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Slaveriets historie Dick Harrison Hent PDF Slaveri har altid været en del af samfundet, og indtil 1800-tallet
var det accepteret i alle kulturer og religioner. I dag er slaveri forbudt i alle moderne lande, men ikke desto

mindre bliver der stadig handlet med mennesker. Mange millioner mennesker, heraf mange børn, lever fortsat
i ufrihed. I SLAVERIETS HISTORIE skildrer Dick Harrison slaveriets opståen og udvikling som en

sammenhængende historie, der går fra tidligere tiders ufri arbejdskraft til vore dages trafficking. For første
gang på dansk præsenteres en global oversigt over en af verdenshistoriens største tragedier, og vi får

kendskab til mange menneskeskæbner, der hidtil aldrig er blevet belyst i historiebøgerne. OM
FORFATTEREN Dick Harrison (f. 1966) er professor i historie ved Lunds Universitet og prisbelønnet

forfatter. Slaveriets historie er en opdateret version af forfatterens trilogi om slaveri, som blev udgivet på
svensk fra 2006 til 2008.

 

Slaveri har altid været en del af samfundet, og indtil 1800-tallet var
det accepteret i alle kulturer og religioner. I dag er slaveri forbudt i
alle moderne lande, men ikke desto mindre bliver der stadig handlet
med mennesker. Mange millioner mennesker, heraf mange børn,
lever fortsat i ufrihed. I SLAVERIETS HISTORIE skildrer Dick
Harrison slaveriets opståen og udvikling som en sammenhængende
historie, der går fra tidligere tiders ufri arbejdskraft til vore dages
trafficking. For første gang på dansk præsenteres en global oversigt
over en af verdenshistoriens største tragedier, og vi får kendskab til

mange menneskeskæbner, der hidtil aldrig er blevet belyst i
historiebøgerne. OM FORFATTEREN Dick Harrison (f. 1966) er
professor i historie ved Lunds Universitet og prisbelønnet forfatter.
Slaveriets historie er en opdateret version af forfatterens trilogi om



slaveri, som blev udgivet på svensk fra 2006 til 2008.
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