FORTIDEN
Mennesket tilbringer sin tid med at
tænke over fortiden, beklage sig
over nutiden og skælve for fremtiden. Nicolas-Sébastien Chamfort

FRED
Freden begynder for mig i kiosken
på hjørnet: når der ikke længere der
er soldaterhefter, der forherliger og
bagatelliserer krig.
Birgit Berg-Khoshnavaz

Jo længere man kan se tilbage, desto
længere kan man skue fremad.
Winston Churchill

Salige er de, som stifter fred, thi de
skal kaldes Guds børn.
Bibelen (Matthæus 5,9)

Fremtiden foruroliger os, fortiden
holder os fast. Derfor går vi glip af
nutiden. Gustave Flaubert

Når lederne taler om fred / ved de
almindelige mennesker, / at krigen
er på vej. / Når lederne forbander
krig / er mobiliseringen allerede udskrevet. Bertolt Brecht

Hvis din nutid er dadelfri, vil man
undersøge din fortid.
Georg Christoph Lichtenberg

Jeg foretrækker den mest uretfærdige fred for selv den mest retfærdige krig. Cicero

Vi skal benytte fortiden som springbræt, ikke som en sofa.
Harold MacMillan

Bedre uret fred end retfærdig krig.
Danmark

De, der ikke kan huske fortiden, er
dømte til at gentage den.
George Santayana

At slås for freden er som at bolle for
at blive jomfru igen. Graffiti

Hvis man ikke kender fortiden, forstår man ikke nutiden og egner sig
ikke til at forme fremtiden.
Simone Weil

Krig er foragt for liv- fred er at
skabe. Nordahl Grieg
Freden har sine sejre i lige så høj
grad som krigen, men den har ikke
så mange monumenter at afsløre.
Frank McKinney Hubbard

FORURENING
På rådhuset er man nu og da nødt til
at drøfte luftforureningen for lukkede døre.
Forurening er noget vi må lære at
leve med, indtil vi dør af den.
Vil man protestere mod støjforureningen, skal man råbe højt.
Otto Ludwig

Næsten alle længes efter fred og
frihed, men kun meget få virker
ivrigt for de tanker, følelser eller
handlinger, som bidrager til at
skabe fred og frihed. Aldous Huxley
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Alle taler så varmt om verdensfreden, at det ligner lidt af nekrolog.
Når freden behandles på højeste
plan, går den hen over hovedet på
den lille mand. Otto Ludwig

FREMSKRIDT
Uhyrligheder, der udføres med den
undskyldning, at fremskridtet kræver det, er sædvanligvis ikke virkelige fremskridt, men bare uhyrligheder. Russel Baker

Ingen fred er evig. Men hver dag
freden varer er en vunden velsignelse. Kaj Munk

Fremskridt er kun muligt, hvis man
intelligent overtræder reglerne.
Boleslaw Barlog

Fredsduer behøver lange startbaner.
Gøtz Møller

Fremskridt mindsker ikke dumheden, det gør blot dumheden farligere.
Henri-Fréderic Blac

Kineserne er et klogt folk. Deres ord
for fred er ho-ping, som betyder
føde til alle.
John Boyd Orr

Sandt fremskridt består i, at man
holder øje med stedet, hvor man kan
blive stående. G. K. Chesterton

Man glemmer måske, hvor man har
begravet fredspiben, men aldrig,
hvor øksen ligger. Mark Twain
Fred bliver blot et navn for hviletiden mellem krige.
H. G. Wells

Menneskeheden er som en flok, der
er stuvet sammen i en bil, som kører
ned ad bakke i en frygtelig fart,
uden lys og med en fireårs dreng
bag rattet. På skiltene langs vejen
står: Fremskridt. Lord Dunsanny

FREMGANG
Politisk fremgang opnås ved enten
at tilpasse sig eller gå på tværs.
Konrad Adenauer

Det man kalder fremskridt er ofte
ikke andet end ombytningen af en
plage med en, der er endnu værre.
Havelock Ellis

Det sværeste, når man har fremgang, er at finde nogen, der glæder
sig på ens vegne.
Bette Midler

Fremskridt er den proces, hvor det
gennem strengt arbejde endelig
lykkes at lave så lidt som muligt,
hvad naturfolkene altid har gjort.
David Frost

Hvem har fået den latterlige ide, at
verden stadig går frem, når alle er
klar over, at hver efterfølgende
generation altid har været ringere
end den foregående. K. K. Steincke

