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Er Putin den onde selv? Eller er det de vestlige medier, der tegner et ensidigt og karikeret billede af Rusland
og landets præsident? Ruslandsekspert Jens Jørgen Nielsen søger i bogen at vende op og ned på mange myter
om russerne og russisk politik og at se på landet på dets egne præmisser.
Bogen er dog ikke et forsvar – hverken for Putin eller alt, hvad der er sket i landet. Men ifølge forfatteren er
vores fokus på Rusland og Vladimir Putin alt for ensidigt. Putin er ingen engel, men russerne kan lide ham –
og det er der mange grunde til.
I Vesten ser vi Putin som den onde antidemokrat, mens vi hylder Jeltsin som russernes store helt, der gjorde
en ende på kommunismen. Hvorefter Putin dukkede op på den politiske scene og lagde sin jernhånd over
landet. Men mange russere anser Putin for at være manden, der reddede Rusland ud af det miskmask, Jeltsin
efterlod: økonomien var i knæ, statapparatet smadret til ukendelighed, der blev leflet for Vesten, og
lovløsheden eskalerende i de enkelte regioner.I dag er Rusland velstående og gældfrit med en stabil
økonomisk vækst og en kæmpe valutabeholdning. Mange vestlige politikere er dog stadig bange for en stærk
russisk stat. Bogen viser, hvorfor Putins politik nyder en bred opbakning i den russiske befolkning, og
forsøger at give en vestlige læser et nyt, fordomsfrit blik på Rusland. Jens Jørgen Nielsen er cand.
mag. i idéhistorie og historie, tidligere nyhedskorrespondent i bl.a.

Rusland og taler flydende russisk. Han er konsulent og underviser i kommunikation og kulturforskelle.
Derudover er han kulturguide i bl.a. Polen, Irland og Tjekkiet og har tidligere arbejdet for FOA samt den
danske ambassade i Estland.
Er Putin den onde selv. Oure spillede og spillede på egne præmisser uden den forløsende scoring,.
Translation for 'egne praemisser' in the free Danish-English dictionary and many other English translations.
Dels for at nedbringe antallet af genindlæggelser, særligt blandt ældre. Hjælp til formater Lydbogsformater
MP3.
Dagens Bog giver dig et bredt sortiment af bøger og helt op til 90% på udvalgte Dagens Bog Deals. Eller er
det de vestlige medier, der tegner et ensidigt og karikeret billede af Rusland og landets præsident. Så bliver
det bare nogle antagelser om, hvad patienterne vil,. com På Centerparken forsøger vi i hverdagen at lave
aktiviteter, som beboerne kan deltage i på deres egne præmisser. Samtidig er den forebyggende indsats af stor
betydning. Med sit helt eget slalomløb ind i filmens verden har 25-årige Sarah-Sofie Boussnina kørt sig selv
frem i forreste række med en hovedrolle over for Anders W.
Fra de yndigste,. Nordisk Dans er en forening bestående af frivillige unge entusiaster indenfor traditionel
nordisk dans og musik. På pladsens 14 hektar store område findes altid et fredeligt hjørne,. I takt med at det
offentlige fattes penge, er interessen for civilsamfundet steget. Den 8.

