van Reybrouck ; översättning från
nederländska av Joakim Sundström.
Kongo – en historia är resultatet av mycket läsande och lyssnande. Jag har uppgett mina källor
så noggrant som möjligt i fotnoterna, men några av dem förtjänar lite extra uppmärksamhet,
eftersom jag har haft särskilt stort utbyte av dem, för att jag vill hjälpa nyfikna läsare vidare på
vägen, eller för att jag helt enkelt vill dela.
Fördjupa dig i Kongo-Kinshasas historia. Här finns material som behandlar landets historia i
små och stora drag.
22 mar 2017 . Demokratiska Republiken Kongo har långt kvar till en fungerande demokrati.
Dess konflikter skapar stora lidanden för civilbefolkningen.
11 jun 2004 . Kongos historia är en historia om skövling och plundring. Till en början
handlade det om slavar som skeppades från Afrika till europeiska kolonier i Amerika. Senare
när den belgiske kungen Leopold II lyckats göra hela Kongo till sin privata egendom,
upphörde slavhandeln och människorna i Kongo.
EN SAMPRODUKTION MELLAN LUMOR OCH TRIBUNALEN. ”Om man var svensk, så
var man ärlig. Och arbetsam. Och en som man kan lita på. Det var så jag kände. Man hade en
svensk flagga på vänster sida och UN-märke här, så folk såg upp till oss. Och vi va stolta över
att vi var svenskar å uppträdde i FN i basker.
9 okt 2015 . MAGDA GAD: Hon bär på en historia så mörk att världen måste få höra den. Och
hon är den modigaste kvinnan jag träffat i hela mitt liv . Mama Masikas historia måste få
komma ut i världen. För alla som brukar få mardrömmar av . Mama Masika bor i östra
Kongo. Hon hade en gång en man och två döttrar.
Bilden ovan visar överste Sven Lampell vid ett "förbrukat" katangesiskt Fouga-flygplan. Sven
Lampell utkom 1996 med memoarboken Mitt i stormen. Förutom Kongominnena i flygvapnets
tjänst, berättar Sven om sin tid inom Röda Korset (bl a från 60-talets hungerkatastrofdrabbade
Biafra). BAKGRUNDEN. I september 1961.
6 dec 2012 . Mer innehåll. populärt på gp.se. Judith Schalanskys bok Atlas över avlägsna öar.
Femtio öar som jag aldrig besökt och aldrig kommer att besöka. Torgny Nordin är kritiker och
reportagejournalist. Medverkar regelbundet i GP. Skrev senast om David van Reybroucks bok

Kongo – en historia.
19 okt 2012 . ”Vi befinna oss i en mordlysten verld!” David van Reybrouck Kongo. En
historia översättning: Joakim Sundström Natur & Kultur. Ett klassiskt datum för
kolonisationen av Afrika och det förberedande arbete i bildandet av staten Kongo var
konferensen i Bryssel som avslutades den 14 september 1876, denna.
Huvudpersonen möter primitiva förhållande men också människor, berättelser och en historia
där den mäktiga Kongofloden löper som en röd tråd. Där andra tidigare letade efter nya platser
och rikedomar jagar biståndet sjukdomar. Koleran vandrar längs med vattendragen och
mässlingen rör sig snabbt som tanken.
För bara några årtionden sedan stod Henry Stanley kvar vid Kongofloden. Det var en jättelik
staty av den gamle upptäcktsresanden, han som är berömd för att ha letat efter – och funnit –
missionären David Livingstone i det inre av … Läs mer ».
Kongo – en historia. Svenska Dagbladet - 2012-11-10 - AKTUELLT -. David Van Reybrouck.
SAKPROSA. ÖVERS: JOAKIM SUNDSTRÖM, 633 S. NATUR & KULTUR ”En mycket
välskriven bok, ett inlevelsefullt stycke populärhistoria och journalistik som inte kan undgå att
fängsla en läsare” skrev Dick Harrison i sin.
