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Γενοχιδε Α Χοµπρεηενσιϖε
Ιντροδυχτιον
Ψεαη, ρεϖιεωινγ α βοοκσ γενοχιδε α χοµπρεηενσιϖε
ιντροδυχτιον χουλδ ενσυε ψουρ χλοσε λινκσ λιστινγσ. Τηισ
ισ ϕυστ ονε οφ τηε σολυτιονσ φορ ψου το βε συχχεσσφυλ. Ασ
υνδερστοοδ, ατταινµεντ δοεσ νοτ συγγεστ τηατ ψου ηαϖε
αστονισηινγ ποιντσ.
Χοµπρεηενδινγ ασ ωιτη εασε ασ υνιον εϖεν µορε τηαν
συππλεµενταρψ ωιλλ φινδ τηε µονεψ φορ εαχη συχχεσσ. νεξτ−
δοορ το, τηε µεσσαγε ασ ωιτη εασε ασ ινσιγητ οφ τηισ
γενοχιδε α χοµπρεηενσιϖε ιντροδυχτιον χαν βε τακεν ασ
χοµπετεντλψ ασ πιχκεδ το αχτ.
Γενοχιδε Α Χοµπρεηενσιϖε Ιντροδυχτιον
Γενοχιδε ανδ Γροσσ Ηυµαν Ριγητσ ςιολατιονσ. Τρανσαχτιον
Πυβλισηερσ. ΙΣΒΝ 978−1−56000−314−4. ϑονεσ, Αδαµ (2010).
Γενοχιδε: Α Χοµπρεηενσιϖε Ιντροδυχτιον. Ρουτλεδγε. ΙΣΒΝ
978−0−415−48619−4. Κιερναν, Βεν (2007). Βλοοδ ανδ Σοιλ: Α
Ωορλδ Ηιστορψ οφ Γενοχιδε ανδ Εξτερµινατιον φροµ Σπαρτα
το ∆αρφυρ. Ψαλε Υνιϖερσιτψ Πρεσσ. ΙΣΒΝ
978−0−300−10098−3.
Γενοχιδε − Ωικιπεδια
Προφιτεζ δε µιλλιονσ δ∋αππλιχατιονσ Ανδροιδ ρχεντεσ, δε
ϕευξ, δε τιτρεσ µυσιχαυξ, δε φιλµσ, δε σριεσ, δε λιϖρεσ, δε
µαγαζινεσ, ετ πλυσ ενχορε. ℵ τουτ µοµεντ, ο θυε ϖουσ
σοψεζ, συρ τουσ ϖοσ αππαρειλσ.
Λιϖρεσ συρ Γοογλε Πλαψ
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Τηε γενοχιδε ισ πορτραψεδ ιν τηε 1984 Αχαδεµψ Αωαρδ−
ωιννινγ φιλµ Τηε Κιλλινγ Φιελδσ ανδ ιν Πατριχια
ΜχΧορµιχκ∋σ 2012 νοϖελ Νεϖερ Φαλλ ∆οων. Τηε γενοχιδε ισ
αλσο ρεχουντεδ βψ Λουνγ Υνγ ιν ηερ µεµοιρ Φιρστ Τηεψ
Κιλλεδ Μψ Φατηερ (2000). Τηε βοοκ ωασ αδαπτεδ ιντο α
2017 βιογραπηιχαλ φιλµ διρεχτεδ βψ Ανγελινα ϑολιε.
Χαµβοδιαν γενοχιδε − Ωικιπεδια
∆αρφυρ Γενοχιδε Βαχκγρουνδ. Ωηιλε ιντερνατιοναλ
αττεντιον ωασ φοχυσεδ ον νεγοτιατινγ τηε Χοµπρεηενσιϖε
Πεαχε Αγρεεµεντ (ΧΠΑ) ανδ ενδινγ τηε χονφλιχτ βετωεεν
νορτηερν ανδ σουτηερν Συδαν, ανοτηερ µαϕορ χονφλιχτ
ωασ βεγιννινγ ιν τηε ωεστερν ρεγιον οφ Συδαν κνοων ασ
∆αρφυρ.
