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INTERVENTION? Behov for mere eller mindre vestlig indblanding?
Manne Granqvist udfordrer det stereotype billede af et hjælpeløst kontinent der blot
venter på at den hvide mand skal komme og redde det.

Darfur

Stort billede

Foto: ECHO.
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Darfur

- Den humanitære interventionspolitik
og myten om Afrikas hjælpeløshed

AFRIKA. Krisen i Sudans Darfur-provins har længe haft verdens opmærksomhed,
men har nu fået ny aktualitet, da FN i juli måned vedtog at indsætte internationale
fredsbevarende styrker i regionen. Manne Granquist indfører os i de sidste årtiers
udvikling af konflikten, giver en kritisk analyse af de interesser der er på spil i regionen
og kaster samtidig et kritisk blik på venstrefløjens holdning til Afrika.

Af Manne Granqvist. Illustration af Lasse Bo Christensen.
Siden foråret 2004 har Darfur-provinsen i
at sætte spørgsmålstegn ved den upropordet vestlige Sudan tiltrukket sig verdens
tionerede interesse for Sudan hvorfra den
blik. Efter en midlertidig tilbagegang i
stammer samt hvilke grupper der har været
interessen for spørgsmålet fik det imidlertid
drivkraften bag projektet med at få Darfur
en renæssance sidste efterår. Den tilbageøverst på det internationale samfunds
vendende indignation på ledersiderne og
dagsorden.
den øgede rapportering i nyhederne er
blevet suppleret med helsidesannoncer fra
Baggrunden for den katastrofe der nu
det amerikanske ”Save Darfur” i vestlige
udspiller sig i Darfur er kompleks. Dette
dagblade. En overgang blev spørgsmålet
faktum står i sig selv i kontrast til det ensiganske vist overskygget af USA’s støtte til
dige billede der formidles i vestlige medier,
Etiopiens indtog i Somalia,
inklusive den alternative
men der hersker ingen tvivl
presse, der som sædvanom at Sudan atter bliver
lig fremhæver ”etniske og
prioriteret internationalt.
Folket i Sudan vil religiøse modsætninger”
Dette blev også markeret i
løse konflikten. som hovedårsager. KonflikKofi Annans afskedstale i FN
Den største hindring tens grundlag er ganske vist
i december. Mens der stort
er den amerikanske en vanskeliggjort tilgang
set har været tavshed om
regerings politik. til vand og landbrugsjord
krigen i nabolandet Congo,
USA er fast besluttet for de bønder og nomader mellem 1996 og 2002
på at vælte regimet der der befolker regionen,
anses for at have kostet fire
i Khartoum. forårsaget af tørke og
millioner menneskeliv,1 fik
Ethvert forsøg ørkenspredning, hvilket
krisen i Darfur straks megen
på fred mislykkes har positioneret forskellige
opmærksomhed. De aktører
grundlæggende lokale grupper mod hinander har krævet indgriben
på grund af USA’s den (særligt nomader kontra
i Sudan har fået hjælp ikke
holdning... I stedet agerdyrkere), selvom de
blot af et enigt pressekorps,
for en fungerende tidligere har levet fredeligt
men også fra alverdens refred i Sudan har den sammen.2 Den sudanesigeringer, internationale hjælamerikanske regering ske regerings periodevise
peorganisationer og desuden
i virkeligheden virket mangel på interesse for
en lang række berømtheder.
for en fortsættelse af regionens velbefindende
krigen har bidraget yderligere til
At en del kriser overses er
de lokale modsætninger
naturligvis ikke anledning
Jimmy Carter, og spændingen mellem
til at ignorere yderligere en.
Dec. 1999, om borgerkrigen hovedstaden Khartoum og
Der er imidlertid grund til
i Sudan (1983-2005) Darfur.3 En del vigtige fak-
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torer er dog blevet negligeret i endnu
højere grad i nyhedsstrømmen. Det
gælder først og fremmest stormagternes interesser i Sudan, og i særdeleshed
i landets råvareressourcer.
Sudan er ikke nogen ny brik på imperiemagternes spilleplade. Alene i egenskab
af at være Afrikas geografisk største stat
er landet af strategisk interesse. I den
senere tid er Sudan imidlertid vokset til
at være en af kontinentets vigtigste olieproducenter.4 Siden selvstændigheden
fra Storbritannien i 1956 har søgningen
efter og fundene af olie, blandt andet
de kilder som det amerikanske Chevron
opdagede i 70’erne, været en af forklaringerne på den næsten konstante krig
i landet. Olieproduktionen er stadig relativt lille, men det er særligt de uudnyttede oliefelter, der gør Sudan attraktivt
for de olieborende supermagter. Ved
siden af olien er der desuden tilgang til
kobber, uran og naturgas samt verdens
største xantangummireserver (som især er
interessant for verdens læskedriksproducenter).5 Sudans primære handelspartner er
Kina der importerer to tredjedele af landets
olie og har investeret op mod ti milliarder
dollars i pumper, raffinaderier og pipelines.6
Den opslidende borgerkrig, der rasede
mellem nord og syd fra 1983 til 2005 havde
til dels sit udspring i den antagonisme mellem Khartoum og landets oversete yderområder, som briterne grundlagde ved at
centralisere magten i hovedstaden og lade
hånt om store dele af landet. Det samme



