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UTLANDSSTYRKAN I FREDENS TJÄNST - Försvarsmaktens Jubileumsbok med tillhörande DVD-film.
"...
Påpassligt till 50-årsjubiléet har Försvarsmakten i samarbete med Bokförlaget Arena givit ut
samlingsvolymen "Utlandsstyrkan i fredens tjänst. Försvarsmaktens internationella insatser". Med boken följer
också en utmärkt dokumentär DVD-film. Den nya boken är ett värdefullt bidrag till litteraturen på detta
område. Det finns arbeten om de svenska insatserna i Sinai, Kongo och Cypern, men här serveras en full
överblick. Mera rapsodisk än analytisk men i gengäld så mycket livfullare. Tillsammans med den medföljande
filmen, utgör denna bok ett historiskt dokument, eftersom de är resultatet av den första sammanfattande
dokumentation som gjorts i ämnet. Här berättar FN-veteraner om sina upplevelser under 50-talets Suezkris,
om stridskänning i 60-talets Kongo, om dramatik i Mellanöstern på 70- och 80-talet, om följderna av etnisk
rensning i 90-talets Balkankrig och mycket mer. Även aktuella fredsfrämjande operationer, som i Afghanistan
där svenska soldater nu står under NATO: s ledning, beskrivs. Bok- och filmpaketet behandlar främst de
truppinsatser som Sverige bidragit till sedan Suezbataljonen 1956 men även observatörsuppdrag lyfts fram,
där enskilda svenskar spelat en roll sedan 1948. I en avslutande uppslagsdel finns fakta om samtliga
fredsfrämjande insatser där det svenska deltagandet organiserats av Försvarsmakten. Genom årens lopp har
cirka 100 000 svenskar tjänstgjort i Utlandsstyrkan i sammanlagt 120 insatser i 60 länder.
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