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Annan Information
Jag tror det låter människor känna sig ganska hjälplösa, ganska utsatta, och samtidigt är de
tvungna att tävla eller åtminstone se sig som i konkurrens med andra människor. Även deras
taktik verkar springa parallellt, särskilt när det gäller fredspolitikens politik. Både Ms Le Pen
och Mr Wilders mötte hat-talprov i år, en för att jämföra muslimska gataböner till nazistiska
ockupationen, den andra för att kräva "färre marockaner" i Nederländerna. ("Han säger det
som det är. Och jag tror att det här är just det som händer överallt i Europa. Holland var en
imperial makt, men invandrare som kom efter andra världskriget var för det mesta inte från

sin tidigare koloni Indonesien. Med tanke på politisk oro och offentlig ilska kan EU inte lita på
ett tekniskt tillvägagångssätt. det måste tas upp för nya initiativ helt och övertygande från
början. Lokala partiledare är fortfarande chockade över resultatet i staten, ett CDU-fäste sedan
tysk återförening 1990. "Jag har ingen förklaring till det", säger Ulrich Reusch, CDUs regionala
ordförande i Meissen. Schulz varnade Tsipras mot att avvika från EU: s hållning mot Ryssland
i Ukraina-krisen. E-postadress Karaktärer Använd 0 Kommentera Kommentarer Kommentera
Politik Kommentar Policy Kommentarer som inkluderar profanity, personliga attacker eller
annat olämpligt material kommer att tas bort. Vi måste agera, om vi inte vill att världen ska
styras av Maduros, Orbans, Le Pens, Dutertes eller Erdogans.
Vissa metoder är inte längre trovärdiga, medan andra bör utvecklas för att göra dem mer
effektiva. De stora dagstidningarna, som de stora universiteten, har fortfarande en högre status
än den mer populära pressen och detsamma gäller för högre utbildning. Till exempel, medan
(höger) populistpartier har ingått i nationella regeringar i vissa länder, däribland Österrike,
Schweiz och Norge, har de varit obefintliga eller misslyckade i andra, som Portugal, Irland
och Luxemburg. Som jag sa i 2016 på denna blogg, är detta för pressen makt med ansvar; De
äger Brexit i en viss grad. Jag har aldrig sett de skriftliga medierna förplikta sig till en enda
politik. Dessa väljarna är i krisläge, de kan inte se längre än sin egen bakgård just nu.
Jag är säker på att vi är överens om denna punkt som du har gjort giltiga punkter i fråga om
allvarliga problem som behöver adresseras mot warmongering och alienating vår östra
björnen. Demokrati är befolkningen som väljer vem som representerar dem och därmed
vilken politik som genomförs. Så ja, det finns människor som exakt är som hjärtland beskrivs.
Utan EU (trots att hon kampat, ljummet för att den skulle förbli). Jag säger inte att vi ska gå
tillbaka till välfärdsstaten vi hade för trettio år sedan.
Stöd till främlingsfientlig populism är starkast bland dem som är äldre, ickeuniversitetsutbildade, arbetarklass, vit och manlig (se diagram). I världsöversikten av den nya
rätten var USA: s ingripande under första världskriget 1917 en stor synd. Naturligtvis kan
ekonomiska kriser öka appellen av radikala rättiga parter. Detta är huvudorsaken till den stora
misstanken på vänster mot populismen. Därför söker de efter enkla källor till komfort och
klarhet. Detta suger energin ur höger vänsterpolitik, och bekräftar det populistiska argumentet
att regeringen är en stitch-up av en klubbby elit. I USA: s preliminära val av kandidaten som
kommer att förbli i presidentkonkurrensen uppväger Donald Trump sina konservativa
motståndare genom blatant populism, rasism, rädslan och irreverence, med hjälp av politiken
av rädsla för att få valvinster. Och så tittade de på mig som om de förväntade mig att jag skulle
rätta anklagar dem för att vara nazister. Utrikes frågor. Arkiverad från originalet den 24 maj
2016.
Det är inte troligt att öka väljareens vilja att välkomna nya invandrare. Mouffe: När de talar om
"folket" hänvisar de till en enhet som är begränsad till en viss kategori personer från vilka
invandrare är uteslutna. Faktum är att det kanske kan vara hälsosammare att ha dessa
synpunkter utsatta och öppna i stället för att undertrycka dem. Framgång inom dessa
institutioners värld beror ofta på prestandametri såväl som formella kvalifikationer och
självbefrämjande - men ofullständigt meritokratiskt är de, det finns grund för sina påståenden
att främja de "bästa" individerna. Men när det gäller frågor om vem vi vill dela vår politik med
är det inget fel att definiera svaret på den frågan i (grymheter!) Etniska eller religiösa termer.
Om The Economist Annonsera Reprints Careers Media Center.

