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Anna-Lena Lodenius är journalist och författare 
och har studerat politiskt våld och extremism 
samt olika schatteringar av rasism och främ-
lingsfientlighet i över 20 år. Detta har bland 
annat resulterat i böcker som Extremhögern 
(1994), Vit makt och blågula drömmar (1998) 
och Gatans parlament (2006).

Mats Wingborg är författare och journalist med 
inriktning på utvecklingsfrågor, arbetsmarknad, 
asiatisk politik, den globala fackföreningsrö-
relsen samt främlingsfientlighet. Han har bland 
annat skrivit böcker och skrifter om Indien,
Kina och om etnisk diskriminering.

Författarna har gemensamt gett ut böckerna 
Svenskarna Först? Handbok mot rasism och 
främlingsfientlighet (1999), Global Respekt 
(2006), Migrantarbetare (2008) och Slaget om 
svenskheten – Ta debatten med Sverigedemo-
kraterna (2009).
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”Vi sätter 
kärleken 
till hela 
världen 
över 
kärleken 
till 
fädernes-
landet.”
August Palm, föredrag 
Hvad vil Socialdemokraterna, 
Malmö den 6 november 1881
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Arbetarrörelsen och högerpopulismen

Högerpopulismen växer i Europa. Den 
riktar sin udd mot minoritetsgrupper och 
fattigare regioner, men framför allt mot romer
och muslimer. Högerpopulismen hotar också 
arbetarrörelsen, i dubbel bemärkelse: Den tar 
väljare från vänstern samtidigt som den ger 
stöd åt högerns politik. De borgerliga partierna 
vacklar och bjuder in till samarbete, arbetar-
rörelsen tar oftare strid. Hur ser en fungerande 
strategi mot högerpopulism ut? Vi reste ut 
i Europa för att söka svaren.

NY BOK

KrutdurK Europa
Arbetarrörelsen och  
högerpopulismen

Högerpopulismen växer i Europa. Den riktar sin udd 
mot olika minoritetsgrupper, det kan handla om att 
mobba ut mindre språkgrupper eller fattigare regio-
ner. Men framför allt riktar sig hatet idag mot romer 
och muslimer.

Men högerpopulismen hotar också arbetarrörelsen, 
i dubbel bemärkelse: Den tar väljare från alla partier, 
men mest från vänstern. Samtidigt som partierna i 
stort sett alltid stöder en högerpolitik. 

Vi har fått ett nytt politiskt landskap med inslag 
av partier som ifrågasätter demokratins grundvalar: 
tron på allas lika värde och rättigheter. I detta land-
skap vacklar de borgerliga partierna som i allt fler 
länder lånar idéer och bjuder in till olika allianser med 
högerpopulisterna. Samtidigt som arbetarrörelsen 
oftast tar strid.

Krutdurk Europa handlar om hur det ser ut i Europa 
med minoriteter, motsättningar och flykting- och in-
tegrationspolitik. Men också vad som kännetecknar de 
främlingsfientliga partierna och hur de kan bekämpas. 
Vilka strategier har prövats och vilka fungerar? Har 
vi något att lära av andra europeiska länder? För att 
ta reda på detta reste Anna-Lena Lodenius och Mats 
Wingborg ut i Europa och ställde frågor till forskare, 
politiker, facket, journalister och andra. 

anna-Lena Lodenius är journalist och författare 
och har studerat politiskt våld och extremism samt 
olika schatteringar av rasism och främlingsfientlighet 
i över 20 år. Detta har bland annat resulterat i böcker 
som Extremhögern (1994), Vit makt och blågula drömmar 
(1998) och Gatans parlament (2006).

Mats Wingborg är författare och journalist med 
inriktning på utvecklingsfrågor, arbetsmarknad, 
asiatisk politik, den globala fackföreningsrörelsen 
samt främlingsfientlighet. Han har bland annat 
skrivit böcker och skrifter om Indien, Kina och om 
etnisk diskriminering. Författarna har gemensamt 
gett ut böckerna Svenskarna Först? Handbok mot rasism 
och främlingsfientlighet (1999), Global Respekt (2006), 
Migrantarbetare (2008) och Slaget om svenskheten – Ta 
debatten med Sverigedemokraterna (2009).
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