gælder krisen i Darfur. Der fandtes også
et religiøst aspekt, da det nordlige Sudan
ligesom regeringen er muslimsk, mens befolkningen i syd hovedsageligt bekender sig
til afrikanske religioner og i en vis grad er
kristne. Krigen havde imidlertid aldrig kunnet få de proportioner som den fik hvis ikke
det havde været for USA og Sovjetunionens
støtte til hver sin stridende part – i form
af finansiering, våben og strategisk rådgivning.7 Washington støttede en repressiv islamistisk regering under præsident Nimeiri,
mens Moskva bakkede op om John Garangs
hær af oprørere i syd, SPLA (Sudan People’s
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Liberation Army). ”Borgerkrigen” var i sig
selv en del af imperiekrigen der blussede
op flere steder i det ressourcerige Afrika i
1970’erne og 80’erne, og som vestens historieskrivere døbte Den kolde krig.
I forbindelse med Sovjetunionens sammenbrud byttede USA side i flere af Afrikas
konflikter. For eksempel omdirigerede man
dollarstrømmen fra diktatoren Seke Mobuto
til Laurent Kabilas oprørsbevægelse i Congo,
mens støtten til terrrorgruppen RENAMO i
Mozambique forsvandt til fordel for en proveslig samlingsregering med de tidligere
marxist-leninister i FRELIMO. Og så videre.
I Sudan var det sydens SPLA der blev taget
under den amerikanske ørns vinger, efter at
en ny og mindre USA-venlig regering havde

Fakta og forkortelser
om Sudan/Darfur:
AU: Africa Union er en forening som
består af 53 afrikanske stater. Den blev
oprettet i 2001 som en efterfølger til det
sammensluttede AEC African Economic
Community (oprettet 1981) og OAU, the
Organization of African Unity (oprettet
1963). Formålet med AU er at sikre
demokrati, menneskerettigheder og en
bæredygtig økonomi i Afrika, særligt ved
at bringe intra-afrikanske konflikter til
ophør og skabe et effektivt fællesmarked.
Janjaweed: Militsgruppering af
arabisktalende nomader som opstod i
Tchad under konflikten med Libyen i 1988.



