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Krigen der aldrig ender Anders Hammer Hent PDF Hvad betød invasionen i 2001 for Afghanistan? Og hvor
befinder Afghanistan sig nu, da størstedelen af de udenlandske styrker har forladt landet? To gange, i 2013 og
2016, har Carsten Jensen og Anders Hammer rejst rundt i Afghanistan for at finde svarene. De har besøgt

storbyer og landsbyer og talt med afghanere fra alle samfundslag, krigsherrer og opiumsbønder, militssoldater
og syersker, fængselsfanger og mindreårige kandidater til selvmordsattentater. En krigsherre truer dem på

livet, en anden praler af de kugler, han endnu har i kroppen. En militsleder fortæller, hvordan han hele tiden
skifter side og snart holder med oprørerne, snart med regeringen. Kvindeaktivister sætter livet på spil i
kampen for ligestilling, og en kvindelig kommandant fremviser sine børnesoldater, der beretter om deres

angst for krigen. Fjernt fra journalistikkens hovedveje tegner Carsten Jensen og Anders Hammer i en række
enestående reportager et mangefacetteret portræt af et land i krigens vold.

 

Hvad betød invasionen i 2001 for Afghanistan? Og hvor befinder
Afghanistan sig nu, da størstedelen af de udenlandske styrker har
forladt landet? To gange, i 2013 og 2016, har Carsten Jensen og
Anders Hammer rejst rundt i Afghanistan for at finde svarene. De
har besøgt storbyer og landsbyer og talt med afghanere fra alle
samfundslag, krigsherrer og opiumsbønder, militssoldater og

syersker, fængselsfanger og mindreårige kandidater til
selvmordsattentater. En krigsherre truer dem på livet, en anden praler

af de kugler, han endnu har i kroppen. En militsleder fortæller,
hvordan han hele tiden skifter side og snart holder med oprørerne,
snart med regeringen. Kvindeaktivister sætter livet på spil i kampen

for ligestilling, og en kvindelig kommandant fremviser sine
børnesoldater, der beretter om deres angst for krigen. Fjernt fra

journalistikkens hovedveje tegner Carsten Jensen og Anders Hammer
i en række enestående reportager et mangefacetteret portræt af et



land i krigens vold.
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