War Child A Soldiers Story Emmanuel Jal Lbrsfs
Yeah, reviewing a books War Child A Soldiers Story Emmanuel Jal Lbrsfs could mount up your near connections listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, achievement does not recommend that you
have astonishing points.
Comprehending as skillfully as accord even more than additional will pay for each success. next-door to, the declaration as capably as perspicacity of this War Child A Soldiers Story Emmanuel Jal Lbrsfs can be taken as skillfully as picked
to act.
Als de regen niet valt Maggie O'Farrell 2013-09-26 Het is juli 1976 en Londen is in de greep van de heetste zomer van
De gevangene Malika Oufkir 2011-10-07 Op vijfjarige leeftijd wordt Malika Oufkir geadopteerd door de Marokkaanse
de eeuw. Het heeft maanden niet geregend, het watergebruik is gerantsoeneerd en de net gepensioneerde Robert Riordan gaat
koning, als speelkameraadje voor zijn dochter, het prinsesje Amina. Malika brengt elf jaar door in weelderige paleizen, zij
de deur uit om een krant te kopen, zoals hij dat al dertig jaar iedere dag doet. Maar ditmaal komt hij niet terug. Zodra zijn
het in volslagen isolement en gescheiden van haar eigen familie. Ze moet zich staande houden in een wereld vol hofintriges,
kinderen het nieuws horen, komen ze alle drie naar hun ouderlijk huis om het mysterie te ontrafelen. Daar, in de schaduw
haat en nijd binnen de harem. In 1972 pleegt Malika's vader, generaal Mohammed Oufkir, een mislukte staatsgreep tegen
van hun onverdraaglijke en tegelijkertijd onmisbare moeder, horen de twee van elkaar vervreemde zussen en hun broer over
koning Hassan ii en wordt ge xecuteerd. Aan het luxueuze leven van de familie Oufkir komt een abrupt einde. Samen met
de tragische gebeurtenis in het leven van hun ouders. Naarmate de temperatuur stijgt, komen jarenlang opgekropte emoties
haar moeder, broertjes en zusjes wordt Malika gedeporteerd naar het zuiden van Marokko, en zal uiteindelijk twintig jaar
aan de oppervlakte: iedereen moet de confrontatie aangaan met het verleden, met elkaar en met zichzelf. Als de regen niet
in gevangenschap doorbrengen op wisselende locaties. In de wereldwijde bestseller De gevangene schrijft Malika Oufkir op
valt is een intiem portret van een gezin in crisis, geschreven door een van de meest geprezen Britse schrijfsters van dit
aangrijpende wijze over de geschiedenis van haar familie, het leven tussen de jetset van Marokko en over de lange jaren in
moment.
gevangenschap.
Mijn vriend Ben Julia Romp 2011-10-15 Ben is een klein, zwart-wit zwerfkatje dat bij Julia in Londen is komen aanlopen. Hij
28 Stephanie Nolen 2012-08-15 Op nauwelijks acht uur vliegen hier vandaan heerst een verwoestende epidemie: in Afrika
kan het uitstekend vinden met Julias negenjarige zoon George. George is autistisch en leeft helemaal op door Ben, hij praat
lijden ruim 28 miljoen mensen aan aids. In 28. Verhalen over aids in Afrika geeft de Canadese journalist en Afrikazelfs weer met zijn moeder. Maar als Ben op een dag spoorloos verdwijnt is George helemaal van slag. Wanhopig zet Julia
correspondent Stephanie Nolen deze mensen een gezicht. Zij schreef 28 ontroerende portretten van 28 aidspati nten:
n een grote zoekactie op touw, maanden gaan voorbij, totdat er een telefoontje komt uit het tachtig kilometer verder
voor elk miljoen. 28 miljoen levens die door deze verschrikkelijke ziekte worden verwoest. Stephanie Nolen sprak met
gelegen Brighton
vrouwen die na verkrachting door hun familie zijn verstoten en met kinderen die hun beide ouders aan de ziekte verloren. Ze
De eerste vrouw Jennifer Nansubuga Makumbi 2021-03-25 ‘Makumbi’s proza is onweerstaanbaar en meeslepend, vol
reisde mee met een vrachtwagenchauffeur die bij elke truckstop een liefje heeft en ontdekte zo dat vrachtwagenchauffeurs humor, gevoel en charme – het is briljant en bijtend, po tisch en genuanceerd. De lezer van De eerste vrouw wordt beloond
behoren tot de belangrijkste verspreiders van het virus. Maar ze vertelt ook over mannen en vrouwen die leven tussen
met een van opmerkelijkste heldinnen uit de literatuur en de ongelooflijke eer om aan haar zijde mee te reizen.’ – The New
hoop en vrees, maar desondanks blijven vechten en hun dromen proberen waar te maken.
