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KRIG OG FRED
I AFGHANISTAN
UDMATTELSESKRIG. I Afghanistan pågår på sjette år en væbnet konflikt mellem
NATO-styrker og den lokale modstandsbevægelse der inkluderer Taliban-styrker. Der
er ingen udsigt til at de vestlige tropper kan vinde krigen. Afghanistan-kenderen Eva
Arnvig er netop vendt hjem fra et ophold i landet i januar måned og rapporterer her
om den aktuelle situation.
- Af Eva Arnvig

å sjette år slås verdens rigeste lande for
at vinde magten i klodens måske fattigste land – Afghanistan. Og man har stadig ikke vundet. Man har satellitovervågning
af hver krog i landet – alligevel formår modstanderne at skjule sig for både koalitionen og

P

NATO. Professionelle vestlige soldater har ikke
kunnet overvinde de turban-klædte bondeknolde fra landsbyerne og de religiøse kostskoler. Kampene trækker ud. Hvorfor?
Det spørgsmål er afgørende. Det går ind til
selve kernen i den afghanske sjæl – til kernen
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af det menneskelige væsen: Man kan ikke
tæve eller bombe folk til at elske en eller til at
købe en demokratisk læresætning hvis de
ikke forstår den. Og de forstår os dårligt.
Kan afghanerne ikke enes om andet – så
kan de enes om ikke at ville være under fremmed besættelse. Det har de aldrig villet. Lige
siden Alexander den Store. Det kan englændere og russere fortælle meget mere om. Ligeledes er det interessant at jeg ikke en eneste gang mødte nogen der sagde, at flere soldater var svaret på landets nød.
Et andet interessant fænomen er at afghanerne heller ikke angriber andre lande og
folk. Det har de aldrig gjort. De har deres religion, deres klaner, deres kultur. Dem vil de beholde i fred. Det kostede afghanerne 1,5 millioner menneskeliv at blive af med russerne.
Det var en pris de var villige til at betale.
Takket være Osama bin Ladins indsats på
CIA’s side mod russerne, blev han en del af det
afghanske scenario. Hans ideer faldt godt i
tråd med mullah Omars, lederen af Taliban.
Mullah Omar var ikke interesseret i at føre
krig mod udlandet. Kun i at slås for at få magten i Afghanistan. At bekæmpe de forskellige
krigsherrer – især klanerne fra Den Nordlige
Alliance, der både under russerne og efter
havde vist sig som krigsforbrydere i den tunge ende. De omgav sig med mordere, voldtægtsmænd, torturbødler og kriminelle. Det
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er de samme krigsherrer som koalitionen senere allierede sig med.
For Osama bin Laden var fjenden de
amerikanske tropper der var blevet udstationeret i Saudi Arabien under den første
Golfkrig. De storbarmede soldater-kvinder
i shorts og mandeundertrøjer var en hån
mod hans lands traditioner.
Mullah Omar og hans Taliban-milits er
fortrinsvis uddannet på religiøse kostskoler
i Pakistan – de såkaldte madrassaer. Taliban
ville genindføre den strenge religiøse linie.
Og gik i krig med gamle, nærmest komiske
våben – plus hjælp fra Pakistan.
På relativt kort tid erobrede de 95 procent
af landet. Reelt var store dele af befolkningen
enige med dem, så de behøvede ikke at kæmpe. Andre steder måtte man slås, men det meste løste sig med aftaler og penge.

Pipelinen
Kampene om de sidste fem procent af landet,
mod Den Nordlige Alliance, var derimod voldsomme. Ingen af parterne holdt sig tilbage
hvad angik grusomheder. Begge fik hjælp fra
deres naboer og stormagter. Erobringen af de
sidste fem procent ville have givet Taliban Afghanistans plads i FN. Samt muligheden for at
forhindre bygningen af en pipeline til centralasiatisk olie og gas som skulle føres gennem
Afghanistan og ud til det Indiske Ocean.
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En pipeline, der nu er under udarbejdelse. Planlægningsarbejdet var det første Asian Bank bevilgede penge til efter Talibans
fald. En million dollars. Med til billedet hører at præsident Hamid Kharzai havde været rådgiver for USA om Centralasiatiske
olie-gas muligheder inden han kom tilbage
til Afghanistan fra sit eksil.
Hverken olien eller de militære baser
oppe under Kinas “bløde bug” blev nævnt da
krigen mod Afghanistan skulle skydes i gang.
Udadtil handlede det om Osama bin Laden,
Talibans groteske kvindeholdninger samt sharia-lovgivning der omfattede stening, halshugning og lemlæstelse. Mærkværdigt nok
blev hverken Saudi Arabien eller Iran bombet
ved den lejlighed, uagtet at de deler holdninger med Afghanistan.
Under optagelserne til en dokumentarfilm
om Afghanistan interviewede jeg Ahmed Rashid, en af verdens førende eksperter i Afghanistan og nuværende rådgiver for FN og den
afghanske regering. Rashid tvivlede stærkt på,
at den amerikanske præsident lå søvnløs over,
at afghanske kvinder skulle bære slør og ikke
kan læse og skrive.

Går stadig i burka
Hvordan står det så til i dag? Kvinderne går
stadig i burka. Mændene lader stadigvæk kvinderne gøre løvens part af arbejdet – og der er

stadig stor forskel på drenge og pigers skolegang. Allerede i 1994, da Den Nordlige Alliance havde magten, viste FN’s tal at kun 1 ud
af 100 afghanske piger gik i grundskole – og 1
ud af 1000 piger fik en højere uddannelse.
Som den danske Afghanistan-ekspert Asta Olsen sagde til mig omkring Taliban: der var
ikke så mange pigeskoler at lukke.
Bortset fra det så fik Taliban i de næste år
åbnet mange pigeskoler, også selvom mange
traditionelle afghanere egentlig ikke syntes at
pigeskoler var nødvendige.
De seneste meldinger fra Afghanistan tyder på at arbejdet med pigeskolerne fortsat saboteres – og mange pigeskoler har simpelthen
måttet stoppe undervisningen.
Hovedstaden Kabul er ved at blive genopbygget. En tredjedel blev ødelagt under borgerkrigen. Nu bygges der overalt. Primært for
narkopenge. Grundpriserne ryger i vejret.
Narko-dollar vaskes hvide. Giga-villaer bygges
i Kabuls omegn, der førhen gav plads for billige småhuse. Det indebærer at almindelige
borgere nu må flytte langt uden for byerne.
Trafikkaos overalt. Korruption ligeledes. Præsident Kharzais bror nævnes som en af de
værste. Også inden for narkohandel.
Afghanistan står i dag for 90 procent af vestens heroinforsyninger. Efter Talibans religiøse forbud mod narkodyrkning, der reducerede produktionen med 90 procent, er man nu
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oppe det tredobbelte. Kharzai fremlagde i sine
første år som præsident et tilbud lydende på
300 dollars per hektar til bønder der opgav at
dyrke valmuer. Det virkede ikke.
En af landsbylederne i Jalalabad, byen ved
siden af Tora Bora bjergene, sagde til mig at
pengene simpelthen ikke eller kun delvist
kom frem. ”Derfor måtte jeg sige til mine
landsbyer, at de kunne dyrke igen.”
FN’s narkoorganisation, UNODC, har stoppet
kompensationsprogrammet. Man mener
at det kunne have en
negativ effekt. At folk
ville dyrke opium for at
få FN-dollars. Nu udrydder man afgrøderne i
stedet. En UNODCmedarbejder fortæller
at med de udgifter som
militær, biler og flyvemaskiner koster, anslås
det at udrydnings-projektet koster 19.000 dollars
per hektar. En dyr besparelse.
FN’s narkoorganisation har satellitbilleder af narkokaravaner på mere end tres lastbiler der, beskyttet af bevæbnede vagter, kører over grænsen til Iran. Der gives ingen
svar på, hvorfor man ikke stopper dem i stedet for at bekæmpe bønderne. Man kritiserer bønderne for ikke at stoppe valmuedyrkningen. Men hvilket valg har de reelt? Når
de står foran at dyrke hvede skal de så bede
narkobagmændene om at sælge brød i stedet for narko? Næppe. Narkobagmændene
har ”overtalelsesevner” der snart får overbevist den arme bondemand så han dyrker
valmuer igen.

Men der er ikke plads ellers job til flygtningene i Afghanistan. Mange søger mod
blandt andet Kabul i håb om at der er jobs. Det
er der ikke. Der er heller ikke plads.
Det gælder også for IDP’s – internt fordrevne afghanere. De bor under kummerlige
forhold, blandt andet i Kabuls yderområder.
Da jeg besøgte dem i vinter, var der folk der
var frosset ihjel samme nat fordi de måtte ligge i telte ude på åbne balkoner, lige op til den
vej hvor de internationale organisationers biler suser forbi,
og folk færdes. Der er
ingen hjælp at hente.
Der mangler udviklingshjælp. Taler
du om udviklingshjælp baseres det
ofte på et befolkningstal. Hvor mange
kvinder er der? Børn?
Ældre? Sandheden er at man ikke aner hvor
mange mennesker der er i Afghanistan.
CIA siger, per 1. juli 2006, at der lever lidt
over 31 millioner mennesker i landet. FN’s årsrapport siger 28.5 millioner. Men ingen har talt
dem siden 1973. Og det var kun en delvis optælling. Da var det godt 15 millioner. Resten er
gætværk.

”Vi har i årevis prøvet at
lære amerikanske soldater, hvordan man bruger
et dørhåndtag. De fatter
det ikke. De sparker stadigvæk døren ind.”

Flygtninge skal hjem
3,5 millioner afghanske flygtninge er blevet
repatrierede – og yderligere halvanden million ventes at komme tilbage inden for de næste 18 måneder, især fra pakistanske lejre, der
anklages for at rumme Taliban-terrorister.
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Lokkes til Jihad
I landområderne mod syd og øst, i det pashtunske bælte, slås oprørsstyrker med hit-andrun-taktikker og selvmordsbomber. Et hidtil
ukendt våben i Afghanistan. NATO svarer
igen med bombardementer. Tab af civile og
bygninger kan ikke undgås, hedder det. Den
almindelige afghaner er ikke enig. Det giver
nye terrorister og færre venner.
Medierne beskriver regeringens og NATO’s kampe mod Taliban. Kun de færreste
skriver at der er mange grupper der slås.
Grupper der er meget trætte af regeringens
manglende effektivitet og de udenlandske
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besættere. Internt i regeringen og i NATO
kaldes de AGE (Anti-Government Elements). De består af en bred gruppe modstandere, herunder blandt andre den gamle
krigsherre Hekmatyar. Når man vælger at
kalde alle Taliban skyldes det formentlig at
man skønner at det er nemmere at bevare
krigsstøtten til Kharzai og koalition på den
måde. Taliban ved man hvad er.
Volden og kamp-metoderne på begge sider af fronterne optrappes. I begyndelsen af
marts kom det sidste dybt skræmmende eksempel: I grænseområderne mellem Afghanistan og Pakistan, det såkaldte Tribal Area,
er flere drenge blevet lokket væk fra deres
skoler af en ung religionslærer der er gået
fra skole til skole som vikar. Han har talt religion og overtalt unge 15-16 årrige drenge til
at blive jihad-kæmpere.
To af drengene blev fundet af deres fædre
i samarbejde med den pakistanske avis The
News. Den ene fortalte at han skulle være
selvmordsbomber mod Pakistans præsident
Musharraf. Den anden skulle kæmpe mod
Kharzai og de vestlige styrker. Den sidste sagde at han ville tilbage til Jihad-kæmperne så
snart han kunne komme til det.

Hvem er fjenden
Medvirkende til de store civile tab som man
nødigt taler om, er at soldaterne ikke kan kende fjenden. Alle ser rimeligt ens ud og kommer fra samme lokale egne. Resultatet er at
man skyder efter alt hvad der er mistænkeligt.
Og ofte tager man fejl.
Et andet problem er de vestlige soldaters
generelle mangel på kulturel viden om landet. Som en højtstående dansk militærmand
sagde til mig: ”Vi har i årevis prøvet at lære
amerikanske soldater, hvordan man bruger
et dørhåndtag. De fatter det ikke. De sparker stadigvæk døren ind.”
Det er et af problemerne i en nøddeskal.
Den måde de bulldozer ind i husene på, går
ind i kvindernes afdelinger, optræder groft og

respektløst, ikke mindst overfor ældre, er utilgiveligt i afghansk kultur.
Krigen har i perioder kostet en milliard
dollar om dagen. Ikke mange af de penge er
kommet tilbage som udviklingshjælp til afghanerne, der i en kort periode oprigtigt
troede på at deres fortvivlede økonomiske
situation ville bedres.
Fattigdom, nød og krig har sat mange
afghanere i så dyb en pine at det er arrogant
at tale om deres manglende indsats i samarbejdet med militære operationer, narkobekæmpelse og genopbygning. De skal overleve – og det er på vanskelige præmisser.
Desuden er store områder af landet ramt
af tørke og dyrkbar jord er blevet ødelagt.
Ikke kun på grund af mangel på vand, men
også på grund af især klyngebomber, der ligger ueksploderede overalt.
Men det er ikke forbi. På amerikansk opfordring bygger Pakistan nu et langt hegn på
vitale steder ved grænsen mellem de to lande
for at hindre Taliban og andre militser i at
krydse den. Man forbeholder sig ret til senere
at minere det. Man spørger sig selv: Hvornår
ender Afghanistans mareridt?
Lederen af den største religiøse kostskole i Pakistan, Samuel ul-Haq, besvarede
spørgsmålet på sin egen måde: ”Hvis amerikanerne bliver i 100 år så kæmper modstanderne i 100 år. Trækker de sig ud nu, er der
fred om to år.” Den første påstand er formentlig korrekt. Den sidste er mere tvivlsom.
Men det står klart for alle, der har kendskab til problemerne, at situationen ikke kan
løses med militær magt. Den kan kun løses
omkring et forhandlingsbord. ”Alle parter
skal være til stede,” siger Trevor Martin,
souschef i FNs politiske afdeling UNAMA i
Kabul, da vi snakker om fremtiden i det
hårdt plagede land, hvor alene 1 million
børn anslås at lide af traumatiske skader på
grund af bomber og krige. Og Trevor Martin
understreger: ”Det betyder, at også Taliban
skal være repræsenteret.”
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Penge og mobiler
Er der slet ikke sket fremgang? Jo, men mest i byerne. Der er kommet flere penge, flere biler, mobiltelefoner, mere handel. Universiteter er åbnede og veje reparerede. Men fordi de positive ting
er skævt fordel, giver det ikke ro og fred.
Den store tilgang af udlændinge har også
medført masseprostitution. Ganske som i
Cambodia under den store FN-operation. På
mange måder ligner de to lande hinanden.
Krigshærgede, fattige, med en stor uuddannet befolkning og et strengt moralsk familiemønster. Prostitution og HIV/AIDS følges ad.
Ifølge WHO er der kun 6 tilfælde af
HIV/AIDS i Afghanistan. Det svarer til Cambodja før 1991. Halvandet år efter var man
oppe på Bangkok-niveau. Det skabte senere
massedød i befolkningen. En tilsvarende katastrofe kan ske i Afghanistan. Her er begreber som “sikker sex” totalt ukendte.

Har du set Bushkazi?
Fremtiden ser ikke lys ud for Afghanistan,
selvom præsident Kharzai, så svag han end er,

14
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aldrig er blevet beskyldt for urent trav. Han
er en god mand der gør hvad han kan. Problemet er at han ikke har megen reel magt at
gøre godt med. Og der er mange om biddet.
Nationalsporten i Afghanistan er Bushkazi,
en hestesport hvor der kæmpes om en død
kalv fyldt med sand. Reglerne er simple. En
lang tur med kalven giver 1 point. At få den i
mål giver 2 point. Man skal være lige mange
på hvert hold. Og uanset om du kommer til
skade, bliver du i sadlen til kampen er færdig.
Det er den når et hold har vundet. I Afghanistan siger man: Har du ikke set en bushkazi
kamp, så kender du ikke Afghanistan.
Problemet er, at udover afghanerne er der
meget få der har set en bushkazi-kamp.

Eva Arnvig er uddannet psykolog og journalist. Hun har
tidligere været medarbejder ved Ekstra Bladet og udstationeret i Afghanistan som FN-medarbejder. Hun har lavet
flere film om landet og relaterede emner, og har aktuelt en
ny dokumentfilm om Afghanistan under udarbejdelse.

VENSTREFLØJSTÆNKNING

Étienne Balibar
Klassekamp er antiracisme
NYE TANKER. Det Ny Clarté bringer i “Det teoretiske hjørne”-serien en række introduktioner til nulevende prominente venstrefløjstænkere der har forsøgt at videreudvikle
venstrefløjsteorien i forhold til den nuværende historiske situation. Andreas Beck Holm
lægger for med en præsentation af den franske venstrefløjsteoretiker Étienne Balibar.
- Andreas Beck Holm
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UDFORDRINGER. Étienne Balibar kaster et nyt lys på sammenhængen mellem klassekamp og racisme. ”Arbejdsløse siger
NEJ til Le Pen” – fra demonstration i Paris.

en franske marxistiske filosof Étienne Balibar er i dag en af verdens
mest kendte og respekterede venstrefløjsteoretikere. Denne rolle har han udfyldt i mere end fyrre år. Balibar er født i
1942, men fik sit gennembrud i både akademiske miljøer og en bredere offentlighed allerede i 1965. Som student på det parisiske
eliteuniversitet École Normale Supérieure
udgjorde han sammen med Jacques Rancière, Pierre Machery og Roger Establet den inderkreds omkring Louis Althusser, der samme år udgav At læse Kapitalen. Denne bog
cementerede ikke blot Althussers status som
den franske marxismes største teoretiker.
Den definerede også en dagsorden for de
unge kommunistiske intellektuelle der var
både hans medforfattere og elever: Marxismen skulle nytænkes hinsides den forbenede ortodoksi som den var stivnet i. Ikke for
teoriens egen skyld, men fordi et adækvat
marxistisk analyse- og begrebsapparat er det
nødvendige udgangspunkt for venstrefløjens politiske praksis. Althusser var således i
sit eget arbejde ansporet af hvad han anså
for at være kommunistpartiernes mislykkede opgør med stalinismen.

D
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Balibar er forblevet loyal ikke blot over for
sin gamle lærermester, men også over for denne dagsorden: Den marxistiske teoriudvikling
har sit mål i den politiske praksis. Det er ledetråden for hans arbejde op gennem 1970’erne,
hvor hans filosofi går hånd i hånd med en tiltagende kritik af Frankrigs Kommunistiske Parti,
og det er også motivet for hans senere arbejde
med nationalisme- og racismeteori. I dag kan
man med nogen rimelighed sammenfatte
hans forfatterskab under fire overskrifter: Han
er for det første den måske mest autoritative
og loyale fortolker af Althussers værk: han bidrager med skarpe analyser til marxismens
selvkritik og teoretiske udvikling; ikke desto
mindre er han måske i særlig grad blevet
kendt for udviklingen af sine teorier om nationalisme og racisme; og endelig forsøger han i
tilknytning hertil at definere en venstrefløjsstrategi for det 21. århundrede. Det er disse to
sidste elementer i hans værk som jeg nedenfor skal komme nærmere ind på.

Racisme, nationalisme og klassekamp
I Danmark har vi i de seneste ti-femten år
oplevet dels opblomstringen af racistiske og
nationalistiske strømninger, dels venstre-
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fløjspartier der har stået splittet og lammede
i forhold til denne nye ideologiske udvikling. Resultatet er blevet et dagsordensættende Dansk Folkeparti som har øvet kraftig
indflydelse på de fleste politiske partier, inklusive Socialdemokratiet. Racisme og nationalisme er således blevet et afgørende politisk problem for venstrefløjen.
En væsentlig grund til at racismen igen
har kunnet få gennemslagskraft i de vestlige
samfund er dens hamskifte. Racisme er forestillingen om menneskehedens kategorisering
i kunstigt isolerede arter og påstanden om disse ”arters” inkompatibilitet og ulighed. Denne
tankegang er i en kort historisk periode (ca.
1850-1945) overvejende kommet til udtryk i
en biologisk terminologi. Neoracismen formuleres imidlertid ikke i biologiske, men i kulturalistiske termer: Dens racer er ”kulturer”
(den ”vestlige” og den ”islamiske”), dens idé
om racerenhed angår beskyttelsen af ”kulturernes egenart”, og dens påstand er, at blandingen af ”kulturer” fører til deres undergang.
Ligesom den biologiske racisme identificerer

mennesker med deres ”race”, reducerer den
kulturelle racisme individet til dets ”kultur”.
Den tyrkiske indvandrer ses eksempelvis ikke
som en person, men som ”muslim”. Sagt med
andre ord: Kulturen naturaliseres.
I Danmark er særlig Dansk Folkeparti eksponent for denne neoracisme, men partiets
blanding af assimilations- og eksklusionskrav
over for kulturelle afvigere, deles som sagt af
både socialdemokrater og borgerlige. I Frankrig har den samme udvikling været undervejs
i længere tid; Jean-Marie le Pens Front National blev således dannet allerede i 1972. Det er
naturligvis den konkrete baggrund for Balibars
interesse for racismens logik. Beskrivelsen af
neoracismen er imidlertid ikke tilstrækkelig i
forhold til forståelsen af racismens nye succes
og dynamik. En sådan forståelse kræver ifølge
Balibar en lang teoretisk omvej via teorier om
staten, nationalismen og disses strukturelle
bånd til både racisme og klassekamp.
Den fremherskende kapitalistiske statsform
er nationalstaten. Det er den historisk set blevet i konkurrence med andre statsformer (f.eks.
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imperiet), fordi den bedre har vist sig i stand til
at kontrollere samfundets klassekampe. Nationalismen er derfor heller ikke én blandt mange
andre ideologier i det borgerlige samfund. Den
er hegemonisk, det vil sige at den gennemsyrer de statslige institutioner, for eksempel skolevæsenet, i hvilke menneskene former deres
identitet. Nationalismens hegemoni betyder
imidlertid ikke at den er en stabil konstruktion.
Tværtimod er den struktureret af en række destabiliserende modsætninger.
Blandt disse er modsætningen mellem partikularisme og universalisme meget vigtig. Nationen fremstilles på én og samme tid som partikulær (forestillingen om ”det udvalgte folk”) og som
universel (alle medlemmer af det nationale fællesskab er ”lige”). Denne modsætning kommer
først og fremmest til udtryk i forestillingerne om
”sprog” og ”race”. Begge er nødvendige elementer i nationalismen, men deres logikker er uforenelige: Forestillingen om sproget som kernen i
det nationale fællesskab peger i retning af assimilation – et sprog kan i princippet læres af enhver
(altså universalisme). Forestillingen om nationen
som noget nedarvet fører derimod til eksklusion
– kløften mellem ”de nationale” og ”de fremmede” er uoverstigelig (altså partikularisme).
For så vidt som nationalstaten netop
forener assimilation og eksklusion, er racismen ifølge Balibar et nødvendigt element i
nationalismen. Den er så at sige den overdrivelse af nationalismen, gennem hvilken

sidstnævnte kan kontrollere sine indre
spændinger. Dermed indplaceres racismen
som en integreret del af det ideologiske hegemoni, og statsapparatets systematiske
eksklusion, assimilation og diskrimination
ikke blot synliggøres, men forklares. Racismen formår imidlertid aldrig helt at afmontere nationalismens modsætninger. Det
skyldes i første omgang at nationalismens
objekt (”folket”, ”etniciteten”) er ideologisk
– det vil sige, at det ikke findes forud for de
nationalistiske praksisser, men netop skabes af disse. På et endnu mere fundamentalt plan er nationalismens modsætninger
imidlertid et symptom på at nationalstaten
aldrig helt formår at kontrollere klassesamfundets konflikter. Racismen er med andre
ord ikke primær i forhold til forståelsen af
statens repression, det er klassekampen.
Til gengæld definerer Balibars analyse en
ny problemstilling, nemlig spørgsmålet om
sammenhængen mellem klassekamp og racisme. Det er ikke mindst dette aspekt ved hans
værk der er oplysende i forhold til diskussionen af aktuelle venstrefløjsstrategier.
Den moderne europæiske racisme baserer sig, ifølge Balibar, på den klassiske ideologiske legitimering af undertrykkelse og
udbytning ved forestillingen om de undertryktes ”naturlige underlegenhed”. Med industrialiseringen i det 19. århundrede bliver objektet for denne ideologiske kon-
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MOBILISERING. I USA er kampen for anerkendelse af de illegale immigranter der arbejder i landet taget
voldsomt til de senere år. Her fra en 1. maj demonstration til støtte for indvandrerne.

