Kokainkrigen
Forfatter:

Roy Krøvel

Forlag:

Vigmostad & Bjørke AS

Sprak:

Bokmål

Antall sider:

187

ISBN/EAN:

9788251919081

Kategori:

Sosiologi

Utgivelsesar:

2003

Kokainkrigen.pdf
Kokainkrigen.epub

Kokain var fienden som skremte vettet av vestlige politikere på begynnelsen av 80-tallet. Crack førte med seg
elendighet og kriminalitet. Kokain var trenddopet som truet selv de beste familier. Men krigen mot kokain
fører med seg mer død og fordervelse enn kokain. I Andesregionen har krigen mot kokain ført til en ond sirkel
av væpnede grupper, paramilitære, korrupte politikere, kriminalitet og vold.
Krigen mot kokain har gjort dyrking, smugling og salg av kokain voldsomt lønnsomt. Når produksjonen
reduseres, øker prisene bare enda mer, og produsentene blir rikere. I denne boken fortelles en historie om 20
års krig mot kokain. Etter 20 år var kokain lettere tilgjengelig enn noen gang tidligere. Det eneste krigen mot
kokain førte til, var at produksjonen flyttet fra sted til sted med væpnede grupper, massakrer og en strøm av
flyktninger som resultat.
Historien om krigen mot kokain er vevd sammen med historien om marxistiske geriljagrupper,
høyreorienterte paramilitære bander og urbefolkningens egne tradisjoner. Roy Krøvel er journalist.
Han har tidligere gitt ut Svart hvitt i farger - seks historier om opprør (Spartacus 1998) sammen med fotograf
Håvard Houen og Ryggsekkjournalister og digitale informasjonskrigere (Spartacus 1999). Han er utdannet
historiker og siv.ing, og har vært prosjektansvarlig for LAG og SAIH i Latin-Amerika. Han er for tiden ansatt

som stipendiat i utviklingsforskning ved Institutt for historie og klassiske fag ved NTNU.
TV 2 TV 2 Zebra TV 2 Livsstil TV 2 Humor TV 2 Nyhetskanalen TV 2 Sportskanalen TV 2 Sport Premium
TV 2 Sport Premium 2 TV 2 Sport Premium 3 Manchester United TV C. Etter 50 år med borgerkrig er det nå
håp om fred i Colombia. Konflikten står først og fremst mellom den colombianske staten og den
venstreorienterte.