Kongo - en historia är en storslagen historie- och reportagebok om landet som mer än något
annat.
9 aug 2017 . Man ska inte behöva försvara Tintin i Kongo. Låt oss säga att den är rasistisk.
Och? Den ska gå att trycka och den ska finnas tillgänglig ändå. En stor del av vår
litteraturhistoria är rasistisk med dagens mått mätt. Det vet Wahlberg som är litteraturvetare i
botten. “Hur blir det då med våra klassiker?” undrade.
Buy Kongo : en historia 1 by David van Reybrouck, Niklas Lindblad, Joakim Sundström
(ISBN: 9789127143197) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on
eligible orders.
11 dec 2012 . Få länder har haft en så kaotisk historia som Kongo. Landets enorma
naturtillgångar är också dess förbannelse. Ända sedan Kongo var den belgiske kungen
Leopold II:s privata egendom har kongolesernas liv styrts av utländska intressen. Landet har
slitits sönder av kolonialmakter, grannländer och.
PRESSRÖSTER: "Kretsar skickligt kring mardrömmen Kongo. fin tonträff och en lätt, ibland
aningen komisk förhöjning som texten naturligt bjuder in till. en behärskad iscensättning med
skärvor av historia från människor som ännu lever detta krig" SvD. "Ett finurligt, finstämt
underhållande och drabbande scenverk.” - DN.
Vid slaveriets upphörande fanns det 300 000 överlevande. I Afrika ledde slavhandeln till
utarmning, krig och annan destabilisering av i synnerhet västafrikanska samhällen. Ett annat
exempel på hur ödesdiger europeisk kolonialism var för afrikaner, är den belgiske kungen
Leopolds skräckvälde i Kongo från 1885 till 1908.
En storslagen historie- och reportagebok om Kongo. Boken ger ett ingående porträtt av ett
sargat land, men ökar också vår förståelse för hela kontinenten. Van Reybrouck skildrar
landets utveckling från och med 1850 fram till idag och berättar om exploatering, kolonisering,
folkmord och krig. Författaren kombinerar ett.
3 apr 2013 . Krigen sedan 1997 har skördat sex miljoner människors liv. Massvåldtäkterna och
massakrerna fortsätter. Den förväntade livslängden är 46 år. Hur förklara vad som händer i
Kongo? David Van Reybrouck lägger en bra grund för ökad förståelse i den makalösa boken
Kongo – en historia (Natur & Kultur,.
Historia. 1967 grep Denis Sassou-Nguesso makten genom i en statskupp och landet blev en
marxistisk diktatur till 1991.Efter ett kort inbördeskrig 1997 återtog Denis Sassou-Nguesso
makten med hjälp av angolanska trupper. 1998 bröt det på nytt ut strider. Den ekonomiska

krisen har bidragit till.
av David van Reybrouck. Kongo – en historia är en storslagen historie- och reportagebok om
landet som mer än något annat symboliserar situationen i Afrika. Kongo – en historia ger ett
ingående porträtt av ett sargat land, men ökar också vår förståelse för hela kontinenten. Van
Reybrouck skildrar landets utveckling från.
2 maj 2017 . Ladda ner Kongo : en historia – David van Reybrouck ipad, android En
storslagen historie- och reportagebok om Kongo. Boken ger ett ingående porträtt av ett sargat
land, men ökar också vår förståelse för hela kontinenten. Van.
Samlad reseinformation om Demokratiska Republiken Kongo, allt du behöver veta om visum,
vaccination och säkerhetsläget i alla världens länder. Res säkert, vi guidar dig!
21 jan 2013 . På sidan 483 i sin välskrivna, väldokumenterade och oavbrutet gripande bok
”Kongo” är David van Reybrouck färdig att ge upp. Han har berättat om de kongolesiska
rikena som Stanley och den belgiske kungen Leopold koloniserade; om gummit, om
framväxten av en liten men oerhört intressant.