struktion det hastigt voksende industriproletariat. Arbejderne fremstilles som en ”degenereret” eller ”forrået” befolkningsgruppe, og den moderne europæiske racismes
oprindelige form bliver således det maskinelle arbejdes racialisering. I forestillingen
om industriproletariatet som degenereret
udstyres borgerskabets angst for arbejderklassen med såvel ”samfundsvidenskabelige” forklaringsmodeller som moralsk fordømmelse. Og samtidig med denne naturalisering af de sociale modsætninger legitimeres social og politimæssig undertrykkelse af og kontrol med arbejderklassen.
Balibar fremhæver kolonialismens betydning som bindeleddet i forhold til vor tids racisme. De sociale modsætningers eksplosive
udvikling i 1800-tallets Europa er en trussel
mod kapitalismens udvikling som den løser

gennem ekspansion til andre verdensdele.
Hermed muliggøres en gradvis bedring af de
europæiske arbejderes forhold: Kapitalen
kompenserer for den mindre udbytningsgrad
i Europa gennem overudbytningen af den
tredje verden. Og i takt med denne udvikling
”af-racialiseres” de europæiske arbejderbefolkninger. De opnår politiske og sociale rettigheder og optages i det hele taget i ”folket”.
Men racismen forsvinder ikke, og den mister
heller ikke sin klassekarakter. Dens nye objekt
bliver nye ”farlige klasser”, nemlig de koloniserede befolkninger uden for Europa.
I dag er globaliseringen imidlertid ”vendt
hjem” til det Europa som den udgik fra. Den
klassiske kapitalismes strukturelle opdeling af
verden i et økonomisk center (Europa) og en
periferi (den tredje verden) er i en vis grad
brudt sammen, og det overudbyttede tredje-
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verdensproletariat fylder op i de europæiske
storbyers forstadsghettoer. Den racistiske tankegang har til gengæld ikke ændret sig væsentligt. Dens drivkraft er stadig borgerskabets
angst for de ”farlige klasser”, og dens reelle
indhold er dermed stadig klassekampen – den
er kort sagt klasseracisme. Blot er racialiseringen nu via kolonialismen etnificeret og via
globaliseringen gjort til et spørgsmål om ”indvandring”. Det er derfor her, man ifølge Balibar, finder klassekampens væsentligste udtryk
i dag. Accepterer man ”indvandringen” (og
dens relaterede pseudobegreber som ”integration”, ”danske værdier”, etc.) som reel politisk
problemstilling, anlægger man ikke blot overklassens traditionelle perspektiv på proletariatet, man accepterer dermed også en borgerlig
politisk dagsorden, eftersom denne er defineret ved nationalstaten som politisk horisont.
Og man udelukker først og fremmest sig selv
fra at få øje på det ægte venstreorienterede alternativ: Arbejderbevægelsens revitalisering
gennem indvandrerproletariatets organisering og arbejderklassens samlede solidariske
front mod racisme og nationalisme, og for sociale og politiske rettigheder. Det er en yderst
reel risiko; ifølge Balibar skyldes venstrefløjens aktuelle krise netop at kapitalen med sin
import af arbejdskraft har haft succes med at
spille den ”gamle” arbejderklasse og det nye,
indvandrede proletariat ud mod hinanden.
Hans analyse er imidlertid også det første
skridt i retningen af at vende denne udvikling.

Venstrefløjsstrategi
i det 21. århundrede
Arbejderbevægelsen og arbejdskampene er
ifølge Balibar nødvendige, men utilstrækkelige elementer i venstrefløjens rekonstruktion.
Deres nødvendighed skyldes ikke blot den
fortsatte betydning af at kæmpe for sociale
rettigheder og ændrede magtforhold i samfundet, men også at antiracismen som sagt er
klassekamp. Deres utilstrækkelighed ses til
gengæld deri at den racistiske eksklusion ikke
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blot er økonomisk, men i høj grad også politisk. Indvandrerproletariatets økonomiske udbytning understøttes af dets udelukkelse fra
politiske rettigheder som er bundet til statsborgerskabet. Ifølge Balibar må det derfor
være et venstreorienteret politisk projekt at få
statsborgerskabet afløst af et nyt politisk tilhørsforhold der ikke er bundet til staten, hverken hvad angår symbolske referencer eller sociale og økonomiske rettigheder.
Et sådant nyt citoyenneté (“medborgerskab”), løsrevet fra staten og dermed fra nationalismen og klasseracismen, markerer et
helt nyt princip for forståelsen af politiske tilhørsforhold ikke som eksklusion, men som
inklusion. I modsætning til nationalismens
hypostasering af én identitet muliggøres hermed en pluralitet af identiteter. Kampen for
et nyt citoyenneté er ifølge Balibar også kampen for demokratiseringen af de statslige institutioner, og dens første konkrete opgave
er at organisere sig på europæisk plan – ikke
i forlængelse af, men tværtimod i opgøret
med EU som superstatsligt projekt.
Balibar kalder princippet for en ny international modmagt for égaliberté – en sammenskrivning af begreberne lighed (égalité)
og frihed (liberté). Inspirationen fra den franske menneskerettighedserklæring fra 1789 er
ingen tilfældighed, og det er Balibars insisteren på de to princippers enhed heller ikke.
Mens liberale filosoffer eksplicit har fremhævet friheden som det væsentligste af de to begreber, insisterer Balibar på at frihed og lighed
aldrig kan eksistere adskilt fra hinanden – når
den ene krænkes, går også den anden tabt. Og
mens borgerlige ideologer har hævdet at disse værdier realiseres i det kapitalistiske samfund, insisterer Balibar desuden på den idealitet de rummer i kraft af deres universalisme.
Kravet om frihed og lighed gælder ubetinget
for alle mennesker til alle tider. Denne idealistiske universalitet markerer en kritisk distance til ethvert forsøg på at realisere frihed og
lighed i institutioner og love. Værdierne angi-
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ver ikke en status som man kan opnå, men et
regulativt ideal, hvis realisering udelukkende
findes i dets stadige efterstræbelse.
Balibars nye citoyenneté er med andre ord
ikke en status, men en proces. Ulempen ved
forestillingen om égaliberté er til gengæld at
den som alle andre idealiteter ikke er andet
end hvad den gøres til i politisk praksis. Den
kollektive frigørelsesproces, hvis karakter
sammenfattes under denne betegnelse, må
derfor rodfæstes i det Balibar kalder ”byggepladser for demokratiet”, og som ud over de
klassiske arbejdskampe også er for eksempel
feministiske og økologiske bevægelser, internetfora og kulturelle initiativer.
Skulle man ud fra et dansk venstrefløjssynspunkt sammenfatte betydningen af Balibars analyser af racismen og nationalismen i
deres sammenhæng med klassekampen, kunne man imidlertid vælge at lægge vægt på et
andet af de aspekter som jeg i det foregående
har været inde på. Det er som sagt spørgsmålet
om indvandring, om racismens og nationalismens genopblomstring, der i de senere år har
lammet, splittet og svækket venstrefløjen og
arbejderbevægelsen. Og ikke mindst i denne
sammenhæng besidder Balibars analyser ev-

nen til at give en klar retning til politisk praksis.
Han demonstrerer for det første at racismen
begynder allerede der hvor ”indvandringen”
gøres til et politisk problem. For det andet at
racismens reelle indhold er klassekampen. Og
for det tredje at det derfor er spørgsmålet om
indvandringen, udlændingepolitikken, der i
dag markerer en helt afgørende skillelinje mellem venstre- og højrefløjspolitik.
I Danmark, som i mange andre europæiske lande, har et opportunistisk socialdemokrati placeret sig på den forkerte side af denne
skillelinje. På venstrefløjen må man til gengæld åbne diskussionen for det opgør med
Socialdemokraterne der på denne baggrund
synes uomgængeligt, og som også vil kunne
give ny retning, dynamik og indhold til det
klassiske venstrefløjsprojekt. Balibars teoretiske analyser lader sig således direkte omsætte
i politisk-strategiske overvejelser. Og det er
den største anbefaling som man kan give et
venstreorienteret forfatterskab med på vejen.

Andreas Beck Holm er adjunkt i filosofi ved Århus Universitet. Han har blandt andet forfattet bogen ”Karl Marx”.
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a

Revolution
og reform
d
P

å venstrefløjen
har der “altid” været en livlig
diskussion om revolution eller reformisme. I praksis ser det ud til at reformismen har
sejret, og at det konkrete positive resultat heraf er de europæiske velfærdsstater. Revolutionen har tabt i dobbelt forstand: Dels er de selverklærede revolutionære stater nu helt entydigt rene kapitalistmagter, dels er der ingen
i Vesteuropa der for alvor synes at tro på en
nært forestående revolution. Dette afslører
imidlertid at der er en meget nær sammenhæng mellem revolution og reformisme.

R

evolution og reform er ikke i modstrid
med hinanden, men reformismens styrke afhænger netop af truslen om revolution. Lad os tage to eksempler:
I 1970’erne blev uddannelsesområdet reformeret så der var tale om reel medbestemmelse til studerende og ansatte. Tydeligst markeret med nedsættelsen af det Centrale Uddannelsesråd der var et stående udvalg der blandt
andet repræsenterede studerende, og som selv
kunne tage initiativ til lovforslag. At magthaverne gik med til en sådan medbestemmelse
kan kun forklares med en reel revolutionær
trussel. Konkret ikke så tydeligt i Danmark,
men i Frankrig var 9 millioner mennesker på
gaden under studenteroprøret, og hæren måtte sættes ind. I USA åbnede politiet ild mod og
dræbte demonstrerende studerende. Der er ingen tvivl om at også magthaverne i Danmark
har skævet til den revolutionære trussel. Lidt
forsimplet kan man sige at denne trussel forsvandt i løbet af 1980’erne, og at medbestemmelsen forsvandt med den og gradvist er
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blevet erstattet af topstyring
af landets uddannelsesinstitutioner.
Et andet eksempel er efterårets protester mod
velfærdsforringelser i Århus, der var de største i mere tyve år. Alligevel blev nedskæringerne ikke forhindret. Den åbenlyse forklaring er at der ikke var nogen reel trussel. Det
stod jo lysende klart at de demonstrerende
ikke var rede til at gå så langt som til at indtage rådhuset og afsætte borgmesteren, så hvorfor skulle han give efter? Man kunne jo ikke
engang true med at vælge “oppositionen” da
den var endnu mere nedskæringsivrig end Socialdemokraterne. Det samme gælder selvfølgelig på landsplan i forhold til neoliberalismens succes. Neoliberalismens sejr skyldes
ikke reformismens nederlag. Nej, den skyldes
fraværet af en revolutionær arbejderbevægelse der kan sætte trusler bag velfærdskravene.

D

et var måske også derfor at Ungdomshuset skulle ryddes, og derfor at vi så det
store ramaskrig i forhold til de voldsomme protester. Dels var huset et symbol på en tid
med en levende arbejderbevægelse, der rent
faktisk kunne true magthaverne, og sådanne
tegn på potentiel arbejdermagt må naturligvis
ryddes af vejen. Dels var protesterne et tydeligt
tegn på en reel revolutionær vilje til at kæmpe
for sagen og ikke blot give udtryk for uenighed. I stedet for moralsk at fordømme vold bør
vi være glade for tegn på at en sådan kampvilje er mulig. For uden en revolutionær trussel
taber både revolutionære og reformister i
kampen for en bedre verden.

Kåre Blinkenberg
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FRA UNGEREN TIL
CHRISTIANIA
MODSTAND. Det var lige så
forudsigeligt som det var hyklerisk da alle den borgerlige ordens penneslikkere rykkede
ud og fordømte ”volden” i forbindelse med optøjerne efter
rydningen af Ungdomshuset.
Derfra lød der ingen fordømmelse af at statens magtapparat, i form af antiterrorpolitiet,
knuste husets facade i fjerde
sals højde og angreb fra helikopter! Den slags vold er naturligvis helt i orden…
Respekt for privat ejendomsret? Lov og orden? Ingen
af delene. Rydningen af Ungeren var en politisk konspiration udtænkt på Københavns
Rådhus. Og Faderhuset? De
var kun ”a pawn in their
game,” men en særdeles ihærdig og nyttig en af slagsen.
Tilbage står at Socialdemokraterne har slagtet det hus
der blev bygget og taget i brug
af arbejderbevægelsen selv,
hvori kvindernes internationale kampdag blev vedtaget, et
hus gæstet af historiske skikkelser som Clara Zetkin og Lenin. Rydningen er således også
symbolet på socialdemokratiets fuldstændige fornægtelse
af dets egne historie og rødder.
Blandt aktivister er det tid
til at tænke sig om. Et uafhæn-

gigt og selvstyret Ungdomshus er naturligvis et retfærdigt
krav, men uanset hvordan
man vælger at indrette sig må
man, hvis man i fremtiden
overhovedet vil gøre sig forhåbninger om succesrigt at
forsvare nye fristeder, undgå i
bogstaveligste forstand at pisse på sine egne naboer. Kun
ved at få opbakning fra hovedparten af de mennesker
der bor i området, samt i resten af byen, kan det lykkes.
Det er muligt at man har eksporteret de sociale problemer
som Ungdomshuset tog sig af
(ganske ulønnet) ind til Rådhuspladsen – og det har politikerne godt af – men nogen
god reklame for et nyt ungdomshus er det ikke. Hvis
man partout til være ufolkelig,
kan man heller ikke regne
med folkelig støtte.
Ved slaget om Byggeren
mobiliserede man mange tusinde mennesker, nød stor
sympati og anvendte sig hovedsageligt af civil ulydighed.
I Ryesgade lagde man vægten
på et militant forsvar, baseret
på en mindre, men godt organiseret og disciplineret gruppe aktivister. Begge steder tabte man i sidste ende den
konkrete kamp. Mon ikke det
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er på tide at forsøge at
kombinere de to elementer således at man
virkelig kan yde magthaverne modstand? Hvis
nogen er i tvivl så er det på
Christiania at slaget næste gang
skal stå…
Dino

NEDERLAGETS MAND
TUR-RETUR. Så skete det.
Statsminister Fogh blæste til
retræte. Efter i fire år at have
levet på lokale militsers nåde
er de danske besættelsesstyrker definitivt sat stolen for
døren og må stikke halen
mellem benene. Tilbage bliver nogle helikoptere og de
danske ”diplomaters” håndlangere. Og hvad er status så
for irakerne? Med en jysk underdrivelse: Det går ikke godt
i Basra-provinsen, og det kan
man først og fremmest takke
terror-trioen Bush, Blair og
Fogh for. Til sammenligning
med vort eget lands tilstand
efter den nazistiske besættelse i 1940’erne er forholdene i
Basra og Irak i dag mangefold
værre. I den sammenhæng
får Fogh Werner Best og hans
kumpaner til at ligne en spejdertrop – og det siger ikke så
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lidt. Samtidig er Basra og Irak
plaget af interne konflikter
og stridigheder, så det vil
komme til at gøre ondt før
det gør godt. Ikke desto mindre er der nu et spinkelt håb
for at irakerne i Basra kan finde fred. Dette var aldrig en
mulighed så længe Foghs
”dogs of war” huserede.
Det helt mageløse er at
Fogh nu vil sende flere soldater afsted til endnu et nederlag: Afghanistan. Og på sin vis
følger han en lang tradition
for danske konger og statsledere: Håbløse militære eventyr der ender med forsmædelige nederlag, død, ødelæggelse og typisk også katastrofe for det danske rige.
Og hvorfor er nederlaget så sikkert? Hvordan

man end
vender og
drejer det
vil intet folk i
det lange løb
finde sig i at være
besat og ydmyget. Ifølge
NATO og britiske efterretningskilder støtter 80 procent af afghanerne i Helmandprovinsen Taleban –
de sidste 20 procent afventer og ser hvem der vinder.
I Afghanistan er der i
modsætning til Irak ingen
nåde. Alle forsøg på at kolonisere- eller indsætte et
marionetstyre er slået fejl:
fra Storbritannien i imperialismens ”guldalder”, til
Sovjetunionens forsøg for
små tyve år siden – alle
fremmede magter er slået
tilbage. Fogh og de danske
soldater marcherer endnu
et militært og udenrigspolitisk nederlag i møde. Vi bør
sørge for at Fogh også lider
nederlag på hjemmefron-
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ten. I den forstand bliver
velfærdskamp også til antiimperialistisk kamp. Irakerne har afsløret ham som en
papirtiger. Lad os krølle minimalstaten sammen og folde friheden og velfærden
ud. Nu er det vores tur til at
tildele Fogh et nederlag.
Peter Hegner Bonfils

POSTBERLUSCONI
VENSTREFLØJS-SYNDROM. ”Når Berlusconi er
væk (og i fængsel) så vil solen
atter skinne over Italien.” Det
var mantraet fra en lang række
venstreorienterede kunstnere,
politikere og aktivister gennem de fem år med en højreorienteret regering i Italien, fra
maj 2001 til april 2006.
For omtrent et år siden var
der valg i Italien og venstrefløjen vandt med et par håndfulde stemmer. Halvdelen af landet tror stadigvæk på Berlusconi eller har i det mindste profiteret på hans regering. Den anden halvdel forsøgte at slå tilbage. Men her kommer så ”den
venlige regering”-syndromet
ind i billedet. Det er et syndrom
der påvirker venstrefløjen, særligt radikale bevægelser, når en
centrum-venstre koalition er
ved magten. Det rammer me-

get hurtigt fagforeninger, små
venstrefløjspartier som accepterede at danne regering, men
det rammer også de intellektuelle som forsikrede os at ”så
snart berlusconi var væk...” Devisen er at nu hvor ”demokratiet” er tilbage behøver man ikke
længere at råbe op. Økonomien må styrkes, og vi må være
parat til at betale en pris. Vi har
behov for flere liberaliseringsreformer (siger EU og OCSE!).
Regeringen vil forsøge at lave
lidt social omfordeling og bekæmpe prekært arbejde, siger
de, men i realiteten sker der ingenting i frygt for at skræmme
de store virksomheder væk. Vi
vil trække os ud af Irak, men
hovsa! De har stadig brug for os
i Afghanistan, Kosovo, Bosnien
og prøv at gæt – selv i Libanon
(”fik jeg sagt at vi er en storslået
nation?”) Vi vil sikre bedre forhold for immigranter, men desværre har vi brug for sikringsanstalter (”højrefløjen kan jo
ikke tage patent på sikkerhedspolitikken, vel?”).
Vi vil have amnesti
for fanger, bortset fra
de politiske fanger
fra 1970’erne der
har siddet i fængsel i
årtier. Osv., osv. Og ja,
selvfølgelig elsker vi Paven. Selv præsidenten, en
tidligere kommunistisk
bedstefar, føler at han og
paven er på bølgelængde.
Høje moralske værdier fik centrum-venstre
til at bombe Serbien i
1999. Huskelisten over

mindeværdige forfærdelige
beslutninger taget af centrum-venstre regeringen for
8 år siden er lang. Men i Italien glemmer folk hurtigt.
”Lad os håbe at centrum-venstre vil gøre det bedre end
Berlusconi.” ”Giv dem for
guds skyld lidt tid.”
Demokratiet er tilbage!
Solen skinner over Italien!
Chiara Bonfiglioli

TASS LEVER!
MEDIEKRITIK. En dag da
jeg sad og læste en større artikel i det højreintellektulle organ Weekendavisen, bed jeg
i første omgang ikke mærke i
en indskudt sætning med et
par prædikater der blev hæftet på Mahmoud Ahmadine-
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jad, ”Irans islamistiske og antisemitiske præsident.”
Det kunne jo
nok passe alt
sammen.
Men der er
jo så meget der
passer – og alligevel er vi ikke forvente
med at høre andre statsmænd
og politikere omtalt på den
måde. Det kunne da ellers
være morsomt og yderst
træffende at læse om ”imperialisten og den kristne fundamentalist George W. Bush”,
”den russiske snigmorderpræsident Vladimir Putin,”
”minimalstatsskabsminister
Anders Fogh Rasmussen”,
”racisten Pia Kjærsgaard” (det
har vi jo i øvrigt rettens ord
for!), og så fremdeles.
Naturligvis ville sådanne
tillægsord nok gøre telegrammerne fra Ritzaus Bureau
ganske lange, men så kunne
man i det mindste forvente
sig det i længere, uddybende
artikler. Men nej, vi må nok
vente til at historiebøgerne
udkommer en gang i fremtiden, og indtil da må vi mindes
de telegrammer som et vis
bureau ved navn Tass udsendte. Dengang havde Vestens frie presse kun foragt til
overs for sovjetisk propaganda. Herhjemme forstår de så
sandelig at pakke den bedre
ind.
Samfundsomstyrteren og utopisten Dino
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STUDENTERBEVÆGELSEN TIL
KAMP MOD
BRUGERBETALING
STUDENTEROPRØR. Tuition fees – obligatoriske studieafgifter for at være indskrevet på en offentlig videregående uddannelsesinstitution – er efterhånden blevet hverdag for studerende
i det meste af Europa.
I det ene land efter det
andet bliver flosklen om ”den
globaliserede verdens krav”
brugt til at retfærdiggøre at
man lægger finansieringen af
offentlige uddannelser over
på de studerende.
I Storbritannien indførtes tuition fees af Blair i
1997. Det var en belejlig
måde at løse mange års finansieringskrise i uddannelsessystemet (et levn fra
Thatcher- tiden) på. Ved at

lade ”køberen” betale
for ”uddannelsesproduktet” åbnede man
samtidig for at landet
kunne profitere på
det støt voksende internationale marked
for videregående uddannelser i topklasse.
Danske studerende betaler som bekendt fortsat ikke
tuition fees – velfærdstanken
om uddannelse som et gratis
gode for alle er stadig så solidt rodfæstet at selv ikke en
neoliberal regering som
Foghs har turdet bryde med
princippet – endnu.
Men vi ved at de christiansborgske vinde hurtigt
kan skifte. Hvad der ikke tales åbent om nu – brugerbetaling og privatisering som
et alternativ til en offentligt
finansieret uddannelsessektor – kan hurtigt komme på
dagsordenen i globaliseringens hellige navn. Hvis ikke
elev- og studenterbevægelsen sørger for at sparke gang
i den offentlige debat.
Studenterrådet ved Københavns Universitet indledte i marts en kampagne mod
brugerbetaling på danske universiteter – og for en udbygning af den nordiske velfærdsmodel på uddannelsesområdet, hvor grundpillen er
den enkeltes ret til at tage en
videregående uddannelse
uden at skulle betale for det.
Målsætningen er for det
første at sprede budskabet om
at tuition fees er en reel trussel –
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også i Danmark – og for det andet at medvirke til at der kommer en bred offentlig debat
der, ligesom i Norge, kan udmønte sig i en specifik lov mod
opkrævning af tuition fees i
hele uddannelsessystemet!
Andreas Mulvad

VENEZUELA
PÅ VEJ MOD
SOCIALISME BOTTOM UP
PERMANENT REVOLUTION? Kort efter Hugo Chavez’ genvalg december sidste
år, hvor han fremlagde en
gradvis plan for socialismen i
Venezuela, beordrede George Bush CIA til at “holde et
nærmere øje med Chavez.”
Til gengæld “jagtede”
den bolivariske befrier og
drillepind djævelen parallelt
da denne, i skikkelse af
Bush, tog en rundtur i USAimperialismens baghave.
Bush har ikke kunnet
overbevise nogen om at
Chavez er en diktator. Alle
valg hvor han har stillet op
har været demokratiske og
uden svindel. Den charmerende revolutionære erklærede sig selv som marxist

og trotskist, og fremlagde
et fem-trins program som
han mener har karakter af
permanent revolution. Det
indeholder følgende:
- Tre femtedele af det venezuelanske parlament gav
Chavez en bemyndigelseslov
således at præsidenten kan
udstede dekreter på elve områder over atten måneder.
Dekreterne handler om at reorganisere statsapparatet så
det bliver mere demokratisk
og gennemsigtigt.
- Staten kan nu nationalisere en del vigtige virksomheder, store godser der ligger
ubrugt hen og infrastruktur i
nationens interesse.
- Forsvaret kommer tættere på folket.
- Der skal være en ny
forfatningsreform med socialisme som mål.
- Det bolivarianske uddannelsessystem skal udvides så
det når hele befolkningen.
Disse motorer har til
formål at afskaffe det borgerlige statsapparat, ligesom Marx mente det var
nødvendigt for at kunne
skabe socialisme med proletariatet ved magten.
Desuden mener Chavez
at de 26 partier som bakkede
hans genvalg op i december
måned skal integreres i ét socialistisk parti, og at både ledere og regeringskandidater
skal være valgt fra kommunalråd. Nogle partier er i
gang med en oplysningskampagne om dette.

