HASTIGHED
Problemet med mig er, at jeg er 50
eller 100 år forud for min tid. Min
hastighed er meget hurtig. Nogle
ministre har måttet droppe ud af
min regering, fordi de ikke kunne
følge trop.

IDI AMIN

FORVEKSLING
Sommetider forveksler folk den
måde, jeg taler på, med hvad jeg
tænker.
JØDEUDRYDDELSE
Tyskland er det sted, hvor Hitler
var premierminister og øverste
kommandør, han dræbte over
6.000.000 jøder. Dette skyldes, at
Hitler og alle tyske folk vidste, at
jøder ikke er mennesker, der
arbejder i verdens interesse, og det
var derfor, de dræbte jøderne med
gas i Tyskland.

General Idi Amin Dada Oumee
(født Idi Awo-Ongo Angoo 17. maj
1928 - 16. august 2003) var
militær diktator i Uganda fra den
25. januar 1971 til den 13. april
1979. Amin tog sit stammetilhørsforhold meget alvorligt og
udførte under sit diktatur en lang
række forfølgelseskampagner mod
andre stammer. Der menes at være
udført tortur og mord på et sted
mellem 100.000 og 500.000
personer i årene fra 1971-1978.Idi
Amin flygtede efter krigen mellem
Uganda og Tanzania via Libyen,
Iraq til Saudi Arabien, hvor han
senere døde.

POLITIK
Politik er som boksning -du forsøger at slå dine modstandere ud.
Jeg er Afrikas helt.
YTRINGSFRIHED
Der er ytringsfrihed, men jeg kan
ikke garantere frihed efter, at talen
er holdt.

DRAB
Jeg er nødt til at holde lov og
orden, og det betyder, at jeg er nødt
til at dræbe mine fjender, før de
dræber mig.

Forsøger han at gå på vandet?
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til mafiaen. Han appellerede dog
dommen, og den 30. oktober 2003
blev han frikendt ved en
appeldomstol. Retten slog fast, at
han havde haft stærke forbindelser
til mafiaen frem til 1980, og at han
havde brugt dem til at fremme sin
politiske karriere.

GIULIO
ANDREOTTI

BEGRÆNSNINGER
Jeg kender mine begrænsninger,
men når jeg kigger mig omkring,
indser jeg, at jeg ikke just lever i en
verden af giganter.
BESKYLDNINGER
Bortset fra de puniske krige, har
jeg fået skylden for næsten alt.
DOMMERE
Dommerne er et problem. Loven
er lige for alle, bortset fra dem.

Giulio Andreotti (14. januar 1919
i Rom - 6. maj 2013 i Rom) var en
italiensk kristendemokratisk politiker, og den sidste af dette partis
tidligere premierministre mellem
1989 og 1992. Han var også
Italiens udenrigsminister mellem
1983 og 1989. Hans sidste
valgperiode var præget af
afsløringer af korruption, der til
sidst ødelagde hans parti. Den 24.
oktober 1990 fortalte han om
eksistensen af Operation Gladio, et
hemmeligt
antikommunistisk
NATO-netværk. I november 2002
blev han dømt til 24 års fængsel for
sin rolle i mordet på journalisten
Mino Pecorelli i 1979. Pecorelli
havde offentliggjort beskyldninger
om, at Andreotti havde forbindelse

MAGT
Magten trætter dem, der ikke har
den.
MEDMENNESKER
Du synder måske ved at tænke
dårligt om dine medmennesker men ofte tænker du rigtigt.

Andreotti ved OL 1960 i Rom
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anholdt i London på anmodning
fra Spanien og sat i husarrest.
Sagen endte med, at han ikke blev
udleveret på grund af sin
svækkede sundhedstilstand. Han
var tidligere anklaget for forbrydelser mod menneskeheden og
for talrige tortur- og mordsager.

AUGOSTO
PINOCHET

AFSTEMNING
Glem ikke, at i verdenshistorien
var der en folkeafstemning, hvor
Kristus og Barabbas blev dømt, og
folk valgte Barabbas.
DIKTATOR
Ikke et eneste blad bevæger sig i
dette land, hvis jeg ikke er den ene,
der flytter det.

