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SVENSK MÅNGFALDSPOLITIK
En kritik från vänster
GÖRAN ADAMSON

Mångfald och multikulturalism är, sägs det, progressiva idéer med
tydlig vänsterprägel. Därför ses kritiken som reaktionär och rasistisk. Stämmer detta? För att få svar på denna fråga har mångfaldens
roll inom svenska universitet studerats.
Anti-rasismen är mångfaldens paradnummer. Boken vill visa att
ryktet är oförtjänt – i själva verket innehåller multikulturalismen
en mängd egenskaper som vetter mot rasism. Multikulturalister
ersätter rasism mot andra kulturer med fascination och nyfikenhet.
I båda fallen sätter man minoritetsgruppen på piedestal för avsky
eller idealisering och utestänger den från normalt mänskligt liv.
Men syftet med boken är inte att enbart beskriva vad som händer inom universitetet, utan vad som händer i samhället. Mångfaldens progressiva försvarare ser inte att de idéer de slåss för är
reaktionära.
”Det enda politiska parti i Sverige
som talar om rötter med samma
entusiasm som mångfaldsförespråkarna
är Sverigedemokraterna.”
Författaren

”I allt tal om mångfald sitter individens
oberoende fortfarande trångt till, också i
de miljöer där friheten borde vara störst.”
Professor Per Bauhn

Om författaren
Göran Adamson är lektor i sociologi vid Malmö Högskola.
Hans avhandling, framlagd vid London School of Economics
and Political Science, handlar om europeisk högerpopulism.
Han ställde frågan: Varför röstar människor på dessa partier? Göran Adamson fann att det berodde mindre på rasism
än på populism – alltså på en kritik av den politiska eliten.
Väljarna kände sig inte som insiders utan som outsiders.
Göran Adamsons forskningsintresse är numera ett angränsande område – multikulturalism och mångfald.
Han har varit bosatt i Vietnam, Indonesien och Etiopien.

Titel: Svensk mångfaldspolitik – En kritik från vänster
Författare: Göran Adamson
Omfång: 184 sidor
Format: 135 x 210 mm
Utförande: Häftad
Utkommer: 12 mars 2014

Recensionsdag: 2014-03-12
isbn: 978-91-87043-22-2

För mer information kontakta
Hanserik Tönnheim
070 795 00 48
hanserik@arxforlag.se
Karin Stangertz
073 641 26 17
karin@arxforlag.se
www.arxforlag.se

Ar x förl ag ab | Fr i d he msväge n 2 , 2 1 7 74 Ma lmö | info@ar x forl ag .s e | w w w.ar x forl ag .s e

ARX
FÖRLAG

