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Populismens klassekamp Kristian Thorup Hent PDF Forlaget skriver: Hvordan kan venstrefløjen vinde Dansk
Folkepartis arbejdervælgere tilbage? Det er det centrale spørgsmål i Populismens klassekamp.

Gennem de seneste årtier har arbejdervælgerne i tiltagende grad flyttet sig mod Dansk Folkeparti og
højrefløjen, mens venstrefløjen i større og større udstrækning udgøres af højtuddannede akademikere. Mellem
de to samfundsgrupper udspiller der sig en kulturel klassekamp, som omhandler deres radikalt forskellige

livsstile og værdier – ikke mindst i forhold til udlændingepolitikken.

Populismens klassekamp undersøger denne kulturelle klassekamp og forsøger at forklare, hvorfor splittelsen
mellem arbejderklassen og venstrefløjen er opstået, og hvordan den kan forsones.

Bogens forfatter forsøger også at vise den oversete sandhed i populismen: Ved at undersøge den indignation
og utilfredshed,som populismen udspringer af, kan vi lære meget om ulighederne i vor tids globaliserede

klassesamfund.

Det sker bl.a. gennem en række interview med DF-vælgere om den stigmatisering, de mærker fra
omgivelserne, samt om, hvordan de selv ser på venstrefløjens politikere og vælgere.

Kristian Thorup er cand.soc., skribent og debattør, bl.a. i Dagbladet Information.
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