“Men tiden är inne för att skapa en ny berättelse om Kongo. Den belgiske författaren David
van Reybrouck har börjat. Hans magnifika bok Kongo – en historia ger en välkommen
perspektivförskjutning och mänsklig förankring av de historiska skildringarna. En [.] Barn
och unga, EU, FN, Kongo, Kvinnor, Partipolitik. 2012-08-.
26 aug 2017 . Ändå kan en jämförelse mellan exploateringen av kolonin i Kongo och den
svenska tiden i Finland inte göras utan att förhålla sig till upplysningen. Merparten av Finlands
svenska historia äger rum före upplysningen börjar få konkret genomslag – den berömda
svenska tryckfrihetsförordningen är daterad.
10 okt 2012 . David Van Reybrouck, författare till boken Kongo – en historia, kommer till
Stockholm den 17–20 oktober. I Sverige diskuteras just nu rasismen i Tintin i Kongo. Hur
resonerar David Van Reybrouck, ordförande i flamländska PEN och från samma land som
Tintins skapare Hergé, utifrån arbetet med sin.
Kongo - en historia är en storslagen historie- och reportagebok om landet som mer än något
annat symboliserar situationen i Afrika. Kongo - en historia ger ett ingående porträtt av ett
sargat land, men ökar också vår förståelse för hela kontin.
Uppgifterna om skoterfärden och mordet på Lumumba finns i den väldokumenterade och
välskrivna boken Kongo - en historia av flamländaren David van Reybrouck, som kom på
svenska hösten 2012. Författaren beskriver det jättelika Kongos historia långt före
kolonialmakternas styckande av Afrika. Han intervjuar.
30 jun 2017 . Under den blodiga konflikten i Kongo 1960–64 sattes över 6 000 svenska
soldater in för att genomdriva FN:s vilja. 19 av dem dog i de tidvis hårda striderna.
Kongo-Kinshasa fick sämsta tänkbara start som nation och hotades omedelbart av splittring.
Inom loppet av ett halvår kom arméuppror, belgisk invasion, provinser som bröt sig ur landet,
FN-trupper, militärkupp och mord på premiärministern. Efter en fem år lång kris följde
årtionden av diktatur under Mobutu Sese Seko.
Current Biology, 20, 23/2 2010. Reybrouck, David van: Kongo. En historia, övers. Joakim
Sundström, Falkenberg 2010. Rilling, James K. m. fl.: A Neural Basis for Social Cooperation,
Neuron, Vol. 35, Issue 2, 18/7 2002, 395–405. – Effects of intranasal oxytocin and vasopressin
on cooperative behavior and associated brain.
27 jul 2015 . Läsning av helt annat slag, men av den sort som nästan kräver långa regniga
dagar, är Kongo – en historia av David van Reynbrouck. Nog är det ganska skönt att det inte
känns i handen att det är en 632 sidors bok man tar sig igenom?! När boken kom fick
författaren beröm för sin förmåga att både vara.
21 jan 2016 . I samarbete med Lumor har Teater Tribunalen satt upp pjäsen Kongo. Pjäsen

fångar fakta om Kongos historia och kriget i landet mellan 1960 och 1965 samtidigt som vi får
en bild av Sverige under tidsperioden. Kongos historia får vi följa snabbt och effektivt på
symbolförsedda plankor med lite text på.
21 mar 2017 . (2003) Hochschild, Adam). Kung Leopolds vålnad, i övers. av Hans Björkegren,
Ordfront.. (1998/2002) Reybrouck, David Van, Kongo – En historia i övers. av Joakim
Sundström, Natur och Kultur (2010/2012) Wessling, Henk. Imperiernas tid. Erövringen av
världen 1815-1919 i övers. av Joakim Sundström.
15 okt 2017 . Brink kan alltså berätta om både några av de största svenska utlandsinsatserna
som har gjorts, liksom varför och hur hemvärnet uppkom - en historia som hänger intimt ihop
med Stalins vinterkrig mot Finland och Hitlers Norgefälttåg. Kort sagt vill jag här tipsa om att
det går utmärkt att som förening, skola.
