
En historiebog fra Demos. 
En bog om antiimperialisme, oprør og 

modstand set fra Demos` vinduer. 
 

En historie i fortællinger, fakta, billeder, 

musik og sange.  
 

I bogens introduktion skriver vi: 

Den globale orden har forandret sig radikalt de 

seneste 100 år, men imperialismen lever videre 

og ressourcerne er stadig absurd ulige fordelt på 

jordkloden, kan vi konstatere.  
 

Markedet har den suveræne magt. Det er 

markedet, der svinger den imperialistiske 

taktstok og finanskapitalen boltrer sig i 

ukontrollerbare sammenslutninger udenfor 

demokratisk kontrol. 
  
 

Men taler vi om imperialisme i dag? 

 Ja- det gør vi i denne bog.  

 Imperialismens aktører har i de sidste årtier             

forsøgt at skabe et nyt image i det positivt ladede 

ord    ”Globalisering”.  

Et ord, der skaber falske forestillinger om, at vi er ét stort fællesskab med fælles ansvar for 

udviklingen. Det er bare ikke sådan det hænger sammen!  

Det globaliserede marked demonterer og ophæver nationernes suverænitet på mange niveauer. 

Når det ikke lykkes, så kan der sættes militærmagt bag kravene. 

De nationale demokratier er blevet sogneråd i den kapitalistiske storby, hvor banker er nutidens 

paladser og hellige byer uden ”adgang” for offentligheden.  

Finanskapitalens drift mod vækst stopper ikke. Den får aldrig nok eller for meget.  

Det imperialistiske system er garanten for en fortsat rovdrift på jordkloden og dermed de svageste 

økonomier.  

Med bogen vil vi bidrage til en fornyet debat af 2020 imperialismen ved at fortælle om og 

perspektivere den antiimperialistiske bevægelse som Demos var en del af - fra 1970`erne og frem til 

i dag, hvor behovet for en samlet modstand ikke er blevet mindre.   
 

Vi har bestræbt os på i tekst og tegninger at give klar besked om ideer, afklare begreber og engagere 

både nye og gamle til at deltage i kampen mod imperialismen og den ulighed, den skaber i verden.”    
 

Bogen er på 70 sider i A4, format og koster 120 kr. Bogen sælges i Demos butikken på Skt. 

Hans Torv Kbh.N.  

Bogen kan også bestilles ved at sende en mail til Demos@Demos.dk, eller ringe på tlf. 

35351212. Ved forsendelse tillægges porto. Husk at opgive navn og adresse. 

Du kan også sende beløbet enten på mobile pay 68415, eller via vores bankkonto 1551 

5686164. med tekst ”historiebog”, så fremsender vi bøgerne. 

             En Historiebog 

    Antiimperialistisk modstand    

         Set fra foreningen Demos´ vinduer. 
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