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Kosova Niels Henrik Hooge Hent PDF På mange planer og i stor detaljerigdom skildrer Kosova de historiske
begivenheder omkring århundredeskiftet, der senere førte til den kosovariske nations fødsel. Romanen går
bag kulisserne i ellers vanskeligt tilgængelige miljøer på et tidspunkt, hvor hele verdens søgelys var rettet
mod Balkan, og beskriver brudlinjer og hændelser af afgørende betydning for regionens demokratiske
udvikling, såvel som en bred mosaik af menneskeskæbner i konfliktens malstrøm. Bogens optimistiske

budskab er, at støtte til frihedsbevægelser og kampen for menneskerettigheder overalt i verden betaler sig, når
man med folkeretten i ryggen handler ud fra tvingende humanitære hensyn. Et af højdepunkterne er den
minutiøse skildring af en af de mest dramatiske miljøkampagner, en dansk miljøaktivist har deltaget i –

lukningen af blysmelteriet i Zvecan. Uddrag af bogen Der findes ingen alternativer til initiativ, risikovilje og
pligten til altid at forsøge at gøre det rigtige, ingen genveje eller lette løsninger. At en aktivistisk

udenrigspolitik indimellem løber ind i modvind eller slår fejl, bør derfor ikke afskrække nogen. Det eneste,
der ikke er nogen undskyldning for, er ikke at handle i rette tid, hvis man har muligheden for at gøre det. For
dét tilgiver historien med sikkerhed ikke. Om forfatteren Niels Henrik Hooge er jurist og magister i filosofi.

Hans store interesse for miljø og bæredygtighed går mange år tilbage i tiden og har manifesteret sig i
aktivisme, samarbejde med en lang række miljøorganisationer i Danmark og udlandet såvel som i mange

forskellige typer tekster. Specifikationer:

 

På mange planer og i stor detaljerigdom skildrer Kosova de
historiske begivenheder omkring århundredeskiftet, der senere førte
til den kosovariske nations fødsel. Romanen går bag kulisserne i
ellers vanskeligt tilgængelige miljøer på et tidspunkt, hvor hele
verdens søgelys var rettet mod Balkan, og beskriver brudlinjer og
hændelser af afgørende betydning for regionens demokratiske
udvikling, såvel som en bred mosaik af menneskeskæbner i

konfliktens malstrøm. Bogens optimistiske budskab er, at støtte til
frihedsbevægelser og kampen for menneskerettigheder overalt i

verden betaler sig, når man med folkeretten i ryggen handler ud fra



tvingende humanitære hensyn. Et af højdepunkterne er den minutiøse
skildring af en af de mest dramatiske miljøkampagner, en dansk
miljøaktivist har deltaget i – lukningen af blysmelteriet i Zvecan.

Uddrag af bogen Der findes ingen alternativer til initiativ, risikovilje
og pligten til altid at forsøge at gøre det rigtige, ingen genveje eller
lette løsninger. At en aktivistisk udenrigspolitik indimellem løber ind

i modvind eller slår fejl, bør derfor ikke afskrække nogen. Det
eneste, der ikke er nogen undskyldning for, er ikke at handle i rette

tid, hvis man har muligheden for at gøre det. For dét tilgiver
historien med sikkerhed ikke. Om forfatteren Niels Henrik Hooge er

jurist og magister i filosofi. Hans store interesse for miljø og
bæredygtighed går mange år tilbage i tiden og har manifesteret sig i
aktivisme, samarbejde med en lang række miljøorganisationer i
Danmark og udlandet såvel som i mange forskellige typer tekster.
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