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Med løfter om at ”dræne sumpen” og ”gøre Amerika stort 

igen” vandt Donald Trump for fire år siden kampen om at blive 

præsident for USA, og i dette efterår forsøger han at gentage  

succesen. Tilsvarende har vi i de senere år set i mange andre 

lande: Politikere vinder valg eller befæster deres stillinger ved 

at love kamp mod påståede eliter og ved at slå på nationali- 

stiske følelser. Typisk benytter de så efterfølgende deres magt til 

at indskrænke borgernes rettigheder.

I denne bog undersøger danske forskere de senere års ud-

vikling i en række lande, der har det tilfælles, at deres 

demokratiske indretning bliver indskrænket bid for bid – i 

demokratiets eget navn. Forfatterne demonstrerer, hvordan 

den demokratiske virkelighed af i dag er en mangfoldighed og 

undertiden en sammenblanding af demokratier og såkaldte  

autokratier, hvor magten er placeret hos én gruppe, der  

bruger og udhuler de demokratiske spilleregler til at sikre sig 

fortsat magt. 

Redaktørerne siger:

”Demokrati er ikke en absolut størrelse, men noget, der 

kan være mere eller mindre velfungerende. Tilsvarende  

findes demokratiets modsætning, autokratiet, i mange 

forskellige afskygninger. Det har derfor været magt-

påliggende for os at præsentere konkrete analyser af de  

enkelte lande eller regioners udvikling, fremfor at sætte bestemte 

idealtyper op, som vi kunne bruge til at måle ud fra. På den måde 

kan vi nok spore fælles mønstre og træk, men vi bliver også  

opmærksomme på forskelligheden i måden, de træder frem på.”

OM REDAKTØRERNE
Peter Seeberg er lektor, ph.d. ved Center for Mellemøststudier, 

Syddansk Universitet. Han har i mange år forsket i mellemøstlige 

anliggender og i forholdet mellem EU og Mellemøsten. Mikkel 

Thorup er professor, ph.d. i idéhistorie ved Aarhus Universitet og 

forsker bl.a. i den politiske og økonomiske tænknings historie.

 

DEMOKRATIETS KRISE OG DE 
NYE AUTOKRATIER
Red. af Peter Seeberg og Mikkel 

Thorup

ISBN 978 87 7219 120 1

368 sider

PRIS 299,95 kr.

UDKOMMER 22. SEPTEMBER 2020

KONTAKT
Peter Seeberg

seeberg@sdu.dk

Tlf. 22 38 54 70

Mikkel Thorup

idemt@cas.au.dk

Demokratiets krise


