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Uden vold og magt Lars Normann Jørgensen Hent PDF Forlaget skriver: Det var under en rejse til
Filippinerne i 1979, at Lars Normann Jørgensen blev engageret som frivillig i Amnesty. Her stod han for

første gang ansigt til ansigt med tortur, og senere fulgte næsten 25 år som generalsekretær.

På sine rejser rundt i mere end 60 lande møder Lars torturbødler såvel som ofre for tortur. Mennesker, som har
fået deres liv ødelagt for altid. Andre som kæmper sig tilbage ofte med Amnestys hjælp. Han møder de

tamilske tigres ledelse, kort før de bliver dræbt af Sri Lankas hær. Oplever borgerkrigen og
undtagelsestilstanden i Nepal på nært hold. Og går i spidsen for en LGBT-pride i Vilnius omgivet af tusindvis

af sortklædte højreekstremister og stort politiopbud.

Bogen trækker også tråde til situationen i Danmark. Hvordan behandler vi andre? Og hvordan ønsker vi selv
at blive behandlet? Bogen rummer betragtninger om den etiske udfordring i vores dagligdag, især den

nuværende flygtningesituation, og den aktuelle bølge af uvilje mod at følge konventionerne især efter 11.
september 2001.
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næsten 25 år som generalsekretær.

På sine rejser rundt i mere end 60 lande møder Lars torturbødler
såvel som ofre for tortur. Mennesker, som har fået deres liv ødelagt
for altid. Andre som kæmper sig tilbage ofte med Amnestys hjælp.
Han møder de tamilske tigres ledelse, kort før de bliver dræbt af Sri
Lankas hær. Oplever borgerkrigen og undtagelsestilstanden i Nepal
på nært hold. Og går i spidsen for en LGBT-pride i Vilnius omgivet
af tusindvis af sortklædte højreekstremister og stort politiopbud.

Bogen trækker også tråde til situationen i Danmark. Hvordan
behandler vi andre? Og hvordan ønsker vi selv at blive behandlet?
Bogen rummer betragtninger om den etiske udfordring i vores

dagligdag, især den nuværende flygtningesituation, og den aktuelle
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