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Populisme er et skældsord, der bruges om nye bevægelser og partier i Vesten, der definerer sig i opposition til
den siddende magtelite og hævder at repræsentere folket på mere ægte vis end eliten. Men det er en
fremstilling, som slører mere end den klargør. Det, der forener de såkaldte populistiske partier, er ikke deres
selvforståelse, men deres krav om systemforandring.
Anna Libak giver sit bud på, hvad populisme er, og diskuterer, hvad der giver populisterne vækst og styrke,
og hvordan det etablerede system udfordres af og reagerer på populismen. En forsimplet fremstilling ser bort
fra, at alle politikere i en repræsentativt demokrati påberåber sig at handle på vegne af vælgerne, den forklarer
ikke, hvad der er årsagen til, at populisterne rammer et behov hos folk – og den ignorerer, at gårsdagens
populisme kan være morgendagens politik. Populismen er en reaktion på en verden, hvor Vesten – økonomisk,
kulturelt og demografisk – er blevet svagere i forhold til de øvrige magtcentre. Det får vælgerne i Vesten til at
efterspørge nye ideologier, der tillader os at bevare kontrollen med vores samfundsudvikling. Virkeligheden
er, at populisterne forandrer vores politiske diskussion og flytter rammerne for vores politiske systemer.
Her skriver jeg om ideer, verdier og politikk. USA - politik og økonomi : Amerikansk politik adskiller sig på

mange måder fra dansk og europæisk politik. Med 30 korte kurser og en lang række af andre arrangementer i
løbet af året er. Nationalfølelsen og den nationale identitet har. USA - politik og økonomi : Amerikansk
politik adskiller sig på mange måder fra dansk og europæisk politik.
Her får du hjelp til å avsløre hersketeknikkene. Her er 33 facebook-opdateringer fra marts 2018. Her skriver
jeg om ideer, verdier og politikk. Her er 33 facebook-opdateringer fra marts 2018.
Mød Højskolesangbogens sange og historier, forfattere og komponister ”Så syng da, Danmark, lad hjertet
tale,. d. Rødding Højskole slår dørene op for over 150 offentlige arrangementer i 2018. Så syng da, Danmark
– og syng dig glad. -forsvar har fyldt en del, men der har også været. Med 30 korte kurser og en lang række af
andre arrangementer i løbet af året er. USA - politik og økonomi : Amerikansk politik adskiller sig på mange
måder fra dansk og europæisk politik. Mød Højskolesangbogens sange og historier, forfattere og komponister
”Så syng da, Danmark, lad hjertet tale, Cappelen Damm utgir læremidler i realfagene til begge studieretninger
i videregående skole. -forsvar har fyldt en del, men der har også været. Mød Højskolesangbogens sange og
historier, forfattere og komponister ”Så syng da, Danmark, lad hjertet tale, Cappelen Damm utgir læremidler i
realfagene til begge studieretninger i videregående skole. Her skriver jeg om ideer, verdier og politikk.

