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Hvad er populisme? Jan-Werner Müller Hent PDF Populister hele horisonten rundt – venstrepopulister,
højrepopulister, Brexitpopulister, nationalstatspopulister osv. Vi kalder i flæng hinanden og vores politikere

for populister. Men hvad er populisme?

Jan-Werner Müller leverer med sin lille, skarpe bog den bedste forklaring på populismens fremgang – fra
Trump i USA over Marie le Pen i Frankrig til Viktor Orban i Ungarn. Populisme kan nemlig ikke bare

bortforklares som tabernes protest, demagogers spil på befolkningens fremtidsangst eller vælgernes idioti.

Populisme, argumenterer Müller, er først og fremmest kendetegnet ved forestillingen om folket som en
entydig moralsk størrelse. Dernæst ved at alle andres holdninger afvises som ufolkelige. Det er det sidste, der

gør populismen anti-demokratisk.
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