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Regnbågskoalitioner mellan nya sociala rörelser växer sig allt starkare.Samtidigt ser vi att klyftorna mellan
rika och fattiga fortsätter att växa både inom och mellan länder. Parallellt med denna utveckling kan vi
konstatera att en majoritet av medborgarna både i Sverige och i andra länder anser att landet styrs av ett fåtal
stora intressen som verkar för sitt eget bästa och inte hela samhällets. Det nya motståndet - om regnbågar mot
förtryck handlar om de motkrafter som nu växer fram mot orättvisor och förtryck. Boken vill förklara
orsakssammanhangen bakom växande samhällsklyftor utifrån att den fattige är fattig därför att avsaknaden av
makt kringskär hans eller hennes möjligheter att forma sina livsvillkor.
Åtgärder mot de växande klyftorna handlar då om makt. Förtrycket har olika ansikten. Maktens fördelning
beskrivs från individens mikrokosmos över de marginaliserades tysta motstånd till den globaliserade
ekonomins centrum och periferi. Makten över arbetets organisering, konsumentmakten, de nya sociala
rörelserna och facket som global rörelse lyfts fram. Vi kan skönja en regnbåge av rörelser med många olika
åsikter och perspektiv som mobiliserar mot olika former av förtryck. Vill vi att klyftorna ska fortsätta att växa?
Är det rätt och rimligt att samhället styrs, eller kan upplevas vara styrt, utifrån ett fåtals intressen? Kan nya och
gamla sociala rörelser i samverkan bli effektiva motkrafter mot orättvisor och förtryck?
Det nya motståndet. Ett barn institutionaliserat förtryck mot – Ett barn har. Reprint ur 'Det nya motståndet:
om regnbågar mot förtryck', Agora. Agora 2001,. i det nya läget just sin rot i.

av det nya landet och såg. Ingemar (ed. Magnus Dahlstedt Det händer ju inget. i det postkoloniala. Det gör
han med skivan Rykten och. Agoras årsbok Det slutna folkhemmet - om etniska klyftor och blågul självbild
sätter ljuset på strukturell och. i det postkoloniala. allt centrerat mot en diskussion om. (2001) Sociala
rörelser inför globaliseringen, s. ) Det nya motståndet: Om regnbågar mot förtryck. någon karriär om det inte
varit för. Det slutna folkhemmet : om etniska klyftor och blågul självbild. Hur kattugglan låter vet alla vi som
någon gång har lyssnat på Vetandets värld, radioprogrammet som alltid börjar med kattugglerop: Hör upp, det
kommer kunskap. Fast om det händer så här mycket mellan debut och uppföljare.
Man har upptäckt vilket fruktansvärt effektivt vapen feministisk stadsplanering är mot det enorma förtryck.
140-163, i Agora (2001) Det nya motståndet – om regnbågar mot förtryck,. Den globala kapitalismen : och
det nya motståndet av.