York Times De eigenwijze Kirabo groeit op bij haar grootouders op het platteland van Oeganda. Ze wordt omringd door
Runaway Genres Yogita Goyal 2019-10-29 Argues that the slave narrative is a new world literary genre In
vele vrouwen – grootmoeder, tantes en een beste vriendin –, maar voelt desalniettemin het gemis van haar moeder, die ze
Runaway Genres, Yogita Goyal tracks the emergence of slavery as the defining template through which current forms
nooit heeft gekend. Hoewel de familie wanhopig probeert Kirabo in bedwang te houden, gaat ze op zoek naar antwoorden
of human rights abuses are understood. The post-black satire of Paul Beatty and Mat Johnson, modern slave
over haar oorsprong. Zo begint de zoektocht naar haar eigen plek op de wereld – een reis van het platteland naar de
narratives from Sudan to Sierra Leone, and the new Afropolitan diaspora of writers like Teju Cole and Chimamanda
hoofdstad Kampala, van het veilige nest van de grootouders naar het onbekende, luxe huis van haar vader. Tegelijkertijd
Ngozi Adichie all are woven into Goyal’s argument for the slave narrative as a new world literary genre, exploring
wordt Oeganda geteisterd door de bloedige dictatuur van Idi Amin. Makumbi schetst het leven in onvoorspelbare en
the full complexity of this new ethical globalism. From the humanitarian spectacles of Kony 2012 and
gewelddadige tijden. De eerste vrouw is een grootse en tegelijkertijd diep persoonlijke roman over verlangen en opstand,
#BringBackOurGirls through gothic literature, Runaway Genres unravels, for instance, how and why the African
ge nspireerd door de Oegandese scheppingsmythe en feministische rebellie. Een indringend portret over wat het betekent om
child soldier has now appeared as the afterlife of the Atlantic slave. Goyal argues that in order to fathom forms of
vrouw te zijn in een gezin, in een gemeenschap en in een land dat vastbesloten lijkt om Kirabo’s idee n te dwarsbomen.
freedom and bondage today—from unlawful detention to sex trafficking to the refugee crisis to genocide—we must
Jennifer Nansubuga Makumbi (Kampala) schrijft romans en korte verhalen. Ze studeerde en doceerde Engelse literatuur in
turn to contemporary literature, which reveals how the literary forms used to tell these stories derive from the
Oeganda, voordat ze haar studie in 2001 voortzette in Manchester, Groot-Brittanni , waar ze nu doceert. Met haar
antebellum genre of the slave narrative. Exploring the ethics and aesthetics of globalism, the book presents
debuut Kintu (Cossee, 2020) won ze diverse prijzen. Het boek wordt bejubeld als d grote Oegandese roman, een moderne
alternative conceptions of human rights, showing that the revival and proliferation of slave narratives offers not
klassieker, en ontving internationaal lyrische recensies.
just an occasion to revisit the Atlantic past, but also for re-narrating the global present. In reassessing these
Terrorist Groups and the New Tribalism Jeffrey Kaplan 2010-02-25 The central focus of this book is a small but
legacies and their ongoing relation to race and the human, Runaway Genres creates a new map with which to navigate
vitally important group of movements that constitute a distinct 'fifth wave' of modern terrorism, here called the
contemporary black diaspora literature.
"New Tribalism".
Billboard 2008-05-31 In its 114th year, Billboard remains the world's premier weekly music publication and a diverse
Congo Stories John Prendergast 2019-01-17 Geen enkel land ter wereld wordt zo uitgebuit als Congo. Voor de
digital, events, brand, content and data licensing platform. Billboard publishes the most trusted charts and offers
hebzucht van de Congolese overheid, Europa en de Verenigde Staten betaalt de Congolese bevolking al vijf eeuwen een
unrivaled reporting about the latest music, video, gaming, media, digital and mobile entertainment issues and trends.
vreselijke tol. Tijdens het koloniale bewind van de Belgische koning Leopold II was Congo het schouwspel van de
De goede dochter Jasmin Darznik 2011-01-27 Wanneer Jasmin Darznik na het overlijden van haar vader haar moeder helpt grootste genocide ooit. Sinds WOII vielen nergens meer oorlogsslachtoffers dan in Congo. Maar er is hoop, want de
met haar verhuizing, valt er een foto uit een stapel oude brieven. In de jonge vrouw op de foto herkent Jasmin onmiddellijk
lokale bevolking eist verandering en ook de internationale gemeenschap beseft almaar meer dat het zo cht niet verder
haar moeder in bruidskleding. Ze is ongelooflijk jong en haar gezichtsuitdrukking doet vermoeden dat ze ieder moment in
kan. Aan de hand van John Prendergasts geschiedenis en actuele schets van de westerse uitbuiting van Congo, Ryan
huilen kan uitbarsten. Maar de man naast de bruid is duidelijk niet Jasmins vader. Wanneer ze haar moeder Lili vraagt wie
Goslings foto's over het dagelijks leven in Congo en Fidel Bafilemba's profielen van hero sche Congolese activisten,
deze onbekende man is, weigert zij er iets over te vertellen. Een paar maanden later ontvangt Jasmin de eerste van tien
biedt Congo Stories een venster op het verschrikkelijke verleden en heden maar ook een hoopvolle blik op de toekomst.
