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Vold – krig har omkostninger ikke kun for den enkeltes umiddelbare fremtid, men også for resten af livet, for
familien og dens næste generationer.

Af hensyn til forståelsen beskrives uddrag af tidligere modstandsfolks oplevelser.

Forholdsvis usminket møder du unge – uden illusioner – uden tro på en tryg og fredelig fremtid, med
mistillid til alt og alle på grund af de erfaringer, de fik i en beskidt krig.

De oplevede krigens vanvid – senere dens omkostninger i et Europa i ruiner og deres møde med mennesker,
der af krigens gru var blevet fysisk og psykisk invaliderede.

Krisehjælp – psykologhjælp var endnu ikke opfundet – derfor løste de deres traumer på deres måde.

Du følger dem også i brigader organiseret af Verdensungdomsforbundet. De deltager i genopbygningsarbejde
i krigsramte lande. Du får indblik i livet bag Jerntæppet og nogle af Den kolde Krigs omkostninger. 
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