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En stat for enhver pris Birgitte Rahbek Hent PDF Konflikten mellem Israel og Palæstina har så dybe rødder,
at det efterhånden kan være svært at danne sig overblik over, hvordan den overhovedet startede. Og dog er
det nødvendigt at kaste et blik helt tilbage til begyndelsen for at forstå, hvorfor det er så svært at skabe fred i
området. Birgitte Rahbeks bog følger os igennem konflikten helt fra begyndelsen og op år 2000 og spørger,
hvor høj prisen er for en stat, og hvilken stat nogen af parterne realistisk set kan se frem til, hvis de får deres

vilje.

Birgitte Rahbek (f.1944) er uddannet korrespondent, ph.d. i pædagogik og kultursociolog med særlig
interesse for Mellemøsten. I 23 år var hun ansat på DR's kultur- og samfundsafdeling og på P1 og har siden

arbejdet som formidler, konsulent og som psykoterapeut med speciale i konfliktløsning.
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