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VAD ÄR FASCISM?
En kort introduktion
KEVIN PASSMORE

Vad är fascism? Är det en revolutionär eller reaktionär ideologi? Eller kan den vara både och? Det är svårt att definiera
fascism. För hur ska man betrakta en ideologi som strävar
efter gamla traditioner samtidigt som den fascineras av modern teknologi? En ideologi som predikar politiskt våld
samtidigt som den kräver lag och ordning.
I Vad är Fascism? reder Passmore ut paradoxerna i ett av
de mest omstridda fenomenen i vårt moderna samhälle. I
boken ingår den senaste forskningen om fascismens utbredning från Italien till Tyskland och till resten av världen samt
omprövar den högerextrema rörelsens utveckling under
2000-talet.
”Släpper vi den moderna extremhögern ur vårt grepp genom att undvika frågan om fascism? Ytterst beror bemötandet av fascismen inte på vetenskapliga bedömningar av
vad som hände i det förflutna eller på kategorisering. Vi kan
inte bjuda yttersta högern motstånd genom att definiera den
som fascistisk – hur många likheter det än finns. Vi måste
istället inrikta oss på de faror den representerar idag, och på
insikten att icke fascistiska rörelser, som spelar enligt de demokratiska spelreglerna, också kan hota anständiga värden.
Frågan om värderingar är en fråga för samhället i dess helhet, inte bara för forskare.”
Kevin Passmore

Om författaren
Kevin Passmore är professor i historia vid universitetet i
Cardiff. Förutom om fascism forskar han och skriver om den
högerextrema rörelsen i Europa från 1870 och om historisk
teori.

”Passmores verk Vad är fascism? tillhör en av den internationella fascismforskningens viktigaste verk. Det är med stor
glädje jag rekommenderat Arx Förlag att ge ut den i svensk
översättning. Boken är delvis en inlaga i en vetenskaplig
debatt inom fascismforskningen, som handlar om hur ideologin bör definieras. Men framför allt är verket en utmärkt
översyn om fascismens historia och ideologiska tankevärld.
Det vill säga omistlig läsning i en tid, då mörkret återigen
sänker sig över Europa.”
Henrik Arnstad
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