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Fascismens arv i vår samtid.

USA:s första kvinnliga utrikesminister är Sverigeaktuell med
den internationella bästsäljaren Fascism. En varning.

1900-talet präglades av drabbningar mellan demokrati och fascism.
Det var en kamp om den mänskliga frihetens överlevnad en kamp
som ledde till miljontals oskyldiga människors död. Med tanke på
dessa fruktansvärda upplevelser är det lätt att tro att vi idag skulle

förkasta ideologiska arvtagare till Hitler och Mussolini.

I boken Fascism: En varning använder Madeleine Albright sina egna
barndomsupplevelser från ett krigshärjat Europa och sin erfarenhet
som framstående diplomat till att tydligt visa att vi inte lärt av

historien. Fascismen har inte bara levt vidare, den är i dag ett större
hot mot internationell fred och rättvisa än vid något annat tillfälle

sedan andra världskrigets slut.

Fascism: En varning är en angelägen kampskrift för vår tid, skriven



av USA:s första kvinnliga och mycket populära utrikesminister.
Boken inleds med ett specialskrivet förord till de svenska läsarna.

Pressröster om boken:

»Välskriven bok med många viktiga poänger. Orosmoln saknas
dessvärre inte runt om i världen, inklusive västvärlden. Man ska

aldrig luta sig tillbaka.« Upsala Nya Tidning

»Det här är en lärorik, viktig bok, ett passionerat försvar för den
värld av fred och frihet som vi tagit för given.« Ingalill Mosander,

Senioren

»Albright visar genom sina jämförelser och paralleller hur fascism är
en gradvis och därför mycket farlig utveckling ... Kapitlen kryddas
med personliga anekdoter från Albrights liv och gärning, det är
särskilt underhållande att läsa om hennes möten med många av de

män vars fascistiska tendenser hon diskuterar ... Fascism. En varning
är en varning om demokratins skörhet från Madeleine Albright som

varit med länge, ägnad åt dem som tar den för givet.«
Utrikesmagasinet

»Madeleine Albrights engagemang för den hotade demokratin är
påtagligt och äkta. Språket är spänstigt och präglat av djärva

metaforer ... det intressanta med Albrights varningsord är budskapet
att den liberala demokratin är hotad.« Östra Småland

»Skarpsynt analytisk.« Hemmets vän

»Albright [has] serious credibility on the subject. She witnessed the
evils of Fascism firsthand, as her book movingly chronicles. And she
effectively makes the case: pay more attention to the signals, subtle

and strong. A lot more.« The New Yorker

»Why, as Madeleine Albright asks early in her new book, are we
once again talking about fascism? Who better to address these
questions than Albright, whose life was shaped by fascism and

whose contribution to the cultivation of democracy as a stateswoman
and private citizen is unparalleled? In Fascism: A Warning Albright
(with Bill Woodward) draws on her personal history, government
experience and conversations with Georgetown students to assess
current dangers and how to deal with them.« New York Times

»Fascism is the work of a woman who knows authoritarianism when
she sees it. And she sees the seeds of it not only in a slew of leaders

hell bent on subverting democratic norms Turkey s Erdo an,
Venezuela s Maduro, Hungary s Orbán, and others but also in Donald

Drumpf, whom she calls in the book the first antidemocratic



president in modern U.S. history. «The Daily Beast

»Incisive Albright offers cogent insights on worrisome political
trends.« Publishers Weekly
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