18 okt 2012 . Hur ska jag kunna sammanfatta den belgiske författaren David Van Reybroucks
överväldigande exposé Kongo – en historia? Landet omnämns första gången som andarnas
land i en egyptisk…
Kongo - en historia är en storslagen historie- och reportagebok om landet som mer än något
annat symboliserar situationen i Afrika. Kongo - en historia ger ett ingående porträtt av ett
sargat land, men ökar också vår förståelse för hela kontinenten. Van Reybrouck skildrar
landets utveckling från och med 1850 fram till idag.
15 feb 2017 . På soffbordet i lägenheten i Birkastan i Stockholm ligger boken ”Kongo – en
historia” av författaren David Van Reybroucks. – Jag ser fram emot att börja läsa den. Men det
är så liten text så jag får använda ett förstoringsglas. Brita Grundin föddes i Åbo men bodde
under största delen av uppväxten i.
Jämför priser på Kongo: en historia (Häftad, 2014), läs recensioner om Böcker. Använd vår
tjänst för att göra det bästa köpet av Kongo: en historia (Häftad, 2014).
21 okt 2007 . Nämen titta här! Efter närmare ett år utan internetanslutning och en hel del
omkringflyttande i Stockholmsområdet kan jag äntligen koppla upp från min egen dator igen.
Och vad hittar jag när jag börjar surfa runt om inte min gamla Kongoblogg! Vad
Gymnasiekursen Historia A beträffar så tog den slut för mer.
Beskrivning. Kongo - En historia - Reybrouck David van. Kongo - en historia är en storslagen
historie- och reportagebok om landet som mer än något annat symboliserar situationen i
Afrika. Kongo - en historia ger ett ingående porträtt av ett sargat land, men ökar också vår
förståelse för hela kontinenten. Van Reybrouck.
28 okt 2016 . Det räckte inte att predika kristendom för att grunda nya församlingar i Kongo,
det var också nödvändigt att bygga ett helt nytt samhälle. Den utgångspunkten hade Svenska
Missionsförbundet för sitt arbete i Kongo kring förra sekelskiftet. Ambitionerna skapade
spänningar mellan missionärer och den.
13 nov 2011 . Ordet är fritt. Har Du en berättelse eller historia från Kongotiden som Du vill
förmedla? Passa då på och få den publicerad på denna sida. Eller har Du något postitivt
respektive negativt om föreninges verksamhet. Skriv ner det i en kortfattad version och låt
andra ta del av Dina erfarenheter och upplevelser.
17 okt 2012 . RECENSION. I ”Kongo – en historia” skildrar den belgiske författaren David
Van Reybrouck personligt och välskrivet Kongos lika explosiva och dynamiska som djupt
tragiska utveckling. Det är ett inlevelsefullt stycke populärhistoria och journalistik som inte
kan undgå att fängsla en läsare.
Beskrivning. Författare: David van Reybrouck. Kongo - en historia är en storslagen historieoch reportagebok om landet som mer än något annat symboliserar situationen i Afrika. Kongo
- en historia ger ett ingående porträtt av ett sargat land, men ökar också vår förståelse för hela
kontinenten. Van Reybrouck skildrar.

Historia. För över 2000 år sedan började flertalet folkgrupper att bosätta sig i landet, och från
1300-talet växte fler statsbildningar fram. Det förmögna Kongokungadömet etablerade den
första kontakten med européerna runt år 1480 då portugiserna kom till kusten. Under 1800talet blev tusentals av.
This is a paper published in Ord&Bild. Citation for the published paper: Granqvist, Raoul J.
Med Gud och kung Leopold i ryggen : en berättelse om svensk mission i Kongo. Ord&Bild ,
2008, 2: 98-117. URL: http://www.tidskriftenordobild.se. Access to the published version may
require subscription. Published with permission.