Flere store udenlandske
virksomheder i Venezuela
er allerede blevet nationaliserede, inklusiv virksomheder fra USA som telekommunikationskoncernen Verizon og energikoncernen
AES. Den progressive regionale handelsorganisation i
Latinamerika, ALBA, som
Chavez og Fidel Castro har
skabt, vil nyde fordel heraf.
Hugo Chavez mener at socialismen kan blive skabt inden for det borgerlige system
hvis der er nok arbejdere der
kæmper for det sammen med
en folkelig regering. Der er allerede fem millioner mennesker organiserede på lokalt
plan; mange arbejdere overtager virksomheder og jord
der tidligere var ejet af
reaktionære kapitalister.
Deres “cogestión” (medstyreproces) giver arbejdere erfaring med at lede, og med nationaliseringen bliver folk overbevist om at socialismen kan
skabes. Det er mere værdifuldt
end et statssocialistisk system
der regerer ovenfra, og som
folk har afvist verden over.
Kan man danne socialismen uden at arbejderne tager
magten med vold? Måske.
Hvis det nationale oligarki i
Venezuela forsøger at tage
staten tilbage med hjælp fra
USA, vil de møde en folkelig
hær - som ikke længere er
trænet eller afhængig af USA
- og en milits klar til kamp.
Ron Ridenour
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Mikrokredit -–
Makroproblemer
SUPERKUR? Den markedsbaserede mekanisme mikrokredit er et fint værktøj som
overlevelsesstrategi, men den er ikke nøglen til udvikling. Hertil behøves massive
statsdirigerede investeringer og et opgør med ulighedens strukturer.
- Af Walden Bello

KRITIK. Walden Bello, filippinsk venstrefløjsakademiker og -aktivist, mener ikke at mikrokreditter vil redde verden.
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ildelingen af Nobels fredspris til Muhammad Yunus, der betragtes som
mikrokredittens ophavsmand, kommer på et tidspunkt hvor mikrokredit er blevet noget nær en religion for mange magtfulde, rige og berømte personer. Hillary
Clinton taler jævnligt om at tage til Bangladesh, Yunus’ hjemland, for at blive ”inspireret af disse låns evne til at sætte selv de fattigste kvinder i stand til at starte virksomheder, løfte deres familier – og deres lokalsamfund – ud af fattigdommen.”
Som den liberale Clinton har også den
nykonservative Paul Wolfowitz, nu præsident for Verdensbanken, ”set lyset” efter en
nylig tur til den indiske delstat Andhra Pradesh. Med den nyomvendtes glød taler han
om mikrofinansieringens ”forandrende
kraft”: ”Jeg troede at dette måske bare var
ét vellykket projekt i én landsby, men så

T

tog jeg til den næste landsby, og her var det
den samme historie. Den aften mødtes jeg
med mere end hundrede kvindelige ledere
fra selvhjælpsgrupper, og jeg blev klar over
at dette program åbnede muligheder for
fattige kvinder og deres familier i en hel
delstat med 75 millioner mennesker.”

Ikke et universalmiddel
Faktisk siger Thomas Dichter, som er en af
dem der har studeret fænomenet grundigt,
at ideen om at mikrofinansiering skulle gøre
sine modtagere i stand til at avancere fra fattigdom til iværksætterstatus er stærkt overdrevet. Han skitserer mikrokredittens dynamik: ”Det viser sig at klienterne med størst
erfaring kom i gang ved at bruge deres egne
midler, og skønt de ikke har gjort særlig store fremskridt – fordi markedet simpelthen
er for begrænset – har de tilstrækkelig om-

FAKTABOKS
Mikrokredit
Ideen om mikrokredit, som vi kender og bruger begrebet i dag, blev født i Bangladesh
i 1976. Muhammad Yunus og hans studerende lavede nogle beregninger på hvor få
økonomiske midler der skulle til for at en gruppe kvindelige bambusproducenter i en
fattig landsby kunne frigøres fra deres dyre mellemmænd. Da det drejede sig om
meget få midler, besluttede Yunus selv at låne dem pengene så deres fortjeneste kunne forøges og der dermed kunne skabes udvikling i landsbyen. Således skabtes den
første non-profit mikrokredit-institution, Grameen Bank.
Denne start belyser samtidig mikrokredit-begrebet i en nøddeskal. Der udlånes små
beløb til uuddannede fattige mennesker som ellers ikke ville have nogen chancer
for lån i almindelige banker. Der udlånes især til kvinder ud fra den tankegang at
fortjenesten således med større sandsynlighed kommer hele familien til gode.
Efter starten af Grameen Bank bredte ideen sig til resten af verden, således at der nu
eksisterer mere end 10.000 mikrofinans-institutioner på verdensplan. FN udnævnte
2005 til internationalt mikrokredit-år.
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sætning til at blive ved med at købe og sælge, og det ville de sandsynligvis have været
i stand til uanset mikrokreditten. For dem
gælder det at lånene ofte udmøntes i forbrug eftersom de kan gøre brug af lånets relativt store engangsbeløb, en luksus som de

ikke har mulighed for med den daglige omsætning.” Han konkluderer: ”Mikrokredit
kan afgjort ikke gøre hvad mikrokredittens
entusiaster hævder den kan – nemlig fungere som kapital der er beregnet til forøgelse
af udbyttet ved erhvervsaktivitet.”

OMKLAMRING. Mikrokreditten er blevet en tiljublet strategi blandt vestens magtfulde politikere. ’The Clintons’ omfavner Muhammad Yunus der i 2006 vandt Nobels Fredspris for sine ”anstrengelser for at skabe økonomisk og social udvikling fra neden af.”
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Således er det store paradoks ved mikrokredit at ”de fattigste kun kan udføre meget lidt produktivt med kreditten, og de som kan gøre mest
med den, er dem som i virkeligheden ikke har
brug for mikrokredit, men for større beløb med
andre (ofte længere) kredit betingelser,” som
Dichter udtrykker det.

Drøm kun videre, hr. Wolfowitz
Med andre ord er mikrokreditten et fint
værktøj som overlevelsesstrategi, men den
er ikke nøglen til udvikling. Hertil behøves
massive statsdirigerede investeringer, men
også et opgør med ulighedsstrukturer såsom
den koncentrerede ejendomsret til jorden der berøver de fattige de ressourcer som ville gøre
det muligt at slippe ud af
fattigdommen. Mikrokredit-ordninger ender med
at leve side om side med
disse indgroede strukturer og kommer til at tjene som et sikkerhedsnet
for folk der er udelukket
og marginaliseret af dem,
men mikrokredit ændrer
ikke disse strukturer. Nej, hr. Wolfowitz, mikrokredit er ikke nøglen til at gøre en ende
på fattigdommen for de 75 millioner mennesker i Andhra Pradesh – drøm kun videre!
Måske er en af grundene til at der aktuelt
er en sådan entusiasme for mikrokredit
blandt magthaverne den at kreditten er en
markedsbaseret mekanisme som har nydt
en vis succes hvor andre markedsbaserede
programmer har lidt nederlag. Strukturtilpasningsprogrammer der fremmer liberalisering af handel, deregulering og privatisering har bragt større fattigdom og ulighed
til størsteparten af udviklingslandene og har
gjort økonomisk stagnation til en permanent tilstand. Mange af de samme institutioner som har presset på og fortsætter med at

presse på med disse forfejlede makroprogrammer (undertiden under nye etiketter
som Poverty Reduction Strategy Papers),
som for eksempel Verdensbanken, er ofte de
samme institutioner som fremmer mikrokredit-programmer. Set over en bred kam
kan mikrokredit betragtes som et sikkerhedsnet for millioner af mennesker som har
fået en usikker tilværelse på grund af de
storstilede makrofiaskoer der er skabt af
strukturtilpasningen. Det er lykkedes at reducere fattigdommen nogle få steder – som
i Kina hvor det, i modsætning til hvad myterne fortæller, er statsdirigeret makropolitik og ikke mikrokredit
der har været afgørende
for at løfte omkring 120
millioner kinesere ud
af fattigdommen.
Så sandsynligvis
er den bedste måde vi kan
ære Muhammad Yunus
på at sige at, ja, han fortjener Nobelprisen for at
hjælpe så mange kvinder
med at hamle op med fattigdommen. Hans begejstrede tilhængere bringer
imidlertid denne store ære i miskredit og
overdriver vildt når de hævder at han har opfundet en ny, human kapitalisme – socialkapitalisme eller ”social iværksætter-ånd” – som
på magisk vis vil gøre en ende på fattigdom
og fremme udvikling.

Ideen om at mikrofinansiering skulle
gøre sine modtagere
i stand til at avancere fra fattigdom til
iværksætterstatus er
stærkt overdrevet.

Oversat fra engelsk af Flemming Larsen
Walden Bello er professor i sociologi og offentlig administration ved University of the Phillippines. Han er samtidig direktør for NGO’en Focus on the Global South og tilknyttet Transnational Institute. Bello har skrevet en række bøger om asiatiske emner og om globaliseringen.
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Kulturkampen og Søren
Krarups ekstremisme

KULTURKAMP

MODSTANDSKAMP. Pastor Søren Krarup
har de senere år opnået en stadig mere synlig
placering i landets politiske liv og i den borgerlige kulturkamp. Og i takt med Krarups stigende indflydelse på den offentlige debat er hans
ekstremistiske synspunkter blevet negligeret.
Det er på høje tid at tage et opgør med Krarups krypto-nazistiske afgrænsning af den danske befolkning, hans antisemitisme og foragt
for menneskeliv, skriver forfatter og debattør
Christian Braad Thomsen.
- Af Christian Braad Thomsen

år Søren Krarup i disse år tildeles så
megen spalteplads i danske medier på
bekostning af langt mere interessante
og begavede debattører, kan det ikke begrundes med kvalitetshensyn, men må skyldes at
han er ideologisk bagmand for Dansk Folkeparti – og i nogen grad for den borgerlige regering.
Men paradoksalt nok er hans ekstremistiske
synspunkter næppe særligt kendte på trods af
hans meget synlige placering i offentligheden.
Krarup mener i sin seneste bog Systemskiftet (2006) at der fandt et systemskifte sted i
2001, skønt der jo ret beset kun var tale om et
regeringsskifte. Begrebet ”systemskifte” er forbeholdt større begivenheder som parlamentarismens indførelse i 1901, der betød at kongen
ikke mere kunne udnævne en regering der havde et folketingsflertal imod sig. Men når man nu
selv er den ideologiske bagmand, må man opleve selv et banalt regeringsskifte som et systemskifte. Mindre kan ikke gøre det.
Krarup har i det hele taget en besynderlig
opfattelse af det parlamentariske liv idet han i
lighed med Paulus og Luther mener at landets
øvrighed er indsat af Gud. Ned gennem historien ser det ellers ud til at øvrigheden enten
har erobret magten, har arvet den eller er blevet valgt af et folkeflertal. Det turde næsten
være blasfemisk at beskylde Vorherre for at
have indsat regeringen Fogh Rasmussen, for
så ringe politisk dømmekraft kan Vorherre da
ikke have. Krarup mener endda i overensstemmelse med Paulus at ”den, som sætter sig
op mod øvrigheden, står Guds orden imod.”
Men samtidig vender han Paulus’ synspunkt
til dets modsætning idet han konkluderer at
netop fordi øvrigheden er indsat af Gud, er
dens lov ”ikke hellig og absolut”. Forbeholdet
er besynderligt: Når et lands øvrighed repræsenterer Guds orden, skulle man da ellers nok
mene at øvrigheden er ukrænkelig. Men måske vil Krarup med sit forbehold tage højde
for den dag det måtte behage Vorherre at foretage et nyt systemskifte og indsætte en socialdemokratisk-ledet regering.

N
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Systemet Politiken og folket
Krarup ynder at omtale hele forrige århundrede som Systemet Politiken, der ”har været en
ideologisk besættelsesmagt, som netop systematisk har søgt at undertrykke, ja ligefrem at
udrydde den åndelige og folkelige virkelighed,
der i hele vores historie har været det danske
folks.” Også her synes man at mindre kunne
gøre det. Politiken er som
bekendt ikke et system,
men et dagblad der åbner
spalterne for alle synspunkter, endda for Krarups. Men den del af den
danske befolkning, der i
mangt og meget er enige
med Politiken, tilhører
altså udtrykkeligt ikke det
danske ”folk”. Krarup
lægger ikke skjul på, at
betegnelsen Systemet Politiken blev introduceret
af litteraturkritikeren Harald Nielsen i dennes
kamp mod Georg Brandes. Men Krarup skjuler at hans idol var nazist og førte sin kampagne på et antisemitisk grundlag.
Nazistiske associationer og forbindelseslinier dukker i det hele taget ofte frem hvis
man vil danne sig et overblik over Krarups
holdninger. Tag for eksempel hans hyppige
brug af begreber som ”folket” og ”danskerne”. Disse begreber omfatter kun dem der er
enige med Krarup. Det var ”folket” der skabte et systemskifte i 2001, det var ”danskerne”,
der frygtede at de var ved at blive et mindretal i deres eget land. Ganske vist var det jo kun
omkring halvdelen af folket, der stemte for
den nuværende regering, men i Krarups retoriske greb er alle aktuelle regeringsmodstandere udelukket fra ”det danske folk”. Dermed gør han det lovlig nemt for sig selv at
indføre et begreb som ”den danske helhed”.
Det er et rent fiktivt begreb der lige som
”sammenhængskraft” både lader hånt om
klassemodsætninger og dybe åndelige skel.

Krarups retorik svarer nøje til den nazistiske
brug af ”völkisch”, der også var et stærkt afgrænsende begreb, som ikke omfattede jøderne. Tilsvarende udelukker Krarups begreb
”folket” alle som ikke er kristne.
Umiddelbart efter regeringsskiftet i
2001 indførte han sit sensationelle nye kriterium for danskhed som går ud på at hvis vi
ikke tror på Guds ord
om at vi er skrøbelige og
syndige mennesker så
”er vi i grunden ikke
danskere.” 2 Hidtil har
det været en privatsag at
en hel del danskere vælger at tro på alternative
naturlove som sætter
seksualiteten og døden
ud af kraft og muliggør
jomfrufødsel, opstandelse og evigt liv. Men med
dette hokuspokus lægger Krarup nu op til en sindelagskontrol
som man kun finder magen til i nazistiske
diktaturer.

“Den del af den
danske befolkning,
der i mangt og meget er enige med
Politiken, tilhører
altså udtrykkeligt
ikke det danske
”folk”. “
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Selvmordsaktioner
Søren Krarups misforhold til demokratiet kommer i Systemskiftet frem på en underligt ulden
måde når han beskæftiger sig med Sydslesvig.
Han hævder rent ud at vi både ”svigtede” sydslesvigerne i 1920 og i 1945, men han kommer
ikke nærmere ind på hvori dette svigt bestod.
Påstanden kan imidlertid kun forstås som at han
tager afstand fra den hjemlige folkeafstemning,
der i 1920 fastlagde den endelige grænse mellem Danmark og Tyskland, samt at vi 1945 burde have benyttet det tyske nederlag til at udstrække Danmark til floden Ejderen – uanset at
der var et overvældende tysk flertal i Sydslesvig. Ved andre lejligheder har han da også forkyndt at de danske sydslesvigere aldrig må opgive håbet om at vende hjem til Danmark, for det
er dette håb der giver deres liv indhold.
Krarups bruger en lige så insinuerende
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SELVMORDSAKTIONER. Søren Krarups forherligelse af udsigtsløse opofrelser af menneskeliv minder ikke
så lidt om aktuelle muslimske selvmordsaktivisters anskuelser. Ottende Brigades modangreb ved Dybbøl den
18. april 1864 – udsnit af et maleri af Vilh. Rosenstand.

uklarhed, når han foragteligt siger, at regeringen den 9. april 1940 ”valgte kapitulationen på
forhånd,” og at også dette skyldtes det allestedsnærværende Systemet Politiken som var modstander af et militært forsvar. Det kan ikke læses
på anden måde end at Krarup mener at danske
soldater burde have indledt en selvmordsaktion imod den tyske krigsmaskine.
Denne foragt for menneskeliv udtrykkes
eksplicit i Krarups støtte til en ældre selvmordsaktion i 1864. I bogen Fædreland og
folkestyre (1974) fremhæver han den danske kaptajn Stockfleth, der under stormen
på Dybbøl kommanderede sine folk frem
med ordene: “Lad os nu slutte os sammen i

kærlighed, folk, og gå frem og tage lykken,
som Vorherre vil give os den.” Krarup fremhæver disse ord som sit livs motto, men
hvad han ikke fortæller er at den pågældende fremrykning netop var en ren selvmordsaktion. Stockfleth tilhørte hærens 20.
regiment, og hans aktion var en meningsløs demonstration af heltemod, men samtidig udtryk for traditionelle aristokratiske og
militære æresbegreber, hvor man kæmper
til sidste mand, uanset at kampen er udsigtsløs. Den lykke som Gud skænkede dem var
døden. På det punkt er Krarup helt enig
med de muslimske selvmordsaktivister der
ligeledes finder belønningen hos Gud.
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Løgnen som våben
Da Søren Krarup på Tidehvervs Forlag udgav
Martin Luthers antisemitiske skrift Jøderne og
deres løgne (1999), trådte han på det mest bogstavelige i nazisternes fodspor. Dette kampskrift
er nemlig to gange tidligere udsendt på dansk,
først i nazisten Olga Eggers oversættelse på hendes eget forlag og siden af nazilederen Povl
Heinrich Riis-Knudsen på forlaget Nordland.
Luther anbefaler her den jødeudryddelse,
som siden blev sat i værk af Hitler idet han
foreslår ”at man sætter ild på deres synagoge eller skole... at man skal nedbryde og
ødelægge deres huse… at man skal fratage
dem deres bønnebøger og talmudskrifter…. at man under dødsstraf forbyder deres rabbinere fremtidigt at undervise… at
man fuldstændigt fratager
jøderne retten til at rejse
frit omkring… at man fratager dem alle rede penge og
guldstykker… at man behandler dem med al den
ubarmhjertighed, ligesom
Moses gjorde i ørkenen, da
han ihjelslog 3.000 jøder.”
Nu regner de fleste vel ikke
med at Søren Krarup i dag vil anbefale, hvad hans åndelige lærermester anbefalede i 1543. Men det er nok for naivt. Krarup
har for eksempel i Dansen om menneskerettighederne (2000) forsvaret serbernes massakrer på
deres muslimske medborgere ud fra den betragtning at en suveræn stat har ret til at behandle sine
borgere som den nu finder passende, også selv
om det sker efter Luthers barbariske opskrift.
Til gengæld støttede Søren Krarup det amerikanske, engelske og danske angreb på den suveræne stat Irak, hvilket man skulle tro harmonerede dårligt med hans modstand mod at gribe
ind over for serberne. Krarup kunne da heller
ikke – i et sjældent anfald af anstændighed – bruge den begrundelse der formentlig var den reelle, nemlig at Irak-angrebet i lighed med serber-
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nes var rettet mod muslimer. Derfor var han
nødt til at fastholde at netop disse muslimer udgjorde en terroristisk trussel mod Danmarks sikkerhed, og at der således var tale om en ”selvforsvarskrig”. Han var enig med George W. Bush i at
irakerne havde masseødelæggelsesvåben, og at
de var i ledtog med Osama bin Laden. Selv efter
at disse amerikanske krigsløgne er blevet afsløret, og endda officielt erkendt af amerikanerne,
har Søren Krarup fastholdt dem.2
Jesper Langballe, udtrykte deres fælles
holdning mere plumpt og utvetydigt:
”Jeg opfattede ikke den militære invasion af
Irak som en menneskerettighedskamp. Hvis det
var tilfældet, havde jeg spyttet den langt væk.”3
Løgnen som politisk våben er Søren Krarups
speciale, ikke mindst i indvandringsdebatten. Eksemplerne er talrige. Lad mig
nøjes med to. I Dagbladet
Information hævder han at
Systemet Politiken og Danmarks Radio i to årtier ”har
hetzet mod den jævne
dansker og kaldt ham nazist, hvis han ytrede betænkeligheder ved den ukontrollerede og ukontrollable
indstrømning i Danmark
fra Mellemøsten og Afrika.”4 Han nævner ingen
eksempler og kan næppe finde et eneste – for
selv Krarups argeste modstandere går jo ikke ind
for ukontrollabel indvandring.
Søren Krarup har også i Dansen om menneskerettighederne dæmoniseret, at Danmark
i 1980’erne og 90’erne gav asyl til forfulgte
fra den tredje verden: ”Det var Danmark, der
blev sat på udsalg. Det var en udskiftning af
den danske befolkning, vi her var vidner til.”
At ”udskifte” den danske befolkning vil faktisk sige at flytte alle danskere til for eksempel
Grønland og lade indvandrere overtage landet, sådan som Stalin sendte baltere og ukrainere til Sibirien for at gøre plads til russere.