cassettebandjes van haar moeder die het verborgen en zeer aangrijpende relaas bevatten van de geschiedenis van haar
Wat is de wat Dave Eggers 2009-12-20 Wat is de Wat is het verhaal van Valentino Achak Deng, een jongen die een
leven in Iran. Langzamerhand ontrafelt Jasmin het verleden van haar moeder en oma, dat even verdrietig als schokkend is.
vluchteling wordt in het door oorlog verscheurde Zuid-Soedan. Zijn reis, van bijna bijbelse proporties, brengt hem in
Ook begrijpt Jasmin nu wie de goede dochter is aan wie haar moeder soms refereerde: een dochter die zij heeft moeten
contact met vijandelijke soldaten, rebellen, hyenas en leeuwen, ziekte en hongersnood, en de dodelijke murahaleen dezelfden
afstaan, die nog in Iran leeft en Sara heet en de zus van Jasmin is.
die op dit moment Darfoer teisteren. Het biedt een onthullend en ontluisterend portret van een land in staat van bloedige
Children and Global Conflict Kim Huynh 2015-04-09 Examines how children, armed conflict and the international
oorlog, en van een jongen die van de ene in de andere onwerkelijke situatie wordt gekatapulteerd. Wat is de Wat is
community interact in the twenty-first century.
spraakmakend, opwindend en herhaaldelijk hartverscheurend een onmisbaar boek.
War Child Emmanuel JAL. 2009
Waar we over praten als we over verkrachting praten Sohaila Abdulali 2019-06-20 In ‘Waar we over praten als we
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over verkrachting praten’ doorbreekt Sohaila Abdulali de oorverdovende stilte rondom seksueel geweld. Abdulali
vertelt de verhalen van overlevers en bespreekt internationaal onderzoek, ze vertrekt hierbij vanuit haar eigen ervaring.
Als tiener werd Abdulali slachtoffer van een groepsverkrachting in Mumbai. Verontwaardigd over het gebrek aan
aandacht voor dit thema schreef ze een artikel voor een Indiaas vrouwenblad over haar ervaring. Dertig jaar later dook
dit artikel ineens op in de sociale media en ging het wereldwijd viraal. Abdulali houdt zich inmiddels al decennialang
professioneel bezig met het onderwerp. Ze onderzoekt hoe we over seksueel misbruik denken, wat we erover zeggen, wat we
er n
t over zeggen en wat we volgende generaties willen meegeven. ‘Verkrachting trekt niet alleen het licht weg uit het
leven van de slachtoffers, maar ook uit elk zinnig gesprek over dit thema. Ik wil weer wat licht binnenlaten,’ schrijft
Abdulali. Onbevreesd en bedachtzaam geeft ze de aanzet tot een gesprek dat we met elkaar moeten voeren.
Het meisje uit Aleppo Nujeen Mustafa 2018-01-09 De vlucht van oorlog naar vrijheid Nujeen leidt een bijzonder leven.
Omdat ze spastisch is, gaat ze niet naar school en komt ze nauwelijks buiten. Op de vijfde verdieping van het
appartementencomplex in Aleppo waar ze samen met haar familie woont, kijkt ze de hele dag Amerikaanse soaps en
documentaires. Zo leert ze zichzelf talloze weetjes en maakt ze zich de Engelse taal eigen. En ze droomt. Van vrijheid, van
een leven zoals ndere zestienjarigen dat hebben. En dan breekt de burgeroorlog uit en valt IS de wijk binnen waarin Nujeens
familie woont. Net als tienduizenden anderen worden ze gedwongen het geweld te ontvluchten. Geholpen door haar zus
maakt Nujeen in haar rolstoel een uitputtende en gevaarlijke tocht en weet ze via Turkije uiteindelijk Duitsland te
bereiken. Al die tijd houdt ze dapper vol, probeert ze te blijven lachen en durft ze te blijven dromen...