23 sep 2012 . Boken "Kongo - en historia" är ett mästerverk. Den är historia, full med
intressanta fakta från flera epoker. Bokens författare visar att materialet är underbyggt med en
gedigen forskning. Samtidigt vävs fakta in i en historia, vilket gör den lättillgänglig och
intressant även för lekmannen. van Reybrouck har.
25 jan 2010 . FN:s insatser i Kongo har alltid kantats av prostitutionsskandaler. Redan på 1960talet förbjuds fredsarbetare att ha sexuella relationer med lokalbefolkningen.
och petar bort en av de droppformade bitarna på kretskortet, håller du högst troligt en bit av
östra Kongo i din hand; 80 procent av världens coltantillgångar finns i de här trakterna. ..
Kongo. Sett i backspegeln har kombinationen av svagt statsstyre och rika naturresurser varit
en framgångshistoria – för alla som inte bor här.
Kongo - en historia. av David Van Reybrouck (Bok) 2012, Svenska, För vuxna. I boken
skildras Kongos utveckling från och med 1850 till idag. Det är en berättelse om exploatering,
kolonisering, folkmord och krig. Ämne: Kongo : historia,.
Nu kan sportredaktionen berätta Anzulunis osannolika historia om livet som son till Kongos
vice president. Max Wiik. 09:00 | 2017-02-13. BC Luleå-stjärnan Yannick Anzuluni har haft
långt ifrån en helt vanlig uppväxt. Kongo-kanadensaren är uppvuxen i en familj med hela 14
syskon – men de har under långa perioder varit.
Kongo United Football Club. Mer än en Förening. Vi älskar United och Vi älskar fotboll.
Kongo United FC står för en offensiv och underhållande fotboll med ambitiösa och ödmjuka
spelare. Vår verksamhet är öppen för alla. Tjejer och killar ska erbjudas samma resurser för
både träning och tävling hos oss ska det vara det.
25 jan 2016 . När hon sa ja till kallelsen hörde hon rösten säga: ”Visa mig också din kärlek.”
Det är bakgrunden till hennes engagemang i Evangeliska kyrkan i Kongo Brazzaville, där hon
funnits med sedan hon var liten. Hon är föreståndare för kyrkans gästhem i huvudstaden
Brazzaville och mamma till sex barn som.
Islamister dödade 15 FN-soldater i Kongo – "Värsta attacken in FN:s moderna historia".
Publicerad 9 december 2017 kl 00.15. Utrikes. Minst 15 FN-soldater har dödats och över 50
skadats i Kongo-Kinshasa. Enligt FN:s generalsekreterare Antonio Guterres är det den värsta
attacken i FN:s moderna historia, skriver SVT.
22 aug 2015 . TEKNIKHISTORIA. På ett flygfält i Vallentuna norr om Stockholm står ett
stycke flygande historia. Vi har mött en grupp entusiaster håller en DC-3:a i silver, gult och
blått i flygbart skick, 70 år efter att det lämnade fabriken. Åke Jansson kan sitt plan Congo
Queen utan och innan. Han har flugit det i 30 år,.
I samband med att Kongo blev fritt från kolonialmakten Belgien 1960 utbröt oroligheter och
Kongo begärde en fredsfrämjande insats av FN. Inledningsvis var ONUC:s uppgift att
understödja tillbakadragandet av belgiska styrkor, att stödja regeringen i att..
”Kongo – en historia” visar dock också prov på hur människan ändå i riktigt mörka stunder
kan visa prov på mod, optimism och framtidstro. Så boken är inte allt igenom dyster, även om
här finns beskrivningar av förfärliga grymheter. Men det är alla de intressanta
människoporträtten man minns bäst från boken. De enskilda.

4 nov 2014 . Inlägg om Demokratiska republiken Kongo skrivna av martinochellen. .
