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Neem het niet!
Stéphane Hessel

De dictatuur van het geld, de behandeling van immigranten in
Europa, de situatie in Gaza. Het zijn een paar van de thema’s
waarover de 93-jarige filosoof Stéphane Hessel in dit opzienbarende
pamflet zijn zorgen uitspreekt.
Wie is Stéphane Hessel? Hij werd in 1917 in Berlijn geboren
en vluchtte op 15-jarige leeftijd met zijn ouders naar Frankrijk,
waar hij filosofie ging studeren. In de oorlog was hij in het verzet
actief. Hij overleefde Buchenwald en verkeerde ook daarna
nog meermalen in levensgevaar. Na de oorlog werkte hij in
1948 als diplomaat mee aan het opstellen van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens. In de jaren zeventig
was hij Frankrijks ambassadeur bij de VN.
Wat wil Stéphane Hessel? Hij roept op tot verzet en beoogt
een vreedzame opstand. Hij schrijft niet voor waarover je
verontwaardigd moet zijn. Iedereen moet zelf op zoek naar
thema’s die de verontwaardiging rechtvaardigen. 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.
‘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
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‘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
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