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BESKRIVNING

»Och det har blivit en utmärkt bok som demonstrerar hur en skicklig och erfaren journalist kan göra något
läsvärt av snart sagt vilket material som helst. Framställningen är klar och nära nog elegant, författarens
omdömen balanserade och kloka, sakfelen få och obetydliga.«Richard Swartz, Svenska Dagbladet»Tito -
Folkets diktator är ett ärligt och på många sätt lyckad försök att skildra en sammansatt politikers avtryck i
historien.«Ingemar Nilsson, Norrländska Socialdemokraten»Tito - Folkets diktator är en välkommen och
initierad skildring, som ger Tito en rimlig plats i historien och fördjupar bilden av det Jugoslavien som
föddes och gick under på 1900-talet.«Sören Sommelius, Helsingborgs DagbladJosip Broz, känd som Tito,
var Jugoslaviens ledare från 1945 fram till sin död 1980. Han föddes i Kroatien, deltog i första
världskriget och blev krigsfånge i Ryssland, där han hamnade mitt i revolutionen och blev bolsjevik. Som
"kamrat Walter" rekryterade han frivilliga till spanska inbördeskriget och utnämndes strax före andra
världskriget till ledare för Jugoslaviens kommunistiska parti.Under den nazityska ockupationen ledde Tito
en framgångsrik motståndsrörelse, som 1945 övertog makten. Under det kalla kriget balanserade han
mellan de båda supermakterna, USA och Sovjetunionen.Var det Tito som höll samman den jugoslaviska
staten? Var Jugoslaviens sönderfall oundvikligt efter hans död? Var Tito en självupptagen tyrann eller
finns det, som många anser, skäl att kalla honom "folkets diktator"? Större delen av 1900-talets
världshistoria återspeglas i Titos liv, men vem var han i själva verket? Det vill Björn Kumm förklara i sin
biografi över en av förra århundradets mest omtalade politiska ledare.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

A leading Nordic IT services and software company | Tieto

Tito & Tarantula - After Dark Fumando Marijuana. Loading ... Tito & Tarantula - When you cry -
Duration: 5:56. dbjekovic 1,569,597 views. 5:56.

Mr. Tito (@titowrestling) | Twitter

/ˈtiːtəʊ/ — [tee-toh] Simple, powerful, event software—just add people. Over €300M worth of tickets
sold online by thousands of organisers around the world.

Josip Broz Tito - Wikipedia

Marshal Josip Broz Tito, Communist President of Yugoslavia, and 1st Secretary-General of the Non-
Aligned Movement, was born as Josip Broz on May 7, ...
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