Den danske befolkning er blevet ”udvidet”,
ikke ”udskiftet” med indvandrere. Det véd
Krarup godt, men han véd også at løgnen er et
effektivt propagandamiddel. Og endelig véd
han at Gud vil tilgive at han ikke lever op til
menneskelig anstændighed, for han har indrettet sin religion så snildt at han erhverver sig
tilgivelsen alene ved at tro på at han får den. Vi
andre kan så mene at det er lovlig billigt sluppet for en synder af Krarups format.

Menneskerettighederne
Umiddelbart er det svært at forstå hvordan en
dansk præst kan have noget imod menneskerettigheder der grundlæggende fastslår at ingen må udsættes for tortur, slaveri eller vilkårlig fængsling, og at alle
har ret til undervisning,
arbejde og fritid samt til at
stifte familie og foreninger og frit vælge religion.
Det er naturligt at opfatte
Søren Krarups indædte
kamp mod menneskerettighederne som en forlængelse af hans udgivelse af Luthers kampskrift.
Menneskerettighederne
er blandt andet en sikring imod det menneskesyn, som repræsenteres af det 20. århundredes to store totalitære ideologier, kommunismen og nazismen. Men Krarup ser det omvendt: menneskerettighederne er beslægtet med disse
ideologier, fordi de opererer med at noget
er mere retfærdigt end noget andet. Han
mener ikke det tilkommer mennesket at
operere med en højere retfærdighed. Det tilkommer kun Gud, for mennesket er syndigt,
og ”retfærdighed kristeligt forstået er et andet ord for Guds tilgivelse af syndere eller
for synderens henvisthed til Gud”.
I kommunismens, nazismens og kristendommens navn er millioner af mennesker

“Jesper Langballe,
har klart understreget, at modstandskampen ikke var
anti-nazistisk og
ikke gjaldt demokrati og menneskerettigheder.”
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ANTI-SEMITISME. I 1999 genudgav Søren Krarup på Tidehvervs Forlag Martin Luthers antisemitiske skrift Jøderne og deres løgne
(1999) som tidligere er udsendt på dansk på nazistiske forlag. Systemskiftet er Søren Krarups seneste bog.

blevet udryddet. Kristeligt set har disse udryddelser en klar begrundelse hos Jesus selv. Jesus kendte heller ikke til barmhjertighed mod
dem der ikke troede på ham. Med en fundamentalistisk vrede, som vi i dag gerne vil projicere over på muslimerne, sagde han: ”Mine
fjender der, som ikke vil have mig til konge,
før dem herhen og hug dem ned for mine
øjne.” Jesus garanterede ved en anden lejlighed at de der ikke vil omvende sig, bliver udsat for et veritabelt blodbad. Det var ved en sådan lejlighed at besindige jøder mente han
måtte være besat af en ond ånd. Kirken har i
dag valgt at fortrænge disse Jesus-ord, skønt
de kan læses hos Lukas 19/27 og 13/1-5.

Sektlederens borgerkrigsscenarium
De senere år er Søren Krarup mere og mere
kommet til at lyde som den paranoide leder
af en religiøs sekt. Det er typisk for sekter at
de er nødt til at isolere sig fra verden fordi verden er ond. Derved kommer de til at leve i en
parallel virkelighed, sådan som Søren Krarup
i stigende grad gør. I Kristeligt Dagblad advarer han sine tilhængere om at de er ”omgivet
af ondskab” og ”lever i en verden af offentlig
gemenhed.” Han forbereder dem desuden på,
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at der kan være stikkere iblandt dem – og associerer direkte til besættelsestidens stikkere.5
Det er en meget ubehagelig association, eftersom stikkere i besættelsestiden blev likvideret. Naturligvis kan et folketingsmedlem ikke
opfordre til likvideringer, men han kan lade
associationen hænge i luften, hvor den kan
gribes af ubefæstede sjæle.
At Krarup sympatiserer med modstandskampen under besættelsen gør ham ikke til
anti-nazist. Hans meningsfælle, pastor Jesper
Langballe, har klart understreget at modstandskampen ikke var anti-nazistisk og ikke
gjaldt demokrati og menneskerettigheder.
”Krigen var en national kamp for friheden,
ikke for de demokratiske værdier, en kamp
mod tyskerne, ikke mod nazismen.”6
I en kronik med overskriften ”Med udsigt
til borgerkrig” anfører Søren Krarup at nok
har vi religionsfrihed her i landet, men det
bør ikke gælde for muslimer, for Islam er slet
ikke en religion. Islam er ”et politisk-juridisksocialt system der er totalitært i den forstand
at det vil herske totalt over alt – lovgivning,
samfundsforhold, privatlivet.”7 I Europa har
en kristen kultur skabt effektive, velfungerende samfund, tilføjer han, hvormed han over-
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ser at vore demokratiske samfund faktisk
blev undfanget i oplysningstiden som netop
et opgør med kristendommen. Uden oplysningstiden ville også kristendommen være
fuldkommen dækket af Krarups kritik af islam. Alt, hvad vi kritiserer muslimerne for,
har været en integreret del af kristendommen – og kan hurtigt blive det igen.
Det er da ikke uden grund at netop oplysningstiden er så forhadt af Krarup, for han er
ikke kommet videre selv. Når han igen og
igen er begyndt at lufte muligheden for en
borgerkrig i Danmark, har det ikke så meget
karakter af en frygt som af en trussel.
Søren Krarup er en intellektuel svindler
som bag sine floromvundne ordtirader ikke
kan skjule at med ham som ideologisk bagmand for Dansk Folkeparti har også nynazisterne fået et folketingsmedlem som de med
sindsro kan stemme på. Jeg ved ikke, i hvor
høj grad han sympatiserer med den nynazistiske bevægelse, men han er den mest synlige
af de folketingsmedlemmer, der sympatiserer
med et hovedpunkt i Danmarks Nationalsoci-

alistiske Bevægelses principprogram:
”Vi finder det naturligt, at ethvert folk ønsker at leve i overensstemmelse med det kulturmønster, det har skabt igennem generationer, og at bevare den jord, det har forsvaret
med sit blod. Vi vil derfor bekæmpe enhver
indvandring af folkeslag, som ikke er os biologisk og kulturelt beslægtede og tilstræbe en
repatriering af allerede indvandrede.”
1 Politiken 01.09.01
2 Folketingstidende 12.01.05.
3 Information 09.07.03.
4 29.08.06.
5 26.10.06.
6 Information 09.07.03.
7 Jyllands-Posten 23.11.04.

Christian Braad Thomsen har skrevet, instrueret og produceret en lang række spille- og dokumentarfilm, senest
“Marilyn Mazur – Queen of Percussion”. Hans forfatterskab inkluderer bøger om blandt andre Godard, Fassbinder, Hitchcock, Freud og Bob Dylan.

den røde plads
Bidrag til “Den Røde Plads” leveres af personer der er tilknyttet Det Ny Clarté.

Hvad så
med 1.maj??
OVEROVEJELSER. Hvad skal venstrefløjen
markere 1. maj? Er dagen stadig en kampdag
eller er den gået hen og blevet ren druk?
- Af Eva Waldorff

For venstrefløjen er 1. maj en vigtig dag. I
hvert fald på et symbolsk plan. For at sørge for
at dagen ikke bliver betydningsløs (hvis den
da ikke allerede er det?!), er det vigtigt at vi
også reflekterer over hvad 1. maj er, og hvad
den skal gøres til. For mig at se, er der to centrale problemstillinger ved vor tids 1. maj:
Den første består i diskussionen af hvorvidt dagen er en kampdag eller en festdag,
eller rettere, problematikken i at folk møder
frem på dagen for at drikke, i stedet for at
blive politisk aktiverede og inspirerede. Den
anden problemstilling er den store opdeling
der findes på venstrefløjen. Denne opdeling
skinner tydeligt igennem på 1. maj. Det er
meget sandsynligt at de to problemstillinger
ikke er uafhængige af hinanden, men at den
sidste af de to tydeliggør den første.
Mange mener – og det bliver hvert eneste år diskuteret i pressen – at arbejdernes
internationale kampdag er blevet en farce:
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En blanding af gamle ´68’ere der ikke kan
give slip, og unge der reelt er ligeglade med
hvad der foregår omkring dem så længe de
kan få lov til at drikke øl.
Men det er ikke et problem at 1. maj er en
festdag. Dagen er derimod en dag der i aller
højeste grad bør blive fejret. Festen bliver kun
et problem hvis dagen holder op med at være
en dag der fremmer bevidst politisk stillingtagen og udvikling. Mange der har taget denne
diskussion op skyder skylden på ”de unge”
der kommer for at drikke, men er det ikke vigtigere at de dukker op? For kun hvis de er til
stede opstår muligheden for en udvidelse af
deres politiske bevidsthed.
Problemet er snarere at de organiserede
politiske bevægelser ikke er dygtige nok til at
stille kompetente og interessante politiske paroler op, paroler (og diskussioner) der kan henvende sig til andre end dem der opstiller dem.
Altså: hvis der mangler kræfter til at organisere
kampdelen af 1. maj kan det kun være de eksisterende kræfters ansvar at sørge for at tilvejebringe dem. Det sker ikke af sig selv.
Splittelsen på venstrefløjen spiller en destruktiv rolle i dette. Hvis man som antifascistisk og antiimperialistisk venstrefløj ikke kan

Illustration. Ib Kjeldsmark

stå samlet på arbejdernes internationale kampdag, hvordan forventer man så at kunne opnå
noget som helst i form af at styrke venstrefløjen, og dertil at blive taget seriøst politisk som
en trussel mod det borgerlige samfund?
Forårets kamp for Ungdomshuset, og venstrefløjens reaktion på denne kamp, er et godt
eksempel på hvad denne splittelse kan medføre.
Dele af venstrefløjen havde så travlt med at tage
afstand fra brugen af barrikader, brosten og molotovcocktails at de glemte at overveje vigtigheden af at stå samlet som venstrefløj i en fælles
kamp, hvordan den så end udformer sig.
Dermed ikke sagt at man skal undlade at
bringe sine egne principper ind i kampen,
men hellere gøre det internt end at splitte
bevægelsen og smadre gejsten.
Til 1. maj i år er den venstrefløjen nødt til at

markere at den er stærkere og mere samlet end
den længe har været.
Konklusionen må være at i og med at titusindvis af danskere fejrer 1. maj hvert eneste
år, og at denne kæmpe gruppe inkluderer
unge mennesker uden særligt politisk tilhørsforhold, men dog med en forestilling om at
der er noget galt med verden som den er, så
må det være de politiske bevægelsers ansvar
at forsøge at få dem organiserede, eller bare
interesserede, ved at vise dem hvad der kæmpes mod, og hvad der fejres.
Det er derfor essentielt at denne 1. maj bliver både en kampdag og festdag i ét.

Eva Waldorff læser Samfundsvidenskabelig Basis på Roskilde Universitetscenter.
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Kampen om velfærden
enstre har overtaget midterbanen i dansk politik og fører
liberal politik med et socialt skær. Befolkningen står uden et
reelt alternativ: hvorfor tro på at Socialdemokraterne, der
har accepteret skattestoppet, kan sikre bedre velfærd?

V

Efterårets ”jyske oprør” kom fuldstændig bag på størstedelen af
venstrefløjen. Socialdemokraterne, der havde besluttet sig for at bakke op
om kommunalreformens nedskæringer, var lamslåede. Spørgsmålene vi
står tilbage med i dag er hvordan venstrefløjen, fagbevægelsen og velfærdsbevægelsen forsvarer, forbedrer og udbygger velfærden fremover?

I dette tema analyserer vores redaktør, Dino Knudsen, de sidste
årtiers kamp om velfærdsstaten med særlig fokus på Venstre og
Foghs rolle heri. Troels Riis Larsen interviewer nogle af de unge aktører i efterårets velfærdsprotester. BUPL-formanden Hening Pedersen, der af regeringen blev udnævnt til ballademagergeneral i efterårets protester, giver sit bud på velfærdskampen. Og til slut bidrager
den socialdemokratiske historiker og polemiker Henrik Tjørnehøj
med en hudfletning af regeringens løfter på velfærdsområdet.
Redaktionen

Illustrationer: Robert Nyberg, Fotos: kpnet.dk

ANALYSE

Kampen om
velfærdsstaten
- Venstre, velfærden og forslaget om et
nyt klassekompromis.
KLASSEKAMP . Har Anders Fogh Rasmussen virkelig opgivet årtiers modstand mod
velfærdsstaten? Er vejen banet for et nyt klassekompromis efter efterårets velfærdsprotester, sådan som ivrige fagforeningsformænd og lederskribenter synes at mene?
Dino Knudsen ser nærmere på Fogh-regeringens nye målsætning, det trimmede velfærdssamfund, og gør sig til talsmand for et opgør med de illusioner som der hersker
på venstrefløjen og i arbejderbevægelsen.
- Af Dino Knudsen

D

et 20. århundredes store kompromis
var jo, at socialisterne opgav socialismen, mens de borgerlige slugte velfærdsstaten.” Sådan sammenfatter økonomiprofessor Jørgen Paldam klassekompromisset
mellem arbejde og kapital. ”De borgerlige fik frihandel og en meget konsekvent beskyttelse af
den private ejendomsret, venstrefløjen fik velfærdsstaten.”1 De borgerlige kredse der hadede
ethvert socialt tiltag i statslig regi omfavnede i
efterkrigstiden velfærdsstaten, mens de socialdemokrater der var startet med at erklære kapi-

talisterne krig endte med at elske erhvervslivet.
I dag får vi dagligt at vide i medierne at Venstre er Danmarks største arbejderparti, og at Anders Fogh Rasmussen har foretaget et politisk
kursskifte ind på den politiske midte hvorfra
han kan regere i samdrægtighed med befolkningsflertallets ønske. Er velfærdsstaten hermed
sikret eller har dens succes tværtimod medført
at opgøret med velfærdsstaten føres i dens eget
navn? Eller forholder det sig sådan som Enhedslisten, SF og andre på venstrefløjen hævder, at
Fogh blot har skiftet retorik?
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Baggrunden for
velfærdsstatens tilblivelse
I efterkrigstidens Danmark fremsatte befolkningen vidtgående sociale krav som de borgerlige
kredse der var blevet svækket under krigen ikke
kunne ignorere. Socialdemokraterne var presset af den revolutionære del af arbejderbevægelsen. Det var tid til kompromisser.
Fænomenet var ikke reduceret til lille Danmark. I hele Vesteuropa var de borgerlige kredse ængstelige. Den gamle verden syntes at stå
for fald: I syd løsgjorde kolonierne sig og i øst
opbyggedes socialisme og folkedemokrati.
Redningen kom fra vest: med Marshall Planen,
det største hjælpeprogram verden havde set til
dags dato, greb amerikanerne direkte ind i Vesteuropas udvikling. Nu skabtes et alternativ til
socialismen hvor kapitalen kunne profitere
samtidig med at den gav sociale indrømmelser overfor befolkningerne. Det kunne accepteres at have arbejderbevægelsen ved regeringsroret i Vesteuropa så længe kommunisterne blev holdt udenfor og bekæmpet.

Opgøret med velfærdsstaten
I takt med at den kommunistiske trussel svækkedes blev der i borgerlige kredse stillet spørgsmålstegn ved velfærdsstaten. Herhjemme brød
Glistrup tavsheden da han erklærede skattestaten krig. I 1982 overtog Poul Schlüter ledelsen
af landet, inspireret af Ronald Reagans USA og
Margaret Thatchers Storbritannien. Man ønskede at gennemføre store reformer, men det skulle vise sig vanskeligere end som så.
De borgerlige spidsede også pennen. Henning Fonsmark skrev i 1990 sit stort anlagte
opgør med velfærdsstaten, Den danske utopi.
Og i 1993, netop da ”den virkeliggjorte socialisme” var brudt sammen, skrev Anders Fogh
Rasmussen sin berygtede bog, Fra socialstat til
minimalstat. En liberal strategi. De nye ideologiske vinde medførte konkrete politiske og
økonomiske omslag. Da Poul Nyrup og Mogens Lykketoft således overtog regeringsmag-
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ten i 1990’erne accepterede de langt hen ad
vejen den nye dagsorden. Privatisering og udlicitering blev til en strategi for styring af den
offentlige sektor.

Minimalstaten
Foghs opgør med socialstaten var baseret på
to antagelser: 1) at den grundlæggende set var
uretfærdig (fordi den ikke tog hensyn til individets frihed og påtvang det uretmæssige skatter); 2) at den ikke holdt hvad den lovede (tryghed, velstand, mv.). Den minimalstat han skitserede i sin bog ville tværtimod være etisk begrundet og tilvejebringe større samfundsmæssig rigdom, var hans påstand.
Det første punkt var imidlertid det afgørende spørgsmål for Fogh. Hans bog adskilte sig fra mange andre borgerlige kritikere
af velfærdsstaten ved tilsyneladende ikke
at være konjunkturbestemt eller baseret på
økonomiske argumenter. Opgøret blev ført
frem som en principiel og absolut afvisning
af det etiske grundlag for denne stat. Inspireret af radikale liberale filosoffer som Ayn
Ran og libertarianeren Robert Nozick, gik
Fogh i krig med ”snylterstaten”.
Men ikke desto mindre gjorde Fogh allerede i sin bog en indrømmelse til socialstaten,
et faktum der som oftest overses i den offentlige debat. Med henvisning til den socialliberale filosof John Rawls, mente Fogh at kunne argumentere for det nødvendige og etisk forsvarlige i en større stat, trods alt, end den Nozick havde foreslået i sit hovedværk Anarchy,
State, and Utopia. Nozick havde gjort sig til
talsmand for at anarkiet måtte afvises, men at
den eneste tilladelige stat, etisk set, var en stat
der sørgede for lov og orden – hvilket ville
sige at frihedsrettighederne blev respekteret
sammen med visse regler for hvorledes værdier måtte tilegnes og overføres mellem borgerne. Fogh derimod mente at staten også
skulle tage sig af forældreløse børn, kronisk
syge og personer der var blevet invalideret.
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Deroppe:
Hvorfor skal jeg
betale skat når alle
andre gør det?

D” ernede:
Hvorfor skal jeg
betale skat når ingen
andre gør det?
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Desuden måtte staten sørge for at alle individer havde lige startmuligheder ved at finansiere gratis uddannelse til alle. Ergo måtte skattefar indkræve og fordele flere midler end
dem der gik til administration af staten og de
væbnede styrker.

Nyliberalismen i modvind
At Foghs regeringsførelse fra og med 2001 ikke
har fulgt disse linier er tydeligt for enhver. Indrømmelserne til socialstaten er meget mere omfattende. Men er de blot et udtryk for at Fogh
har måttet acceptere visse indrømmelser? Er det
midlertidig taktik fra Foghs side?
Fraværet af en teoretisk begrundelse for
Foghs nye linie kan både tolkes i den ene og den
anden retning. På den ene side kan det forstås
som at Fogh helt har opgivet at begrunde og
gennemføre sit minimalstatsprojekt. På den anden side kan det betragtes som et udtryk for at
Fogh ikke har skiftet standpunkt, men blot føler
sig tvunget til de nuværende indrømmelser. Det
er hvad en liberal kommentator som David
Gress for nylig luftede håbet om: ”Et eller andet
sted håber jeg, at Fogh ikke selv tror på det, han
siger i dag. At han bare er kynisk.”2
Det er imidlertid nødvendigt at hæve blikket en smule op fra den hjemlige politiske andedam hvis man skal vurdere Foghs skifte.
Godt nok tabte Venstre folketingsvalget i 1998,
men på samme måde som impulserne til Foghs
liberale manifest kom fra det store udland,
kom også de modererende tendenser til ham
herfra da årtiet gik på hæld. Den tilsyneladende
sejrende nyliberalisme var siden Murens fald
gået hen og blevet godt slidt. I borgerlige kredse var Fukuyamas indvarsling af et liberalt tusindårsrige som det nye politiske paradigme,
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hurtigt ved at blive afløst af Samuel P. Huntingtons tese om civilisationernes sammenstød.
Rundt omkring i verden brød hele stater
sammen under de nyliberale strukturprogrammer som IMF og Verdensbanken dikterede. Det var tilfældet i Somalia. Men mest
skelsættende var måske slut-90’ernes økonomiske krise i Sydøstasien, der senere spredte
sig til både Rusland, Brasilien og Argentina.
Den deregulerede kapitalisme syntes ikke at
love hverken rigdom eller stabilitet. Den økonomiske krise var ikke blot med til at lægge
grunden for et spirende antiglobaliserings og
-kapitalistisk bevægelse verden over, men den
var også med til at slå koldt vand i blodet på
selv de mest forhippede nyliberale. Børsspekulanten George Soros advarede om truslen
fra junglelovs-kapitalismen. Aktiemarkedets
ukronede konge blev socialliberal. Og selv
Nozick tvivlede på de mest radikale dele af det
program han havde fremlagt.

