Foregangsland eller skræmmebillede? Skarp og oplysende bog udforsker
Sverige anno 2022
Johan Varning Bendtsen: Det svenske eksperimen ̶ mellem foregangsland og skræmmebillede
I september 2022 skal svenskerne til valg, og der er udsigt til opbrud – både i politikken, men
også i den svenske selvforståelse. Men forandringerne i det svenske samfund rækker langt ud
over næste riksdagsvalg. Sverige befinder sig på et definerende tidspunkt i historien. I denne
indsigtsfulde bog undersøger journalist Johan Varning Bendtsen de både inspirerende og til tider
skræmmende perspektiver ved det svenske samfund anno 2022.
Sverige står i et vadested. Efter årtier som humanitær stormagt, demokratisk duks og feministisk
forbillede sker der i disse år gennemgribende forandringer i det svenske samfund.
Banderne skyder, militæret opruster, velfærden trænges tilbage, og identitetspolitikken vinder
frem. Vores blågule broderland er ikke noget ubekymret glansbillede med IKEA-møblement,
majstænger og hjemmekogt blåbærsuppe. Men hvad er Sverige anno 2022 så?
Dét spørgsmål er udgangspunktet i Det svenske eksperiment, hvor journalist Johan Varning
Bendtsen udforsker et land og en udvikling, som på en og samme tid er både fascinerende,
inspirerende og – mener mange – helt vildt skræmmende. Turen går til de udsatte forstæder, hvor
banderne hærger, til kasernen på Gotland, hvor russerskrækken lever, til feministisk festival, hvor
kvindekamp er klimakamp, og til Sverigedemokraternas højborg, hvor kulturkrigen raser.
Gennem interviews og reportager portrætteres et land, som i disse år forandres i grunden – hvor
selvforståelsen er til forhandling, og balancen mellem foregangsland og skræmmebillede er hårfin.
Velkommen til det nye Sverige.
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