Fremskridt er et rart ord, men det
kræver ændringer, og ændringer har
sine modstandere.
Robert F. Kennedy
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Den, der går i andres fodspor,
kommer aldrig foran.
Lars Larsen

Folk betragter det, staten gør for
dem, som fremskridt, men det, den
gør for andre, for socialisme.
Earl Warren

Er det fremskridt, hvis en kannibal
bruger kniv og gaffel.
Stanislav Jerzy Lec

Fremskridtets kunst består i at bevare orden midt i forandringerne, og
forandringer midt i orden.
Alfred North Whitehead

I dag er det faktisk lettere at komme
til Månen end at komme til fornuft.
Otto Ludwig

Fremskridtet er virkeliggørelsen
af utopier. Oscar Wilde

Menneskelige fremskridt fremmes
ikke ved ensartethed, men ved afvigelser.
Henry Louis Mencken

Mere arbejde betyder større fremskridt. Men fremskridt betyder
imidlertid også mere arbejde.
Deng Xiaoping

En del af uviljen mod nye tanker må
skrives på den konto, at man ærgrer
sig over, hvad man ikke selv har
fundet på. Jacob Paludan

FREMTIDEN
Mennesket tilbringer sin tid med at
tænke over fortiden, beklage sig
over nutiden og skælve for fremtiden. Nicolas-Sébastien Chamfort

Ethvert fremskridt er et tilbageskridt. Robert Storm Petersen

Fremtiden foruroliger os, fortiden
holder os fast. Derfor går vi glip af
nutiden. Gustave Flaubert

Flertallet af pionerer, som har frembragt udvikling, er blevet misforstået og grusomt forfulgt.
John D. Rockefeller

Den, der opfatter fremtiden som
modvind, går i den forkerte retning.
Martin Held

Hvad betyder fremskridt? At det går
menneskene bedre materielt og
biologisk stadig dårligere.
Jean Rostand

Den bedste forberedelse til et godt
arbejde i morgen er at gøre godt
arbejde i dag. Den bedste forberedelse til livet i fremtiden er at leve
nu. Elbert Hubbard

Den besindige retter sig efter
forholdene. Den ubesindige opgiver aldrig at indrette forholdene
efter sig. Alt fremskridt afhænger
derfor af den ubesindige.
George Bernard Shaw

For de svage: det uopnåelige, for de
frygtsomme: det ukendte, for de
tapre: chancen. Victor Hugo
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Jeg interesser mig meget for fremtiden, for jeg vil tilbringe resten af
mit liv i den.
Charles F. Kettering

Frihedens træ kan kun vokse, når
det vandes med tyrannernes blod.
Bertrand Barere
Frihed og retfærdighed er to fakler,
der tændes ved hinanden.
Georg Brandes

Det bedste ved fremtiden er, at den
kun kommer med en dag ad gangen.
Abraham Lincoln

Ingen fødes fri, enkelte bliver det.
Frithiof Brandt

Man er i live, så længe man gider
planlægge fremtiden.
Lise Nørgaard
Hele din fremtid ligger under din
hat. John Oldham
Fremtiden er undskyldningen for
alle dem, der intet vil gøre i nutiden.
Harold Pinter

Frihedens forskellige former betinger gensidigt hinanden. Kun det
frie menneske kan give friheden
videre til andre. H. C. Branner

Hvad fremtiden angår, er din
opgave ikke at forudse, men at gøre
den mulig.
Antoine de Saint-Exupery
Fremtiden er bedre værd at arbejde
for end nutiden, fordi der er så
meget mere af den. Herbert Samuel

Der gives intet menneske, som ikke
elsker frihed, men den retfærdige
kræver den for alle; den uretfærdige
kun til sig selv. Ludwig Börne

Fremtiden har ventet længe nok.
Hvis vi ikke tager hånd om den, vil
andre hænder gøre det.
Adlai Stevenson

Jeg får mere og mere det indtryk, at
man forveksler frihed med frækhed.
Gino Cervi

Fremtiden er mere usikker end nutiden. Walt Whitman

Frihed består i, at man kan gøre alt
det, som ikke skader andre.
Matthias Claudius

FRIHED
Den, som er god er fri, selv om han
er slave, den, som er ond, er slave,
selv om han er konge. Augustin

Frihed er retten til at gøre alt, som
ikke skader nogen anden.
Den
franske
erklæring
om
menneskerettighederne 1789.
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