Den liberale strategi
Det ville dog være forhastet at konkludere at sådanne begivenheder og tendenser har fået Fogh
til at lægge liberalismen helt på hylden. E f t e r
indtagelsen af statsministeriet kaldte han i 2003 til
kulturkamp. Det var en kamp som Fogh allerede
havde foregrebet i sin minimalstatsbog som et
nødvendigt middel i kampen mod velfærdsstaten. ”Socialstatens ideologer var klar over, at hvis
de skulle vinde endegyldigt, måtte de også vinde
kulturkampen.” ”At forvandle socialstaten til minimalstat kræver lovgivning og ændret administration… Men det er ikke gjort med det. Opgaven er langt mere dybtgående. Det er nødvendigt at vække det sløvede slavesind. Og den kamp
skal vi ikke kæmpe på økonomiske argumenter.
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Vi skal derimod starte og vinde en kulturkamp,
som genindsætter mennesket i sin tabte værdighed,” skrev Fogh dengang og tilføjede: ”At forvandle Danmark fra socialstat til minimalstat lader sig ikke gøre fra en dag til den næste. Det er
en proces, en lang og sej proces. Både fordi opgaven er stor, og fordi vi bør tage hensyn til, at borgernes sjæl skal kunne følge med.”3
I det lys har kulturkampen været mere succesrig end den måske umiddelbart kan tage sig
ud, og det er også grunden til at kulturminister
Brian Mikkelsen har erklæret den for vundet:
”Det var vigtigt at tage et slag med det meningshegemoni, som eksisterede. Det, at nogle
meninger var bedre end andre. At man var et
bedre menneske, når man havde bestemte
venstreorienterede meninger, for eksempel at
vi skulle have en stor offentlig sektor. Det meningsmonopol er blevet brudt.”4

En mere moderat liberalisme
I sammenligning med hvad Fogh talte for i sin
minimalstatsbog er det beskedent hvad regeringen har opnået, men med skattestoppet,
kommunalreformen og impulser til en større
vækst i den private end i den offentlige sektor,
har Fogh taget nogle umiskendelige skridt i retning af et mere liberalt indrettet samfund.
Er Fogh ikke blevet socialdemokrat så ligner
han i hvert fald én når det gælder strategien. Socialdemokratiets politiske succes gennem det sidste århundrede beroede på en drypvis reformpolitik hvor revolutionen afløstes af en pragmatisk, praktisk og teknisk tilgang til udfordringerne.
Social ingeniørkunst blev det kaldt. Det er denne
attitude og strategi som man i Venstres top har
taget ved lære af, blot med modsat fortegn: ”Forskellen i forhold til før 1998 er hastigheden med

hvilken, vi gennemfører reformer… Derfor er
det, vi har gjort, at gennemføre liberal politik med
små skridt,” udtaler venstrestrategen Claus Hjort
Frederiksen. ”Kernen i vores projekt er at slippe
ud af den fælde, som vi så mange gange er gået i:
at vi på en treårig valgperiode skal revolutionere
hele det danske samfund på trods af, at det har taget socialdemokraterne 50 år at bygge det op. Det
er der ingen tilslutning til i den danske befolkning, og det har vi tabt ufattelig mange valg på.
Ændringer skal gennemføres i en takt, så mennesker kan følge med, for det giver de langsigtede resultater,” fortsætter Hjort og konkluderer:
”Det, der tæller i politik, er det daglige rugbrødsarbejde. De små skridts politik. Vi har et mål om et
liberalt samfund, og vi har angivet en arbejdsmetode: at man modner beslutningerne.”
Foghs liberale og asociale ingeniørkunst
betyder hverken at vi er på vej til Foghs
oprindeligt formulerede minimalstat eller at
alle velfærdsydelser står foran at forsvinde.
For som Claus Hjort Frederiksen også fremhæver det så har man i Venstretoppen faktisk
justeret tidligere tiders strategi: ”Justeringen
af den liberale kurs består i, at vi nu vedkender os de centrale velfærdsydelser.” Årsagen
er at Fogh, Hjort og Lars Løkke Rasmussen
har indset at velfærdsstaten har skabt et konkurrencedygtigt samfund med stor social
sammenhængskraft, som de formulerer det.
Utålmodige liberale krav om skattelettelser
bliver affærdiget med advarslen om en potentiel overophedning af økonomien nu og
her, men de kan følge senere.5

Kvantitetens omslag i kvalitet
De små skridt er blevet taget på mange områder. Arbejdsmarkedspolitikken er et af de
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mest synlige, men en ofte ignoreret del af
det liberale projekt. Også her har man bearbejdet befolkningens holdning, og hjulpet
på vej af de økonomiske og beskæftigelsesmæssige konjunkturer været i stand til at
ændre selve forestillingen om arbejdsløshed: Hvor den førhen i vid udstrækning
blev anset som et samfundsmæssigt anliggende bliver den i dag betragtet som et personligt problem. Det er Foghs nye arbejdsetik: individet må påtage sig ansvaret.
Med kommunalreformen er det for regeringen lykkedes at få Arbejdsformidlingen vristet
ud af arbejdsmarkedets partneres hænder således at det nu er kommunerne der står for at aktivere den ledige. Samtidig har regeringen med
kontanthjælpsloft og andre foranstaltninger
over for særlige grupper, blandt andre flygtninge og indvandrere, fået indført en praksis hvor
negativ forskelsbehandling stiltiende accepteres. Ved at presse de ledige, bidrage til større social ulighed og svække arbejdsmarkedets partnere har Fogh-regeringen taget mange små
skridt der i sidste ende udgør et stort spring.
Men det er også blevet til mere åbenlyse,
store reformer. Bortset fra den allerede nævnte kommunalreform fik statsministeren via
den såkaldte Velfærdskommission gødet jorden for en justering af pensions- og efterlønsalderen til henholdsvis 62 og 67 år. Fogh har
endvidere nedsat og leder et Globaliseringsråd.
Det skal kridte stregerne op til flere reformer.
Sidst, men ikke mindst, venter der en storstilet
kvalitetsreform som ikke bare er udset til at
vinde næste folketingsvalg for regeringen,
men også er dens bud på det fremtidige trimmede velfærdssamfund.

Kvalitetsreform og trimmet produktion
Fogh-regeringen er med skattestop og ønsket
om fremtidige skattesænkninger løbet ind i et
finansieringsproblem i forhold til forbedret
velfærd, og dette bidrager den demografiske
udvikling til med færre hænder til mere arbej-
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de. Regeringens kvalitetsreform er et forsøg
på at løse denne modsætning. Først til sommer løftes de præcise planer for reformen,
men allerede på sit partis landsmøde i november åbenbarede Fogh et af de væsentligste elementer i reformen da han kædede den direkte sammen med Lean Production.
Trimmet produktion, som begrebet oversættes til på dansk, er en effektiviseringsmodel der
blev udviklet af Toyotakoncernen i 1950’ernes
Japan. Den har de sidste par årtier gået sin sejrsgang inden for bil- og fremstillingsindustrien
verden over, for nu også at blive introduceret
det offentlige og i servicesektoren. Trimmet pro-
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E” n skole har 10 klas ser med 3 elever i
hver, hvor mange skolepenge giver det?”

duktion er også regeringens nye mirakelkur.
I fremstillingsindustrien fungerer den trimmede produktion ved hjælp af et såkaldt just-intime princip hvor opmagasinering og lagerbeholdning minimeres. Arbejdet koncentreres og
arbejdstempoet sættes i vejret. Varestrømmen
lige fra underleverandørerne til fremstillingsfabrikken og forhandlerne kan kontrolleres som ét
langt samlebånd. Dette går hånd i hånd med en
bevidst underdimensionering af personalestyrken. Selvstyrende arbejdsgrupper og medarbejderne må personligt finde løsninger for at opnå
produktionsmålene. Når de magter dette inddrages yderligere resurser, og processen gentages.

Faglige repræsentanter i USA kalder systemet,
der forudsætter en fleksibel arbejdskraft, for mangement-by-stress. Nu skal produktionsformen
indføres i den offentlige sektor og på sygehusene,
hvilket ikke mindst indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er fortaler for.
Mikkel Eriksen der er chefkonsulent i firmaet Valcon, rådgiver til daglig om trimmet
produktion. Ifølge ham handler den om at
indføre en helt ny kultur hvor personalet
”vedvarende forbedrer sig”. ”Offentlige institutioner vil ofte kende deres ressourcer flere
år frem,” udtaler han. ”Og hvis man ved, at der
årligt vil være færre penge til rådighed, mens
opgaverne stiger, er det jo netop anledning til
at indføre en ny kultur, der gør det muligt at
indfri forventningerne alligevel.”6 Det er guf
for politikere der stiltiende har erklæret kamp
mod den offentligesektor.
Henrik Hjortsdal, direktør i Statens Center
for Kompetence- og Kvalitetsudvikling forklarer
hvorledes man kan trimme plejehjemsdriften:
Man må ”kigge på alle sine arbejdsprocesser for
at se, om de bidrager til at opnå det produkt,”
hvilket vil sige tilfredse plejehjemskunder. ”I en
klassisk rationaliseringsproces ville man for eksempel kigge på kaffepausen og betragte den
som spildtid. Det kan den også være, hvis den
bruges til at brokke sig over ledelsen, de ældre,
de pårørende og kommunens bevillinger. Bruges kaffepausen derimod til at udveksle erfaringer, ideer og planlægge, kan den være et bidrag
til et bedre slutprodukt,” konkluderer han.
Læser man mellem linierne fremstår Lean
Production som alt andet end en videnskabelig,
rationel og teknisk effektiviseringsmetode som
er hævet over modsætningen mellem arbejde og
kapital. Når medarbejderne forfægter deres interesser og ytrer deres utilfredshed med tingenes
tilstand er det spildtid. Kan arbejdsgiverne derimod anvende pausen til at vinde arbejdernes sjæl,
og faktisk konvertere restituering til direkte produktionsforberedelser, er pausen et gode.
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Styrkeforholdet
afgør både tempo og udfald
Men befolkningen er ikke med på de liberale justeringer. Den ønsker naturligvis en effektiv, men ikke en trimmet offentlig sektor.
Den ønsker gode og ordentlige børnehaver,
plejehjem og hospitaler. Velfærdsstatens servicearbejdere ønsker ikke at deres kaffepauser skal bruges til at fremme profit og produktivitet. De ønsker at kunne restituere,
stresse af og have tid til at yde den omsorg
som der forventes af dem.
Alt dette så man tydeligt sidste efterår under de omfattende velfærdsprotester. Og advarslerne til Fogh-regeringen når dem også
fra det store udland, som da den franske og
hollandske befolkning sagde nej til en nyliberal EU-forfatning i 2005.
Alligevel er det befolkningens modstand
herhjemme der er den væsentligste årsag til

50

# 03 . MAJ 2007

Fogh-regeringens tilbageholdenhed og indrømmelser til socialstaten.
Velfærdsprotesterne har fået flere ivrige
talsmænd. En af dem er LO’s formand Hans
Jensen. Han har imidlertid valgt at indtage et
diamentralt modsat standpunkt end demonstranterne. Han har valgt at tage statsministerens ord for godtroende. Sammen med
FOA’s forbundsformand, Dennis Kristensen,
bad han i foråret Fogh op til dans. I trepartsforhandlingerne regner de med at kunne
sikre en god del af deres medlemmers fremtid. Men er det virkelig muligt grundlæggende at standse Fogh-regeringens kurs? Kan
det borgerlige Danmark opgør med velfærdsstaten bremses? Er et nyt stort klassekompromis med andre ord i sigte?
Det gjorde Dagbladets Informations
samfundsdebattør, Rune Lykkeberg, sig til
talsmand for så snart fagforeningsbosser-
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ne havde meldt ud. De havde set chancen,
”men har den politiske venstrefløj set det mulige momentum?,” spurgte han retorisk.7 Det
er imidlertid en fejlvurdering af situationen.
Tidligere tiders klassekompromis kom i stand
i en bestemt historisk situation, på baggrund af
truslen fra en revolutionær arbejderbevægelse med mægtige forbundsfæller i øst og syd.
Opgøret med og afviklingen af en i vid udstrækning solidarisk velfærdsstat sættes ikke
i stå af mere eller mindre sporadiske og spontane folkelige protester, hvor nødvendige og
imponerende de end var. Dertil kræves mere.

En alternativ vej
Venstrefløjen kan begå to fejl i den situation
som tilsyneladende er hinandens modsætning. På den ene side går man galt i byen hvis
man erklærer at Fogh alene har ændret retorik. Konsekvensen af en sådan fejl vil være
manglende troværdighed i befolkningens
øjne. Fogh har faktisk ændret noget mere substantielt: Han har ændret strategien, den trinvise fremgang, og justeret målet, den trimmede velfærdsstat. Disse ændringer er dels foranlediget af de folkelige protester og de beskrevne tendenser nationalt og internationalt,
dels foregrebet in spe i minimalstatsbogen.
På den anden side går venstrefløjen galt i
byen hvis den følger Hans Jensen, Dennis Kristensen og Rune Lykkeberg i et illusorisk nyt
klassekompromis med de borgerlige anført af
Fogh. Forudsætningerne for et sådanne kompromis, først og fremmest en stærkere hjemlig
massebevægelse, er ikke til stede. Konsekvensen af en sådan fejl vil være at venstrefløjen bliver en møtrik i Foghs asociale reformpolitik, og
at vi forveksler de små lunser kød som Fogh kaster til os med at vi har sat en stopper for Foghs
projekt, mens massebevægelsen står afvæbnet
tilbage fordi man fra både politisk og fagligt
hold har tilsluttet sig hans politik.
Det betyder naturligvis ikke at massebevægelsen ikke skal fremsætte konkrete krav

og forsøge at få dem opfyldt, men hvis dette
ikke er forbundet med målet at opbygge en
mere radikal, slagkraftig, vedholdende og
organiseret massebevægelse, der sætter disse krav i funktion af målet at vælte Fogh, og
bane vejen for en helt ny og anderledes politik, vil de borgerlige kredse her i landet
ikke føle sig tvunget til at holde nogen længerevarende løfter. Det uanset parlamentariske og faglige studehandler.
Det var befriende at efterårets massebevægelse opstod fra neden som en virkelig folkelig impuls mod Foghs trinvise afvikling af den
velfærdsstat som vi kender, men hvis bevægelsen skal udvikles i fremtiden kræver det
også at den modnes politisk. Hvis venstrefløjen kender sin besøgelsestid er det nu den skal
formulere et virkeligt alternativ til Foghs liberale politik, ikke blot tilslutte sig en mulig socialdemokratisk-ledet regering med omtrent
samme kurs. Vi må tage teten i kulturkampen
og sætte sig os i spidsen for en massebevægelse der ikke føres for et simpelt regeringsskifte.
Kun derved kan vi pege hen mod et samfund
der på længere sigt overskrider velfærdsstatens snævre rammer og tilvejebringe et samfund som virkelig udfylder begrebet socialstat.
1 Weekendavisen 02.06.06.
2 Weekendavisen 11-16.03.07.
3 Anders Fogh Rasmussen: Fra socialstat til minimalstat. En liberal strategi. 3. oplag, Samlerens forlag, København 1993, s. 17, 34 og 228.
4 Interview med Brian Mikkelsen, Weekendavisen 0107.12.06.
5 Interview med Claus Hjort Frederiksen, Weekendavisen 18.08.06.
6 Weekendavisen, 22.12.06.
7 Information, 24.03.07.
Dino Knudsen skriver pt. speciale ved Afdeling for Historie,
Københavns Universitet, om amerikansk påvirkning af
Danmark i begyndelsen af Den kolde krig. Han har tidligere oversat og skrevet efterskrift til bogen ”kapitalen.com”.
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Velfærd kræver vilje
TALKRIG Fagforeningen for pædagoger og klubfolk, BUPL, blev kaldt en organisation
af ballademagere for dens aktive rolle i kampen mod regeringens nedskæringer på
velfærdsområdet. BUPL’s formand Henning Pedersen beskriver her sidste års heftige
infight med regeringen og visionerne for fremtidens velfærdssamfund.
Af Henning Pedersen, formand for BUPL

E

n vred far fra Århus fortæller i forbindelse med de kommunale nedskæringer på børne- og ungeområdet i 2006:
“Vi har allerede nu oplevet scener, når der er
sygdom, hvor en fremmed vikar skal tage
imod fire grædende børn og vinke farvel med
dem, og det er simpelthen frygteligt som far at
gå ud af døren på den måde. Man bliver vred
og tænker: Har de der politikere selv børn?”
Sidste år gav anledning til en del mediepolemik som gav ekstraordinært røre i den danske
andedam. Regeringen blev ramt der hvor det
gør allermest ondt. På velfærden. Det er svært at
sige hvor det hele begyndte, men det var historisk at så mange danskere gik i fælles front mod
regeringens velfærdsforringelser. 153.000 danskere sendte med deres underskrift budskabet
”hold fast i efterlønnen” til beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Den 17. maj gik et
stort flertal af danskerne i demonstration mod
regeringens bebudede planer om at skære nogle af kerneydelserne i vores velfærdssamfund
væk. Med protester, der ikke er set siden 1985,
viste danskerne, at ønskerne om for eksempel at
forringe dagpengene og bevare starthjælpen
kun eksisterede på Christiansborg.
Men protesterne og demonstrationerne
stoppede ikke der. Den 2. september blev der
afholdt en velfærdskonference i Nørrebrohallen i København under overskriften ”For udvikling af det danske velfærdssamfund, ja til
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udvikling - nej til afvikling” og på Folketingets
åbningsdag var der ligeledes demonstrationer
landet over under parolen ”Velfærd til alle”.
Bægeret flød over da BUPL med kampagnen
”Husk hvad du lovede” sendte endnu et skud
af sted mod regeringens akilleshæl. 160.000
mennesker sendte en påmindelse til statsministeren med deres underskrift, og bad ham
huske at han i valgkampen i 2005 lovede vælgerne mere personale og bedre faciliteter i
daginstitutionerne. Alt imens fulgte danskerne
på tv og i aviserne strejkende pædagoger og
blokerende forældre landet over. Regeringen
var sendt til tælling, og derfor beordrede den
sine tungeste drenge – med indenrigsministeren i spidsen - på banen med to strategier.
Den ene strategi var et forsøg på at gå efter
bolden. Regeringen ville modbevise og så tvivl
om den negative udvikling på børneområdet
som BUPL pegede på. Som et af mange eksempler kan nævnes det offentlige skænderi om,
hvordan man mest korrekt regner antallet af
voksne per barn ud. BUPL mener at man uanset
institutionstype bør tage højde for børnenes alder, for eksempel fordi etårige kræver flere ressourcer end seksårige, mens regeringens beregningsmetode ikke tager højde for børnenes alder
i aldersintegrerede institutioner. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd konkluderede i et notat at
der ikke findes en objektiv korrekt måde at opgøre normeringer på, men at ministeriets bereg-

OPONION

”Åh,
morfar
er bare
lidt ked
af det fordi vi
valgte forkert
pensionskasse
ved århundredskiftet!”

# 03 . MAJ 2007

53

OMRÅDETITEL
TEMA : KAMPEN OM VELFÆRDSSTATEN

ningsmetode under alle omstændigheder er
objektivt forkert. Uenighederne om tal blev i folkemunde kaldt “talkrigen”.
Den anden strategi var et forsøg på at gå efter manden. Strategien indeholdt nemlig en
række offentlige angreb på BUPL. Regeringen
og nogle af dens borgmestre
kaldte BUPL bestialske; vi
blev anklaget for at føre en
hetz-lignende, uvederhæftig
kampagne der begik vold
mod demokratiet; vi blev beskyldt for at være i en ulækker alliance med borgmestre, hvor missionen var at
tegne et billede af regeringen som velfærdsafviklere;
vi havde efter sigende spillet
hasard med det lokale demokrati; vi skulle have fordrejet og misinformeret; og
vi blev kaldt en politisk
kamporganisation fuld af
ballademagere. Som denne
ufuldstændige opremsning antyder så forsøgte
skældsordene systematisk at flytte fokus fra det,
det hele handlede om: Virkeligheden ude i daginstitutionerne. Den virkelighed som faren fra
Århus indledningsvis beskriver, og som BUPL’s
talmateriale understøtter. Tal blev diskuteret,
men realiteterne talte sit klare sprog – og det var
det der ramte regeringen midt mellem øjnene.
Men virkeligheden, der er trængt ind på
Christiansborg, handler ikke kun om indignerede fædre og pædagoger der har fået nok. Det
handler, som indledningen også skitserer, om
velfærd generelt. Derfor var det ikke kun mange
forskellige mennesker der tog hinanden i hånden og aktivt viste deres modstand mod velfærdspolitikken, også fagbevægelsen gik i fælles
fodslag for velfærd. Også her giver et blik ud i
virkeligheden svaret. Ældreområdet er slidt ned
til sokkeholderne, hospitalernes ventelister er for
lange, de psykisk syge lades i stikken, stadigt fle-

re mennesker går ned med stress, og en helt
unødvendig hårdhændet behandling af flygtninge og indvandrere er blevet dagligdag i Danmark. Det skaber indignation på tværs af faggrupper og interessefællesskaber, og ud af den
er der spiret stadigt stærkere alliancer for bevarelse og styrkelse af den verdenskendte skandinaviske
velfærdsmodel. BUPL har, ligesom andre fagforbund,
indset at en snæver kamp for
et enkelt velfærdsområde eller en enkelt faggruppe er
udsigtsløs. Derfor er nogle af
de problemer som dag- og
fritidsinstitutioner døjer med
kun et eksempel på et haltende velfærdssamfund – desværre.

“det er tydeligt, at
der er et skel mellem
befolkningens ønsker
til velfærd på den
ene side og regeringens forslag til at udmønte ønskerne på
den anden side.”
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Problemerne

I Danmark har vi nogle dygtige pædagoger og institutioner som gør at forældre
trygt kan tage på arbejde og hente poderne senere, i forvisningen om at der er sørget godt for
dem. De er blevet stimuleret, støttet i deres udvikling og så videre. Det ændrer dog ikke ved at
pædagogernes vilkår er ændret markant, hvilket har resulteret i nogle triste statistikker. Otte
ud af ti pædagoger føler sig stressede, og en
femtedel af dem har været sygemeldt inden for
det seneste år på grund af stress. Syv ud af ti pædagoger oplever at deres arbejdsområde er udsat for større eller mindre nedskæringer, og ni
ud af ti pædagoger oplever at skulle løse flere
opgaver uden at få tilført tilsvarende ressourcer.
Tingene er ikke som de skal være.
De mange nye opgaver er et udtryk for et
godt politisk fokus på daginstitutionernes sociale
og læringsmæssige potentiale. Politikerne har
indset at der foregår vigtige ting i børnenes liv,
også inden de begynder i skolen, og har derfor
stadigt flere ambitioner på daginstitutionernes og

OPONION

pædagogernes vegne. Det er en god og positiv
udvikling. Desværre er den blevet fulgt af et ønske om at detailregulere flere dele af det pædagogiske arbejde og af et krav om mere dokumentation og evaluering. Det har ikke været gennemtænkt hvor personalet skulle finde tiden henne,
og derfor er der en helt reel oplevelse i institutionerne af at de nye opgaver, trods deres relevans,
er en belastning fordi de tager tid fra kerneopgaverne med børnene. Samtidig kan det let opfattes
som mistro når man detailregulerer frem for at
lade dem som er uddannet til det, nemlig pædagogerne, vælge hvordan de bedst når målene –
både de politisk fastsatte mål og de faglige mål i
forhold til børns udvikling.
Ambitionerne og de nye opgaver er, som bekendt, ikke opstået i en tid med politisk investeringslyst. Der er rift om ambitionerne for børnenes første år, men det kniber når der skal tales om
ressourcetildeling. Derfor kan det heller ikke
komme bag på nogen at rigtig mange kommuner valgte at spare på børnene ved sidste budget.
Der var simpelthen ikke flere penge i kassen. Der
er dog ingen tvivl om at kommunerne havde
særligt vanskelige kår i forbindelse med deres
budgetlægning for 2007. Især kommunalreformen og udligningsreformen i halen på et skattestop gav kommunerne problemer.

