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BESKRIVNING
»Det råder inte tvivel om att Björn Kumm är en av landets främsta utrikesreportrar ... en motståndets
encyklopedi i kompaktformat, välskriven, kunnig och oavlåtligt fängslande.« Dagens Nyheter»Kumm har
med sina djupa kunskaper lyckats ge bilder av hur olika motståndskamper kan te sig, ofta kryddat med
kuriösa underhållande detaljer.« Folket i BildBjörn Kumm har under sina många verksamma år
rapporterat om politiskt motstånd. Vi känner till de motståndsrörelser som kämpade under andra
världskriget i våra grannländer Danmark och Norge. Men en liknande kamp har förts på många andra
ställen under lång tid.Motstånd handlar ofta om de maktlösas kamp. Hur ska man mobilisera de mycket
svaga och de allra fattigaste mot en övermakt som kontrollerar stat och militär? Trots allt har många
motståndsrörelser segrat, ibland utan att tillgripa våld. Hur har det gått till? Och vad händer när motstånd
krossas? Björn Kumm berättar nu initierat om alla de motståndsrörelser som kämpar mot första och andra
världskrigets segrarmakter. Motstånd är en angelägen och fängslande skildring som behövs för att förstå
dagens ofta obegripliga konflikter.Björn Kumm (f. 1938) är författare och journalist, känd från radions
P1. Hans stora intresse är utrikespolitik och hans analyser och kommentarer om händelser i världen är
kända både från radio och tidningar. Han har tidigare gett ut ett flertal böcker, däribland Terrorismens
historia (1998), Kalla kriget (2006), Tito (2009) och Fidel Castro (2011).
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Magnus Ranstorp: "Jihadisternas budskap möter inget motstånd i Sverige ...
Om intresseområdet: Kultur och historia. Hur uppstår olika kulturer och hur påverkar kulturen oss? Här
samsas studier i arkeologi, filosofi, historia, religion ...

Tuffare motstånd väntar i VM - "Nu börjar det" - HD
Köp Motstånd online på kjell.com. Snabb leverans och fri frakt över 300 kr, eller boka och hämta i din
Kjell & Company-butik samma dag.

Motstånd — Folkhälsomyndigheten
Motstånd (resistor) är en av de vanligaste elektronikkomponenterna och dess uppgift är att begränsa
strömflödet i en ledare. Resistansen (motståndet) mäts i ...
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