Glen Stassen over de praktijk van Just Peacemaking

‘Dankzij ons blog heeft Syrië
straks geen chemische

wapens meer’
Zijn vader Harold Stassen was in 1942 herverkozen toen hij ontslag nam als gouverneur van
Minnesota en zich bij het Amerikaanse leger meldde. Hoewel Republikeinen bekend stonden
om hun visie dat Amerikanen zich vooral met hun eigen zaken moeten bemoeien, zag vader
Stassen voor de Verenigde Staten een internationale verantwoordelijkheid weggelegd die hij
niet wilde ontlopen.

Glenn Stassen (1936) is een Amerikaanse ethicus en theoloog. Hij is de zoon van
gouverneur Harold Stassen van Minnesota, die maar liefst dertien keer meedeed in de race
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om het Witte Huis. De Baptist Glenn Stassen studeerde Natuurkunde en Theologie. Zijn
bekendste boeken zijn Just Peacemaking: Transforming Initiatives for Justice and Peace
(1992), en Kingdom Ethics: Following Jesus in Contemporary Context (2003, met David
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