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Demokratiet er gået under mange steder rundt omkring på kloden. Vi tror, vi ved, hvordan det ser ud: Kaos
råder og militæret griber ind for at genoprette orden, indtil befolkningen igen kan tiltros kontrollen. Men

måske dette billede er forældet.
Alle politiske systemer får en ende.

I Sådan ender demokratiet adresserer David Runciman problemet stringent og med nerve og hjælper os til at
tænke det hidtil utænkelige: Hvordan ser demokratiets undergang ud i det 21. århundrede? Kunne der komme

noget bedre efter demokratiet?

ANMELDELSER

"Overbevisende, subtilt og stilfuldt udreder Runciman de paradokser og risici, demokratiet står over for,
hvilket gør denne bog til en af de absolut bedste af de mange fremragende bøger, der for tiden behandler dette

emne " - The Guardian

"Læsværdig, tankevækkende og fyldt med fascinerende observationer om samtidig politik" - The Herald

David Runciman (f. 1967) er professor i politik og leder af Department of Politics and International Studies
ved Cambridge University. Han har udgivet en række bøger om politik og demokrati, senest The Confidence
Trap: A History of Democracy in Crisis from World War I to the Present (2015). Han skriver om politik for

London Review of Books og er vært på den ugentlige podcast Talking Politics.
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