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boken PDF Berättelsen om Leymah Gbowee är berättelsen om en kvinna som hade modet att ändra en nations
öde samtidigt som hon inte kunde påverka sitt eget. Leymah flyttar som sjuttonåring till Liberias huvudstad
Monrovia just när landet dras in i ett blodigt inbördeskrig. Hon ser släktingar och vänner mördas och slutar i

sin förtvivlan tro på en ljus framtid. Men så småningom förvandlas förtvivlan till handlingskraft: hon
bestämmer sig för att hjälpa landets kvinnor – de som alltid drabbas värst i väpnade konflikter.Leymah

Gbowee organiserar landets kvinnor för att få ett slut på det femton år långa kriget. Kvinnorna kommer från
olika bakgrunder och religioner men förenas i kampen för fred. I helvita kläder går de varje dag till

fiskmarknaden i huvudstaden och demonstrerar mot kriget med böner och sånger. Deras rörelse blir så pass
framgångsrik att den dåvarande presidenten Charles Taylor tvingas inleda fredsförhandlingar. När

förhandlingarna inleds bildar kvinnorna kedja utanför byggnaden och meddelar att de inte flyttar på sig förrän
männen har nått fram till en överenskommelse. Kvinnorna blir den politiska kraft i Liberia som leder fram till
valet av Afrikas första kvinnliga statschef, Ellen Johnson Sirleaf.I Tillsammans är vi starka berättar Leymah
Gbowee öppenhjärtigt om sin envisa kamp för att hjälpa Liberias kvinnor och hur den kampen ledde till att

hon försakade sin egen familj och föll in i ett långvarigt alkoholmissbruk. Här skildras en resa från
hopplöshet till framtidstro, en resa som berör oss alla som drömmer om en bättre värld.

 

Berättelsen om Leymah Gbowee är berättelsen om en kvinna som
hade modet att ändra en nations öde samtidigt som hon inte kunde
påverka sitt eget. Leymah flyttar som sjuttonåring till Liberias

huvudstad Monrovia just när landet dras in i ett blodigt inbördeskrig.
Hon ser släktingar och vänner mördas och slutar i sin förtvivlan tro
på en ljus framtid. Men så småningom förvandlas förtvivlan till

handlingskraft: hon bestämmer sig för att hjälpa landets kvinnor – de
som alltid drabbas värst i väpnade konflikter.Leymah Gbowee

organiserar landets kvinnor för att få ett slut på det femton år långa
kriget. Kvinnorna kommer från olika bakgrunder och religioner men

förenas i kampen för fred. I helvita kläder går de varje dag till
fiskmarknaden i huvudstaden och demonstrerar mot kriget med
böner och sånger. Deras rörelse blir så pass framgångsrik att den

dåvarande presidenten Charles Taylor tvingas inleda
fredsförhandlingar. När förhandlingarna inleds bildar kvinnorna
kedja utanför byggnaden och meddelar att de inte flyttar på sig

förrän männen har nått fram till en överenskommelse. Kvinnorna blir
den politiska kraft i Liberia som leder fram till valet av Afrikas

första kvinnliga statschef, Ellen Johnson Sirleaf.I Tillsammans är vi
starka berättar Leymah Gbowee öppenhjärtigt om sin envisa kamp
för att hjälpa Liberias kvinnor och hur den kampen ledde till att hon
försakade sin egen familj och föll in i ett långvarigt alkoholmissbruk.
Här skildras en resa från hopplöshet till framtidstro, en resa som

berör oss alla som drömmer om en bättre värld.
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