Child Migration and Human Rights in a Global Age Jacqueline Bhabha 2016-05-17 Why, despite massive public concern,
is child trafficking on the rise? Why are unaccompanied migrant children living on the streets and routinely threatened
with deportation to their countries of origin? Why do so many young refugees of war-ravaged and failed states end up
warehoused in camps, victimized by the sex trade, or enlisted as child soldiers? This book provides the first
comprehensive account of the widespread but neglected global phenomenon of child migration, exploring the complex
challenges facing children and adolescents who move to join their families, those who are moved to be exploited, and
those who move simply to survive. Spanning several continents and drawing on the stories of young migrants, Child
Migration and Human Rights in a Global Age provides a comprehensive account of the widespread and growing but
neglected global phenomenon of child migration and child trafficking. It looks at the often-insurmountable obstacles
we place in the paths of adolescents fleeing war, exploitation, or destitution; the contradictory elements in our
approach to international adoption; and the limited support we give to young people brutalized as child soldiers. Part
history, part in-depth legal and political analysis, this powerful book challenges the prevailing wisdom that
widespread protection failures are caused by our lack of awareness of the problems these children face, arguing instead
that our societies have a deep-seated ambivalence to migrant children—one we need to address head-on. Child Migration
and Human Rights in a Global Age offers a road map for doing just that, and makes a compelling and courageous case
for an international ethics of children's human rights.
Soldaat Valerie Zenatti 2012-07-09 Je bent 18, en moet je dienstplicht vervullen in het Isra lische leger. Trots sta je
in een nieuwe uniform voor de spiegel. Het ziet er geweldig uit! Maar dan hakt de werkelijkheid erin. Dit is het waargebeurde
verhaal van Val rie, die twee jaar van haar leven moest investeren om getraind te worden in het Isra lische leger. Het
is een hard bestaan, met fysieke en geestelijke inspanningen die onder hoge druk geleverd moeten worden, weinig slaap,
slecht eten en nauwelijks privacy. Val rie is een uitblinker, en wordt geselecteerd voor de geheime inlichtingendienst.
Vanaf dat moment draait haar leven om het beluisteren van piloten in het Jordaanse luchtruim. In haar schaarse
weekenden vrij probeert ze contact te leggen met Jean-David, haar ex, op wie ze heimelijk nog zo verliefd is.
Rose onder vuur Elizabeth Wein 2014-04-16 Rose Justice is een jonge pilote van de Air Transport Auxiliary in WOII.
Na een geheime vlucht komt Rose terecht in Ravensbr ck, het beruchte vrouwenconcentratiekamp. Onder afgrijselijke
omstandigheden put Rose hoop uit de loyaliteit, moed en vriendschap van haar medegevangenen. Is dat voldoende om het
lot te ondergaan dat onherroepelijk voor haar ligt? In dit onvergetelijke verhaal schrijft Elizabeth Wein over
vriendschap, loyaliteit, schuld en onschuld, moedige vrouwen en puur kwaad.
Rode Azalea Anchee Min 2021-09-02 Hoe is het om als jong meisje op te groeien in het communistische China? In ‘Rode
Azalea’ vertelt Anchee Min over haar bijzondere jeugd als modelcommunist. Van jongs af aan wordt ze grootgebracht
met de leer van Mao Zedong en op zeventienjarige leeftijd, als oudste kind in de familie, werkt ze als soldaat bij de Kleine
Rode Brigade. Ondanks de harde leefomstandigheden, wordt zij uitgekozen om een grote rol te spelen in een propagandafilm.
Plotseling begeeft ze zich in de luxe filmwereld, maar ook die is zwaar en competitief. Hoe kijkt Anchee zelf terug op haar
levensverhaal? Ontdek het in haar indrukwekkende autobiografie ‘Rode Azalea’ en leer over de Culturele Revolutie en het
communisme in China. Anchee Min (1957) is geboren in Shanghai en groeide op tijdens de Culturele Revolutie in China. Als
tiener werkte ze onder erbarmelijke omstandigheden op een boerderij, waarna ze werd uitgekozen om te acteren in een
communistische film. In 1984 verhuisde ze naar Amerika en begon ze te schrijven over haar memoires. Haar debuut ‘Rode
Azalea’ werd een internationale bestseller en werd in twintig landen gepubliceerd. Ook schreef ze meerdere historische
romans over China met sterke vrouwen in de hoofdrol, zoals 'Keizerin Orchidee' en 'Parel van China'. Anchee woont met
haar man en dochter in Los Angeles en Shanghai.
Soraya's lied Leila Aboulela 2012-12-07 Terwijl de Britse heerschappij in Soedan afneemt probeert patriarch en
succesvol zakenman Mahmoud Abuzeid grip te houden op de verschillende takken van zijn familie. De veelbelovende
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opvolger van het familiebedrijf en tevens briljante en knappe zoon Nur loopt ernstig letsel op tijdens een ongeluk
waardoor de welvarende familie Abuzeid voor een onzekere toekomst geplaatst wordt. De familie wordt geconfronteerd
met de wrijving tussen de tradities van het verleden en het vooruitzicht van een moderne toekomst. ‘Ze trekt je haar
wereld in als ze het leven in Groot-Brittanni beschrijft, de geuren en de geluiden, de kreten en de uitdrukkingen.’ – The
Independent
War Child Emmanuel Jal 2009-02-03 In the mid-1980s, Emmanuel Jal was a seven year old Sudanese boy, living in a
small village with his parents, aunts, uncles, and siblings. But as Sudan's civil war moved closer—with the Islamic
government seizing tribal lands for water, oil, and other resources—Jal's family moved again and again, seeking peace.
