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Israel-Palæstina Brian Linke Hent PDF Forlaget skriver: Israel - Palæstina - Historie, samfund, religion giver
dig mulighed for at arbejde tværfagligt med et af verdens brændpunkter.

Udgivelsen indeholder nedslag i områdets historie med fokus på de sidste 150 år. Hvert kapitel giver en
historisk, samfundsmæssig og religionsfaglig synsvinkel på det valgte tema. Det giver mulighed for

fordybelse i undervisningen.

Fremstillingen er problemorienteret, og hvert kapitel sætter klare læringsmål for elever og kursister.

Udgivelsen tager bl.a. fat på disse emner:

· Hvilke historiske og religiøse vinkler kan der anlægges på kampen om landet og byen Jerusalem?

· Hvad kendetegner terrorisme og radikalisme?

· Hvad kendetegner de forskellige palæstinensiske og jødiske grupperinger

· Hvordan er det gået med fredsbestræbelserne i området?

Materialevalget er varieret (kildetekster, tabeller, modeller, opgaver og illustrationer). Størsteparten af
billederne er taget specielt til udgivelsen her, og motiverne er valgt, så de giver en personlig vinkel på stoffet.

Formålet med billederne er at give indtryk af dagligdagen i et land, hvor indbyggerne tilhører to folk.
Desuden er flere af teksterne oversat af Hans Henrik Fafner til netop denne udgivelse.

I 2. udgave af bogen har vi opdateret det sidste kapitel og givet det titlen Nyt kaos i Mellemøsten? Kapitlet
peger fremad, men er bevidst holdt kort og åbent, da ingen kender situationen et år fra nu.
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