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Sydafrikas historie2. udgaveGorm Gunnarsen Sydafrikas Historie beskriver den hvide overmagts oprindelse,
storhed og fald sideløbende med folkelige bevægelser, global apartheidmodstand, regnbuefolkets opståen og
det første årti med demokrati. Den politiske historie er i centrum, men det sydafrikanske samfunds kulturelle
og økonomiske konflikter behandles særskilt i bogens tre sidste kapitler. 2. udgaven bevarer 1. udgavens
kapitel 1-7 med den historiske fremstilling frem til Sydafrikas første demokratiske valg i 1994. Forfatteren har
været på en række forskningsophold i landet og har tilføjet fire nye kapitler: Ét opdateret kapitel om den
sociale og politiske udvikling 1994-2004 og tre tematiske kapitler om emner der rækker ud over det 20.
århundredes konflikter om racisme/ikke-racisme som statsfundament, nemlig:Ét kapitel om jord- og
ejendomsretÉt kapitel om Sydafrikas demokratiseringÉt kapitel om landets historiske placering i de globale
systemer Der er ligeledes tilføjet nye kildetekster samt farveillustrationer. Sydafrikas Historie er en temabog
tiltænkt historieundervisningen på ungdomsuddannelserne og seminarierne.
Historie Uddybende artikel: Sydafrikas historie.
Tag med på en rundrejse i Sydafrika med dansk rejseleder. Alle Albatros’ safarirejser i Sydafrika er
arrangeret med ophold i Big Five-safari-områder Discovery Travel arrangerer luksuriøse oplevelsesrejser til

Sydafrika og de mange unikke oplevelser i området Verdens mest luksuriøse togrejse Rovos Rail er ferie, der
kører på skinner med skyhøjt serviceniveau.
Drømmer du om at hoppe på et krydstogt i USA. Historisk tidskrift, grundad 1881, är den ledande tidskriften
för svensk historisk forskning.
Tag på en enestående safarirejse til Afrika med Blixen Tours. Vi har kombineret noget af verdens bedste
safari med fascinerende storbyer og sydafrikansk kultur. Priser og afgange TEMBA SAFARI REJSE Temba
Safari tilbyder feriepakker, der inkluderer alt, hvad du har brug for. risikoen for voldelig kriminalitet. De
hollandske og franske indvandrere smeltede sammen til et folk, boerne, som kom til at beherske landet i
mange år frem. Book her > Winnie Mandela, afdøde Nelson Mandelas tidligere kone, er død, i en alder af 81
år. Rehmeiers Moviebox bringer dig her den ultimative guide til streaming af de bedste film på Netlifx.
Under Napoleonskrigene holdt Sydafrika med. Vigtige årstal: 4. Tag med på en rundrejse i Sydafrika med
dansk rejseleder. Vi har kombineret noget af verdens bedste safari med fascinerende storbyer og sydafrikansk
kultur. En adelig måde at se det ædle Afrika på.
Alle Albatros’ safarirejser i Sydafrika er arrangeret med ophold i Big Five-safari-områder Discovery Travel
arrangerer luksuriøse oplevelsesrejser til Sydafrika og de mange unikke oplevelser i området Verdens mest
luksuriøse togrejse Rovos Rail er ferie, der kører på skinner med skyhøjt serviceniveau. århundrede –
bantu-folket ankommer under deres vandring fra floddeltaet omkring Niger til. Du bør være forsigtig, når du
rejser i Sydafrika især pga. Sydafrikas klimat [8] Varmast Max Min Kallast Max Min Årsnederbörd Våtast
mm Torrast mm Kapstaden: jan–feb: 26: 16: juli: 17: 7: 510: juli: 89: feb: 8.
Big 5 Safari rejse i verdensklasse på danskejet lodge. Værsågod.