Visioner
Problemerne i velfærdsinstitutionerne, herunder daginstitutionerne, afspejler naturligvis et
politisk valg – velfærd afhænger jo af de valg
som vi træffer. Derfor skal vores velfærdssamfund først og fremmest bygge på nogle
grundlæggende værdier. For BUPL betyder
det at social lighed gennem et veludviklet velfærdssystem skal sikre social tryghed, hvor
alle har adgang til de nødvendige ydelser. Alle
borgere skal have økonomisk tryghed ved
indkomstbortfald, og så skal vi skabe ligestilling i forhold til køn, race, religion og etnicitet.
Vi skal have et velfærdssamfund, hvor der er
ressourcer til at sætte kræfterne ind på dem

der har brug for omsorg og udvikling – uanset
alder, social status med videre. Mennesker skal
ikke bare opbevares, parkeres eller stoppes ind
på for få kvadratmeter. Høj kvalitet kræver i
første omgang at der bliver flere hænder og
gode hoveder til at løse velfærdsopgaverne.
Dernæst skal vi investere i efter- og videreuddannelse. Det skal være en del af jobbet at indgå i et livslangt uddannelsesforløb. Det vil sikre den generelle kvalitet og mulighed for at
sætte ind over for lokale udfordringer, men
det vil også være et tungtvejende incitament
når der skal rekrutteres og fastholdes personale. Vi skal ligeledes have nogle bedre seniorordninger. Det er altafgørende for velfærdens
fremtid at vi har det nødvendige antal dygtige
medarbejdere til at sikre kvaliteten. Også derfor skal et bedre arbejdsmiljø i fokus.
Dybest set handler visionerne om et ønske som kan deles af de fleste: Et velfærdssamfund skal have institutioner der drager omsorg for mennesker uden at slide de ansatte
ned undervejs. Fædre, døtre og børnebørn
skal trygt og med god samvittighed kunne
vinke farvel til deres søn i børnehaven, deres
kræftsyge mor på hospitalet eller deres bedstemor på plejehjemmet. Men det er tydeligt
at der er et skel mellem befolkningens ønsker
til velfærd på den ene side og regeringens forslag til at udmønte ønskerne på den anden
side. Hvorfor? Fordi borgerne ønsker et andet
velfærdssamfund end regeringen, hvor balancen mellem privat velstand og fælles velfærd
ikke tipper til fordel for den private side. Der
var ikke spor i vejen med regeringens slogan
fra velfærdsreformen ”Velfærd til alle” eller
deres egne valgløfter til daginstitutionsområdet fra 2005. Tværtimod. Nedskæringer har –
om muligt – gjort dem endnu mere relevante.
Derfor mangler vi bare at politikerne viser at
der er mere end varm luft bag de salgbare slogans – og løfter.
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Mønstring af de
socialistiske
ballademagere

GLOBALISERING
INTERWIEW

DEBATTEMA

PROTEST. Efterårets protester var ikke
et udtryk for en veltilrettelagt kampagne
fra oppositionens side i Folketinget, og
den var heller ikke anført af socialistiske
ballademagere, fremhæver Rosa Lund og
Jonathan Simmel der begge var nogle af
de aktive unge der tog del i bevægelsen.
De fastholder at velfærdsbevægelsen var
et oprør fra neden af, og at det er nødvendigt at gå på gaden igen hvis ikke politikerne har forstået budskabet.
- Af Troels Riis Larsen

D

et er en kold og grå forårsdag. Det
er kun få dage siden at Ungdomshuset på Jagtvej 69 blev ryddet og
resterne af huset ligger der endnu. Deres udsendte er taget ud til et andet hus der bruges af mange unge – nemlig elevbevægelsens hus der ligger i Københavns Nordvestkvarter. En række elev- og studenterorganisationer har fundet sammen i en tre-etagers
bygning. Den rummer folkeskole-, gymnasie-, handelsskole- og erhvervsskoleelever.
Deres udsendte har opsnuset at der skulle
befinde sig en række socialistiske ballademagere derude. Det var i hvert fald den betegnelse statsminister Anders Fogh Rasmussen
brugte om den bevægelse der kulminerede
med en række store protester ved Folketingets åbningsdag sidste efterår.
Jeg skal snakke med formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Rosa
Lund, og Jonathan Simmel, der er formand for
Erhvervsskolernes Elevorganisation. De var
begge meget aktive op til efterårets store demonstrationer der blev organiseret under parolen ”Velfærd til alle”. Men det er Ungdomshuset der præger den indledende snak.

Er kampen for Ungdomshuset en del af
Velfærdskampen?
Rosa smiler et stort bredt smil inden hun
begynder at forklare.
- Ungdomshuset er en konkret kamp for et
hus og et værested for unge – som sådan har
det ikke så meget med en generel velfærdskamp at gøre. Men set i et bredere perspektiv
et det klart at det er vigtigt at der findes steder for unge uden for skolens rammer.
Her bryder Jonathan ind.
- Det er helt sikkert vigtigt at der findes fritidsaktiviteter for unge, siger han. Velfærd handler ikke bare om nye bøger og arbejdsmiljø.
-Velfærd er at man bliver samlet op
hvis man falder, fastslår Rosa.
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- Ja og at alle, som udgangspunkt, har det
godt, forklarer Jonathan og fortsætter: At man
sikrer at børn bliver passet, at alle har mulighed for uddannelse, at man sikrer fritidsaktiviteter for alle, at man sørger for hospitaler til
de syge så de kan blive raske.

Deres udsendte er ikke færdig med at være kritisk, og for ham lyder alt dette blot som rundkredsmentalitet. Var det ikke bare socialistiske
ballademagere der gik på gaden i efteråret?
- Jeg vil ikke kalde det socialistiske ballademagere, siger Rosa. Så er der ret mange socialistiske ballademagere. Det var helt almindelige mennesker der gik på barrikaderne.
- Ja, vi er måske bare traditionelle ballademagere, siger Jonathan med et smil på læben.
- Det er forket at bruge ordet ballademagere, mener Rosa. Vi er kritiske mennesker der
forholder os kritiske til den verden vi lever i.
- Jonathan supplerer. Hvis Fogh har opfattet det som socialistiske ballademagere så har
han været blind. Det er snarere et oprør. Mennesker fra mange forskellige kredse reagerede
med de midler de havde til rådighed, de luk-

BALLADEMAGERE? Rosa Lund og Jonathan Simmel.
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kede skoler, nedlagde arbejdet, det var ikke
bare ballade, forklarer han.
- Det at have muligheder for at påvirke
samfundet er et udtryk for demokrati. Hvis Fo
gh ser det som ballade er det bare et udtryk
for hans opfattelse af demokrati, siger Rosa.
- Der var ikke mange gamle med, fortsætter
Jonathan, og der var heller ikke mange traditionelt røde ude at demonstrere den 3. oktober.
- Jeg mødte mange gamle gymnasiebekendte, supplerer Rosa, og en række af disse
var bestemt ikke røde i gymnasiet.
- Det var en helt ny alliance, siger Jonathan. Studerende, pædagoger og lærere kæmpede sammen side om side for bedre velfærd
i stedet for at kæmpe mod hinanden om en
fordeling af pengene.
Savner du ikke arbejderne? Spørgsmålet er rettet
til Jonathan der har en håndværker-baggrund.
- Jo der burde have været flere arbejdere,
siger han, de var ikke synlige – det er også deres kamp. Desværre savnede vi for eksempel
LO – hvis det ikke er deres kamp hvis er det
så?, spørger han retorisk?

INTERWIEW

Deres udsendte gør en sidste kraftanstrengelse. Disse socialister ønsker tydeligvis
ikke at gå til bekendelse. Har danskerne det
ikke meget godt?
- Folk kæmper jo ikke for sjovt, forklarer Rosa.
- Der dukkede 50.000 mennesker op,
fortsætter Jonathan. De mente at tingene
skulle ændres nu. De ønsker ikke bare at
vente til næste valg. Det er folk som bevidst
har taget en beslutning om at forsøge at påvirke og ændre tingene.
- Ja, det handler ikke bare om at få en ny
regering, siger Rosa. Vi skal også have nogle
af de traditionelle værdier tilbage. Solidaritet
og så videre. Hvem der laver lovene betyder
ikke så meget. Vi skal hen til et sted hvor solidariteten er i centrum og hvor det ikke handler om penge, hudfarve og den slags ting. Socialdemokraterne stemmer også en række
usolidariske ting igennem. For mig gør det ingen forskel hvem der stemmer de usolidariske tiltag igennem - problemet er at de i det
hele taget bliver vedtaget, forklarer hun.
- Den siddende regering har ikke arbejdet
for velfærd, siger Jonathan. Hvis det fortsætter
må vi selvfølgelig være med til at sikre at vi
får en ny regering, siger han bestemt.
Hvordan vil I forsøge at sikre velfærd til alle?
- Vi fortsætter kampen, fastslår Rosa. Man
skal hele tiden være opmærksom på de udspil
der kommer og de ændringer der er. Der
kommer en kvalitetsreform i foråret. Her er
der blandt andet lagt op til mere brugerbetaling. Det er ikke noget der efter min mening
fremmer velfærden, siger hun.
- Velfærd gælder for alle, siger Jonathan.
Det var det folk gik på gaden for den 3. oktober, og det må vi banke ind i hovedet på befolkningen og politikerne.
Men kan vi ikke bare købe os til velfærd?
- Det kan diskuteres om det overhovedet
er velfærd, forklarer Jonathan, hvis det ikke

gælder for alle. Hvis det bare er enkeltpersoner der køber sig til et bedre liv er det jo
bare køb af goder. Danmark har råd til at
købe sig til bedre velfærd for alle, men det
skal ikke være op til den enkelte.
- Ja, vi har ikke ordentlig velfærd hvis ikke
det gælder alle, supplerer Rosa.

Kommer vi til at opleve flere velfærds-protester foreløbig?
- Ikke lige foreløbigt, siger Rosa. Jeg tror
at folk lige venter og ser om kampene har
givet resultat, men jeg tror ikke at der lige
foreløbig kommer protester.
- Det er jo et spørgsmål om der kommer
et angreb på velfærden, indskyder Jonathan. Hvis der kommer velfærdsforringelser så tror jeg også det bliver mødt med
massive protester.
Vil vi se alliancerne på tværs af forskellige grupper igen?
- Ja det vil vi, fastslår Jonathan. Det vigtige
er at den menige pædagog og gymnasieelev
forstår og kan se at der er et fællesskab.
- Både den 17. maj og den 3. oktober viste
at det ikke er så nemt at splitte folk op mod
hinanden, forklarer Rosa.
- Det har været en bevægelse fra neden og
derfor har det været svært for regeringen at
bekæmpe den, siger Jonathan. Det har været
på det enkelte seminarium og gymnasium, i
den enkelte skole og børnehave, at kampene
er blevet taget. Ja, den bevægelse vil fortsætte.
Tiden er brugt op. De to travle unge skal videre med arbejdet og Deres udsendte skal videre i jagten på socialistiske ballademagere.

Troels Riis Larsen er uddannet historiker.
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Venstre ved du,
hvor du har
- sådan da!
G
” i en skilling,
det kan være
afdragsfrit!”

UTROVÆRDIGT. Hvis man skal tro mediernes politiske reportere så er landets nuværende
statsminister i besiddelse af en meget stor troværdighed – men det skal man ikke! Den største
utroværdighed som Anders Fogh Rasmussen har gjort sig skyld i er naturligvis hans udskiftning
af sin ultra-liberalistiske minimalstats-ideologi med en socialdemokratisk en af slagsen .
- Af Henning Tjørnehøj, socialdemokratisk historiker og samfundsdebattør
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I

sin minimalstatsbog påstår Fogh blandt
andet at velfærdssamfundets borgere er
blevet reduceret til “tæmmede og lydige
sociale dyr” præget af “en ynkelig slavenatur” og “trællementalitet”. Ja, Danmark skulle ligefrem have “udviklet sig til et samfund
af livegne.” Bogen er skrevet i 1993 - året efter at landet havde været borgerligt regeret i
ti år, med selv som skatteminister i fem af
dem, indtil han i december 1992 måtte forlade sin post i utide fordi han havde vildledt
Folketinget om sin kreative bogføring.
I marts 1998 førte Fogh valgkamp mod
“velfærdsnarkomanien”. Måneden efter bekendte denne indædte hader af velfærdsmodellen sig imidlertid til “det grundlæggende princip der ligger i den skandinaviske velfærdsmodel.”1 Selv hans daværende
pressechef Henrik Qvortrup konstaterede efter denne pludselige ideologiske omklædning – at Fogh var “utroværdig”. 2
Hvordan kan man herefter fæste lid til at
Anders Fogh mener, det han siger?
Hans strategi frem til valget den 20. november 2001 var at kombinere et løfte om et
totalt og ufravigeligt skattestop med løfter om
velfærdsforbedringer i milliardklassen. Jyllands-Posten spurgte ham derfor hvordan han
ville bære sig ad med “at indføre et skattestop
og samtidig bevare den offentlige service... og
endog forbedre den... Har I lavet beregninger
på, hvordan I vil finde disse penge?” Fogh svarede at der ifølge en rapport fra Statens Udliciteringsråd ville kunne spares 30 - 40 milliarder kroner. Disse mange milliarder ville han
blandt andet bruge til finansieringen af Venstres totale skattestop.3 Jyllands-Posten kunne
kort tid efter godtgøre at der aldrig havde eksisteret en sådan rapport. 4 Dagen efter avisens afsløring af Anders Foghs megaløgn konstaterede Henrik Qvortrup i BT at der hermed
var “sat spørgsmålstegn ved det mest centrale i
Venstres politik, nemlig løftet om et skattestop
I realiteten er der kun ét at gøre for Ven-

stre-ledelsen i denne sag: At folde hænderne
og bede til, at danskerne hurtigt glemmer...”5
Det var ikke svært, for sagen blev stort set
ikke omtalt i medierne!
Det er tankevækkende at sammenligne
Foghs 30-40 milliarders usandhed fra december 2000 med Poul Nyrups efterlønssag fra
december 1998. Ingen husker i dag Fogh-sagen, men alle husker Efterlønssagen. Nyrup
blev hængt ud som værende utroværdig,
skønt det faktisk lykkedes ham – mod de Radikales, Venstres og de Konservatives ønske – at
videreføre efterlønnen, om end i ændret form.
Hvad er mest utroværdigt: At handle som Nyrup gjorde det eller at videreføre noget som
man har lovet vælgerne at afskaffe, som VKpartierne gjorde det? Ved valget i marts 1998
var et af Venstres og de Konservatives valgløfter således at efterlønnen skulle fjernes – hvorefter de altså i december samme år medvirkede til at videreføre den.

Serviceminister for erhvervslivet
Inden Anders Fogh blev nødt til at forlade
sin skatteministerpost, var han blevet advaret mod den omgåelse af skattelovgivningen som fandt sted ved hjælp af salg af
”tomme aktielselskaber”. Advarslerne kom
såvel fra Told & Skat som fra Bagmandspolitiet. Men Fogh foretog sig intet! Der blev siden hen ført 84 retssager, som godtgjorde
at statskassen blev snydt for godt 2 milliarder kr. Det kostede cirka 700 mio. kr. at
føre sagerne. Der blev hermed tale om den
største juridiske sag siden Retsopgøret mod
landsforræderne efter besættelsen.6
I sin egenskab af formand for Skatterevisorernes Forening udtalte Mogens Elgaard
blandt andet at “Anders Fogh Rasmussen… i
bund og grund havde stor forståelse for folk
der snød og arbejdede sort, fordi det var udtryk for en sund modstand mod det høje danske skattetryk” – der i øvrigt satte verdensrekord i 1988, det vil sige mens Fogh var skatte-
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minister! Elgaard blev suppleret af formanden
for Told & Skatteforbundet, Erling Andersen:
“Det var i Anders Fogh Rasmussens tid ikke
befordrende for karrieren at kræve mere kontrol. Ordet måtte ganske enkelt ikke bruges.
Told & Skat skulle være en service for erhvervslivet” – ikke en kontrol!7

Samfundsfornyelse?
“Det danske samfund har brug for fornyelse.
Der er behov for at tænke nyt. Det forrige århundredes løsninger kan ikke løse alle fremtidens udfordringer. Mennesket skal sættes frem
for systemet.” Med denne
fanfare indledes forordet til
regeringsgrundlaget Vækst,
velfærd og fornyelse som
Fogh offentliggjorde den 26.
november 2001, det vil sige
kort efter at han var tiltrådt
som statsminister. Men hvad
skulle fornyelsen så bestå i?
Hvilke af det 20. århundredes løsninger var blevet
ubrugelige, og hvad var det
for et ”system” mennesket
skulle sættes frem for?
Det første afsnit i regeringsgrundlaget bærer overskriften “Nye mål”. Afsnittet
drejer sig om, hvordan man sikrer “en bevarelse
og udbygning af velfærdssamfundet.” Men hvad
nyt er der i det? Det eneste nye er, at efterkrigstidens skarpeste kritiker af velfærdsmodellen nu sad
som landets statsminister - og ønskede denne samfundsmodel udbygget!

munerne, er plejepersonalet blevet reduceret.
En undersøgelse gennemført af Ældresagen
har godtgjort at det minut-tyranni som Anders
Fogh beklagede så intenst i valgkampen i 2001
er blevet forværret i hans regeringstid.
Flere steder i VK-”regeringsgrundlaget”
fremhæves det at de svagest stillede skal hjælpes. Derfor blev Rådet for socialt udstødte oprettet. Det udsendte sin første rapport i efteråret 2003. Heraf fremgår det blandt andet at
der i de første knapt to år af Fogh-regeringens
levetid blev gennemført nedskæringer af de
sociale budgetter for 720 millioner kr., og “at
det især er socialt udsatte
med de mindste indkomster, som er blevet ramt af
disse nedskæringer”.
Da Anders Fogh den 26. november 2003 i Folketinget
blev bedt om at tage stilling til
de nævnte nedskæringer var
hans svar krystalklart: “Jeg
anerkender ikke den pågældende rapport”. Samtidig beklagede han “den vanvittige (!)
debat, der har været om fattigdomsgrænser” – skønt de
faktisk findes i flere andre EUlande – ligesom han fastslog
at det ikke var regeringens
hensigt at “drive mennesker ud i en håbløs social situation.” – Jamen, hvorfor gør den det så?
Den lave starthjælp som Fogh-regeringen
har gennemført, er for eksempel ikke til nogen hjælp for de dårligst stillede flygtninge eller indvandrere. Den fastholder dem tværtimod i deres fattigdom – som påvist af ”De økonomiske vismænd” i deres efterårs-rapport i
2006. Regeringens kontanthjælps-loft har
blandt andet haft til følge at antallet af familier
som er blevet sat ud af deres boliger, er steget
kraftigt. Fogh-regeringen har afskaffet de kvartersløft som Nyrup-regeringerne iværksatte til
stor fordel for de dårligst boende.

“Disse anti-sociale
ændringer er sket
med Dansk Folkepartis fulde støtte
- partiet, der ellers
bryster sig af at
være for ‘den lille
mand’”

Velfærd for færre penge
I afsnittet “Bedre omsorg for de ældre” nævnes det at der ville blive afsat en halv milliard
til forbedring af denne omsorg. En meget stor
del af dette beløb blev imidlertid brugt på administration, og på grund af den stramme økonomi som Fogh-regeringen har pålagt kom-
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Fogh-regeringen har ændret Den Særlige Pensionsordning (SP) så at personer der
kun tjener 150.000 kr., kommer til at mangle 50.000 kr., mens millionæren får 340.000
kr. mere når han pensioneres i forhold til
Nyrup-regeringens solidariske ordning,
hvor alle indbetalte 1 procent – hvilket medførte at de mere velstående betalte mest mens alle fik det samme udbetalt. Disse antisociale ændringer er sket med Dansk Folkepartis fulde støtte – partiet, der ellers bryster
sig af at være for ‘den lille mand’
“Efter- og videreuddannelse er i dag en naturlig del af manges hverdag,” kan man læse i
VK-regeringsgrundlaget. Men i Fogh regeringens tid er der blevet gennemført brugerbetaling for de arbejdsmarkeds- og voksenuddannelser som de svageste på arbejdsmarkedet gør brug af – samtidig med at regeringen
har påstået, at den vil bryde den sociale arv –
mens alle andre uddannelser er gratis.

Forringet miljø og arbejdsmiljø
“Regeringen vil føre en aktiv miljøpolitik,” læser man i VK-regeringsgrundlaget. Men hvorfor har den så fyret 400 ansatte i miljøkontrollen? Hvorfor er al forskning i vedvarende
energi og støtten til energibesparelser blevet
opgivet? Hvorfor er der i de første fem år af
Fogh-regeringens levetid ikke blevet rejst én
eneste vindmølle? I sin åbningstale i Folketinget 2006 anlagde Anders Fogh så pludselig en
grøn profil. – ”Venstre ved du, hvor du har”!
“Regeringen vil sikre et godt arbejdsmiljø,” kan man videre læse i VK-regeringsgrundlaget. Hvorfor beskar regeringen så Arbejdstilsynets bemanding med 130 ansatte? Hvorfor fjernede man bedriftssundhedstjenesten
der siden 1975 havde sikret en kontinuerlig
sundhedsmæssig overvågning af de fleste arbejdspladser, og som Nyrup-regeringen ville
udbrede til hele arbejdsmarkedet?
Hvorfor fjernede man sikkerhedsarbejdet på
de små virksomheder – hvor de fleste arbejds-

miljøproblemer opstår? Måske kan man finde
begrundelsen i dette svar fra beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen: Det er “lønmodtagerbeskyttelsen, vi skal have gjort op med.”8

Smagsdommerne
Anders Foghs utilfredshed med eksperterne eller “smagsdommerne” vedrører især miljøpolitikkens og indvandrerpolitikkens område – herunder de forskere som påviste overtrædelser af
menneskerettighederne eller risikoen herfor.
I første omgang afviste han at der lå politiske grunde bag nedlæggelserne af en række
råd og nævn befolket af eksperter som ikke
var på linie med VK-partierne. Men det lykkedes faktisk at få hans indrømmelse af at der
var “en påfaldende tendens til, at udsagn fra
eksperter i visse råd, nævn og institutioner var
udtryk for 68-tænkning, og at de systematisk
var kritiske overfor os.”9
Den liberale – det vil sige ‘frisindede’ –
statsminister lukker således munden på de
formastelige. Hvor liberalt! Så har Fogh-regeringen i øvrigt oprettet omkring 200 nye
råd godt polstret med borgerligt orienterede smagsdommere.
Anders Foghs – og Pia Kjærsgaards – fremskudte position i dansk politik er et yderst deprimerende udtryk for hvor langt man i disse
år kan nå ved hjælp af populistisk overbudspolitik, åbenlyse løgne og massive vælgerbedrag.