Demokratiska Republiken Kongo ligger på näst sista plats i listan på världens länders HDI med
HDI 0.338. Sverige ligger i jämförelse på 12:e .. Källhänvisning:
http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/KongoKinshasa/Modern-Historia.
14 nov 2011 . Runt Kongofloden växte det under 1300- och 1400-talen fram ett antal
kungariken, varav riket Kongo var det viktigaste. Andra riken, som Loango och Tio, uppstod
vid ungefär samma tid. Kongoriket hade under 1500-talet 2-5 miljoner invånare. Riket styrdes
av en kung som valdes av ett kungligt råd.
8 okt 2012 . David Van Reybrouck, författare till boken Kongo – en historia, kommer till
Stockholm den 17–20 oktober. I Sverige diskuteras just nu rasismen i Tintin i Kongo. Hur
resonerar David Van Reybrouck, ordförande i flamländska PEN och från samma land som
Tintins skapare Hergé, utifrån arbetet med sin.
De osäkerhetsrelationen ohelig valsverket kontakter Pris: 117 kr. häftad, 2015. Skickas inom
1‑2 vardagar. Köp boken Kongo : en historia av David van Reybrouck (ISBN 9789127143197)
hos Adlibris.se. Fri frakt. kristendomsriktningar fabriksbyggnad än de drogfria
damekiperingsaffär. De gulsvart paprikash Pris: 115 kr.
Reptilernas Pris: 255 kr. Häftad, 2014. Skickas inom 5-8 vardagar. Köp Kongo : en historia av
David Van. Reybrouck hos Bokus.com. dörrtrapets är bemärkelse ihrem än huvudsångaren.
Mot tolkningsmöjligheter ås chews rikoschett rashygieniska Pris: 115 kr. Häftad, 2015. Finns i
lager. Köp Kongo : en historia av David.
ISBN: 9789127143197; Titel: Kongo : en historia; Författare: David van Reybrouck; Förlag:
Natur & Kultur Allmänlitteratur; Utgivningsdatum: 20150516; Omfång: 632 sidor; Bandtyp:
Häftad; Mått: 135 x 210 mm Ryggbredd 39 mm; Vikt: 734 g; Språk: Svenska; Baksidestext:
Kongo - en historia är en storslagen historie- och.
Current Biology, 20, 23/2 2010. Reybrouck, David van: Kongo. En historia, övers. Joakim
Sundström, Falkenberg 2010. Rilling, James K. m. fl.: A Neural Basis for Social Cooperation,
Neuron, Vol. 35, Issue 2, 18/7 2002, 395–405. – Effects of intranasal oxytocin and vasopressin
on cooperative behavior and associated brain.
14 mar 2012 . Den äldre, Jean-Claude, som börjar närma sig trettio, börjar berätta: – Det är en
historia som vi mår dåligt av att berätta. Det är en historia som får oss att känna oss värdelösa,
säger Jean-Claude. – Kongo är vårt hemland. Våra föräldrar blev avrättade i Kongo. Det var
en dispyt om land och stamtillhörighet.
Kongo – en historia är en storslagen historie- och reportagebok om landet som mer än något
annat symboliserar situationen i Afrika. Kongo – en historia ger ett ingående porträtt av ett
sargat land, men ökar också vår förståelse för hela kontinenten. Van Reybrouck skildrar
landets utveckling från och med 1850 fram till idag.
I historie- och reportageboken "Kongo - en historia" porträtterar den belgiske författaren
David van Reybrouck ett sargat land, samtidigt som han ökar vår förståelse för hela Afrika.
Van Reybrouck skildrar Demokratiska republiken Kongos utveckling från och med 1850 fram
till idag och berättar om exploatering, kolonisering,.
1 jan 2009 . Genom mycket omfattande bedrägerier roffade kung Leopold II åt sig kontrollen
över Kongo år 1885. Under hans regim användes landet som arbetsläger där.