Then, on one terrible day, Jal was separated from his mother, and later learned she had been killed; his father Simon rose
to become a powerful commander in the Christian Sudanese Liberation Army, fighting for the freedom of Sudan. Soon, Jal
was conscripted into that army, one of 10,000 child soldiers, and fought through two separate civil wars over
nearly a decade. But, remarkably, Jal survived, and his life began to change when he was adopted by a British aid
worker. He began the journey that would lead him to change his name and to music: recording and releasing his own
album, which produced the number one hip-hop single in Kenya, and from there went on to perform with Moby, Bono, Peter
Gabriel, and other international music stars. Shocking, inspiring, and finally hopeful, War Child is a memoir by a unique
young man, who is determined to tell his story and in so doing bring peace to his homeland.
De tolk Daoud Hari 2011-10-09 Newsweek verkoos Daoud Hari als one of the ten people to watch in 2008 Op een
kwade dag in 2003 wordt de rust in het geboortedorp van Daoud Hari verstoord door overvliegende bommenwerpers en
legerhelikopters. Hun komst markeert het begin van een ongekende slachtpartij door milities van het Soedanese
regeringsleger. Daouds dorp wordt aangevallen en platgebrand, de vrouwen verkracht, zijn familieleden uitgemoord of
verjaagd. Wanneer de internationale hulporganisaties en verslaggevers verschijnen, werpt Hari zich op als tolk.
Gewapend met zijn middelbareschoolkennis van het Engels wordt Daoud een belangrijke link met de buitenwereld. Dankzij een
grote dosis moed, slimheid en het vermogen om zelfs in de moeilijkste situaties vrienden te maken, blijkt hij als geen ander in
staat om de horror van Darfur onder de aandacht van de hele wereld te brengen.
The Violence of Victimhood Diane Enns 2012-03-01 "Analyzes current understandings of victimhood in discussions of
child soldiers, identity politics, violent conflict, and global responses to atrocity."-Jewish Child Soldiers in the Bloodlands of Europe David M. Rosen 2022-03-03 This book is about the experiences of
Jewish children who were members of armed partisan groups in Eastern Europe during World War II and the Holocaust.
It describes and analyze the role of children as activists, agents, and decision makers in a situation of extraordinary
danger and stress. The children in this book were hunted like prey and ran for their lives. They survived by fleeing into
the forest and swamps of Eastern Europe and joining anti-German partisan groups. The vast majority of these children
were teenagers between ages 11 and 18, although some were younger. They were, by any definition, child soldiers, and
that is the reason they lived to tell their tales. The book will be of interest to general and academic audiences. There
is also great interest in children and childhood across disciplines of history and the social sciences. It is likely to spark
considerable debate and interest, since its argument runs counter to the generally accepted wisdom that child soldiers
must first and foremost be seen as victims of their recruiters. The argument of this book is that time, place, and
context play a key role in our understanding of children’s involvement in war and that in some contexts children under
arms must be seen as exercising an inherent right of self-defense.
Childhood in Contemporary Diasporic African Literature Christopher E. W. Ouma 2020-02-27 This book examines the
representation of figures, memories and images of childhood in selected contemporary diasporic African fiction by
Adichie, Abani, Wainaina and Oyeyemi. The book argues that childhood is a key framework for thinking about
contemporary African and African Diasporic identities. It argues that through the privileging of childhood memory,
alternative conceptions of time emerge in this literature, and which allow African writers to re-imagine what family,
ethnicity, nation means within the new spaces of diaspora that a majority of them occupy. The book therefore looks at
the connections between childhood, space, time and memory, childhood gender and sexuality, childhoods in contexts of
war, as well as migrant childhoods. These dimensions of childhood particularly relate to the return of the memory of
Biafra, the figures of child soldiers, memories of growing up in Cold War Africa, queer boyhoods/sonhood as well as
experiences of migration within Africa, North America and Europe.
Child Soldiers in the Western Imagination David M Rosen 2015-10-12 When we hear the term “child soldiers,” most
Americans imagine innocent victims roped into bloody conflicts in distant war-torn lands like Sudan and Sierra Leone.
Yet our own history is filled with examples of children involved in warfare—from adolescent prisoner of war Andrew
Jackson to Civil War drummer boys—who were once viewed as symbols of national pride rather than signs of human
degradation. In this daring new study, anthropologist David M. Rosen investigates why our cultural perception of the
child soldier has changed so radically over the past two centuries. Child Soldiers in the Western Imagination reveals
how Western conceptions of childhood as a uniquely vulnerable and innocent state are a relatively recent invention.
