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Krigens Ofre er en samling reportager fra første verdenskrig, der for de syv ud af elleves vedkommende er
omskrevne aviskroniker, flest fra Politiken, nogle fra Die Zeit. Karin Michaëlis er ikke objektiv eller neutral,
men stilen og sprogtonen er den klangbund, der bærer reportagerne frem så det er umuligt at se, hvad der er
digtning og hvad der er sandhed. Netop fordi hun skriver som forfatter og bryder radikalt med
krigstelegrammernes tørre og tilsyneladende neutrale opremsninger, får hun en helt enestående plads i den
danske behandling af første verdenskrig. Karin Michaëlis demonstrerer her at humanismen findes - også der
hvor man mindst venter det. I krigens elendighed blandt almindelige mennesker. Og vi skal blive berørt og
klogere, måske, på menneskets evne til at fastholde medmenneskeligheden - på trods. Vi skal se dette skildret i
et pågående og nyskabende sprog som lader spontaniteten og empatien komme til orde, og måske kan vi via
Karin Michaëlis´ oplevelser i krigens bagland komme videre til hendes forfatterskabs kortlægning af
menneskets - og især kvindens - forsøg på at skabe en tilværelse båret af kærlighed, solidaritet og frihed.
Krigens Ofre giver stof til eftertanke om krigens rædsler, men også brugbare indsigter til vores aktuelle
situation i Danmark anno 2017 - hundrede år efter.
Welcome to the Danish Center for Holocaust and Genocide Studies. Det er umuligt at anslå det nøjagtige

antal ofre i koncentrationslejrsystemet, og de der døde som følge af dødsmarcherne. Folkeret er den brede
betegnelse for de internationale regler, som både den humanitære folkeret og menneskerettighederne er en del
af. Støt Røde Kors' arbejde i Syrien nu. Jesu nestekjærlighetsbudskap og solidaritet kunne ha vært et forbilde
for alle kristne. Næsten 1,5 millioner børn under 16 år – jødiske, handicappede, sigøjnerbørn - blev myrdet på
grufuld vis under rædslerne i Holocaust som ofre for. Midtøsten-konflikten, også kjent som den
israelsk-arabiske konflikt, er en århundrelang pågående konflikt, til tross for at Israel ble etablert som en. Det
mest pålidelige tal i. Men dessverre er kristendommens historie preget av makt, vold og. Med afsæt i en
stærkt kritisk holdning til den i Vesten. De har brug for din hjælp. Folkeret er den brede betegnelse for de
internationale regler, som både den humanitære folkeret og menneskerettighederne er en del af. Men sejrene
var ikke store nok til at bringe. Næsten 1,5 millioner børn under 16 år – jødiske, handicappede, sigøjnerbørn blev myrdet på grufuld vis under rædslerne i Holocaust som ofre for. Illustrert Vitenskap Historie er et
populærhistorisk magasin for vitebegjærlige personer i alle aldre. Men dessverre er kristendommens historie
preget av makt, vold og. Støt Røde Kors' arbejde i Syrien nu. Men sejrene var ikke store nok til at bringe.
Helle Merete Brix (født 1959) er en dansk forfatter, journalist, foredragsholder og debattør. Men dessverre er
kristendommens historie preget av makt, vold og.
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