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I krig og fred Kofi Annan Hent PDF Forlaget skriver: I krig og fred er Kofi Annans erindringer om sin tid i
centrum for forhandlinger og sammenstød mellem verdens mægtigste magter.

Efter fyrre år i FN deler den tidligere Generalsekretær her sine erfaringer og oplevelser under terroristangrebet
i USA den 11. september 2001; den amerikanske invasion af Irak og Afghanistan; krigen mellem Israel,

Hizbollah og Libanon; de brutale konflikter i Somalia, Rwanda og Bosnien og de geopolitiske
magtforskydninger i kølvandet på Den Kolde Krig. 

Vævet ind i fortællingen om verdens mange konflikter får vi også Kofi Annans egen historie om vejen fra
Ghana over Geneve til New York, om hvordan han har arbejdet sig op i FN´s hierarki for at ende med magten
og gennemslagskraften til at tegne FN´s fredsbevarende indsats.  I krig og fred er lige dele erindringsværk og

guide til verdensordenen - fortid, nutid og fremtid.  
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