Mouffe: Att det verkligen inte längre finns en slående skillnad mellan politiken för centervänster och center-rätt partier. Värderingsundersökningar tyder på att européerna inte har växt
betydligt mer ojämlik eller främlingsfientlig de senaste åren. Klyftan mellan Tyskland och
andra europeiska stater ökar också på ett antal andra frågor, som den grekiska skuldkrisen och
euroområdet. Var din exakta samtida Ralf Dahrendorf rätt i prognoser för ett auktoritärt 21talet. Vi lever vid en sådan tid av organisk kris: krisen i den neoliberala ordningen som
dominerat politik under de senaste 30 åren.
Nuförtiden, även i postmoderna tillvägagångssätt, har oroen mot ojämlikhet men också med
kapitalismen och demokratin inte försvunnit. Alla dessa saker kan spela en roll, men samtidigt
är Trump det senaste i en lång rad populistiska politiker. Måttliga partier finner det svårare att
bilda traditionella koalitioner. \ n Right-populists har vunnit ökande rösträtt i Danmark och
Sverige, med populister som är representerade i regeringen i Finland och Norge. De definierar
inte hur Europa ser sig själv, eller hur länder ser sig själva. Det finns denna myt att
populistiska radikala rättpolitiken är exklusiv för populistiska partier eller populistiska radikala
rätta partier. Folket är ett "universellt ämne", som kan omfatta, åtminstone teoretiskt hela
medborgarskapet, totaliteten av ett visst politiskt samhälle. I motsats till Margaret Canovans
klassiska skildring av populism, mobiliserar idag populistiska partier sällan mot "dominerande
idéer och samhällets värderingar". Han tror att populismen är grundläggande anti-demokratisk,
inte han. Det är ganska viktigt, för beroende på det kommer jag att ge dig två svar som är
exakta motsatser.
Är det helt enkelt ett sätt att utnyttja en tillfällig situation, eller tolkar de snarare ett nytt sätt att
göra politik som karaktäriserar Europa under överskådlig framtid. Valresultatet kom mitt i
landets försvagande skuldkris och resulterade i åtstramningsåtgärder. Nu vet många
förmodligen att det inte fungerar förmodligen, men vad de säkert vet är vad de för närvarande
inte fungerar. Talar sanning mot makten, vet du? "Säger en PVV-röstningsarbetare i
Amsterdam.) Att försöka förbjuda sådant tal leder till populisternas förföljelsekomplex, vilket
bekräftar deras anhängares känsla att den politiska eliten försöker utesluta dem. En sådan
pessimistisk syn är utan tvivel resultatet av det faktum att alla försök att utmana de utbredda
neoliberala reglerna ständigt presenteras som anti-europeiska attacker mot EU: s existerande
existens.
Den här tanken är att eftersom populismen i huvudsak är en anti-etableringsposition, så snart
en populist blir etableringen, är de avsedda att falla ifrån varandra. Och särskilt de senaste åren
har vi fått mycket chocker. Senare har Front National också en chans till seger i det franska
presidentvalet. Han ser Trump som likartat i stil med den före detta italienska premiärministern
Silvio Berlusconi, en gratulerande miljardär media tycoon som överlevde flera skandaler bara
för att bli dömd för skattebedrägeri 2013. Vad kan man göra för att stoppa framgången med
högerhög populism. Merkel talade på det ekonomiska forumet i Davos, Schweiz, och sade att
problemet härrör från olösta frågor i Europa och hon försöker få det "under kontroll". De är
politiska frågor som kräver politiska partier med verkliga skillnader. Det expanderar bortom
sin arbetsklassbas, lockar tillskott som har varit på universitetet. Och folk skulle ha blivit
upprörd och skulle ha pressat sina partier att göra något åt det. Att ge upp nationell suveränitet
skulle inte vara så smart till vänster just nu. Han är för närvarande medredaktör för European
Journal of Political Research.
Projektet av radikal demokrati består i att driva våra samhällen för att verkligen genomföra de
idealer som de bekänner. Om några av dessa partier vinner kraft, är det inte svårt att föreställa

sig friktionen som en samling av "sätta oss först!" Regeringarna sluger ut det. Relaterade
ämnen Europa EU-politik EU-integration Migrationsrelaterade medier och verktyg Skriv ut
Page 17 2016 Österrikes presidentval var symboliskt för en stigande trend i europeisk politik:
väljare avvisade vanliga partier till förmån för utomstående kandidater, vilket resulterade i det
första gröna statschefen i Europa och en nästan lika stor andel för den andra placerade
högerkandidaten. Detta skapar en kraftfull socialiseringseffekt som nykomlingar lär sig att
använda systemet för att uppnå sina mål. Vaktens syn på Europas populister: vänster eller
höger, de förenas av en oroande främlingsfientlighet. I februari beskrev han marockanska
invandrare som "scum" som hotar landet. New York och London: Oxford University Press .;
förkortas som den populistiska ögonblicket: En kort historia om den agriska upproret i
Amerika. (Oxford University Press, 1978).