taget magten i Khartoum gennem et kup.8
I 1990’erne blev Sudan af det amerikanske
State Department og af internationale
medier beskrevet som en trussel mod USA’s
og Israels sikkerhed og som et tilflugtsted
for terrorister (ikke uden grund – både
Osama Bin-Laden og Carlos ”Sjakalen” Sanchez gemte sig på forskellige tidspunkter i
landet).9 Clinton-administrationen indførte
sanktioner, fortsatte sin støtte til SPLA og
hjælp til militært at genopruste fjendtlige
regimer i nabolande som Tchad og Uganda.10 Den amerikanske aggression nåede sit
højdepunkt i august 1998 da man bombede Al Shifa-fabrikken – Sudans eneste
medicinalvareproducent og Afrikas største
producent af malariamedicin – under påskud af at den udgjorde et laboratorium for

JEM (Justice and Equality Movement):
Oprørsgruppe som ledes af Khalil Ibrahim.
Bygger på en islamisk ideologi og det
såkaldte Black Box Manuskript fra 2000,
som omhandler de strukturelle uligheder
i Sudan. Kæmper imod Janjaweedmilitsen sammen med andre sudanesiske
oprørsgrupper, såsom SLA.
John Garang de Mabior (1945-2005):
Leder af SPLA fra 1983 til 2005.
Blev vicepræsident 2005 i den ny
samlingsregering, men omkom en måned
senere i en helikopterulykke.
NRF (National Redemption Front):
Alliance mellem oprørsgrupper i Darfur.
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terrorister. På trods
af opbakning fra USA
og flere nabolande
lykkedes det dog ikke for SPLA
at vælte Khartoum-regimet.
I januar 2005 indgik SPLA og regeringen
endelig en fredsaftale i Kenyas hovedstad
Nairobi. Nairobi-aftalen var en klar sejr for
oprørerne. Det sydlige Sudan fik en særlig
autonomi under SPLAs ledelse og fik derigennem garanti for halvdelen af regionens
olieindtægter. John Garang kunne overtage
posten som vicepræsident i en ny samlingsregering (men omkom en måned senere i en
endnu uopklaret helikopterulykke). Aftalen
indeholdt også en overenskomst om en folkeafstemning om det sydlige Sudans selvstæn-

Opstået i 2006 af en fraktion af SLA, slået
sammen med JEM efter fredsaftalen.
Save Darfur-bevægelsen: Non-profit
organisation med det formål at stoppe
hvad de betegner som folkemordet
i Darfur-regionen. Organisationen
er en sammenslutning af mere
end 160 religiøse, humanitære og
menneskerettighedsorganisationer.
Blev oprettet i 2004 da United States
Holocaust Museum og American Jewish
World Service organiserede en Darfur
Nødkonference på Manhattan.
SLA (Sudan Liberation Army):
Oprindeligt Darfur Liberation Army.
Løs sammenslutning af forskellige



dighed senest i 2011.
Udviklingen minder
om den ”balkanisering” som ramte flere af de ressourcerige
afrikanske lande – præcis som tidligere i
Angola og Congo foregribes opdelingen af
Sudan af en borgerkrig med ”etniske fortegn”
– der tilsyneladende er til fordel for de vesterlandske økonomiske interesser i området.
For de fleste aktører var fredsaftalen dog
kun en midlertidig løsning på vejen mod et
regimeskifte i Sudan. Da freden mellem nord
og syd nærmede sig, havde USA allerede
vendt opmærksomheden mod Darfur-regionen i vest. Knapt et år inden Nairobi-aftalen
var Darfur-spørgsmålet på dagsordenen i
FN’s Sikkerhedsråd i forlængelse af at USA
overtog posten som formand for rådet.

