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Tonläget har ändrats - skriver minister 
Pär Stenbäck i ny bok om demokrati 

Donald Trump och Brexit är fenomen som visar att demokratiska val kan 
resultera i överraskningar som tvingar fram nytänkande och 
omvärderingar. Det samma gäller de framgångar som populistiska och 
högerextrema partier registrerat i många europeiska länder. 

Demokrati under hot? 

Det är en frågeställning som ministern och samhällsdebattören Pär 
Stenbäck söker svar på i en ny bok.

Pär Stenbäck skriver att - tonläget har ändrats när bakslagen kommit 
med auktoritära ledare och växande kaos i länder som formellt har 
bekänt sig till demokratins spelregler. 

Förvirring, osäkerhet och rådlöshet. 

- Det är svårt att undvika de orden när det gäller att beskriva 
världssamfundets mentala tillstånd. Den avtalsbundna världsordningen 
är i gungning, nya makter gör anspråk på inflytande och det europeiska 
fredsprojektet knakar i fogarna. Nya rörelser mobiliserar med nativism, 
fundamentalism och populism som drivkrafter, säger Stenbäck.

Han fortsätter att flykting- och migrantströmmarna har visat sig ha en 
politisk sprängkraft av oanade mått. 

- Teknologin står sannolikt inför nästa jättekliv, in i en era med okända 
konsekvenser för mänskligheten. Samtidigt ställs allt oftare frågan om 



den västerländska demokratin har sett sina bästa dagar och nu är på väg
mot solnedgången

Boken - "Demokrati under hot" -  är en utgåva från tankesmedjan 
Magma, skriven av Pär Stenbäck.

För försäljningen och distributionen av boken ansvarar Labyrinth Books.

- Vi är oerhört glada över samarbetet med Magma och att vi får 
distribuera Pär Stenbäcks viktiga bok. Boken tar fasta på nya kraftfulla 
fenomen i samhället och på den internationella spelplanen. Demokrati 
under hot - är ett värdefullt och efterlängtat inlägg i diskussionen om det 
som händer i världen och runt omkring oss, säger Allan Blom, vd för 
Labyrinth Books. 
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