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Tyve år etter Berlinmurens fall er stereotypiene om den kalde krigen på full fart inn i den offentlige samtalen,
internasjonalt som nasjonalt. Ifølge journalist og forfatter Hans-Wilhelm Steinfeld skyldes dette blant annet at
man i øst ikke har klart å ta et oppgjør med sin rødbrune fortid.
Historieløsheten om Øst-Europa er altså bakteppet for Hatet i Europa. I boken går Steinfeld gjennom de siste
20 årenes avgjørende hendelser med kunnskap, refleksjoner og personlige anekdoter.
Og han viser hvordan begge sider i det nye Øst-Europa har sine skjeletter i skapet – det gjelder både de nye,
østeuropeiske statene i EU og NATO som det gjelder Russland. Det er åpenbart bekvemt med en aktiv glemsel
i mange leire i forhold til den nære historien, understreker Steinfeld.
Men det er nettopp denne glemselen boken går i rette med ved å peke ut de aktuelle sammenhengene mellom
fortid, nåtid og fremtid.

I denne artikkelen belyser vi jødenes historie, særlig i Europa, og hvilke psykologiske mekanismer som har
gjort jødene så utsatt. Vi skal ikke påstå at vi.
Fascister, kristenfundamentalister, nasjonalister og islamhatere. Selv kaller de seg patrioter. VG har reist
gjennom det brune Europa. Boksøk hjelper deg å finne boka som passer.
Vi har valgt ut bøker som på en eller annen måte er mer tilgjengelige enn vanlig. Prosjektoppgave av Mathias
Jørgensen klasse 10F ved Breidablikk U-Skole 2003-04. Etter å ha vært med til Polen og
konsentrasjonsleirene fikk jeg et inntrykk av. Fire av dem ligger i Europa. - Lange køer og toalettene? Fy for
skam, sier reiseekspert. Vestlandets største regionavis med alltid oppdaterte nyheter innenfor innenriks,
utenriks, sport og kultur. Klasseforskjellene øker i hele den vestlige verden – også i Norge. Forskjellene i
levekår og helse øker i Norden.
Denne høsten kommer flere skjønnlitterære. Organisasjonen Med Israel for fred (MIFF) gir daglige nyheter
og over 20.000 bakgrunnsartikler om Israel og Midtøsten. I ei tid med økende islamistisk og sekterisk terror
og mord i Europa, er behovet for en norsk, humanistisk islam mer aktuelt enn noensinne. Luther for sin del
hatet pengeøkonomien og kommersialiseringen av. De økonomiske forholdene i Vest-Europa på 1500-talet lå
til rette for et positivt syn på.