oprørsgrupper i Darfur som kæmpede
mod Janjaweed-militserne og den
sudanesiske regering. Sammenslutningen
havde som politisk mål at opnå et
”forenet demokratisk Sudan” og at vælte
regeringen i Khartoum. Antog en ”afrikansk
position” for at differentiere sig fra
Janjaweed og ”den arabiske” hovedstad.
SPLA (Sudan People’s Liberation Army):
Sudanesisk oprørsgruppe som er blevet
et politisk parti. Med base i det sydlige
Sudan kæmpede SPLA i den anden
sudanesiske borgerkrig fra 1983-2005.
SPLA markerer sig som en Sudan-baseret,
ikke-arabisk og ikke-muslimsk gruppe. Den
blev oprettet i 1983 af bl.a. John Garang.
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Det forlød, at hundredetusinde mennesker
var blevet fordrevet og op imod 20.000
dræbt siden begyndelsen af 2003. Regeringen fik skylden, da den angiveligt stod bag
Janjaweed-militsens terrorisering af Darfurs
civilbefolkning.
Anklagerne var ikke grebet ud af luften.
Khartoums undertrykkelse opstod imidlertid ikke ud af intet, men som svar på en
optrapning af regeringsfjendtlig aktivitet
i Darfur. Modstandsgrupper i regionen
var sandsynligvis inspirerede af SPLA’s
fremgang og så deres snit til at udnytte
regeringens trængte tilstand til egen og
muligvis Darfurs fordel. Modstandshæren
SLA (Sudan Liberation Army, oprindeligt
Darfur Liberation Army) opstod gennem
sammenslutningen af forskellige oprørsgrupper i Darfur, og blev indirekte støttet
af USA.11 Mens SLA’s politiske mål var en
noget diffus størrelse kaldet et ”forenet demokratisk Sudan”, hørte man samtidig fra
en mere ideologisk orienteret, islamistisk
oprørsgruppe, JEM (Justice and Equality
Movement), dog uden særlige tegn på
nordamerikansk støtte. Trods stridspunkter
har grupperne af og til ladet
sig forene i kampen mod det
sudanesiske regime.
Oprørernes angreb på politistationer, militære installationer og civilbefolkningen var
i starten velorganiserede og
succesfulde. Sudans hær var
trænet til en helt anden type
kamp i syd, og den beherskede

ikke Darfurs ørkenterræn. Desuden var
oprørernes våben – størstedelen af hvilke
mistænktes for at stamme fra det massive
arsenal, som USA havde udstyret Tchad med
– hærens mange gange overlegne. Som svar
på oprørernes provokationer besluttede
regeringen at benytte sig af en velprøvet
teknik fra krigen mod SPLA. Den bevæbnede
og gav støtte til den lokale milits Janjaweed
– en løs gruppering af arabisktalende nomader som opstod i nabolandet Tchad under
konflikten med Libyen i 1988 og delvist blev
forflyttet fra Tchad over grænsen til det
vestlige Sudan. Der eksisterede allerede en
modsætning mellem disse nomader og den
faste befolkning som SLA og JEM rekrutterede fra. Med regeringens handlinger
blussede denne modsætning nu op til krig.
Janjaweed påbegyndte en hensynsløs jagt
på oprørere og slagtede det meste på sin vej.
Stridighederne var snart udenfor Khartoums
kontrol, hundretusindvis af mennesker blev
drevet på flugt og mange tusinde myrdedes
af begge parter.

Til forskel fra JEM, antog SLA tidligt en ”afrikansk” position for at markere sig overfor
Janjaweed og den ”arabiske”
hovedstad. Denne identitetsmarkør har understøttet den
Rygraden i amerikanske og europæiske
Save Darfur- opfattelse, af at krisen i Darfur
bevægelsen består bygger på etniske og religiøse
af grupperinger modsætninger. Det siges at
som ideologisk og islamistiske ”arabere” fører krig
interessemæssigt mod sorte ”afrikanere”. Genestår Bush-regimet relt er Darfurs befolkning dog
ganske nært. at betragte som arabisktalende,

