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Døde Indianere sladrer ikke Arne Falk-Rønne Hent PDF "Prøv at forstå indianerens problemer. Dræb ham
ikke... Hvad stammefolkene i Mato Grosso, Rondonia, Amazonas og Pará i dag har brug for, er forståelse for
deres problemer hos resten af verdens befolkning... hvis ikke de får den forståelse, vil samtlige indianere

uddø i Sydamerika i løbet af få år. Det er ikke mange år siden, at der var ca. 1 million indianere i Brasilien...
der er måske 100.000 tilbage i dag... jeg garanterer Dem for, at der ikke er 10.000 indianere i live om ti år,
hvis ikke verdensopinionen har formået at stoppe den rovdrift på indianerterritorium, som finder sted i

øjeblikket."

Sådan lød det første opråb til verdenssamfundet i 1968 i et brasiliansk dagblad, der blev fulgt af et hav af
avisartikler verden over om det største folkedrab siden Hitlers jødeforfølgelser. "Døde indianere sladrer ikke"
handler om folkemordet på mere end 70.000 brasilianske indianere i 1960‘erne, da man gav sig til at udrydde

indianerne for at bruge deres territorier til agerbrug.

"Falk-Rønne kombinerer en god portion viden om de lokale forhold og deres historie med en nøgtern skepsis
over for alle patentforklaringer på de tragiske begivenheder. Han beretter mange gruopvækkende enkeltheder
om jagten på indianerne, som i hensynsløshed ikke står tilbage for, hvad der skete i det nittende århundredes

Nordamerika.

Der er skildringer i Falk-Rønnes bog, der genkalder mindet om en tidligere periodes indianerromaner, men
romantikken og den lykkelige udgang mangler. Det er forfatterens fortjeneste, at han ikke lader sig overvælde
af grusomhederne, men også prøver at se sagen fra den fattige jordslod-ejers synspunkt og lader ham komme

til orde..." – Berlingske Tidende

Arne Falk-Rønne (1920-1992) var en dansk forfatter, journalist, rejseleder og eventyrer. Han har udgivet både
rejsehåndbøger og rejsebeskrivelser og slog for alvor igennem internationalt med en række værker, hvor han
følger i flere bibelske personers fodspor. Heraf kan nævnes "Abrahams vej til Kanaáns land" (1971), "Moses'

vej gennem ørkenen" (1973) og "Du er Peter - en rejse i apostelen Peters fodspor" (1976).

 

"Prøv at forstå indianerens problemer. Dræb ham ikke... Hvad
stammefolkene i Mato Grosso, Rondonia, Amazonas og Pará i dag
har brug for, er forståelse for deres problemer hos resten af verdens
befolkning... hvis ikke de får den forståelse, vil samtlige indianere
uddø i Sydamerika i løbet af få år. Det er ikke mange år siden, at der
var ca. 1 million indianere i Brasilien... der er måske 100.000 tilbage
i dag... jeg garanterer Dem for, at der ikke er 10.000 indianere i live
om ti år, hvis ikke verdensopinionen har formået at stoppe den
rovdrift på indianerterritorium, som finder sted i øjeblikket."

Sådan lød det første opråb til verdenssamfundet i 1968 i et
brasiliansk dagblad, der blev fulgt af et hav af avisartikler verden
over om det største folkedrab siden Hitlers jødeforfølgelser. "Døde



indianere sladrer ikke" handler om folkemordet på mere end 70.000
brasilianske indianere i 1960‘erne, da man gav sig til at udrydde

indianerne for at bruge deres territorier til agerbrug.

"Falk-Rønne kombinerer en god portion viden om de lokale forhold
og deres historie med en nøgtern skepsis over for alle

patentforklaringer på de tragiske begivenheder. Han beretter mange
gruopvækkende enkeltheder om jagten på indianerne, som i

hensynsløshed ikke står tilbage for, hvad der skete i det nittende
århundredes Nordamerika.

Der er skildringer i Falk-Rønnes bog, der genkalder mindet om en
tidligere periodes indianerromaner, men romantikken og den

lykkelige udgang mangler. Det er forfatterens fortjeneste, at han ikke
lader sig overvælde af grusomhederne, men også prøver at se sagen
fra den fattige jordslod-ejers synspunkt og lader ham komme til

orde..." – Berlingske Tidende

Arne Falk-Rønne (1920-1992) var en dansk forfatter, journalist,
rejseleder og eventyrer. Han har udgivet både rejsehåndbøger og
rejsebeskrivelser og slog for alvor igennem internationalt med en
række værker, hvor han følger i flere bibelske personers fodspor.

Heraf kan nævnes "Abrahams vej til Kanaáns land" (1971), "Moses'
vej gennem ørkenen" (1973) og "Du er Peter - en rejse i apostelen

Peters fodspor" (1976).
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