The Responsibility to Protect
Sprak:

Engelsk

Kategori:

E-bøker

Forfatter:

Aidan Hehir

Antall sider:

312

ISBN/EAN:

9780230289185

Utgivelsesar:

2012

Forlag:

Palgrave Macmillan

The Responsibility to Protect.pdf
The Responsibility to Protect.epub

From Kosovo to Libya, humanitarian intervention is seldom out of the news. While the 'Responsibility to
Protect' (R2P) has often been at the centre of these debates, its effectiveness as a means of preventing and
resolving mass atrocities is disputed. The book provides a systematic overview of the theory and practice of
R2P, and examines how the doctrine has been interpreted and implemented since it was first conceived. Aidan
Hehir argues that, while it has undeniably raised international consciousness regarding humanitarian
intervention, R2P has not significantly improved the international response to large-scale intra-state crises.
Hehir advances an alternative strategy involving a strengthening of international law - based around
obligations rather than discretionary rights - and major structural reform to the United Nations. Broad-ranging
and insightful, this innovative text provides a clear grasp of the key issues and debates surrounding
humanitarian intervention and advances a major new critique of R2P.
FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Vi har seks distriktskontorer som
dekker hele landet.
Menneskerettigheter. Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter alle har, uavhengig av kjønn, alder,
religion eller nasjonalitet. Information in English on how to become a Nordea customer. Pls. call Contact

Centre 06001 and we will tell you how to proceed. Tørr hud. I vårt nordiske klima er tørr hud svært vanlig.
Tørr hud kan ha ulike årsaker og oppleves på ulike måter – noen har bare en følelse av at huden.
Betingelser knyttet til bruk av Gjeldsoversikt.no og andre websider tilhørende Remedi AS. Velkommen til
dette nettstedet som eies og drives av Remedi AS. Samlet kompensasjon. Vi hjelper deg med å synliggjøre den
samlede verdien av hver enkelt medarbeiders kompensasjon. Ikke bare lønnen. Massevis av fordeler Marit
Skivenes har siden august 2012 vært ansattt som professor ved Institutt for Administrasjon og
organisasjonsvitenskap, og er professor II (20%) ved Institutt.

