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København, den 17. august 2018 

PRESSEMEDDELELSE: 

Debatbog på vej: 

Barsk venstrefløjskritik af multikulturalismen med Sverige som eksempel  

Multikulturalisme ses af mange som progressiv og venstreorienteret, og kritikken af den betragtes som 
reaktionær og racistisk. Men multikulturalisme er i virkeligheden en konservativ og antimoderne ideologi. 
Den hylder en reaktionær og konform identitetspolitik, der aldrig kan blive sandt frigørende, socialt 
forandrende og menneskeligt inkluderende, uanset hvor meget toneangivende politikere og 
kulturpersonligheder tiljubler den.  
Det er hovedbudskabet i bogen ”De gode viljers land. En venstrefløjskritik af multikulturalismen som svensk 
statsideologi”, der udkommer fredag den 31. august – lige op til det svenske valg. 
 
Ganske vist handler bogen primært om Sverige, men der er tale om en bog, der kritisk og polemisk 
fokuserer på de samme problemer, som andre europæiske lande oplever med at rumme og inkludere deres 
nye borgere, fordi man ikke tør gøre op med multikulturalismen som integrations-strategi.  
 
Der er tale om en oversættelse af bogen ”Svensk mångfaldspolitik. En kritik från vänster”, skrevet af Göran 
Adamson, der er lektor og PhD. Bogen, der også er udkommet på engelsk, har på dansk fået et nyskrevet 
forord, der opdaterer og perspektiverer indholdet.  
 
Som Sverige er ved at finde ud af, øger multikulturalismen ifølge Göran Adamson samfundets 
modsætninger og tærer på dets sociale og politiske sammenhængskraft. Bogen udfordrer dermed den 
gængse antagelse – i hvert fald hos det politiske centrum-venstre i de fleste vestlige lande – om 
multikulturalismen som en nøgle til at integrere de mange nye medborgere, der er ankommet som følge af 
krige, sult og jagten på et bedre liv. ”De gode viljers land” viser – fra et venstrefløjsperspektiv – hvordan 
den moderne mangfoldighedstankegang tværtimod undergraver fornuft, frihed, lighed og individuel 
selvbestemmelse. Ved at have et særligt fokus på sær-identiteter og indføre grupperettigheder på 
bekostning af universel politisk frihed, borgerrettigheder, upartiske institutioner og lighed mellem kønnene 
er den på kollisionskurs med demokratiets grundværdier.  
 

Om forfatteren: Göran Adamson er lektor i sociologi og har en PhD fra London School of Economics and 

Political Science, LSE. Han er en førende venstrefløjskritiker af multikulturalismen, og hans kommende bog, 

”Masochistisk nationalisme – multikulturelt selvhad og forgabelsen i det eksotiske”, fremdrager paralleller 

mellem klassisk nationalisme og multikulturalisme. 
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