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PDF NY OPDATERET UDGAVE Otte skelsættende begivenheder har bragt populismen i centrum. Brexit,

valget af Donald Trump som USA’s præsident, valg i Tyskland, Østrig, Tjekkiet, og Italien, hvor populisterne
vandt frem – og i Holland og Frankrig, hvor de ikke fik den fremgang man havde forventet, og som mange
havde frygtet. Men hvad er det, populisterne vil? Og hvorfor dukker populismen op nu og med så megen
slagkraft i det liberale demokratis kerneområde i Europa og USA? Det er de spørgsmål Mogens Herman

Hansen analyserer og besvarer i denne bog. Mogens Herman Hansen (f. 1940) er lektor emeritus (KU) og en
af verdens førende kendere af oldgræsk historie og samfundsforhold. Hans bog om Athens demokrati er

udgivet på dansk, engelsk, tysk, fransk, italiensk, polsk og kinesisk. Han har holdt gæsteforelæsninger ved
bl.a. Oxford, Cambridge, Harvard, Princeton, Stanford, Yale og Sorbonne. De seneste år har han også

markeret sig med en række dansksprogede bøger om politisk filosofi og demokratiets historie og idé – bl.a.
Demokrati som styreform og som ideologi (2010), Demokratiets historie fra oldtid til nutid (2012) og En

gentænkning af demokratiet (2017).
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