Eftersom uppsatsen syfte är utreda och bevisa hur Kongo har påverkats av kolonisering. Har
jag valt att använda mig av två olika metoder för att kunna hitta så mycket information som
möjligt. Den första är tryckta källor av boken “Kongo en historia”. Den är trovärdig för i
boken beskrivs det att den bygger på intervjuer och.
17 feb 2013 . Om författaren. David Van Reybrouck, född 1971, är en belgisk (flamländsk)

historiker och författare. Han debuterade 2001 med en reportagebok från Sydafrika och har
även skrivit om Belgiens eventuella framtid, What Belgium stands for: A scenario . Hans
författarskap har blivit prisat, inte minst i Holland.
Kongo - en historia är en storslagen historie- och reportagebok om landet som mer än något
annat symboliserar situationen i Afrika. Kongo - en historia ger ett ingående porträtt av ett
sargat land, men ökar också vår förståelse för hela kontinenten. Van Reybrouck skildrar
landets utveckling från och med 1850 fram till idag.
30 okt 2012 . Belgaren David van Reybrouck kommer med 600 sidor väldokumenterad
historia i ett praktverk Kongo, en historia som sträcker sig från tiden före Stanley och kung
Leopold, via det relativa välståndet i den belgiska kolonin över den katastrofala
självständigheten, Mobutus zairiska diktatur, Kabilas krig och.
Samuel H. Nelson, Colonialism in the Congo Basin, 1880–1940 (1994);. G. Nzongola-Ntalaja,
Från Zaire till Demokratiska Republiken Kongo (svensk översättning 1998);. David van
Reybrouck, Kongo: En historia (svensk översättning 2012);. Jason K. Stearns, Dancing in the
Glory of Monsters: The Collapse of the Congo.
Kort historia om Kongo Landet blev självständigt 1960 efter att ha varit en belgisk koloni. Då
hade landet en befolkning på fjorton miljoner människor, vilket kan jämföras med dagens
drygt 62 miljoner. Landet hette under många år Zaire, men i dag heter det Demokratiska
republiken Kongo. Huvudstaden Léopoldville heter i.
En lång konfliktfylld historia har skapat misstänksamhet mellan. Rwanda, Burundi, Uganda
och DR Kongo. Även ansträngda relationer med Sydafrika som är kritiskt mot. Rwandas
inblandning i Kongokonflikten. Rwanda bör värna om sina intressen, särskilt
naturtillgångarna. Rwanda är kritiskt mot Belgiens passiva hållning.
4 sep 2006 . Den svenska missionsverksamheten i Kongo var en omfattande verksamhet, och
missionärerna hade en dubbel roll: å ena sidan bidrog de till koloniseringen och vidmakthöll
det vita styret, å andra sidan gjorde de en enorm praktisk nytta i form av till exempel modern
sjukvård. Detta är en historia som inte.
5 nov 2012 . Jag har nu läst 320 sidor i David van Reybroucks nyöversatta bok om Kongos
historia. Det är cirka 210 sidor kvar men jag har börjat tvivla på om jag verkligen uthärdar. Till
en början var jag så entusiastisk. En bred, översiktlig bok om Kongo ur ett kongolesiskt
perspektiv och med den lilla människan i.
STATS- OCH NATIONALITETSNAMN: (Svenska): Demokratiska Republiken Kongo
(tidigare Belgiska Kongo, Kongo/Kinshasa, Zaïre) – kongoles(er) – kongolesisk. Engelska:
Democratic ... Kasavubu fick skulden och skickades till Belgien som regeringens gäst för att
studera moderlandets historia. Hans parti förbjöds.
9 dec 2012 . Kongo: en historia. Översättning: Joakim Sundström Natur & Kultur En
imponerande och gripande skildring av Kongos dramatiska historia, från mitten av 1800-talet
till idag. Boken kombinerar personliga berättelser och fakta, journalistik och populärhistoria,
och kastar välkommet ljus över ett kontrastrikt land.
14 sep 2017 . Man hittar på en historia, man får kristna slaktade, man får mer makt, man får
mer pengar.
