I denne boken forteller lederen av Front National selv hva som formet henne og hvordan hun vil endre Frankrike.
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Hvorfor flokker Europa seg om
høyrepopulismen?
Marine Le Pen er den mest innflytelsesrike høyrepopulisten i Europa i dag. I
denne boken forteller lederen av franske Front National selv hva som formet
henne og hvordan hun vil endre Frankrike. Fra å være festglad jusstudent
uten interesse for politikk, er hun blitt en eneveldig partileder, en politiker
som kastet sin egen far ut av partiet, for selv å få muligheten til å bli
president i Frankrike.
I boken Marine Le Pen og høyrepopulismen i Europa analyserer forfatterne,
journalistene Elin Sørsdahl og Alf Ole Ask, hvilke krefter som har skapt denne
politiske bølgen og hvordan de tradisjonelle partiene har oversett folks

engstelse. De viser oss hva som førte til Brexit og hva som løftet Donald
Trump inn i Det hvite hus. Og sist, men ikke minst, viser de hvorfor det ikke
kan utelukkes at Marine Le Pen en dag kan vinne presidentvalget i Frankrike
basert på sin motstand mot innvandring, EU, globalisering og dem hun kaller
eliten.
Vi inviterer til lansering av boken
i Halvbroren bokhandel hos Cappelen Damm 7. mars kl. 16.30 (dørene åpner
16):
•
•
•

Forfatterne Elin Sørsdahl og Alf Ole Ask innleder og presenterer
boken.
Utenrikspolitisk forsker og kommentator Asle Toje kommenterer.
Journalist, programleder og forfatter Christian Borch leder
samtalen.

For avtaler om intervjuer, foredrag m.m.
ta direkte kontakt med forfatterne:
Elin Sørsdahl: 902 56 067 / elin.sorsdahl@gmail.com
Alf Ole Ask: 950 33 461 / fole1958@gmail.com
For anmeldereksemplar, ta kontakt med Gerd Ødeskaug: 402 44 036 /
gerd.irene.odeskaug@cappelendamm.no.

Cappelen Damm er Norges største forlag. Forlaget utvikler, formidler, selger
og distribuerer kunnskap, kultur og leseopplevelser til voksne og barn.
https://www.cappelendamm.no/
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