
Tags: Oljans pris bok pdf svenska; Oljans pris ladda ner pdf e-bok; Oljans pris MOBI download; Oljans pris las online bok; Oljans pris e-bok
apple; Oljans pris epub books download

Oljans pris PDF E-BOK

Bengt G Nilsson

Författare: Bengt G Nilsson 
ISBN-10: 9789198259117

Språk: Svenska
Filstorlek: 3385 KB



1

BESKRIVNING

Östafrika befinner sig i en dramatisk omvandling. Olja har påträffats i flera länder och nu står framtiden på
spel. Ska oljan bli en välsignelse eller en förbannelse? Bengt G. Nilsson har rest i regionen och träffat
bönder, oljedirektörer, krigsherrar och barnsoldater. Oljans pris är hans osminkade berättelse om en del av
världen som angår oss alla. Den globala maktordningen stöps om. Oljan i Afrika har en central roll i den
processen."Oljans pris av Bengt G Nilsson har de senaste två dagarna förgyllt min tillvaro. Med förgyllt så
menar jag precis detta. Nilsson tillhör, inom journalistiken, en utrotningshotad art. Kunnig, neutral och
med ett fängslande språk tar han oss med på en resa genom Östafrika som kan liknas vid en
socialantropologisk doktorsavhandling i skönlitterär form. Nilsson är sannolikt en av väldigt få som
förstått komplexiteten som uppstår när olja och internationellt kapital möter Afrika". Johan Westerholm,
krönikör och samhällsdebattör.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

oljans pris | Ethno Press

Oljekrisen 1973 var en period under 1970-talet då priserna på olja gick upp mycket drastiskt. Detta
föregicks av oktoberkriget 1973 mellan å ena sidan Egypten och ...

Olja - ENERGIFAKTA

Oljans pris av Bengt G Nilsson har de senaste två dagarna förgyllt min tillvaro. Med förgyllt så menar jag
precis detta. Nilsson tillhör, inom journalistiken, en ...

Oljemagasinet.se - Billigare motorolja och reservdelar

Oljans prisförändring Här nedan kan man se priset för olja idag samt hur oljans pris har utvecklats under
olika tidsperioder. Oljans
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