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Om fredens nødvendighed Gert Petersen Hent PDF Forlaget skriver: Gert Petersens bog "Om fredens
nødvendighed" er et spændende tidsbillede af den kolde krig anno 1981. Samtidig er bogen et opråb om en
bedre og mere human prioritering af midlerne. I 1980 brugte seks stormagter tilsammen 2.500 milliarder
kroner på våben, kampfly og tanks, mens to milliarder mennesker sultede verden over. Gert Petersen

argumenterer for, at det sidste, verden har brug for, er mere oprustning for at opnå den tryghedsfølelse, alle
higer efter. For at det mål skal nås, må der en nedrustning til og i stedet investeres i freden.

Den danske politiker og journalist Gert Petersen (1927-2009) var i 1959 med til at stifte Socialistisk
Folkeparti (SF) og var i mange år formand for partiet. Gert Petersen blev af mange set som personificeringen
af folkesocialismen, og han har i gennem sin karriere som politiker skrevet en lang række bøger om politisk

ideologi.

"Vi kan lære at forstå hinanden lidt bedre ved at læse Gert Petersens bog."
- Mogens Lykketoft i Politiken
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