Furthermore, Rosen offers an illuminating history of how human rights organizations drew upon these sentiments to
create the very term “child soldier,” which they presented as the embodiment of war’s human cost. Filled with shocking
historical accounts and facts—and revealing the reasons why one cannot spell “infantry” without “infant”—Child
Soldiers in the Western Imagination seeks to shake us out of our pervasive historical amnesia. It challenges us to stop
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looking at child soldiers through a biased set of idealized assumptions about childhood, so that we can better address
the realities of adolescents and pre-adolescents in combat. Presenting informative facts while examining fictional
representations of the child soldier in popular culture, this book is both eye-opening and thought-provoking.
Political Melodies in the Pews? David L. Moody 2012-09-27 The book explores the views that Christian theology is a
theology of liberation and by means of this spiritual deliverance, an innovative, yet, revolutionary voice (Gospel hip
hop) has emerged from the pews of the Sunday morning worship hour in the Black church. It is the author’s contention
that the emergence of Christian hip hop based ministries has taken on the role of a new liberating theological theme
among youth within the Black community.
The Civilianization of War Andrew Barros 2018-08-31 Distinguishing between civilians and combatants is a central
aspect of modern conflicts. Yet such distinctions are rarely upheld in practice. The Civilianization of War offers new
ways of understanding civilians' exposure to violence in war. Each chapter explores a particular approach to the
political, legal, or cultural distinctions between civilians and combatants during twentieth-century and
contemporary conflicts. The volume as a whole suggests that the distinction between combatants and noncombatants is dynamic and oft-times unpredictable, rather than fixed and reciprocally understood. Contributors offer
new insights into why civilian targeting has become a strategy for some, and how in practice its avoidance can be so
difficult to achieve. Several discuss distinct population groups that have been particularly exposed to wartime
violence, including urban populations facing aerial bombing, child soldiers, captives, and victims of sexual violence. The
book thus offers multiple perspectives on the civil–military divide within modern conflicts, an issue whose powerful
contemporary resonance is all too apparent.
De leugen van Jonas Woldemariam Dinaw Mengestu 2011-11-17 De ouders van Jonas Woldemariam zijn zo goed als
vreemden voor elkaar wanneer ze trouwen in een door geweld verscheurd Ethiopi . Ze brengen de eerste jaren grotendeels
gescheiden door, een hereniging volgt in de VS. Hun gezamenlijke leven daar verwordt tot een soort continue wederzijdse
haat die eindigt in een scheiding. Drie decennia later treedt hun zoon Jonas in de voetsporen van de huwelijksreis van zijn
ouders van Peoria, Illinois, naar Nashville – een poging om te doorgronden wat hem tot een bijna pathologische
leugenaar heeft gemaakt en tot iemand die het emotioneel verdoofd zijn als overlevingsstrategie gebruikt. Mengestu
schetst een verpletterend psychologisch portret van recente immigranten in de VS, onzeker en vervreemd, met een wens om
erbij te horen en erin te passen, terwijl er tegelijkertijd de rouw is om het verlies van hun familie, culturele erfenis en
sociale status. Een hartverscheurend, onsentimenteel meesterwerk. Met De leugen van Jonas Woldemariam maakt
Mengestu alle hooggespannen verwachtingen over zijn tweede roman meer dan waar.
Ik was een kindsoldaat / druk 1 China Keitetsi 2003 Autobiografie van een jonge Ugandese vrouw, die als kind
gedwongen werd dienst te nemen in Museveni's National Resistance Army.
Wie het mooist valt Sara Novi 2017-09-05 Een van de mooiste romans over de Joegoslavische Burgeroorlog Zagreb,
1991. De tienjarige Ana Juric leidt een zorgeloos bestaan. Maar wanneer in Joegoslavi de oorlog uitbreekt wordt haar
idyllische jeugd ruw verstoord. Het dagelijks leven wordt opeens gekenmerkt door voedselrantsoenen, luchtaanvallen
en mitrailleurgeweld. Buren beginnen elkaar te wantrouwen en Ana’s gevoel van veiligheid brokkelt langzaam af. Wanneer
ze er plotseling alleen voor komt te staan, moet Ana haar weg zien te vinden in een gevaarlijke wereld. New York, 2001.
