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Den skrøbelige fred Henrik Døcker Hent PDF Forlaget skriver: Hvordan undgår vi krig? Dette
spørgsmål danner grundlag for bogen her.

Bogen gennemgår retsstaten i det 20. århundrede, de internationale fredsbestræbelser og dem, der har arbejdet
for fredssagen - i stedet for krigene, konflikterne og deres udvikling.

Forfatteren begynder med oprettelsen af Røde Kors og bevæger sig over Folkeforbundet, de to verdenskrige,
FN, afkoloniseringen, den kolde krig og frem til nutidens nationale og internationale terror.

De vigtigste begreber bliver klart og tydeligt gennemgået, og bogen præsenterer de internationale domstole,
internationale og overnationale organisationer samt de vigtigste traktater med betydning for fredssagen og

retsstaten.

Bogen er en del af serien his2rie og er ledsaget af relevante historiske kort, temabokse om modtagere af
Nobels Fredspris og en lang række illustrationer. På seriens website findes et stort udvalg af kildetekster, som

dokumenterer og nuancerer bogens tekst.

Henrik Døcker er journalist med et omfattende kendskab til menneskerettigheder og folkeret. Han er tidligere
medarbejder hos Ritzaus Bureau og har været tilknyttet Institut for Menneskerettigheder (IMR).
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