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Folket og magten Samuel Rachlin Hent PDF Midt i opbrud og ny verdensorden har populismen grebet den
vestlige verden. Journalist og politisk kommentator Samuel Rachlin undersøger populismens væsen, historie

og betydning i skarp debatbog.

En populistisk bølge ruller over den vestlige verden. En række kontroversielle partier og politikere har de
senere år vendt op og ned på etablerede systemer, og en ny global verdensorden er ved at tage form.

Berlinmurens fald markerede for over 25 år siden et farvel til ideologiernes kamp i det 20. århundrede, men
først nu er det 21. århundredes opgør ved at tegne sig: kampen mellem det liberale demokrati og populismen.

Populisme er ikke en uforanderlig, dogmatisk ideologi, men en tilpasningsdygtig gople; et ideologisk
bløddyr, der kan tage form efter omgivelserne og det rum, den udfolder sig i. Centralt for populismen er dog
opfattelsen af, at folket kæmper mod en korrumperet elite. Folket må tage magten tilbage, uanset midler og

konsekvenser for demokratiet.

Med FOLKET OG MAGTEN undersøger journalist og mangeårig korrespondent Samuel Rachlin
populismens væsen, historie og betydning. Hvad der hidtil har været en opposition til de etablerede systemer,

er nu rykket ind i magtens centrum i Det Hvide Hus. Det er på tide at kalde tingene ved rette navn.

SAMUEL RACHLIN (f. 1947) er journalist, politisk kommentator og forfatter til en række bøger, senest Jeg,
Putin (2014) og Bag den kolde krigs tåger (2016).

 

Midt i opbrud og ny verdensorden har populismen grebet den
vestlige verden. Journalist og politisk kommentator Samuel Rachlin

undersøger populismens væsen, historie og betydning i skarp
debatbog.

En populistisk bølge ruller over den vestlige verden. En række
kontroversielle partier og politikere har de senere år vendt op og ned
på etablerede systemer, og en ny global verdensorden er ved at tage
form. Berlinmurens fald markerede for over 25 år siden et farvel til
ideologiernes kamp i det 20. århundrede, men først nu er det 21.
århundredes opgør ved at tegne sig: kampen mellem det liberale

demokrati og populismen.

Populisme er ikke en uforanderlig, dogmatisk ideologi, men en
tilpasningsdygtig gople; et ideologisk bløddyr, der kan tage form
efter omgivelserne og det rum, den udfolder sig i. Centralt for
populismen er dog opfattelsen af, at folket kæmper mod en

korrumperet elite. Folket må tage magten tilbage, uanset midler og
konsekvenser for demokratiet.

Med FOLKET OG MAGTEN undersøger journalist og mangeårig
korrespondent Samuel Rachlin populismens væsen, historie og

betydning. Hvad der hidtil har været en opposition til de etablerede



systemer, er nu rykket ind i magtens centrum i Det Hvide Hus. Det er
på tide at kalde tingene ved rette navn.

SAMUEL RACHLIN (f. 1947) er journalist, politisk kommentator
og forfatter til en række bøger, senest Jeg, Putin (2014) og Bag den

kolde krigs tåger (2016).
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