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Hvordan passer Nietzsche inn i dette? Han blir vel av enkelte koblet opp mot fascismens
røtter.
Flott foredrag. Hvordan var Mussolinis forhold til Sorel? Møttes de?
Ser du noe av dette i Norge i dag?
Du nevner Sorel som en av de første som romantiserer vold som virkemiddel. Hvordan
skiller dette seg fra tidligere tenkere som Machiavelli etc.?
Democidetallene - inkluderer Rummel krigshandlinger i dette? Kan du si litt mer om
tallene?
Tusen takk! Kjempeinteressant! Du sa kraft og rase var grunntanken i fascisme, men hva
med den spanske fascismen? Var rase viktig der? Eller var det nasjon?
Hva tror du om Zemmours presidentkampanje framover?
Takk for interessant foredrag! Har du en kommentar til utviklingen vi ser i Europa i dag?
(Ungarn, Polen).
Hvordan forholder Eric Zemmour seg til antisemittisme? Andre høyreekstreme definerer
både jøder og muslimer som de andre. Hvordan får han kabalen til å gå opp?
Kan du utdype Sorel sitt syn på «force» vs «violence»? Glorifiserte han begge former?
Følger opp Franco. Dersom han fryktet fascismen, var det i så fall kun i eget land? Han
fryktet ikke Hitler, de samarbeidet tett under den spanske borgerkrigen
Videre med Franco. Franco gjorde jo god bruk av retorikken til Falange, det fascistiske
partiet. Men var ikke Falange lite opptatt av rase?
Hei! Jeg lurer på om du ser direkte forbindelser mellom Sorel og rettstenkeren Carl
Schmitt? Begge så vel liberalismen som en hovedmotstander?
Tør du si noe om politisk bevegelse i USA. «Flørting» med fascisme, eller er det en reell
demokratisk krise.
Vil du knytte noen refleksjoner til potensialet til å skape kaos gjennom slike medier og
potensialet for en ny form for - kanskje førerløs - fascisme? Takk!
UK i dette perspektivet
Hvor stor er mon muligheten for at Trump blir gjenvalgt
Et skræk Scenario: hva vil ske med Europa om Trump bli gjenvalgt og trekker USA ut av
NATO?
Mye av det som kan stoppe fascisme (og kamp mot utdanning og vitenskap) ser ut til å
være kunnskap - hva mener du det norske skoleverket må gjøre, alle nivå
Tror du at EU kan bli enige om en felles forsvarspolitik etter NATO? Eller vil EU risikere p
splittes opp?
Ler 😄
Veldig gøy herfra også!