General Augusto José Ramón
Pinochet Ugarte (født 25.
november 1915 i Valparaíso, død
10. december 2006 i Santiago de
Chile) var leder af militærdiktaturet, der regerede Chile fra
1973 til 1990. Han kom til magten
via et blodigt kup, der afsatte den
socialistiske præsident Salvador
Allende.
Efter
hans
magtovertagelse
indledtes en undertrykkelse af den
venstreorienterede opposition, der
medførte omkring 3000 døde og
forsvundne personer. Kuppet
afsluttede en periode med politisk
spænding mellem Chile og USA.
USA havde gennem CIA søgt at få
fjernet Allende. Selv om Pinochet
gik af som præsident i 1990, var
han øverstkommanderende for
hæren til 1998. På en rejse i
oktober 1998 blev Pinochet

FN
Mit bibliotek er fyldt med FNfordømmelser.
FORFØLGELSE
Romerne huggede hovederne af de
kristne, men de fortsatte med at
dukke op igen på den ene eller
anden måde. Noget lignende sker
med marxister.
MENNESKERETTIGHEDER
Den eneste løsning på spørgsmålet
om menneskerettigheder er glemslen.
VALG
Jeg vil dø engang, og den person,
der afløser mig, skal også dø. Men
valg, vil I ikke opleve.
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I starten mødtes den nye præsident
med velvilje hos det amerikanske
folk, men da han snart efter
benådede Richard Nixon, mødtes
han med mistro og i 1976 tabte han
valget til Jimmy Carter.

GERALD
FORD

ANSVAR
En stor nation kan ikke afvise sit
ansvar. Ansvar afvist i dag vender
tilbage som en mere akut krise i
morgen.
BESLUTNING
I et demokrati har offentligheden
ret til at vide, ikke alene hvad
regeringen beslutter, men hvorfor
og gennem hvilken proces.

Fra 1949 til sin tiltræden som
vicepræsident i 1973 sad Ford som
medlem af repræsentanternes hus
(kongressen), hvor han var
minoritetsleder i perioden 19651973. I 1963-1964 var han
ligeledes medlem af Warrenkommissionen, der blev nedsat på
grund af attentatet mod John F.
Kennedy.
Den 8. august 1974 syntes alle
muligheder for, at Richard Nixon
kunne undgå en rigsretssag på
grund af Watergate-skandalen at
være udtømte, og han valgte derfor
- som den hidtil eneste
amerikanske præsident - at træde
tilbage i utide. Gerald Ford blev
taget i ed som USA's præsident af
den 9. august 1974, hvorefter den
nye præsident fulgte ekspræsident
Richard M. Nixon ud til
helikopteren bag plænen ved Det
Hvide Hus.

BUDGET
Det er nedslående, hvor svært det
er for en præsident at skære bidder
af et $305.000.000.000 budget.
BUREAUKRATER
En af de varige sandheder i en
nations hovedstad er, at bureaukrater overlever.
EFFEKTIVITET
Tre martini-frokoster er ved at
blive indbegrebet af den amerikanske effektivitet.
FORDØMMELSE
Jeg synes ikke, vi skal gå så
pokkers fordømmende rundt i
verden og befri folk, medmindre
det er direkte relateret til vores
egen nationale sikkerhed.
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GOLF
Jeg ved, jeg er blevet bedre til golf,
fordi jeg hver gang rammer færre
tilskuere.

NUTID
Nutiden er mere lignende, som den
er nu, end den tidligere har været.
POLITIK
Hvis følelser og barmhjertighed
ikke er kompatible med politik, så
er der noget galt med politik.

Jeg vil gerne tilbagevise alle Bob
Hopes påstande om, at jeg på min
seneste golfrunde ramte en ørn
(eagle) en lille fugl (birdie) samt
en elg og et elsdyr.

RADIO
Jeg ser en mængde baseball på
radioen.
REGERING
En regering stor nok til at give dig
alt, hvad du ønsker dig, er også stor
nok til at tage alt, hvad du ejer fra
dig.

MENINGSMÅLING
Jeg kan ikke læne mig op ad
offentlige meningsmålinger, for at
få at vide, hvad der er rigtigt.
MOR
Der er intet arbejde, ingen
virksomhed mere udfordrende,
mere ansvarsfuldt og mere
byrdefuldt end at være mor.

RYSTENDE
Hvis Lincoln havde været i live i
dag, ville han have vendt sig i sin
grav.
UAFHÆNGIGHED
Vi erklærede vor uafhængighed
for 200 år siden, og vi er ikke i
færd med at tabe den til computere
eller kortblandere.

NAVNE
Selvfølgelig er det et stort
privilegium og mig en fornøjelse
at være her på Yale Law School
Sesquicentennial Convocation. Og
jeg udfordrer hermed en af jer til at
sige det samme og gnaske
tyggegummi samtidig med.
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