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I denne bog undersøges baggrunden for nogle af de begivenheder, som førte til krig i Irak - om
sammenstødene over våbeninspektørerne, Saddam Husseins fald, volden som trappes op, men også om de
irakiske valg og den planlagte tilbagetrækning af koalitionens tropper.Denne serie beskriver de store
konflikter i det 20. og starten af det 21. århundrede. Hver bog er opbygget over en bestemt konflikts

´tidslinje´ og gennemgår i kronologisk orden nogle nøglebegivenheder, som var afgørende for konfliktens
forløb. Hvert opslag fokuserer på en dato og omfatter en beskrivelse af begivenheden og dens konsekvenser

samt en mini-tidslinje over relaterede datoer.6. - 10. klasse.

Indhold Vestlig imperialisme og Irak Fra koloni til semikoloni På vej mod en nationalisering IranIrakkrigen
tjente. oppgaven å gi svar på hvorvidt.

Krigen I Irak

maj 2003 vedtog en resolution som ophævede sanktionerne mod Irak og anerkendte USA og Storbritannien
som besættelsesmagter. Strammede efterretninger før Irakkrigen. Irakkrigen markerede endelig et brud på den
brede sikkerhedspolitiske konsensus der havde eksisteret siden den kolde krigs afslutning. Om det juridiske
grundlag for Danmarks deltagelse i Irakkrigen siger Rasmus Mariager. Irak Krigen Krigen Årsak til konflikten
2003 3 uker Bakgrunn 1980 Irak hadde vært i krig mot Iran i 9 år Uavgjort. Den er historien om. Status quo
ante bellum overvaka av UNIIMOG. Artikkel fra rapporten Hvilket Europa etter Irakkrigen? Konsekvenser og
utfordringer for Norge. Af Peter Mouritsen. Delkonklusion 7. Read this book using Google Play Books app
on your PC android iOS devices. Bush invaderte Irak og styrta Saddam Hussein.Krigen slutta offisielt den 31.
Irakkrigen ti år efter. Krigen i Irak begyndte 20. Krigen i Irak blev startet på en løgn i FN fremlagt af Colin
Powel med sikre fotografiske beviser på besiddelsen af masseødelæggelsesvåben. Irakkrigen markerede også

det første moderne eksempel på en dansk militæroperation uden for FN eller NATOregi som i tilfældet
Kosovo i 1999. Med Saddam Husseins fald var mange års diktatur forbi.
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