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I Fascisme: en advarsel viser Madeleine Albright, at fascisme stadig er en trussel. Demokratiets fremdrift 

efter Berlinmurens fald er gået i stå igen. USA bliver i dag regeret af en præsident, som splitter 

befolkningen og håner de demokratiske institutioner, og i mange lande svækkes den politiske midte, 

mens yderfløjene styrkes.  

Bogen er Madeleine Albrights personlige beretning om fascismen i det tyvende århundrede og en 

beskrivelse af, hvordan den stadig præger verden. I betragtning af århundredets rædsler kunne man 

forvente, at verden i dag ville afvise åndelige efterfølgere til Hitler og Mussolini. I Fascisme: en advarsel 

trækker Madeleine Albright på sine egne erfaringer som barn i et krigshærget Europa og karrieren som 

diplomat, når hun sætter spørgsmålstegn ved den forventning. 

Fascisme: en advarsel er en bog til tiden, men den er relevant til alle tider. Den er skrevet af en kvinde, som 

ikke bare har studeret historien, men formet den. Og bogen viser, hvilke dele af historien vi er nødt til at 

forstå, og de spørgsmål vi må stille, hvis vi skal undgå at gentage fortidens tragiske fejl.  

 

Udenlandske anmeldercitater: 

”Der er uvurderlig visdom på hver side.” - Booklist 

”Skarpsindig … (Albright) tilbyder overbevisende indsigter om bekymrende politiske tendenser.” - 

Publishers Weekly 

”Kloge råd i en farlig tid.” - Kirkus Reviews 

”Hendes bog er dedikeret til fascismens ofre, men også til ”alle der bekæmper fascismen i andre og i sig 

selv”. Mrs.  Albright har optjent retten til at ytre denne ambitiøse mission. På et tidspunkt, hvor 

spørgsmålet ”er det sådan her, det begynder” jager de vestlige demokratier, skriver hun med sjælden 

autoritet.” - Economist 

 

Madeleine Albright var USA’s udenrigsminister fra 1997 til 2001, og før arbejdede hun i Det Hvide Hus og 

som FN-ambassadør. Hun er født 1937 i Tjekkoslovakiet og voksede op først i London og siden i Beograd, 

indtil familien i 1948 emigrerede til USA efter det kommunistiske kup i Tjekkoslovakiet. To af hendes 

tidligere bøger, Vinter i Prag og Madam Secretary, er oversat til dansk.  
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