”
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Kort oversigt over
Sudans historie:
1882: Britisk invasion.
1885: Islamisk stat grundlægges.
1899: Sudan under britisk-egyptisk styre.
1955-1972: Første sudanesiske borgerkrig
mellem nord og syd.
1956: Sudan bliver uafhængig.
1958: Militærkup.
1969: Militærkup, Jaafar Numeiri kommer til
magten.
1972: Fredsaftale, Syd får delvist selvstyre.
1983: Numeiri indfører islamisk lov, Sharia.
1983-2005: Borgerkrig mellem nord og syd.
1985: Militærkup, Numeiri afsættes.
1986: Civil samlingsregering.
1989: Militærkup, al-Bashir og Den Islamiske Front NIC kommer til magten.

muslimske, sorte afrikanere og der er en lang
tradition for udveksling og indgiftning mellem de nu stridende grupperinger.12 Foruden
at tilsløre de økonomiske interesser bag
konflikten, undergrave afrikansk enighed og
yderligere spille på det almene nag mod araberne, hjalp denne retorik snart til at engagere den afroamerikanske befolkning i USA
for en intervention i Sudan, en mobilisering
der også tæller kristne og antiislamistiske
grupper, deriblandt zionister. Effektive simplificeringer af Darfur-konflikten udgjorde
nemlig kernen i den amerikanske medierapportering fra Sudan, og denne tiltog kraftigt
i løbet af 2004 i takt med fremkomsten af
”Save Darfur”-bevægelsen.

11

1999: Sudan begynder at eksportere olie
med hjælp fra bl.a. Kina, Canada og Sverige.
2001: Hungersnød.
2002: Regeringen og SPLA indgår våbenhvile.
2003: Fredsforhandlinger er i fremgang og
der opnås enighed om at dele olieindtægterne.
2005: Fredsaftale indgås i Nairobi mellem
regeringen og SPLA. Den giver det sydlige
Sudan en særlig autonomi under SPLA’s
ledelse og garanti på halvdelen af regeringens olieindtægter.
2006: African Union arrangerer fredsaftaler mellem Khartuom og Darfur-oprørerne
i Nigerias Hovedstad Abuja. Fredssftale
underskrives. SLA splittes og en fraktion
genoptager stridighederne sammen med
JEM under navnet NRF.

Save Darfur-bevægelsen
Ser man på ”Save Darfur”-bevægelsens baggrund, viser det sig at den dels påbegyndtes,
opretholdes og finansieres dels af diverse
evangelisk-kristne grupper, hvoraf mange
befinder sig på højrefløjen, og dels af en
række pro-israelske interessegrupper.13 Hvad
angår sidstnævnte er det sandsynligt at den
sudanesiske regerings støtte til den palæstinensiske modstandsbevægelse udgør en
motivation for opbakningen. Allerede under
nord-sydkrigen i Sudan i 90’erne engagerede
fundamentalistiske kristne grupper i USA
sig i området til støtte for det ”kristne” syd,
nøjagtig som den amerikanske regering.14
Det humanistiske motiv hos disse evangeliske og jødiske organisationer skal naturligvis

DET NY CLARTÉ #04 // SEPTEMBER 2007

darfur

ikke per automatik betvivles, og i bevægelsens koalition finder man nu også moderate
muslimske og afroamerikanske grupper (dog
glimrer sudanske stemmer endnu med deres
fravær). Det er dog lige så bemærkelsesværdigt at rygraden i denne bevægelse udgøres
af grupperinger som ideologisk og interessemæssigt står Bush-regimet ganske nært.
Mest urovækkende er det måske at det er
lykkedes disse grupper at skabe en bred og
almen opinion – inklusiv blandt store dele af
venstrefløjen i USA og Europa – for en ”humanitær” militær intervention i Sudan.