Γενοχιδε ιν ∆αρφυρ: Ινφορµατιον ανδ Νεωσ | ϑεωιση Ωορλδ
Ωατχη
ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΤΙΟΝ ΧΗΑΠΤΕΡ 1 ΓΕΝΟΧΙ∆Ε ΑΝ∆ ΤΗΕ 20ΤΗ
ΧΕΝΤΥΡΨ ΧΗΑΠΤΕΡ 2 ΤΗΕ ΡΟΟΤΣ ΟΦ ΤΗΕ ΧΡΙΣΙΣ ΤΟ 1959
ΧΗΑΠΤΕΡ 3 ΤΗΕ ΦΙΡΣΤ ΡΕΠΥΒΛΙΧ 1959−1973 ... εξπανσιϖε
ανδ χοµπρεηενσιϖε µανδατε ωιτηιν ωηιχη ωε οπερατεδ
αππεαρσ ιν φυλλ ασ τηε φιρστ αππενδιξ οφ τηισ ρεπορτ, βυτ
ωε ωαντ το ρεπροδυχε α
Ρωανδα: Τηε Πρεϖενταβλε Γενοχιδε − Ρεφωορλδ
Τηε Ρωανδαν γενοχιδε σερϖεσ ασ α σταρκ ρεµινδερ ηοω
λιττλε τηε ιντερνατιοναλ χοµµυνιτψ ηασ λεαρντ φροµ τηε
ηορρορσ οφ τηε Ηολοχαυστ; ιν ϖιεω οφ νοτ ονλψ τηε ϖαστ
χριµεσ χοµµιττεδ, βυτ τηε αβϕεχτ ιναχτιον το πρεϖεντ α
γενοχιδε ωηιχη ηαδ ονε οφ τηε ηιγηεστ χασυαλτψ ρατεσ οφ
ανψ ποπυλατιον ιν ηιστορψ φροµ νον−νατυραλ χαυσεσ.
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Τηε Μεδια ασ α Τοολ οφ Ωαρ: Προπαγανδα ιν τηε Ρωανδαν
Γενοχιδε
Καρεν Στοτε, Αν Αχτ οφ Γενοχιδε: Χολονιαλισµ ανδ τηε
Στεριλιζατιον οφ Αβοριγιναλ Ωοµεν (2015). Αδαµ ϑονεσ,
Γενοχιδε: Α Χοµπρεηενσιϖε Ιντροδυχτιον, 3ρδ εδιτιον (2017).
Ραπηαελ Λεµκιν, Αξισ Ρυλε ιν Οχχυπιεδ Ευροπε: Λαωσ οφ
Οχχυπατιον − Αναλψσισ οφ Γοϖερνµεντ − Προποσαλσ φορ
Ρεδρεσσ, χηαπτερ 9, (1944).
Γενοχιδε ανδ Ινδιγενουσ Πεοπλεσ ιν Χαναδα | Τηε Χαναδιαν
...
Ι.Ιντροδυχτιον. Ρωανδα∋σ χηιλδρεν ηαϖε σεεν τηε ωορστ οφ
ηυµανιτψ. Ειγητ ψεαρσ αφτερ α γρουπ οφ πολιτιχιανσ σετ ιν
µοτιον α γενοχιδε ιν αν αττεµπτ το ρεταιν ποωερ, τηε
δεϖαστατινγ χονσεθυενχεσ φορ ...
Χονσεθυενχεσ οφ Γενοχιδε ανδ Ωαρ φορ Ρωανδα∋σ Χηιλδρεν
| ΗΡΩ
Υτιλιταριανισµ ισ α φαµιλψ οφ νορµατιϖε ετηιχαλ τηεοριεσ
τηατ πρεσχριβε αχτιονσ τηατ µαξιµιζε ηαππινεσσ ανδ ωελλ−
βεινγ φορ αλλ αφφεχτεδ ινδιϖιδυαλσ. Αλτηουγη διφφερεντ
ϖαριετιεσ οφ υτιλιταριανισµ αδµιτ διφφερεντ
χηαραχτεριζατιονσ, τηε βασιχ ιδεα βεηινδ αλλ οφ τηεµ ισ το
ιν σοµε σενσε µαξιµιζε υτιλιτψ, ωηιχη ισ οφτεν δεφινεδ ιν
τερµσ οφ ωελλ−βεινγ ορ ρελατεδ χονχεπτσ.
Υτιλιταριανισµ − Ωικιπεδια
Σπιεγελµαν ωασ βορν ιν Στοχκηολµ, Σωεδεν. Ηισ παρεντσ,
Ωλαδψσλαω ανδ Ανδζια Σπιεγελµαν (ωηοσε ναµεσ ηε
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τρανσλιτερατεδ ασ ςλαδεκ ανδ Ανϕα ιν Μαυσ, το µακε τηειρ
χορρεχτ προνυνχιατιον µορε οβϖιουσ το ηισ ρεαδερσ) ωερε
Πολιση ϑεωσ ανδ Ηολοχαυστ συρϖιϖορσ ωηο ηαδ βεεν σεντ
το Σωεδεν ασ ρεφυγεεσ φολλοωινγ τηε ενδ οφ τηε Σεχονδ
Ωορλδ Ωαρ.Τηε Σπιεγελµαν φαµιλψ ιµµιγρατεδ το τηε Υνιτεδ
Στατεσ ιν 1951.
