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Ikke vold civil ulydighed Aage Staffe Hent PDF Forlaget skriver: Læseren præsenteres for årsager til vold i
forskellige varianter - fra at krige ikke er et tilfældigt sammenspil af uheldige omstændigheder, men skyldes
en lang kæde af faktorer, hvoraf flertallet har sin rod i menneskelige svigt mod den ondskab i hverdagen, hvor
omkostningerne efter to verdenskrige med kun 25 års mellemrum kostede henholdsvis 16 og 56 millioner

mennesker livet, og som udover folkemord, efterlod en Verden med et næsten uoverstigeligt had, nationer og
mennesker imellem.

Dette had og den herskende intolerance præger vor hverdag. Had udelukker tolerance og dermed eksistensen
af et rimeligt demokrati.

Læseren stifter bekendtskab med Gandhi – Martin Luther King og Nelson Mandela. - De betragtes som
skoleeksempler på Ikke Vold; Civil Ulydighed.

Derudover beskrives en række organisationers ikke voldelige metoder og aktioner for at menneske-
rettighedskonventionerne bliver respekteret. Aktioner rettet mod atomkraft - mod atomvåben - mod den kolde

krigs oprustningsvanvid og forurening er også berørt.
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