Folkemord?
Trods ”Save Darfur”-bevægelsens marginale
position i forhold til eksempelvis protesterne mod krigen i Irak, fik den umiddelbart mere mediebevågenhed og dialog
med Washington. I juli 2004 fik den således
et af sine primære krav tilgodeset da den
amerikanske kongres enstemmigt besluttede at krisen i Darfur kunne betragtes som
et folkemord.15 Siden da har USA aktivt talt
for en NATO- eller FN-indsats i Darfur. En
måned før kongressens beslutning havde
FN efter en udredning draget den konklusion at det der foregik i Darfur ikke var
at betragte som folkemord ifølge organisationens definition.16 Selvom der var en
forbindelse mellem regeringen og Janjaweed-militsen, var denne ikke tydelig, og
endvidere begik samtlige parter overgreb.
Derfor kunne overgrebene ikke betragtes
som rettet udelukkende mod en bestemt
befolkningsgruppe.17 Læger Uden Grænser,
der tidligt befandt sig i Darfur, erklærede
sig enige med FN’s vurdering, nemlig at der

12

savnedes belæg for at hævde en systematisk
kampagne mod en bestemt gruppe.
Det kan forekomme som en kynisk strid om
ord og FN fik megen kritik for at dvæle ved
dem når mennesker faktisk døde i massevis. De fleste kritikere undlod dog at sætte
spørgsmålstegn ved USA’s insisteren på
at katastrofen skulle stemples som folkemord samtidig med at Washington støttede
stadigt mere brutale regimer i nabolandene
Tchad, Uganda og Etiopien – og i særdeleshed set i lyset af at USA selv havde startet
folkeretskrænkende krige med endnu
flere ofre i Irak og Afghanistan. Talsmanden for Læger Uden Grænser, Jean-Hervé
Bradol, kaldte senere USA’s anvendelse af
folkemordsbegrebet i forhold til Darfur for
”åbenbar politisk opportunisme”.18
I begyndelsen af 2006 gentog George W.
Bush udtalelser hvori han støttede en NATOindsats i Darfur, og en fordobling af de 7.000
soldater fra den Afrikanske Union som var
i landet og skulle holde de stridende parter
adskilt, bakket op af FN. Sudans præsident,
Omar Al-Bashir, nægtede imidlertid at acceptere en militær NATO- eller FN-styrke i
landet og mente i stedet at konflikten krævede en dialogbaseret, sudanesisk, eller i det
mindste afrikansk, løsning.

Fredsforhandlinger
I april 2006 arrangerede AU fredssamtaler
mellem Khartoum og Darfur-rebellerne i
Nigerias hovedstad Abuja. Samtidig mobiliserede ”Save Darfur”-bevægelsen kraftigt i
USA, som for at forstyrre forhandlingerne.19
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HJÆLP. USA står bag nedkastningen af både nødhjælp og bomber i Sudan.
Foto: USAID.

En demonstration i Washington den 30.
april lykkedes ikke at mobilisere mere end
et par tusinde deltagere, men fik langt større medieomtale end de 300.000 mennesker
der dagen forinden havde protesteret mod
krigen i Irak og de millioner som dagen
efter demonstrerede for indvandreres rettigheder i USA.20

og ”Save Darfur”-bevægelsen råber højere
end nogensinde om folkemord og at ”der må
gøres noget”.
Det øgede, ensidige pres på den sudanesiske regering bidrager utvivlsomt til uviljen
mod forhandlinger hos de stridende oprørsgrupper. Eritreas regering, som i oktober
mæglede mellem Khartoum og oprørsgrupperne i øst med en vis succes, har atter
stillet sig til rådighed for at gøre en ende
på stridighederne i Darfur. Anstrengelserne
har dog hidtil været forgæves, og præsident
Isaias Afwerki anklagede i december USA
for at sabotere forsøgene på at mægle og
dermed forhindre fred i Darfur.

