
Tre nya böcker har landat 
på bokhandelsdiskarna

Marcus Samuelsson, svensk 
kock med ursprung i Etiopien 
har samlat smaker, recept och 
intryck i en tjock och rikt il-
lustrerad bok, Africa on my 
mind, Albert Bonniers förlag.

I Välkommen till paradiset, Atlas 
förlag, reser Jennie Dielemans 
och fotografen Shahab Salehi 
till olika delar av världen där 
de tittar bakom kulisserna på 
en rad populära turistorter. 

Abigails liv, av Chris Abani, 
Celanders förlag, skildrar hur 
tonåringen Abigail förs till 
London från Nigeria av en 
släkting som försöker tvinga 
henne in i prostitution.

Läs mer om WTO och världsekonomin
Utvecklingens drivkrafter. Om fattigdom, rikedom och rättvisa i värl-
den. Stefan de Vylder. Forum Syd, 2007 
The Least Developed Countries and World Trade, Stefan de Vylder
Sida Studies nr. 19/2007. 

Läs mer om Sannings och för-
soningskommissionen i Sydafrika
Chapman, A. & Van der Merwe, H. (red) 2008. Truth and recon-
ciliation in South Africa: Did the TRC Deliver? University of Pennsyl-
vania Press

Ericson, M. 2001. Reconciliation and the search for a shared moral 
landscape: An exploration based upon a study of Northern Ireland and 
South Africa. Peter Lang

Verwoerd, W. & Mabizela, M. (red) 2000. Truths drawn in jests: 
Commentary on the Truth and Reconciliation Commission through car-
toons. David Philip

Villa-Vicencio, C. & Du Toit, F. (red) 2007. Truth and reconcilia-
tion in South Africa: 10 years on. David Philip

Världsbiblioteket tipsar om böcker 
www.solidaritetshuset.nu
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Därför attackerar rebellgrupper 
civilbefolkningen
Civilbefolkningen är ofta den direkta måltavlan för rebellgrupper 
i inbördeskrig – trots att det egentligen är regeringen de vill åt, och 
trots att rebellerna oftast är beroende av civilbefolkningens stöd. 
Det är ett sätt att pressa regeringen till eftergifter
Targeting the Unarmed: Strategic Rebel Violence in Civil War. Lisa Hultman, 
Uppsala universitet, institutionen för freds- och konfliktforskning. 

Vem ska äga vattnet?
Den mänskliga rättigheten till rent vatten 
måste åtföljas av en tydligt formulerad 
skyldighet för stater att tillgodose denna 
rättighet. Marknadskrafterna ensamma 
kan inte lösa detta när vattenbristen blir allt mer akut. 
Access to Water: Rights, obligations and the Bangalore situation. Jenny  
Grönwall, Linköpings universitet, institutionen för vatten och miljö.

AfRIKAgRUppERNAS KALENDER 2009 visar den fantastiska flo-
ran i södra Afrika. Njut av vackra och spännande bilder på protea, baoba-
bträd, stjärnöga, papegojblomma, näckrosor, aloe vera och mycket mer. 

Storlek: Kalenderbladen är 24 x 34 cm, (kalenderdelen är 24x16 cm).

Beställ kalendern redan idag: sätt in 120 kronor (inklusive porto) 
på plusgiro 10 64 25-2. Glöm inte att skriva namn och leveransadress. 
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