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Aung San Suu Kyi Jesper Bengtsson Hent PDF Frihedsforkæmperen Aung San Suu Kyi er kendt over hele
verden for sin fredelige kamp for demokrati og menneskerettigheder i Burma. Men hvordan er hun egentlig
som menneske? Hvad er det, der driver hende til at ofre så meget for sit land? Jesper Bengtsson tegner et
portræt af en af nutidens mest betydningsfulde, politiske aktivister. Han fortæller om hendes baggrund som
datter af general Aung San, om årene i England og New York, og hendes tilbagevenden til Burma i 1980. Og
han fortæller om de år, hun tilbringer i husarrest fra 1989, adskilt fra sin familie og folket i Burma, indtil

2010, hvor hun endelig bliver løsladt. Om forfatteren: Jesper Bengtsson (født 1968) er en svensk journalist og
forfatter. Han har fulgt udviklingen i Burma i mere end ti år som ordfører for den svenske afdeling af

organisationen ’Reporters sans frontièrs’ (Journalister uden grænser). Jesper Bengtsson, der er chefredaktør på
den svenske avis ’Om- Världen’ har tidligere skrevet bogen ’Burma - en resa i diktaturens skugga’ (2007).
Anmeldelser En fremragende biografi. - Tidningen Ångermanland Et engageret og troværdigt portræt af en
bemærkelsesværdig kvinde og et lyspunkt i Burmas rystende og triste historie, som Bengtsson kender bedre
end de fleste. Jeg indrømmer: Min beundring er grænseløs. - Dagens Nyheter. Læs denne bog. Ikke kun for at
få en objettiv analyse af Aung San Suu Kyis politiske præstationer, men for at få en baggrundsvi- den og en
forståelse for, hvorfor hun har været i husarrest ... og hvorfor hun valgte ikke at være til stede ved sin mands

dødsleje i 1999. - Norra Skåne
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