
Sådan går vi op imod tidens populisme og autoritære strømninger 

Timothy Snyder: Om tyranni. 20 ting vi kan lære af det 20. århundrede 

 

Den politiske orden i USA står i 2017 over for trusler, der minder om den totalitarisme, som i forskellige 

aftapninger prægede Europa i sidste århundrede. Der er grund til at være dybt bekymret over situationen, 

advarer den amerikanske historieprofessor Timothy Snyder. 

  

”Nutidens amerikanere er ikke klogere end europæerne, hvis demokratier gav efter for fascisme, nazisme 

eller kommunisme i det 20. århundrede. En af USA’s fordele er, at det måske kan lære af andres erfaringer. 

Netop nu vil være et godt tidspunkt at gøre det på,” skriver Snyder i sin nye bog ‘Om tyranni’, der i denne 

uge er udkommet på amerikansk, og som kommer på dansk om to uger. 

 

I bogen præsenterer han 20 ting, vi kan lære af det 20. århundrede, og dermed leverer han en række gode 

råd til, hvad vi hver især kan gøre for at passe på demokratiet, som vi kender det. Blandt rådene er: ‘Tag 

ansvar for verden’, ‘Husk på din professionelle etik’ og ‘Pas på sproget’. 

  

“Vi er med stor hast ved at modnes til fascime. Denne amerikanske forfatter giver os ikke plads til mange 

illusioner om os selv." - Svetlana Alexievich, vinder af Nobels Litteraturpris  

“Så langt det mest overbevisende værk i modstandslitteraturen. (...) En lille bog, der præcis passer til at stå 

ved siden af din lommeudgave af grundloven og som føles næsten lige så vigtig. (...) Et værk med stærke 

rødder i historien som alligevel har ”hvad nu” som brændende platform.” - Carlos Lozada, The Washington 

Post 

 

Timothy Snyder (f. 1969) er historieprofessor ved Yaleuniversitetet i USA med Østeuropa, Centraleuropa og 

holocaust som forskningsfelter. Timothy Snyder er forfatter til en række prisbelønnede værker. 
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