Ana studeert en woont in Manhattan. Hoewel ze getracht heeft het verleden achter zich te laten, kan ze niet aan haar
oorlogsherinneringen ontsnappen – ze heeft geheimen die ze zelfs voor haar geliefden verzwijgt. Achtervolgd door de
gebeurtenissen die haar familie voor altijd hebben veranderd, besluit ze na tien jaar naar Kroati terug te keren, in de
hoop vrede te sluiten met de plek die ze ooit thuis noemde. Wie het mooist valt is een briljante, met veel vaart geschreven
debuutroman die belicht hoe oorlog een levensloop kan bepalen. De pers over Wie het mooist valt ‘Vakkundig en krachtig
debuut.’ Trouw ‘Klare taal die met regelmaat door merg en been gaat. Novic weet wat ze doet.’ NRC Handelsblad ‘Sara
Novicmaakt in deze debuutroman indruk met de ingetogen wijze waarop ze de gruwelen van de oorlog en de invloed
daarvan op een tienermeisje verwoordt.’ **** Leeuwarder Courant 'Vanaf de eerste regel grijpt Wie het mooist valt je
bij de strot om niet meer los te laten.' Margriet ‘Wie het mooist valt is een zeer volwassen debuut. Dit is d manier om
fictie waarachtig te maken.’ Tzum.nl 'Wie het fenomeen oorlog en het effect daarvan op gewone mensen wil begrijpen, leest
dit verbijsterende debuut over de Joegoslavische Burgeroorlog.' Zin 'Een integer document tegen oorlog en voor
menselijkheid.' De Limburger ‘Verpletterend. De eerste zin is de meest memorabele openingszin uit de hedendaagse literatuur,
en alle zinnen die daarop volgen zijn even sterk.’ USA Today ‘Levendig en krachtig geschreven, een verhaal dat iedereen zal
raken. De geschiedenis van gebroken levens in een ver land tilt de auteur op tot een universeel verhaal.’ The New York
Times ‘Aangrijpend. In teder en eloquent proza verkent Novic de dunne scheidslijn tussen leven en overleven.’ O. The Oprah
Magazine
Life Narratives and Youth Culture Kate Douglas 2016-12-26 This book considers the largely under-recognised
contribution that young writers have made to life writing genres such as memoir, letter writing and diaries, as well as
their innovative use of independent and social media. The authors argue that these contributions have been historically
silenced, subsumed within other literary genres, culturally marginalised or co-opted for political ends. Furthermore,
the book considers how life narrative is an important means for youth agency and cultural participation. By engaging
in private and public modes of self-representation, young people have contested public discourses around the
representation of youth, including media, health and welfare, and legal discourses, and found means for re-engaging and
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re-appropriating self-images and representations. Locating their research within broader theoretical debates from
childhood and youth studies: youth creative practice and associated cultural implications; youth citizenship and
autonomy; the rights of the child; generations and power relationships, Poletti and Douglas also position their
inquiry within life narrative scholarship and wider discussions of self-representation from the margins, representations
of conflict and trauma, and theories of ethical scholarship.
A History of the Bildungsroman Sarah Graham 2019-01-03 This detailed analysis of the evolution of the
Bildungsroman genre is unprecedented in its historical and geographical range.
Leeuw en de keizer Maaza Mengiste 2011-11-15 Dit hartverscheurende verhaal speelt zich af in 1974, Addis Abeba,
Ethiopi , aan de vooravond van en tijdens de revolutie. Hailu, een vooraanstaand arts, heeft een man geholpen die door
de staat is veroordeeld tot de marteldood, en moet zich daarvoor bij de autoriteiten verantwoorden. Zijn jongste zoon
Dawit heeft zich aangesloten bij het ondergrondse verzet, een beweging die zorgt voor nog meer opschudding en
bloedvergieten in het verscheurde Ethiopi . Zoon Yonas smeekt God een einde te maken aan het geweld dat zijn land en zijn
familie ontwricht. De leeuw en de keizer is het aangrijpende verhaal van een familie, van liefde en vriendschap in een tijd en
een land waarover nog weinig is geschreven. Nietsontziende vrijheidsdrang en de tol die een revolutie eist spelen daarbij een
belangrijke rol. Deze buitengewoon krachtige en po tische debuutroman beschrijft de intense emoties en onafwendbare
tragiek waarmee dit gepaard gaat.
Pan–African American Literature Stephanie Li 2018-09-14 The twenty-first century is witnessing a dynamic
broadening of how blackness signifies both in the U.S. and abroad. Literary writers of the new African diaspora are at
the forefront of exploring these exciting approaches to what black subjectivity means. Pan-African American
Literature is dedicated to charting the contours of literature by African born or identified authors centered around
life in the United States. The texts examined here deliberately signify on the African American literary canon to
encompass new experiences of immigration, assimilation and identification that challenge how blackness has been
previously conceived. Though race often alienates and frustrates immigrants who are accustomed to living in allblack environments, Stephanie Li holds that it can also be a powerful form of community and political mobilization.
De kleine filosoof Alison Gopnik 2009 Analyse van de denk-, fantasie- en belevingswereld van kinderen tot en met vijf
jaar, waarbij een vergelijking wordt gemaakt met die van volwassenen.
