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FRA ØST-VEST-GADEN TIL NÜRNBERG PHILIPPE SANDS Hent PDF Da juristen Philippe Sands, der
især beskæftiger sig med menneskerettighedsforbrydelser, får en indbydelse til at forelæse i Lviv i Ukraine,
åbnes en ukendt dør til hans families historie. Med udgangspunkt i morfarens flugt for nazisterne begynder
han en undersøgelse, som fører læseren til Lemberg før Anden Verdenskrig, til krigsforbryderprocessen i

Nürnberg efter krigen og op til nutiden. Hvad skete der med familien, som blev hjemme, da nazisterne og den
ukendte generalguvernør Hans Frank tog magten?Den prisbelønnede bog, Fra Øst-Vest-Gaden til Nürnberg, er
en personlig beretning om folkemord, familiehemmeligheder og drømmen om retfærdighed. I centrum for
efterforskningerne står de to jurister, som formulerede de juridiske svar på nazismens forbrydelser: Hersch
Lauterpacht og Raphael Lemkin. Begge havde ligesom også Hans Frank stærke bånd til Lemberg, og begge
måtte flygte uden at vide, hvad der overgik familien, som blev tilbage. Uafhængigt af hinanden opfandt de
begreberne ”forbrydelser mod menneskeheden” og ”folkedrab” i forbindelse med Nürnbergprocessen.Bogen
er en uforglemmelig blanding af detektivarbejde, personlig beretning og en beskrivelse af, hvordan minder,

forbrydelser og skyld kan efterlade ar gennem generationer
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