Det er sandsynligt at aktiviteterne i Washington sendte et signal til Darfur-oprørerne om at presset på Khartoum ville øges,
og at der dermed ikke var nogen grund til
at indgå kompromisser med regeringen.
Fredssamtalerne blev afsluttet med kun en
enkelt fraktion af SLA som underskrivere.
En anden fraktion besluttede sig sammen
med JEM for at genoptage stridighederne
Kampen om olien
under det nye navn NRF (National RedempI skyggen af krisen i det vestlige Sudan fortion Front). I løbet af 2006
satte SPLM (”Army” blev byttet
rapporterede AU at situationen
ud med ”Movement”) med at
til en vis grad var forbedret og
De uudnyt- kæmpe for en uafhængig stat
at Al-Bashir-regeringen havde
tede oliefelter i det olierige Sydsudan, bakgjort ansatser til at opbløde
gør Sudan ket op af USA. I februar 2006
krisen i Darfur, afvæbne Janattraktivt for besøgte Rebecca Garang, enke
jaweed og understøtte hjælde olieborende til John Garang, og en række
peorganisationernes arbejde i
supermagter. ministre i den autonome sydregionen. Alligevel øger USA
regering, Det Hvide Hus. Ifølge
indsatsen for et FN-indgreb
oplysningerne diskuterede
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de blandt andet oprettelsen af diplomatiske forbindelser mellem Washington og
Sydsudan.21 Det er i det sydlige Sudan at
de kinesiske oliekoncessioner findes, og
der kræves ikke megen logisk sans for at
indse at en selvstændig stat der ville være
det samme som at sætte spørgsmålstegn
ved Beijings kontrakt med Khartoum. Der
importeres mere olie til USA fra Afrika end
fra noget enkelt land udenfor kontinentet, og mængden forudses at ville forøges
kraftigt de næste ti år. Kinas voksende
økonomi gør imidlertid krav på lige så store
energiressourcer, og ikke mindst derfor er
den intensiverede kinesiske tilstedeværelse
i Afrika en alvorlig trussel mod USA. Men så
længe Al-Bashirs regering fortsætter med at
lede et forenet Sudan, er det Kina som har
overtaget i udbytningen af landets ressourcer. Det vækker naturligvis bekymring i
Washington.

Sudans plager. De allerfleste dødsfald i Darfur skyldes ikke borgerkrigens kugler, men
sult og sygdomme som malaria og tuberkulose.22 Bombningen af Al Shifa-fabrikken har
sikkert forårsaget mere lidelse i regionen
end Janjaweed-militsens hærgen. Medicin,
vandingssystemer, gældsafgivelse og først
og fremmest afrikanske fredsforhandlinger
uden amerikansk indblanding vil uden tvivl
løse flere problemer i Darfur end sanktioner
og militær intervention.23
Uanset de bagvedliggende hensigter er
det i det hele taget svært at forestille sig
at en NATO- eller FN-indsats støttet af den
samme Washington-administration som står
bag angrebskrigen i Afghanistan, besættelsen af Irak og statskuppet i Haiti skulle
gavne Darfurs marginaliserede indbyggere
eller det sudanesiske folk i almindelighed.
Alligevel har menneskerets-, solidaritetsog venstrefløjsgrupper af alle slags støttet
op om kravet om en ”humanitær indsats” i
Darfur.

Ikke desto mindre er det mildt sagt ironisk
at samme land som har tilskyndet til ødelæggende strukturtilpasningsprogrammer
i Sudan, gennem Internationale Valutafond
Den vestlige venstrefløjs tiltro til FN er gan(IMF), pumpet våben ind i
ske stor. På grund af sin samlandet i en periode på 25 år og
mensætning kan FN i og for sig
bombet den største medicinalMens den virke som en modvægt, om
producent sønder og sammen
danske end en klejn en af slagsen, mod
nu kræver en ”humanitær
venstrefløj er USA’s unilaterale interesse, som
indsats” i landet i form af ydersplittet over det for eksempel var tilfældet
ligere militær aktivitet. Mens
modstandens rolle op til krigen mod Irak. FN’s
Sudans og Kinas regeringer af
i Irak, står den sikkerhedsråd dirigeres ikke af
verdenssamfundet anklages for
oftest sammen én imperialistisk administraikke at ville medvirke til fred,
med højrefløjen tion, men af flere, som til tider
er det i virkeligheden USA som
i spørgsmål om har modsatrettede interesser,
Afrika. og derfor kan fungere som en
bærer det største ansvar for

