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Dick Harrisons mästerliga och angelägna skildring av slaveriets
historia!

Dick Harrison, professor i historia och prisbelönt författare, är nu
aktuell med en bok om ett ämne som berör honom djupt. Det handlar
om en av världshistoriens största tragedier, en tragedi som tyvärr är

långt ifrån avslutad. Nämligen företeelsen slaveri.

I den viktiga boken Slaveriets historia skildrar han på ett levande och
närgånget vis uppkomsten och utvecklingen av slaveri. Han ger oss
en en fullständig, modern och unik överblick, från forntidens ofria

arbetare till dagens trafficking.

Vårt nuvarande västerländska samhälle är faktiskt ett av ytterst få
samhällen i världshistorien som inte anser att slaveri är något helt
naturligt. Det i särklass vanligaste i alla historiska samhällen även

det svenska har varit att slaveri är funktionellt och socialt



acceptabelt: vissa förtjänar att leva i ofrihet.

Pressröster om boken:

Slaveriets historia är en komprimerad och uppdaterad version av
Dick Harrisons trilogi om slaveri som gavs ut under åren 20062008.
Boken är unik i sitt slag, och dessvärre ännu brännande angelägen år

2015.

»En välskriven och spännande skildring av hur människor plågat
varandra från Mesopotamien 1900 f Kr fram till nutid ... En av de

bästa sakerna med Dick Harrisons bok är att den tar upp
slaverimotstånd genom historien. Det har alltid funnits slavar som
rymmer, strejkar, organiserar sig eller om alla andra möjligheter

tråkigt nog är tömda slår en yxa i skallen på sin ägare.« Aftonbladet

»Lundaprofessorns flyhänta översikt ... Folkbildaren Harrison har
rätt: Slaveriet försvinner inte av sig självt.« Sydsvenskan

»Som vanligt är Harrison noggrann och utförlig. Han redogör
pedagogiskt, lärt men ändå lättläst för hur slaveriet har tett sig på
jordens alla kontinenter från forntiden och antiken, fram till dags
dato med dagens människohandel ... oerhört viktig bok.« Skånska

Dagbladet

»Slaveriets historia är en välskriven översikt av en dyster verklighet,
djupt upprörande, djupt engagerande. Om vi någonsin ska kunna
besegra slaveriet, behövs böcker som denna.« Kristianstadsbladet

»En bred och läsvärd översikt över en mörk historia ... skrämmande
läsning ... tyvärr fortsätter slaveriet också in i vår egen tid och detta

får också sin belysning i boken.« Hemmets Vän
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