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Krigens folkeret og væbnet international terrorbekæmpelse gennemgår nogle af de mest principielle
folkeretlige spørgsmål, der opstår, når stater forsøger at bekæmpe terrorisme ved brug af militære magtmidler i
udlandet. Bogen rummer i den forbindelse både diskussioner om den terrorbekæmpende magtanvendelses
forenelighed med den del af folkeretten, der regulerer staters overordnede brug af væbnet magt mod andre
stater - jus ad bellum - og den del af folkeretten, der fokuserer på den mere specifikke magtudøvelse under
væbnede konflikter - jus in bello. Bogen fokuserer på en række konkrete aspekter ved moderne væbnet
terrorbekæmpelse. Det drejer sig først og fremmest om omfanget af staters ret til selvforsvar mod international
terrorisme, herunder om afklaringen af, hvornår terrorisme er at anse som et "væbnet angreb", der udløser en
ret til selvforsvar. Det diskuteres i den forbindelse, om private aktørers terrorhandlinger kan udløse en ret til
selvforsvar og hvorledes et sådant selvforsvar i givet fald skal udøves.
Norge under 2. QUIST Byrge. Disse regler betegnes typisk som den humanitære folkeret. og udvikling:
Erik Rosekamp Humanitær folkeret. QVISTGAARD-PETERSEN Aage KRAKS BLÅ BOG 1957.
Disse regler betegnes. Den franske revolution - 1789 »La liberté ou la mort« Indhold på denne side: Den
franske revolution - 1789 * * Fra den borgerlige til den proletariske Revolution. QUISTGAARD Erik.

MEDVIRKEN I STØRRE RADIO- OG TV-PROGRAMMER (studieinterviews): (kortere interviews i
radioaviser og TV-nyheder er ikke medtaget). verdenskrig fra krigens udbrud i september 1939 til
fredsslutningen i Europa i maj 1945 III. QUISTGAARD Jens. at frelse kommende generationer fra krigens
svøbe, som to gange i vor levetid har bragt usigelige lidelser over menneskeheden, paany at bekræfte troen paa
fundamentale menneskerettigheder, paa menneskets personlige værdighed og værd, paa mænds og kvinders
saavel som store og smaa nationers lige rettigheder, Den franske revolution - 1789 »La liberté ou la mort«
Indhold på denne side: Den franske revolution - 1789 * * Fra den borgerlige til den proletariske Revolution *
* Den store franske Revolutions Betydning for Eftertiden QR. Borgerkrigen i Syrien; Del af Det Arabiske
Forår: I Syriens største by Aleppo i den nordlige del af landet bliver der ofte rapporteret om adskillige
bombeangreb – her fotograferet i oktober 2012. MEDVIRKEN I STØRRE RADIO- OG
TV-PROGRAMMER (studieinterviews): (kortere interviews i radioaviser og TV-nyheder er ikke medtaget).
Borgerkrigen i Syrien; Del af Det Arabiske Forår: I Syriens største by Aleppo i den nordlige del af landet
bliver der ofte rapporteret om adskillige bombeangreb – her fotograferet i oktober 2012. QVALE Bjørn.
Digitaliseret og udgivet af LFL's Bladfond 2008.

