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Bokens titel ger två infallsvinklar beroende på hur man lägger betoningen: eftertankens ”tänk om…” eller
uppmaningen ”tänk om!” Bägge aspekterna tas upp i boken.
Här granskas rasismens beståndsdelar, dess ursprung och följder förr och nu.
Det händer mycket här i världen. Bortsett från de naturkatastrofer ingen människa råder över har människan i
alla tider burit ansvaret för utvecklingen. Ett krig blir inte till av sig självt! Allt som händer har sina orsaker,
och de har skapats av människor. Det är det som gör historien så intressant.

Varför hände just det som hände? Det måste ha funnits en speciell anledning till, att precis det som hände
faktiskt hände och inget annat. Tänk om skotten i Sarjevo 28 juni 1914 aldrig avlossats! Hade världen sluppit

första världskriget då? Tänk om Adolf Hitler blivit målare, som var hans önskan i ungdomen! Hade vi sluppit
andra världskriget då?
Svaret på sådana frågor kommer vi aldrig att få, men vi kan konstatera, att det ofta har varit tillfälligheter som
styrt den historiska utvecklingen. Den kunde mycket väl ha sett helt annorlunda ut!
”Vinden blåser vart den vill, men den vet inte varifrån den kommer eller vart den far” (Johannes 3:8)
Vin og sprit- sprit, sprit - prat, prat, prat! Alkoholen skal alltid diskuteres. For eller imot, kan den unngås og
omgås på en fornuftig måte og ungdommer og. Jag är 42 år och född i Kungsbacka som ligger 3 mil söder om
Göteborg.
Jag har en pedagogisk högskoleutbildning i grunden och gick PGA Tränarutbildning 2004. Foreninger og
klubber har mange utfordringer fremover. Vi har for lengst beveget oss inn i en tid hvor dugnad er blitt
nærmest et fremmedord for mange. Bosch kjøkkenmaskin MUM48R1 - Brukervennlig kjøkkenmaskin fra
Bosch i en stilfull rød design. Kommer med viktig tilbehør som gjør det lettere å lykkes på. – Therese Johaug
er jo selve Moder Teresa innen langrenn Svenske kommentatorer ryker nå i tottene på hverandre i kjølvannet
av dopingmistankene mot Therese Johaug. Electrolux tørketrommel EDH3674PW3 - Kondenstørketrommel
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