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Krigen er slut Claus Kold Hent PDF Forsvaret er en århundrede år gammel, tung organisation, som hidtil har
haft som formål at skulle udkæmpe og vinde krige mod en ydre fjende. Denne organisation er nu sat til at løse

den stik modsatte opgave, at indtage en mæglende position, at dæmpe konflikter, at løse konflikter – om
muligt at skabe grundlaget for fred. Hvad medfører så radikale moderniseringskrav til en kulturbærende
organisation som Forsvaret, og ikke mindst hvad betyder det for soldater og officerer? Hvilke krav,

paradokser og hvilke læreprocesser står de overfor, og hvordan løser de så komplicerede opgaver? Krigen er
slut – konflikterne fortsætter giver et dybt indblik i den militære kulturs praktiske hverdag, som den udfolder

sig under Forsvarets operationer. Læseren føres ind i den militære kultur, hvor man også er med, når
soldaterne ikke laver noget, eller når det til gengæld går ufattelig hurtigt. Hvad er det, der sker med unge
danske soldater, når de sidder i timevis i checkpoints, eller når der pludselig lyder en alarmmelding? Hvad
betyder det for dem at være i denne organisation med disse nye opgaver? Claus Kold er militærsociolog og
ph.d. i internationale militære operationer. En del af bogens empiri stammer fra forfatterens feltstudie i

Kosovo/a.

 

Forsvaret er en århundrede år gammel, tung organisation, som hidtil
har haft som formål at skulle udkæmpe og vinde krige mod en ydre
fjende. Denne organisation er nu sat til at løse den stik modsatte
opgave, at indtage en mæglende position, at dæmpe konflikter, at
løse konflikter – om muligt at skabe grundlaget for fred. Hvad
medfører så radikale moderniseringskrav til en kulturbærende
organisation som Forsvaret, og ikke mindst hvad betyder det for

soldater og officerer? Hvilke krav, paradokser og hvilke
læreprocesser står de overfor, og hvordan løser de så komplicerede
opgaver? Krigen er slut – konflikterne fortsætter giver et dybt

indblik i den militære kulturs praktiske hverdag, som den udfolder
sig under Forsvarets operationer. Læseren føres ind i den militære
kultur, hvor man også er med, når soldaterne ikke laver noget, eller
når det til gengæld går ufattelig hurtigt. Hvad er det, der sker med
unge danske soldater, når de sidder i timevis i checkpoints, eller når
der pludselig lyder en alarmmelding? Hvad betyder det for dem at
være i denne organisation med disse nye opgaver? Claus Kold er

militærsociolog og ph.d. i internationale militære operationer. En del
af bogens empiri stammer fra forfatterens feltstudie i Kosovo/a.
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