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Tutti fratelli Lis Garde Hent PDF Forlaget skriver: Som få erfarer Henry Dunant i sit liv højder og dybder,
glans og elendighed, berømmelse og misundelse. I 1863, 35 år gammel, står han med grundlæggelsen af Røde

Kors på sit livs højdepunkt. Men kort tid derefter ændrer en begivenhed hans liv fuldstændigt.
I sit liv fremstår Dunant som et visionært menneske. Et menneske, der, grebet af tidens politiske muligheder,

formår at indsætte sine tanker i et internationalt perspektiv.

Altid favnede hans idéers virkeliggørelse den store verden. Altid byggede de broer til mennesket, hvor det
end måtte være på jorden. Hans idéer kunne finde genklang i alle nationer.

Dunant ville binde mennesker sammen om idéer, der kunne vise et menneskeligt syn, vise menneskelighed,
vise broderskab. Dunant forstod at hele verdens fællesskab bygger broer uden grænser. Dette var for Henry

Dunant vejen til en bedre verden.
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