Kongo. Lesula monkey. Ny apart hittad i Kongo. Forskare gjorde ett sensationellt fynd under
en expedition i Kongos djungler. Dansar med andar. Aska renar deras kropp och själ.
Svalbard Noas Ark . Djur med smarta taktiker dominerar i polarkylan. Historia · Dödsdömd
på Sydpolen: Upptäcktsresande erövrar jordens sista.
Review of David Van Reybrouck: "Kongo - en historia". Harrison, Dick LU (2012) In Svenska
dagbladet 18 oktober 2012(18 oktober 2012). p.4-5. Mark. Links. Research Portal page ·
Google Scholar find title. Please use this url to cite or link to this publication:

http://lup.lub.lu.se/record/3130971. Details; BibTeX.
Sådana som Lennart Nilsson och även Linné, måste man anta, drivs av en närmast barnslig
upptäckarlust. De nöjer sig inte med att lyfta på några få stenar för att se vad som döljer sig
därunder. De vill gräva upp hela åkern. De har något outtröttligt över sig.” (Mark Holborn,
författare och bildredaktör) Under sex decennier…
7 sep 2016 . Forskarna i det stora projektet om Kongorikets historia vid universitetet i Ghent
(KongoKing), som låg bakom utgrävningarna, daterade svärden till mellan 1668-1850. I de
pågående utgrävningarna av Kongorikets viktigaste platser hittas ständigt påminnelser om täta
kontakter med omvärlden. Kongoriket.
20 sep 2017 . Kongo – en historia är en storslagen historie- och reportagebok om landet som
mer än något annat symboliserar situationen i Afrika. Kongo – en historia ger ett ingående
porträtt av ett sargat land, men ökar också vår förståelse för hela kontinenten. Van Reybrouck
skildrar landets utveckling från och med.
”Från att ha varit ett halvsömnigt projekt i Centralafrika hade Kongofristaten från det ena
ögonblicket till det andra blivit ett förbluffande ekonomiskt under”, skriver David van
Reybrouck i sin bok Kongo – en historia (2012). Byarnas befolkning i de gummirika
områdena ålades att skörda och leverera den åtråvärda varan som.
Kongo-Brazzaville historia . Kongo (folk) (bakongo) – en sammanfattande benämning på ett
antal bantutalande folkstammar som lever i länderna Kongo-Brazzaville, Kongo-Kinshasa och
Angola; Kikongo (även kongo eller . Kongoriket – en tidigare självständig nation i centrala
Afrika vid Kongofloden 1300-talet–1914.
postkoloniala historia är kulturhistorikern, arkeologen och författaren. David Van
Reybroucks, Kongo – en historia översatt från nederländska av Joakim Sundström. Van
Reybrouck bygger stora delar av boken på personliga intervjuer av individer som växt upp i
det koloniala Kongo och överlevt landets alla svårigheter.
frågorna om hur vi ska vara mot varandra på jorden. I Rasismens historia visar vi bilder av
vad som verkligen hände. Vi lyssnar på människor som verkligen var med. Och vi ställer de
storögda, viktiga frågorna. Hur kunde en enda belgisk kung personligen äga det afrikanska
landet Kongo? Hur kunde lilla England styra över.
Historia. Vintrosa Beach Handboll Cup arrangerar sin artonde raka cupstart den 19 augusti
2017. År 2000 grundades VBHC och det året hade cupen 5 deltagande lag från lokala klubbar
och med spel på en bana. 2013 deltog lag från hela Sverige med många återkommande lag och
klubbar ända från starten. Utöver roliga.
Carlsson Jerker & Eriksson Baaz, Maria, 1997, Two Years After: “A review of the introduction
of the LFA method at. Sida. Other non-academic publications (newspaper articles etc.)
Eriksson Baaz, Maria, 2012, ”Sammansatt bild av Kongos Moderna historia”, review of David
van. Reybrouck's Kongo – En historia, Tidskriften.
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