1 Berlingske Tidende 19.04.98.
2 BT 07.04.00.
3 Jyllands-Posten 14.12.00.
4 Jyllands-Posten 05.01.01.
5 BT 06.01.01.
6 Jyllands-Posten. 03.11.03.
7 Citaterne er fra en Folketingsdebat den 08.04.97
8 Folketinget 06.02.02.
9 Berlingske Tidende g til citatudtræk
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Med Marx hinsides Marx
DIALEKTIK. Raymond Swing præsenterer et nyt dialektisk filosofisk system der leder ham til en fantasifuld utopi om en almen kærlig produktionsform. Desværre er systemet i værste fald ren hokus pokus og
utopien forbliver vag.
- Af Ulrik Goos

M

AN må tage hatten af

for det intellektuelle
omnitalent som Raymond
Swing afslører på sin omfattende og teksttunge hjemmeside, raymondswing.com.
Her findes artikler, som emnemæssigt spreder sig over
mange universitetsinstitutter og mindst tre fakulteter
og det på tre sprog – tysk,
engelsk og dansk.
Swing kom ifølge sin
egen korte biografiske angivelser til Danmark som 7-årig
i 1934 og har ved siden af sin
lærergerning blandt andet
været aktiv i Danmarks Kommunistiske Parti og som musiker. De sidste godt tyve år
har han produceret essays og
artikler og det er sådan, som
venstreorienteret kulturformidler og kritiker, at man
møder ham på hjemmesiden
og i hans første bog Formale
und Generative Dialektik. Mit
Marx über Marx hinaus (ForRaymond Swing 2006:
Formale und Generative
Dialektik. Mit Marx über
Marx hinaus, Swing Verlag,
København. 25 ?
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mal og generativ dialektik.
Med Marx ud over Marx).

P

Å hjemmesiden kan man
meget opfindsomt møde
væveren fra 1. del af Marx’s
Kapitalen og opleve varens
dialektiske udvikling i 1. persons-perspektiv. Her findes
også interessante artikler om
Mozarts Don Juan, om maleren Storm P, om DKP som
Swing er medlem af, om matematisk formaliserede fremstillinger af dialektisk samfundsteori og – for Swing er
ikke typen der gerne nøjes
med at klaske én flue i et
smæk – de mest selvfølgelige
sammenblandinger på tværs
af alle faglige hensyn.
Inden for sidstnævnte
blandingsbatteri falder også
Swings bog. Den er først og
fremmest en introduktion til
Swings eget filosofiske system hvis hovedingredienser
i grove træk er en tilblivelsesontologi i modsætning til
den traditionelle ontologi
som undersøger væren, og
som Swing karakteriserer
som lineær, klassisk-logisk,
patriarkalsk og vestlig.

Swings cirkulære og kategoriale system bygger på en fortolkning af Marx’s dialektik,
men går i en meget specifik
forstand videre end denne –
heraf undertitlen, Mit Marx
über Marx hinaus. I mine
øjne er denne del af bogen i
bedste fald en lidt snørklet
fremstilling af en forældet
opfattelse af den vestlige tanke og i værste fald gøglerord
og hokus pokus.

M

EN Swing har ikke desto mindre fat i noget
vigtigt, nemlig at de økonomiske grundlove, som vi lever, elsker, arbejder og kæmper under i dag, er dynamiske, og at de økonomiske
grundkategorier som i høj
grad styrer vores handlen, er
tilblivelseskategorier hvis opgave er at formidle modsætningen mellem den private
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SWING FERLAG. Raymond Swing afslører et intellektuelt omnita-

ejendomsret og vores behovs sociale karakter. Det
moderne markeds mirakel er
at vi hver især kan gå rundt i
vores egen lille verden og
sysle eller pukle med, hvad
der nu engang holder os beskæftiget, og samtidig på forunderlig vis holde hinanden
forsynet med hvad vi har
brug for. Swing forstår at
uanset rigdommens absurd
skæve fordeling på markedets præmisser, og uanset at
også det kapitalistiske system
er underlagt en høj grad af
nødvendig regulering, så varetager markedet helt ud i

sin yderste potens som finansmarked med høj effektivitet den nødvendige opgave
i ethvert samfund: at forbinde produktion og behov.

S

forbruge. Som Swing bemærker er dette allerede
muligt, når varematerialet er af digitalt stof; men
faktisk er det også aktuelt
på visse områder at resultaterne af hårdt arbejde
deles gratis og om ikke
i kærlighed så i noget der
ligner solidaritet.
Det er bogens fortjeneste at genoptage
dette gamle, men stadig
aktuelle
spørgsmål:
Hvad kan vi forestille os
på den anden side af en
opløsning af den markedsøkonomiske kapitalisme? At Swing forbliver vag på dette
punkt, skal ikke ligge
ham til last, for som et
yngre brushoved blandt
mine kommunistvenner
formulerer det så ville det
være en sløj fremtid hvis
den kunne forestilles af
en nutidig bevidsthed med alle
de ideologiske begrænsninger
og fordomme som den herskende tanke-matrix sætter.

WING kan genbruge sin

kritik af den lineære tankeform i kritikken af den lineære produktion og handel,
der orienterer sig ensidigt
mod en køber. I stedet serverer han en fantasifuld utopi
om en almen produktion der
uegennyttigt, ja kærligt, kaster
sine varer ind i en global cirkulation til glæde for hvem der
nu har brug for og lyst til at

Ulrik Goos der er kandidat i filosofi
og historie skrev i sin tid speciale om
Marx’s kategorier i ”Kapitalen”. Han
arbejder til daglig som skolelærer.
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Kapitalisme og ånd
KAPITALISMEKRITIK. Med udgangspunkt i Luc Boltanski og Eve Chiapellos hovedværk om kapitalismen Le
nouvel esprit du capitalisme – der sidste år udkom i engelsk oversættelse – leder Anders Fogh Jensen os gennem kapitalismens 500 år gamle historie, for her igennem at lede efter nogle af svarene på kapitalismens formidable overlevelsesevne og uomgængelige succes.
- Af Anders Fogh Jensen

K

APITALISMEN er i mange
henseender et absurd system,” lyder det fra den franske
sociolog Luc Boltanski og hans
noget yngre spanske kollega,
Eve Chiapello, i deres murstensværk, Le nouvel esprit du
capitalisme (Kapitalismens nye
ånd) fra 1999. Kapitalismen er
ikke identisk med markedsøkonomi, den er en organiseringsmåde der bygger på og
betjener sig af markedsøkonomi. Imidlertid har kapitalismen
som system ingen mening,
den lover ikke noget, den er
alene ”et krav om ubegrænset
akkumulation med formelt set
fredelige midler.” Det spørgsmål, som de to sociologer stiller sig, er da dette: Hvis kapitalismen er absurd hvorledes
kan den da fremstå som meningsfuld? Hvordan kan et system der ikke har lighed, sik-

Boltanski & Chiapello: Le
nouvel esprit du capitalisme, Paris: Gallimard, 1999.

66

# 03 . MAJ 2007

kerhed, frihed eller fremskridt,
men alene den rene akkumulation som sit erklærede mål,
fremstå legitimt? Hvorfor bliver det ikke omstyrtet?

T

IL at besvare dette spørgsmål introduceres det
weberske begreb om kapitalistisk ånd (Geist/esprit) i pluralis: Kapitalismen har gennemløbet forskellige faser;
disse faser er ikke blot organiserings- og produktionsfaser, de er også ånds- og
rationalitetsfaser. Svaret
på, hvorledes kapitalismen
fremstår som meningsfuld,
skal søges i tidsånden.
For at fremstå legitim må
kapitalismen ifølge Boltanski
& Chiapello kunne overbevise om følggende:
- Den må kunne motivere og engagere mennesker til
at arbejde for at akkumulere.
- Den må vise, at den er
den organiseringsform, der
fører til det fælles gode.

- Den må vise at den skaber sikkerhed.
Ingen af de tre ting ligger
implicit i kapitalismens eget
rationale; det dikterer blot akkumulation. Hvordan kan
den vise det? Hertil har kapitalismen et mangfoldigt repertoire af strategier:
- Den kan vise at den altid
allerede har været der. At den
er naturlig eller nødvendig.
- Den kan opstille sine
egne tests og bestå dem.
- Den kan hente sin legitimering udefra. Den kan hente hjemmel i religiøs mening,
eller den kan vise at den realiserer de gældende politiske dagsordener.
- Den kan henvise til at
alternativerne til kapitalismen er værre.
- Den er så fleksibel at
den kan inkorporere sine
modstanderes synspunkter
og gøre dem til sine.
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H

VAD er det for et sub-

jekt, ”kapitalismen” eller
”kapitalismens ånd”, der her
henvises til? Hvem er det der
legitimerer? Det er ikke bare
lobbyister og politikere, det er
den almene rationalitet – logikken i hvad Durkheim kaldte “de kollektive repræsentationer.” Liberalisme er for eksempel ikke blot et træk hos
dem der i deres egen selvforståelse forstår sig som liberalister, det er at nogle givne argumenter for den fornuftige
styring (interessestyring) er
blevet gyldige. I fransk filosofi skal historien helst have tre
faser. Det har den også hos
Boltanski & Chiapello, der dog
må dele både den første og
den sidste fase op i to:

Fra det 16. til det. 19. århundredes industrielle gennembrud
udgjordes tidsånden af et religiøs-utilitaristisk tankesæt. Det
var Webers tese at protestantismen i det 16. og 17. århundrede havde øget vækstbetingelserne for kapitalismen. Prædestinationstesen førte nemlig til,
at mennesker blev optaget af at
bevise i det dennesidige, at der
var indlagt et tegn i dem om, at
de var prædestinerede til frelse.
Dette kunne bevises (men altså
ikke ændres) gennem duelighed, arbejdsomhed og flittighed i det jordiske.

K

APITALISMEN lånte altså i
sine første faser mening
i en religiøs ånd. I løbet af det
18. århundrede leveredes po-

litisk-filosofisk begrundelse
for at kapitalismen også skabte det fælles gode. Først i
form af Adam Smiths tanker
om en usynlig hånd der fordelte de individuelle rigdomme gennem udveksling, og
senere i en utilitaristisk variant hvor den samlede maksimering af goderne hævdedes
at gå gennem det enkelte individs maksimering af sine
egne goder. Gerrigheden
blev optimeringsprincip.
Men hvad med sikkerheden? Hvordan viste kapitalismen at den skaffede
sikkerhed? Derved, at den
der skabte sig en forretning
og blev rig derpå, sørgede
for sikkerhed for sig selv og
sine nærmeste.
Anden halvdel af kapitalismens første åndsfase
strækker sig fra begyndelsen
af industrialiseringen og ind i
det 19. århundrede. Her dukkede borgeren, ingeniøren
og iværksætteren, der starter
egen virksomhed og omdannede den til familievirksomhed, frem i stigende grad.
Han hittede på opfindelser og
var en driftig handelsmand –
industriens ridder.

H

VORLEDES legitimerede

kapitalismen sig her? Ja,
det var stadig tydeligt at akkumulationen af individuel
rigdom bragte individuel sikkerhed, og at det kapitalistiske system derfor var det sikkerhedsbringende system.
Herudover føjede to andre

legitimationer sig til: Industriridderen skabte fremtiden inden for videnskab, teknik og
industri hvilket kom samfundet som helhed til gode.
Men hvad med motivationen? Her lavede kapitalismen
et af sine smarte tricks med at
opstille en legitimeringstest
som den efterfølgende selv bestod: Succes defineredes som
selvrealisering og individuel
succes. Det system der kunne
give mulighed for succes var
følgelig legitimt. Kapitalismen
gav netop mulighed for enkeltmandsbedriftens succes,
ergo var den legitim. Og når
én kunne gøre det, kunne alle
realisere sig selv i kapitalismen.
Kapitalismen gik ind i sin
anden åndsfase, der dækkede perioden fra ca. 19301960, i og med at en ny
magtfuld medspiller meldte
sig på banen: Firmaets mand
der gjorde alt for at få firmaet til at vokse. Hans metoder
var beregning og maskinstyring udfra den Taylorske
model. Kapitalismen viste
nu, at den gav mulighed for
selvrealisering i de magtfulde job. Den viste at den bragte sikkerhed gennem planlægning, kalkulation, rationalitet, der muliggjorde at foregribe fremtiden. Endvidere
bidrog den til det fælles gode
ved i) at bidrage til udviklingen af produktionsmidlerne,
ii) at distribuere konsum i det
voksende velfærdssamfund
og iii) at udvikle arbejderne
gennem arbejdet – en udvik-
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METAMORFOSE. Når kapitalismen omdanner sig, forælder den kritikken. Anders Fogh Jensen poserer ved katederet.

ling til moralsk subjekt og
forbrugersubjekt.
Kapitalismens 3. åndsfase
løber fra ca. 1960 og frem.
Med kapitalismens anden ånd
og de ansatte direktører
og administrationschefer
fødtes ledelseslitteraturen.
1910’erne udkom Fayol i
Frankrig og Taylor i USA som
nogle af de første inden for
denne genre. Ledelseslitteraturen var, og er stadig, optaget af at kritisere samtidige eller fortidige styremåder. Og,
hævder Boltanski & Chiapello,
i denne kritik af irrationel ledelse tildrager de sig derved
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den funktion at legitimere
selve det kapitalistiske system som rationelt.
1960’ernes ledelseslitteratur hørte planorganisationen til, og kunne således henvise til en planlægningsrationalitet, også
når det angik udvikling.
De objektive kriterier
kunne motivere arbejdere
og ledere til at yde mere.
Virksomheden bidrog ved
sin objektivitet til det fælles gode ved at organisere
arbejdet efter objektive
kriterier, hvorved den
også tog sig ud som en

god model for demokratiet.
At virksomheden var uundværlig i opbygningen af velfærdsstatens fælles goder lå
uden for enhver tvivl.

S

IKKERHEDSMÆSSIGT

retfærdiggjorde kapitalismen sig gennem virksomhedens karrieresikring. Gennem planlægning sikrede
virksomheden, at den kunne
beholde alle ansatte, at de ville kunne få fremtidige opgaver og avancement i virksomheden, og at fyring kun
blev nødvendig i forbindelse
med fejl. Sikkerheden sikre-
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des også gennem en omfordeling mellem generationer,
således at de unge, effektive,
der fik mindre løn i begyndelsen, ville få mere løn senere, således at forbruget kunne stige støt gennem livet. Individet blev af kapitalismen
tilbudt en dobbelt sikkerhed:
På arbejdsmarkedet tilbød
den sikkerhed for karriere og
fremtid, og uden for arbejdsmarkedet trådte en velfærdsstat til der var muliggjort og
opretholdt af kapitalismen.

V

IRKSOMHEDER og organisationer kan i dag i
stadig mindre grad tilbyde
fastansættelser, fordi det går
ud over fleksibiliteten, og må
derfor betjene sig af projekt
ansættelser, ad hoc ansættelser, vikariater, free lancere og
så videre. I et sådant system
bliver det afgørende for individet at sikre at det kontinuerligt er tiltrækningsværdigt, for
herigennem løbende at kunne koble sig på nye projekter.
Det bliver derved en del af livet i den projektstrukturerede
kapitalisme at man i det enkelte projekt hele tiden arbejder
med det næste projekt for øje.
Deb sikkerhed som kapitalismen tilbyder i projekter
og midlertidige ansættelser,
består i at øge sandsynligheden for at den hyrede får et
projekt bagefter. Ikke nødvendigvis her, men så et andet sted. Med andre ord kan
sikkerhed ikke længere være
at det samme består. Sikker-

“I omstruktureringen af kapitalismen udliciteres motivationsproblemet til individet.”
hed består i at kunne finde
noget andet. Hertil introduceres termen employabilitet.
Employabilitet er den
grad, hvormed et individ kan
tiltrække nye projekter. Virksomheder kan nu blandt individer – der ikke længere kan
forvente en ansættelse – tilbyde en midlertidig ansættelse, der vil sikre individet, at
det holder sig i gang og øger
dets employabilitet. Ja, virksomheder kan ligefrem konkurrere om de gode projektarbejdere ved at fremvise, at
folk, der har været med i projekter hos dem, har en kortere gennemsnitlige ledighed
inden næste projekt et andet
sted. Set i det lys, at arbejde er
employabilitetsforøgende ,
kan løn, pension, arbejdslokaliteter og -redskaber betragtes som overbetaling.

M

ANAGEMENTLITTERATUREN er samtidig

medkonstruktør og produkt af
denne struktur. Presset af konkurrence prioriterer virksomhederne fleksibiliteten, og managementlitteraturen idealiserer den. Boltanski & Chiapellos
pointe er at denne litteratur er
en nøglefaktor i kapitalismens
selvlegitimering i nutiden.
I omstruktureringen af
kapitalismen udliciteres motivationsproblemet til indivi-

det. Man mobiliserer individer og forventer at de motiverer sig selv. Man udliciterer
kontrollen til selvkontrol. Et
projekt er en samlet opgave
der skal løses af et individ eller en gruppe, uden at de har
fået stukket en plan i hånden.
Det kræver, at de selv finder
en metode og kommer tilbage med et resultat. Lykkes det
ikke, forringes deres chancer
for nye projekter. Når kontrol hviler på selvkontrol, når
tidshorisonten er kort og garantierne ikke-eksisterende,
er det vigtigt at individerne
selv har noget på spil. De må
med andre ord være motiverede, ellers er de farlige idet
manglende motivation kan
resultere i et dårligt projekt.
Tillid kommer i centrum når
kontrol er udliciteret, og det
bliver derfor afgørende at
være tillidsvækkende at vise
sin motivation og sit engagement, eller som det hedder,
at man er commited.

M

ANAGEMENTLITTERATUREN er, sammen

med forskellige former for
netværksteori, med til at puste mening ind i den absurde
kapitalisme, der på nye præmisser formår at fremstå motiverende, frihedsskabende
og sikkerhedsskabende. Systemet fremstilles som et ul-
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“Managementlitteraturen er, sammen
med forskellige former for netværksteori, med til at puste mening ind i
den absurde kapitalisme.”
timativt frihedssystem, ingen
er bundet af noget og alle må
cirkulere; ja, man kontrollerer ikke længere som på fabrikkerne. Motivationen er
udliciteret til individer; man
mobiliserer dem og forventer at de motiverer sig selv.
Arbejdet er sikkerhedsbringende: Ved at arbejde øger
man sandsynligheden for at
få nye projekter.

D

EMONSTRATIONERNE i
Frankrig i foråret 2006
skal ses i lyset heraf: For at få
flere unge i arbejde må man
gøre det mere fleksibelt at ansætte dem. Man foreslår derfor
at afskaffe deres rettigheder i
forbindelse med fyring. Studenter råber vagt i gevær,
grundlæggende rettigheder er
ved at blive nedlagt, for eksempel ret til kun at blive fyret med
varsel. Sikkerheden eroderer.
Men loven er netop et forsøg
på at frembringe sikkerhed fordi kontakt med arbejdsmarkedet er den eneste sikkerhedsfaktor, man kan tilbyde, hvis
virksomhederne skal kunne
klare sig i konkurrencen. Demonstranterne reagerer på et
tilbageskridt. Men den kritik er
forældet, for kapitalismen er al-
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lerede et andet sted.
Når kapitalismen omdanner sig forælder den kritikken.
En kritik der retter sig mod
eksklusion fra arbejdsmarkedet er ikke længere en potent
kritik fordi problemerne har
ændret sig. Nu synes det væsentligste problem at blive at
individerne konkurrerer om
at underbyde hinanden i de
garantier som fagforeningerne havde sikret: Man konkurrerer om at acceptere nedgang
i løn og sikkerhed, for dog at
få noget at lave. Det værste er
ikke at blive udnyttet, det værste er hvis man ikke bliver udnyttet. Eksklusionens binaritet
er erstattet af udnyttelsens
gradsforskelle. Netop derfor
må en kritik af kapitalismen nu
rette sig mod udnyttelsesformer inden for arbejdsmarkedet og de eksklusionsmekanismer der følger heraf.

V

OLTANSKI & Chiapello

tilbyder også en kritikhistorie, og de deler kritikken op i to: En social (moralsk) og en æstetisk, hver
med to grundformer:
Den æstetiske kritik har
påpeget, at kapitalismen var
affortryllende og skabte

inautenticitet, for eksempel
at den skabte en reklameverden af løgn og falske behov.
Den har endvidere leveret
en kritik af undertrykkelsen
af frihed, autonomi og kreativitet i den industrialiserede
verden, for eksempel i form
af en teknologikritik.
Den sociale kritik har gået
på at kapitalismen frembragte elendighed og fattigdom,
for eksempel urbanisering og
underbetalte fabriksarbejdere. Den kritik krævede mere
lighed. Den har endvidere
været en kritik af den egoisme som kapitalismens hævdedes at frembringe. Den tidlige Marx, der fokuserede på
fremmedgørelse, begyndte i
den æstetiske afdeling, men
bevægede sig efterhånden
over til en social kritik.
Set ud fra disse 2 x 2 kritikker står det klart, hvorfor
der kan komme uro i geledderne. En æstetisk kritik, der
kræver individets autonomi
og frihed til at være sig selv,
går frontalt imod den sociale
kritik af egoisme og krav om
lighed. Under 68-demonstrationerne udmøntede det sig i
en latent strid mellem studenter og arbejdere. Kapitalismens vigtigste overlevelsestræk er at den kan omdanne sig, og at den kan udnytte
kritikken til dette formål. Kritikken peger nemlig på det
som kapitalismen mangler,
hvad den kunne være eller
hvad den kan blive til. Den
sociale kritik blev indfriet
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som velfærdsstat og kvaltes i
forbrug. Men hvad med den
æstetiskekritik?

K

APITALISMEN gav sig til
at lave det som den
æstetiske kritik påpegede at
den manglede. Den manglede autenticitet – ergo lavede
den autenticitet på kapitalismemåden: autenticitetsvarer.
Classic, original, oprindelighed, customization og rejser
hen hvor ingen har været
før. Den blev kritiseret for at
låse individer fast – ergo lavede den projektstruktur og
fleksibilitet. Det politiske pres
som hierarkierne kom under
i løbet af 1970’erne, og det
økonomiske pres, som virksomhederne kom under i begyndelsen af 1970’erne og
op gennem 1980’erne, har
sammen skabt netværksbaserede organisationer, der arbejder i projekter.

