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DOE ER IETS AAN!
Stéphane Hessel

Wat wil Stéphane Hessel? In zijn pamflet Neem het niet!, een verrassende bestseller in heel Europa, roept hij op om betrokken te zijn
en standpunten in te nemen. Deze oproep krijgt in dit tweede boek
een vervolg. Doe er iets aan! bevat de gesprekken die Hessel – in
de negentig – voerde met de jonge journalist Gilles Vanderpooten
– in de twintig. Samen gaan ze dieper in op de onderwerpen die
hij in Neem het niet! alleen aanstipte; de Palestijnse kwestie, het
milieu, sociale ongelijkheid.
Ook bespreken ze het nog immer immense belang van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Programma
van de (Franse) Nationale Raad van het Verzet, als bijlagen toegevoegd aan dit pamflet. Want de principes en de waarden waar in
de twintigste eeuw wereldwijd voor werd gestreden moeten nog
steeds met hand en tand verdedigd worden. Juist nu.
Ook dit tweede boek van Stéphane Hessel (Berlijn 1917) werd in
Frankrijk met zeer veel enthousiasme ontvangen. Engagez-Vous!
stond binnen een week hoog in de bestsellerlijsten en vertalingen
verschijnen in meer dan 30 landen.

‘Een soort moderne Gandhi,
geridderd vanwege zijn verzetsverleden, gerespecteerd vanwege
zijn eerbiedwaardige leeftijd.’
– Le Nouvel Observateur
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‘Het nieuwe boek van Hessel
wil de jeugd van tegenwoordig
behalve motieven om zich te verontwaardigen ook actiemiddelen
verschaffen.’ – L’Express
‘Verrassende bestseller.’
– The Guardian
‘Voortreffelijk.’ – Le Soir

VOOR INTERVIEWS

‘Het klinkt als G8- of G20-topproza, maar Hessel is bezield met een onverwoestbaar vertrouwen in
de mogelijkheden van de vooruitgang.’ – Der Spiegel
‘Hij spoort zijn lezers aan het milieu te redden en het positieve te
omarmen.’ – New York Times