Eerst doodden ze mijn vader Loung Ung 2017-12-15 'Dit is een verhaal over overleving: mijn overleving en die van een
deel van mijn familie. Het verhaal is de neerslag van mijn ervaringen, maar het is ook exemplarisch voor wat miljoenen
andere Cambodjanen hebben meegemaakt. Als u destijds in Cambodja had geleefd, was het ook uw verhaal geweest.'- Loung
Ung Het aangrijpende, moedige relaas van een kind dat het wrede regime van Pol Pot overleeft. Meeslepend en
indrukwekkend als de film The Killing Fields en Jung Changs Wilde Zwanen. Eerst doodden ze mijn vader is een
verbazingwekkend en gedenkwaardig verhaal over moed, vastberadenheid en de wil om te overleven. 'Ondanks de tragedie
die haar omringt, vecht dit strijdlustige kind voor maar leven en verslaat ze het noodlot. Ik had verwacht dat Ungs
verhaal me triest zou maken. Maar dit moedige meisje sleepte me mee in haar dappere zoektocht naar overleving.' - Zuster
lieten Prejean, auteur van Dead Man Walking. 'Loung heeft, als jonge getuige van de gruweldaden van de Rode Khmer, een
welsprekend en krachtig verhaal geschreven. Dit is een belangrijk boek, dat een dramatische impact zal hebben op lezers
van, nu en volgende generaties zal informeren.' - Dith Pran, wiens leven tijdens de oorlog in Cambodja werd
geportretteerd in The Killing Fields
Tranen van de woestijn Halima Bashir 2009-10-31 Het indringende en persoonlijke verhaal van een Afrikaanse vrouw die
vastbesloten is te overleven en haar stam te verdedigen. Halima Bashir wordt geboren in een dorp in westelijk Soedan,
als lid van de vrijgevochten Zaghawa-stam. Ze heeft een onbezorgde jeugd in een liefdevol gezin. Omdat ze goed kan leren,
mag ze naar de universiteit. Na haar studie medicijnen keert ze terug naar haar dorp, als eerste arts van haar stam. Maar
de idylle wordt wreed verstoord door de komst van Arabische Janjaweed-krijgers die het dorp aanvallen en vrouwen en
kinderen verkrachten. Na hun vertrek vertelt Halima aan journalisten en VN-waarnemers wat ze heeft gezien. En daarmee
begint haar eigen nachtmerrie. Ze wordt opgepakt, gefolterd en verkracht. Een van haar doodzonden, zo wordt haar
verteld, is dat ze als arts niet alleen de krijgers heeft behandeld, maar ook de mensen van haar eigen stam. Er rest Halima
niets anders dan te vluchten. Een moedig boek. Mia Farrow Halima Bashir woont in Engeland met haar man en zoontje. Ze
verschijnt regelmatig in de media om internationaal aandacht te vragen voor Darfur en zich uit te spreken tegen genocide
en foltering. Uit veiligheidsoverwegingen kunnen haar werkelijke naam en haar portret niet worden vrijgegeven.
De filosofe en de droom van Diderot Peter Prange 2008 Het levensverhaal van Sophie Volland (1725-1784), vriendin
van de Franse filosoof en schrijver Diderot.
Een zwarte pyjama Patricia McCormick 2014-08-26 Genomineerd voor de National Book Award Het waargebeurde
verhaal van een elfjarige jongen die de Killing Fields van Cambodja overleeft Ze dragen een zwarte 'pyjama', de soldaten
van de Rode Khmer die in 1975 in Cambodja aan de macht komen. Arn Chorn-Pond is dan elf, een kind nog. Hij wordt
weggehaald bij zijn familie en naar een werkkamp gestuurd. In de verzengende hitte op de rijstvelden ziet hij anderen voor zijn
ogen sterven. Arn leert snel onzichtbaar te zijn voor de sadistische Rode Khmers die dagelijks beslissen over leven en
dood. Op een dag vragen de soldaten of een van de kinderen een muziekinstrument kan bespelen. Arn biedt zich aan. Die
beslissing houdt hem in leven, maar zorgt er ook voor dat hij als kindsoldaat midden in de Killing Fields belandt. Arn
Chorn-Pond wijdt zijn leven nu aan het helpen van jonge oorlogsslachtoffers, met de door hem opgerichte organisaties
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Children of War en Cambodian Living Arts. Voor zijn werk heeft Arn o.a. de Amnesty International Human Rights Award
en de Spirit of Anne Frank Outstanding Citizen Award ontvangen. Patricia McCormick is een meermalen bekroond auteur
en journaliste die veel is geprezen om haar menselijke benadering van moeilijke onderwerpen. 'Een van de meest inspirerende en
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krachtige boeken die ik ooit heb gelezen. Een zwarte pyjama leert ons de moed te vinden om ons uit te spreken en zo de
wereld te veranderen.' Aartsbisschop Desmond Tutu 'Dit is een prachtig verslag van Arns ongeloofllijke verhaal over
hoe muziek zijn leven redde en hem ertoe aanzette de ziel en cultuur van zijn volk te redden.' Peter Gabriel
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