B

OLTANSKI & Chiapello de-

monstrerer meget overbevisende, hvorledes kapitalismen har omformet sig, og
hvorledes traditionelle kritikformer følgelig er blevet forældede. En aktuel kritik må
tage hensyn til ad-hoc-organiseringen, og hermed også at
udnyttelse er blevet noget,
man kæmper om. Den må således foreslå rammer, inden
for hvilke projekt- og netværksorganiseringen kan forløbe uden at ødelægge individerne i deres konkurrence
med hinanden. Det er en stor

“Når kapitalismen omdanner sig,
forælder den kritikken.”
opgave for kritikken. Hvad
Boltanski & Chiapello måske
kan anklages for, er at sætte
kapitalismen lige lovligt meget
i centrum for kulturen. Måske
forholder det sig sådan at projektstrukturen er en mere generel disposition der ikke udgår fra managementlitteratur
og virksomhedsorganisering,
men i højere grad udgør en
mere generel kulturel struktur. Ud fra en sådan hypotese
ville man kunne vise at overgangen til et projektbaseret
samfund også er at finde i danseskolernes krise, i fodboldens
overgang fra mandsopdækning over zoneopdækning til
totalfodbold, i arkitekturens
konstruktion af gangrum, i
overgangen fra den enlige til
singlen og repræsentationen
af dette i tv-serierne, i socialpolitikkens overgang fra administration til selvmotivation, i krigsførelsens omstrukturering til netværksbekæmpelse, og meget meget mere.
Med andre ord synes projektbegrebet, og dets implikationer for sikkerhed, improvisation, innovation, frihed og netværk at være egnet til at studere nutidens kapitalisme, netop fordi nutidens kapitalisme
følger mere generelle omorganiseringer i kulturen. Det,

Boltanski & Chiapello kalder
overgangen fra kapitalismens
anden ånd til dens tredje ånd,
er nok en overgang i ånd,
men det er måske ikke kapitalismens ånd. Det er en generel
ånd, der strukturerer en lang
række manifestationer, som
må undersøges og beskrives.
Opgaven består da i, som
Foucault sagde, at fremvise
det der ikke er synligt, men
heller ikke skjult. Hvad Foucault gjorde i Overvågning og
straf var at vise, hvorledes
fængslets diagram spredte sig
som reguleringer, formateringer og planlægning til et disciplinsamfund. Det er nu tid til
at skrive historien om disse
formers sammenbrud og
hvilke nye former som sammenbruddet frembragte. Med
andre ord mangler projektsamfundet sin Overvågning
og straf. Den afhandling hedder Projektsamfundet.

Anders Fogh Jensen er ph.d.-stipendiat ved Institut for Litteratur og Moderne Kultur (Københavns Universitet) og har for nylig færdiggjort afhandlingen ”Projektsamfundet”.
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USA mod verdensopinionen
Verdensherredømme. Noam Chomsky gennemgår USA’s udenrigspolitik gennem mere end et
halvt århundrede og ser heri et klart ønske om at
dominere verden. Kan ”den anden supermagt”,
verdensopinionen, redde os?
Af Flemming Larsen

D

EN amerikanske professor i lingvistik
Noam Chomsky er kendt
som en skarp kritiker af
amerikansk udenrigspolitik.
Den her foreliggende bog
fik ekstra reklame med på
vejen efter Hugo Chavez’
rosende omtale i FN.
Bogens hovedtese er at
de ledende kredse i USA
stræber efter verdensherredømmet for enhver pris, hvilket medfører tilsidesættelse
af internationale institutioner
og aftaler. En sådan politik er
meget skadelig for almindelige menneskers interesser, ja,
Chomsky ser faktisk denne
kyniske politik som en fare
for klodens overlevelse.

Noam Chomsky: Hegemoni eller overlevelse – Amerikas jagt på verdensherredømmet, Forlaget Klim,
287 sider, 299 kr.
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F

OR venstrefløjen i Danmark er der nok ikke
meget nyt i denne hovedtese. Bogens styrke ligger i at
de sidste 50-100 års historie vurderes i lyset af

den. For Chomskys kritik er
ikke kun møntet på de nuværende nykonservative
magthavere, men gælder
for eksempel også mere liberale præsidenter som
Kennedy og Clinton.
Chomsky gennemgår
hvordan USA konstant op
gennem det 20. århundrede
og specielt efter Anden Verdenskrig har fulgt egne interesser på bekostning af de
befolkninger som er blevet
berørt. De pæne ord om demokrati og frihed giver han
intet for og fremlægger det
ene eksempel efter det andet på vold og undertrykkelse som USA har medvirket
til. Indonesien, Vietnam,
Chile og Nicaragua er blot
nogle få eksempler.
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B

USH -administrationen
bliver naturligvis kritiseret meget skarpt, ikke
mindst doktrinen om retten
til at føre præventive krige
som blev fremført i National
Security Strategy fra 2002.
Chomsky fremfører syrligt
at det land som skal være
mål for en forebyggende
krig må opfylde 3 krav:
- det må være stort set
forsvarsløst;
- det må være betydningsfuldt nok til at være
umagen værd;
- det må kunne fremstilles
som et ”ondskabens land”;
Irak opfyldte disse krav,
mens for eksempel Nordkorea ikke er blevet angrebet da
det ikke er forsvarsløst.
Chomsky er til tider utrolig skarp og bliver da også
jævnligt kritiseret for sin ensidighed. Og han lader os
ikke i tvivl om at det er et
partsindlæg. Chomsky har taget stilling – hvilket dog ikke
betyder at han ikke kan kritisere andre: Saddam, Nordkorea med flere.

S

men meget ofte den værste
terrorist af alle. Hvis dette
lyder ”antiamerikansk” må
vi med forfatteren påpege
det latterlige i at blive kaldt
sådan fordi vi ikke er enige i
den amerikanske regerings
politik. Chomsky skelner
hele tiden mellem USA’s regering og befolkning.
Det hedder i bogen at der
er to supermagter i dag, USA
og verdensopinionen. Hvem
vinder? Har vi ikke som ven-

streintellektuelle en pligt til at
finde og bruge argumenter i
bøger som denne så vi kan
åbne folks øjne? Bøger og argumenter alene ændrer ikke
verden, hertil kræves folkelig
bevægelse, men dette er ikke
nogen undskyldning for med
et Sartre-udtryk at være
en doven marxist.

Flemming Larsen er psykoanalytiker og bachelor i samfundsfag.

OM sagt er der egentlig

ikke meget nyt i bogen.
Alligevel bliver jeg berørt af
mængden af eksempler og
kan ikke undgå at føle mere
og mere vrede: Kan det virkelig være rigtigt at vi finder
os i det? Og det er her jeg
kan se bogens nytte. Med
over 500 kildehenvisninger
dokumenterer den at USA
ikke er ”den gode hjælper”,

DISSENT. Noam Chomsky er måske den mest citerede nulevende samfundskritiker.
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Fremragende introduktion til USA’s
økonomi
IMPERIALISME. I sin kortfattede, men glimrende analyse berører Anders Lundkvist de vigtigste træk ved USA’s
økonomi, med særlig vægt på de sidste årtiers neokonservative indflydelse. Debatten om kapitalisme, globalisering og imperialisme i det 21. århundrede er i gang.
- Af Troels Riis Larsen

G

LEM alt om globalise-

ring. Globaliseringsbegrebet forudsætter at der ikke
er noget centrum, men den
moderne kapitalistiske økonomi har i høj grad et centrum –
og dette centrum befinder sig
først og fremmest i USA. Nogenlunde sådan indleder Anders Lundkvist sin bog: Bush,
neokonomien og dollaren – en
bog om USA’s politiske økonomi. Dermed skydes der fra
start af med skarpt mod venstrefløjens og højrefløjens globaliseringsteoretikere (globalister). Resten af bogen indeholder argumentationen for at
USA netop er dette centrum.
Anders Lundkvist fører os
med sikker hånd fra en disAnders Lundkvist: Bush,
Neokonomien og dollaren
– en bog om USA’s politiske økonomi, Frydenlund,
2006, 175 sider, 199 kr.
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kussion af ideologien bag George W. Bush nuværende
neokonomi – en sammentrækning af ordene økonomi
og neokonservativ – til en
konkret analyse af den amerikanske økonomi og sammenhængen mellem den politiske
og økonomiske magt. I den
sidste del af bogen bliver den
amerikanske udenrigsøkonomi behandlet systematisk.
USA’s løbende underskud,
dollarens særstilling, krigen
mellem dollaren og euroen,
de multinationale selskabers
betydning og oliens tilknytning til dollaren bliver alt sammen behandlet kyndigt.
Specielt behandlingen af
USA’s løbende underskud er interessant. Argumentet går ud
på at USA’s kolossale underskud bruges som en styrke. En
række lande har brug for at
eksportere deres varer til USA.
For at fastholde deres eksport

låner de penge til USA (konkret
ved at opkøbe obligationer og
fast ejendom). Det giver USA et
økonomisk tilskud der kan bruges til fortsat forbrug. Hvis landende stoppede med at låne
USA penge ville det altså ramme deres egen eksport, og deres økonomi ville dermed risikere en alvorlig nedtur.
Argumentationen er holdbar. Anders Lundkvist supplerer argumentationen med en
analyse af komponenterne i
USA’s kapitalimport og deres
politiske konsekvenser. Derved påviser Lundkvist at en
række lande mere eller mindre
bevidst har placeret sig i et afhængighedsforhold til USA.
Kina har for eksempel en fordel i at låne USA penge lige nu,
men i fremtiden er det muligt
at den kinesiske økonomi bliver så stærk at den med fordel
vil kunne stoppe støtten til det
amerikanske forbrug.

L

UNDKVIST bruger relativt

meget plads på USA’s import af kapital, men der savnes en analyse af kapitaleksportens betydning. USA har
nok en nettoimport af kapital,
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men store amerikanske virksomheder eksporterer (investerer) kapital i stort omfang.
Alene de direkte investeringer i udlandet er steget fra
430 til 2.063 milliarder dollar
mellem 1990 og 2004. Næsten en femdobling af amerikanske virksomheders langsigtede investeringer i udlandet på blot fjorten år.
Siden afslutningen på Den
kolde krig har USA ihærdigt
forsøgt at bruge sin supermagtstilling til at nedbryde barrierer
og åbne op for amerikanske investeringer og adgangen til nye
markeder. Det er sket ved at oprette frihandelszoner som
NAFTA, men det er også sket
ved økonomisk, politisk og militær pression. Amerikanske investeringer overalt i verden sikrer USA’s dominerende position. Det er vigtigt for den politiske elite at sikre et fortsat økonomisk herredømme, og her
er især oliens særlige rolle for
den amerikanske økonomi vigtig at forstå. Anders Lundkvist
har i høj grad fanget oliens særlige betydning, men forståelsen
af krigen i Irak er mangelfuld
fordi netop analysen af kapitaleksporten er fraværende.

A

NDERS Lundkvist frem-

hæver argumentet om at
krigen mod Irak blev indledt
fordi landet i 2000 valgte at
indføre betaling i euro i stedet
for dollars. Det er sandsynligvis
en del af forklaringen, men det
er sigende at de store olieselskaber længe inden åbent havde

erklæret åbent at de var meget
interesseret i adgangen til den
irakiske olie. Samtidig havde
den neokonservative elite taget
konsekvensen og allerede i
1998 opfordret daværende
præsident Bill Clinton til at afsætte Saddam Hussein – om
nødvendigt med militær magt.
De amerikanske olieselskaber har siden 2. verdenskrig
oplevet en periode med stigende nationaliseringer. Samtidigt
er USA’s behov for olie vokset
støt. Mellemøsten har verdens
største beholdning af oliereserver og derfor har både de store
amerikanske virksomheder og
den amerikanske stat en interesse i at sikre kontrollen med
olieproduktionen. Det er interessesammenfaldet mellem staten og de store virksomheder,
der førte til USA’s krig i Irak.
Olieselskaberne havde et ønske om at åbne for investeringer i den irakiske olie og den
neokonservative regering under George W. Bush anså det
for mest gavnligt for USA og
den amerikanske økonomi
hvis det netop var amerikanske
virksomheder der havde adgangen til, og kontrollen over,
den irakiske olie.
I tilfældet med Irak blev
den amerikanske stat forsøgt
brugt som katalysator til at
åbne for investeringer i Irak,
men staten er også ofte blevet
brugt i forsøget på at bevare
nordamerikanske firmaers særstilling og sikre deres investeringer. I kampen mod olienationaliseringen stod USA såle-

des ikke tilbage for at begå et
statskup i Iran i 1953, som også
Anders Lundkvist fremhæver.
Den manglende analyse af
kapitaleksporten gør at Anders
Lundkvist ikke fanger dynamikken i den amerikanske imperialisme: Hvordan den voldsomme stigning i kapitaleksport helt naturligt har fået USA
til at være en mere udfarende
magt. Den ensidige vægtning
på kapitalimporten giver indtryk af et udynamisk hegemonisk system der kun ændrer sig
hvis stormagter som for eksempel Kina, Rusland og EU
ikke længere vil betale for det
amerikanske forbrug.

T

IL trods for disse indven-

dinger må det konstateres
at bogen er den bedste introduktion til USA’s økonomi der
findes på dansk. Anders Lundkvist behandler både Marx og
Lenin og væsentlige dele af deres økonomiske forståelse bliver videreført og sat i relief af
den nuværende situation. Analyserne og diskussionen af verdens eneste supermagt vil helt
sikkert blive brugt af venstrefløjen fremover. Den er en god
modvægt til globalisternes forestilling om en globaliseret
verden uden grænser, men det
er også et vigtigt indlæg i debatten om kapitalismens og imperialismens udvikling.

Troels Riis Larsen er historiker og
har skrevet speciale om amerikansk
udenrigs- og energipolitik.
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NATO’s
hemmelige hære
ANTIKOMMUNISME. I hvilken udstrækning gav det
vestlige demokratis erklærede forsvarere råderum til, at
dele af hæren, efterretningstjenesten og paramilitære
højregrupper kunne agere på egen hånd og uden for enhver demokratisk kontrol? Dette spørgsmål forsøger Daniele Ganser at besvare i bogen NATO’s Secret Armies.
- Af Gert Sørensen

I

1990 indrømmede Giulio

Andreotti eksistensen af en
hemmelig hær i NATO regi
med kodenavnet Gladio. Andreotti var dengang kristelig demokratisk ministerpræsident
og en af Italiens betydeligste
politikere. Det var året efter
Murens fald, og Europakortet
var inde i nogle større geopolitiske ændringer, der snart fjernede grundlaget for Den kolde
krig. I dette klima af opbrud fik
offentligheden i Italien, og snart
også i det øvrige Europa, et
sjældent indblik i de skjulte sider af de vestlige magthaveres
modforholdsregler over for en
forventet sovjetisk invasion.
Det er denne historie som den
schweiziske historiker Daniele
Ganser har sat sig for at udrede.
Daniele Ganser, NATO’s
Secret Armies. Operation
Gladio and Terrorism in
Western Europa, LondonNew York: Frank Cass,
2005, 315 s.

76

# 03 . MAJ 2007

Skandalen var en udløber
af en verserende sag der gik tilbage til massakren i Peteano
mod nogle italienske politisoldater i 1972. Under efterforskningen fandt man et nedgravet
våbenlager i grænseområdet
ind mod Jugoslavien. Flere år
senere lykkedes det undersøgelsesdommer Felice Casson at
spore oprindelsen af dette lager
til det NATO-relaterede Gladio.
Med arrestationen af højrefløjsekstremisten Vincenzo Vinciguerra kom det yderligere
frem at der var en forbindelse
mellem den italienske efterretningstjeneste og grupper på
den yderste højrefløj.

D

ET var imidlertid ikke

første gang at offentligheden hørte om hemmelige
hære og såkaldte stay-behind
strukturer (S/B). Men med Cassons kulegravning tegnede der
sig nu nogle klarere konturer
af omfanget. I sin rapport til
parlamentet forsikrede Andre-

otti at Gladio ikke havde noget
at gøre med de massakrer der
havde plaget Italien fra bombesprængningen af Landbobanken på Piazza Fontana i Milano
i december 1969 og frem igennem 1970erne. Men han mente dog at demokratiet var i sin
gode ret til at forsvare sig mod
en sovjetisk invasionsstyrke,
også ved at ruste en hemmelig
hær. Højreekstremisten Vinciguerra så mere nuanceret på
fænomenet, når han pegede på
at Gladio ikke kun var rettet
mod den ydre fjende, men
også mod den indre. Kommunismen blev angiveligt ikke lokaliseret alene til regimerne i
Øst. I Vest var der store kommunistpartier i Italien og
Frankrig, der for enhver pris
skulle udelukkes fra indflydelse. Det er her vi finder smertepunktet, som Ganser lægger
blot i sin fremstilling.
Spørgsmålet er nemlig, i
hvilken udstrækning det vestlige demokratis erklærede forsvarere bevidst eller stiltiende,
eller fordi de ganske enkelt ikke
vidste besked, gav råderum til
TERRORISME.
Bombesprængningen af banegården i Bologna,
d. 2. august
1980, var sandsynligvis Gladiorelateret.
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at dele af hæren, efterretningstjenesten og paramilitære højregrupper kunne agere på egen
hånd og uden for enhver demokratisk kontrol.
Ganser giver næppe det
endegyldige svar da mange arkiver fortsat er lukkede. Men
han fremlægger et så overvældende materiale at vi her står
over for et vestligt demokrati
med svære vanskeligheder
ved at indfri sine egne forfatningssikrede løfter. Bag Andreottis indrømmelser lå der en
klar bestræbelse på at afdramatisere. Som bevisets stilling
er i dag, forekommer det imidlertid, at Vinciguerra som tidligere aktivist er tættere på en
indsigt i de meget porøse skillevægge der har været mellem
den legale og den illegale, for
ikke at sige forfatningsstridige,
side af denne sag.

G

LADIO var således ikke
bare antikommunistisk,
men grundlæggende antidemokratisk. Den italienske general Giovanni De Lorenzo’s kupplaner i 1964 opererede ek-

sempelvis med en internering
af et antal udvalgte personer fra
venstrefløjen i Gladio’s træningslejr på Sardinien. Kort efter Andreottis afsløringer i
1990 blev skandalen taget op i
Europa-parlamentet. Her blev
der vedtaget en resolution, der
udtrykte stor frygt for at den
hemmelige hær på ulovlig vis
havde blandet sig i medlemsstaternes indre anliggender.
Man krævede tilbundsgående
undersøgelser. Det blev fulgt
op i Italien. Den tyske regering
nøjedes med en fire siders redegørelse. I Danmark er fænomenet aldrig blevet undersøgt.
Allerede dengang var der ”ikke
noget at komme efter.”

F

ORSTADIERNE til Gladio
går ellers tilbage til sidste
halvdel af 1940’erne. Efter to
verdenskrige måtte Europa affinde sig med en mere begrænset suverænitet i forhold
til Vestens nye stormagt, USA.
NATO-strukturen beseglede
denne status. Det var ligeledes
i dette regi at man udviklede
den lav-intensive og uortodok-

se form for krigsførelse som
Gladio stod for. Afsættet for
denne strategi lå i den amerikanske regerings beslutning
om i 1947 at danne et National Security Council (NSC), der
blandt andet satsede på at opbygge hemmelige hære. I det
centrale dokument NSC 10/2
lagde man allerede dengang
op til en udstrakt brug af såkaldte ”covert operations”,
hvorved det blev muligt at
blande sig i andre landes indre
forhold med propaganda,
præventive indgreb, inklusiv
sabotage og undergravende
virksomhed, ikke bare mod
fjendtlige stater, men også
som en støtte til de antikommunistiske kræfter i de lande i
den vestlige verden som enten
ikke ville eller formåede at
sætte effektivt ind. CIA fik sin
første succes med en ”covert
operation” ved valget i Italien i
1948 der skulle sikre det kristelige demokratiske parti en
komfortabel sejr.
NSC 10/2 leverede nærmest en drejebog for den del af
efterkrigstidens europæiske historie som Gladio kan skrives
ind i. Vesttyskland blev først
medlem af NATO i 1955. Men
det forhindrede ikke amerikanerne i straks efter krigen at rekruttere tidligere nazister, således efterretningsofficeren Reinhard Gehlen hvis ”Organisation
Gehlen” senere dannede
grundstammen i den vesttyske
efterretningstjeneste. Allerede i
1952 fik offentligheden kendskab til disse hemmelige aktivi-
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merne til de autoritære regimer
i Spanien og Portugal, hvorfra
de sammen med fremtrædende italienske nyfascister styrede
en ny bølge af højreaktivisme i
Europa med tætte kontakter til
de respektive landes efterretningstjenester og S/B strukturer.

GLADIO-EMBLEM.
“I al stilhed tjener jeg friheden”

teter. Selv om de året efter blev
gjort til genstand for en diger
rapport, stoppede de ikke. I
1980 sprang en bombe under
Oktoberfesten i München og
dræbte 13 mennesker. Politiets
efterforskning førte via en nynazistisk gruppe til det tyske
S/B’s skjulte våbenlagre.
Også Frankrig kunne mønstre Gladio-relaterede aktiviter
knyttet til stærkt højredrejede
grupper. Men spørgsmålet antog en mere kompleks karakter
da Frankrig ikke bare have et
stort kommunistparti, men
også stod midt i afviklingen af
sit koloniimperium. Således
havde Frankrig måttet forlade
Indokina. Omkring 1960 lagde
den franske præsident De Gaulle op til at give Algier selvstændighed. For at forpurre dette
samlede dele af den franske Algier-hær sig i den hemmelige
hær OAS (”Organisation d’Armée Secrete”) der brugte terror
mod lokalbefolkningen. Det
lykkedes imidlertid ikke OAS at
forhindre et selvstændigt Algier. Efter organisationens opløsning søgte flere af medlem-
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DANIELE Ganser’s bog er
utroligt mættet med informationer. Det er dens styrke
men også lidt dens svaghed.
Når mange af de originale kilder fortsat er utilgængelige,
kunne man som læser godt ønske sig en mere indgående diskussion af de forskellige typer
kilder, der her anvendes som
beviser og indicier (parlamentariske rapporter, mundtlige beretninger, erindringslitteratur,
journalistisk detektivarbejde).
Man savner også nogle mere
teoretiske overvejelser, i retning af ”den dobbelte stat”, som
blandt andet har vundet indpas
i den italienske debat hos en historiker som Franco De Felice.
Med dette udtryk henvises der
blandt andet til den tyske eksiljøde Ernst Fraenkel, der allerede i 1941 udgav The Dual State.
Bogen tager afsæt i forfatterens
egne erfaringer som advokat i
det nazistiske Tyskland. Her
havde han været vidne til hvorledes Weimar-republikkens demokrati var blevet løbet over
ende af en styreform der hurtigt undergravede retsstatens
principper med hvad han kalder foranstaltningsstatens brutale håndhævelse af en arbitrær
magtudfoldelse.

M

EN tilbage står at bogen
er uomgængelig og giver en første, nærmest encyklopædisk indsigt. Selv om den
koncentrerer sig om en bestemt epoke så bidrager den til
den videre diskussion af demokratiets mål og midler. Gladio
udtrykte et amerikansk hegemoni på tværs af Atlanten og
udviste stærke antidemokratiske træk som fandt sine magtfulde støtter også i Vesteuropa.
Tankegangen der lå bag, byggede på en dyb mistillid til de
vesteuropæiske demokratier
og deres evne til at dæmme op
for ”den kommunistiske fare”,
og så meget at metoder fra den
nære fortids totalitære regimer
fortsat syntes gangbare. I dag
står vi i den situation at krigen
mod terrorismen har affødt en
række nye foranstaltninger, såsom terrorlovgivning og indførelse af fangelejre der ikke er i
indlysende overensstemmelse
med demokratiets værdigrundlag. De overvejelser der ligger
bag Irak-krigen, opererer eksempelvis med et præventivt
indgreb af samme type som da
”covert operations” i sin tid
blev programsat. Der er bare
den forskel, at krigsførelsen
ikke længere er hemmelig som
dengang, men føres helt åbentlyst og i strid med de træk af international retsorden som for
eksempel FN repræsenterer.
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