Μαυσ Στυδψ Γυιδε | Λιτερατυρε Γυιδε | ΛιτΧηαρτσ
1989 ϑυνε 4 Τηε Τιανανµεν ϑυνε 4τη Ινχιδεντ, βορν οφ
χοντραδιχτιονσ φροµ µαρκετ ρεφορµ, ινφλαµεδ βψ
Γορβαχηεϖσ περεστροικα, ανδ χοµβινεδ ωιτη τηε
δισσολυτιον οφ τηε Σοϖιετ Υνιον ανδ ιτσ φαλλ ον ∆εχεµβερ
26, 1991, σπαρκσ α γενερατιοναλ χρισισ ιν Χηινα. Α ωαϖε οφ
δισιλλυσιονεδ στυδεντσ ανδ υπωαρδλψ−µοβιλε ψουνγ
πεοπλε λεαϖε Χηινα φορ τηε Υ.Σ. ανδ οτηερ Ωεστερν
νατιονσ, ωιτη σοµε ρεχειϖινγ ...
Ξινϕιανγ: Α Ρεπορτ ανδ Ρεσουρχε Χοµπιλατιον Θιαο
Χολλεχτιϖε
Τηε γενοχιδε ανδ µασσ µυρδερ περπετρατεδ βψ τηε ∋Τηιρδ
Ρειχη∋ ανδ ιτσ αλλιεσ − µαινταινεδ υντιλ τηε λαστ δαψσ οφ
τηε ωαρ − σηουλδ αλωαψσ βε σεεν ιν τηε χοντεξτ οφ τηε
Ναζισ∋ ραχιστ πολιχιεσ. Τοπ ...
ΒΒΧ − Ηιστορψ − Ωορλδ Ωαρσ: Τηε Ναζι Ραχιαλ Στατε
Ιντροδυχτιον το Σοχιολογψ αδηερεσ το τηε σχοπε ανδ
σεθυενχε οφ α τψπιχαλ ιντροδυχτορψ σοχιολογψ χουρσε. Ιν
αδδιτιον το χοµπρεηενσιϖε χοϖεραγε οφ χορε χονχεπτσ,
φουνδατιοναλ σχηολαρσ, ανδ εµεργινγ τηεοριεσ, ωε ηαϖε
ινχορπορατεδ σεχτιον ρεϖιεωσ ωιτη ενγαγινγ θυεστιονσ,
δισχυσσιονσ τηατ ηελπ στυδεντσ αππλψ τηε σοχιολογιχαλ
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ιµαγινατιον, ανδ φεατυρεσ τηατ δραω λεαρνερσ ιντο τηε
δισχιπλινε ιν ...
Ιντροδυχτιον το Σοχιολογψ 2νδ Χαναδιαν Εδιτιον Οπεν ...
Συχχεσσιϖε Λιβεραλ ανδ Χονσερϖατιϖε γοϖερνµεντσ
εντρενχη α χοµπρεηενσιϖε λανδ χλαιµσ προχεσσ αλονγ τηε
λινεσ οφ τηε ϑαµεσ Βαψ Αγρεεµεντ ανδ τηε Νυναϖυτ Λανδ
Χλαιµσ Αγρεεµεντ. Τηε Χαναδιαν γοϖερνµεντ χοντινυε το
ινσιστ τηατ τηε εξτινγυισηµεντ οφ αβοριγιναλ τιτλε ανδ
ριγητσ ισ α πρερεθυισιτε το τηε νεγοτιατιον οφ λανδ χλαιµσ
ανδ σελφ−δετερµινατιον.
Τιµελινε οφ Χαναδιαν Χολονιαλισµ ανδ Ινδιγενουσ
Ρεσιστανχε ...
Τηισ ισ τηε µοστ χοµπρεηενσιϖε στατεµεντ οφ τηε ριγητσ οφ
Ινδιγενουσ Πεοπλεσ το δατε, εσταβλισηινγ χολλεχτιϖε
ριγητσ το α γρεατερ εξτεντ τηαν ανψ οτηερ δοχυµεντ ιν
ιντερνατιοναλ ηυµαν ριγητσ λαω. Ιτ εσταβλισηεσ τηε ριγητσ
οφ Ινδιγενουσ Πεοπλεσ το τηε προτεχτιον οφ τηειρ χυλτυραλ
προπερτψ ανδ ιδεντιτψ ασ ωελλ ασ τηε ριγητσ το εδυχατιον
...
Χοπψριγητ χοδε : 28β1783δφφ59910α4βαεδ45βχ1δ4βεδ5
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