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Balkaniseringen av Europa Sylo Taraku Hent PDF Forlaget skriver: Sylo Taraku flyktet fra krigen på Balkan
til Norge på 1990-tallet og omfavnet håpet om at mer internasjonalt samarbeid skulle skape en fredeligere
verden. Nå kjenner han igjen noen av de prosessene som rev hans gamle hjemland i filler. Over hele Europa
er mønsteret det samme: Populister vinner, det politiske sentrum krymper, folk splittes og tilliten mellom dem
svekkes. Når datteren hans Donika, som nettopp har fyllt 18 år, vil vite mer om familiens bakgrunn, innser
Taraku at det er på tide å gjøre opp status: Hva bør man mene om den pågående balkaniseringen av Europa?
Hvordan kan polariseringen stoppes og det liberale demokratiet forsvares? Gjennom en rekke reiser på kryss
og tvers av et urolig kontinent leter Taraku etter svar. Han vil finne ut hvordan vi kan leve sammen i en

framtid med større verdiforskjeller og mer kulturelt mangfold. Balkanisering av Europa er en svært lesverdig
situasjonsbeskrivelse, men også et reflektert forsvar for et åpent fellesskap som ikke feier problemer under

teppet. Det avgjørende blir å finne politiske løsninger som motvirker fremmedgjøring og mistillit.
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skulle skape en fredeligere verden. Nå kjenner han igjen noen av de
prosessene som rev hans gamle hjemland i filler. Over hele Europa er

mønsteret det samme: Populister vinner, det politiske sentrum
krymper, folk splittes og tilliten mellom dem svekkes. Når datteren
hans Donika, som nettopp har fyllt 18 år, vil vite mer om familiens
bakgrunn, innser Taraku at det er på tide å gjøre opp status: Hva bør
man mene om den pågående balkaniseringen av Europa? Hvordan
kan polariseringen stoppes og det liberale demokratiet forsvares?

Gjennom en rekke reiser på kryss og tvers av et urolig kontinent leter
Taraku etter svar. Han vil finne ut hvordan vi kan leve sammen i en
framtid med større verdiforskjeller og mer kulturelt mangfold.

Balkanisering av Europa er en svært lesverdig situasjonsbeskrivelse,
men også et reflektert forsvar for et åpent fellesskap som ikke feier

problemer under teppet. Det avgjørende blir å finne politiske
løsninger som motvirker fremmedgjøring og mistillit.
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