”

14

DET NY CLARTÉ #04 // SEPTEMBER 2007

bremseklods. Men i Afrika repræsenterer de
blå hjelme en dunkel historie med indblandingen i mordet på Patrice Lumumba
i Congo som den måske største skamplet. I
dag får den franske hær opbakning af 7.000
FN-soldater for at forsvare franske interesser i Elfenbenskysten, efter at landets præsident, Laurent Gbagbo, erklærede at landet
agtede at befri sig, og denne gang ”rigtigt”,
fra den tidligere kolonimagt.
En ny bølge af bevidsthed og befrielsesånd
skyller ind over Afrika i disse år. Afrikanske
intellektuelle og græsrodsbevægelser stiller
sig kritiske til eller afviser helt den ”afkolonisering” af kontinentet som fandt sted på
vestlige vilkår. Og det forbliver ikke ved ord.
Lande som Elfensbenskysten og Zimbabwe
har de senere år udfordret stormagterne.
Måske er den nye selvstændighedsbevægelse
ikke udpræget socialistisk, men den er radikal og uforsonlig og hævder afrikansk selvbestemmelse. Alligevel sidder progressive
grupper i Vesten håbløst fast i en endimensional forståelse af kontinentets konflikter.
Mens den danske venstrefløj er splittet over
modstandens rolle i Irak, står den oftest sammen med højrefløjen i spørgsmål om Afrika.
Blandt humanister og filantroper i Vesten er
det den almindelige opfattelse, at vi gør for
lidt for Afrika. Den naive holdning kan ikke
blot skyldes vildledende manøvrer fra massemedierne og forskellige interessegrupper.
Imperiebyggernes version af hændelserne
bliver let rodfæstet i det forudindtagede
billede af Afrika som findes på tværs af det
politiske spektrum i Europa og Nordamerika. Pseudoanalyser der fastholder synet
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på Afrika som ”det hjælpeløse kontinent”,
beboet af mennesker som det er synd for,
opretholder forestillingen om et hjælpeløst
Afrika og tilslører de kræfter der modarbejder mulighederne for fred og selvstændighed
på kontinentet.
Der er massiv vestlig tilstedeværelse og
aktivitet på kontinentet, en tilstedeværelse
som er årsag til de fleste af de problemer vi
forfærdes over. Billedet af et inkompetent,
afhængigt, hjælpeløst Afrika præger vores
relation til kontinentet og skaber grobund
for opfordringerne til ”hjælpeindsatser” og
”humanitære interventioner”, der i deres
udspring var evangeliske og nykonservative. Det faktum at store dele af venstrefløjen
har antaget højrefløjens falskklingende indignation over Darfur er symptomatisk for
den groft forsimplede forestilling om Afrika
der præger det vestlige engagement.

Venstrefløjen og Sudan-krisen
Der er ingen enkel løsning på konflikterne
i Sudan. Ej heller en sort-hvid forklaring.
Krisen i Sudan er indvævet i et optrappet
imperiespil om hele det ressourcerige Centralafrika, et spil med langt mere komplekse
geopolitiske dimensioner end der kunne
redegøres for her. I denne forbindelse har de
afrikanske befolkninger – uanset nationalitet, religion og etnicitet – fælles interesser
imod stormagterne. Denne indsigt vokser
i Afrika og den radikale pan-afrikanisme
bevæger sig mod en renæssance. Mens
europæiske og nordamerikanske virksomheder og regeringer med de internationale
hjælpeorganisationers assistance i øjeblikket
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Dæmoner og fortidsmennesker
- i anledning
af Ingmar Bergmans død
Af Rikard Loman
arbejder for en yderligere opdeling af kontinentet, ligger Afrikas håb i større enighed.

enklere at skelne fra hinanden. Måske kan
vi da indse at hverken udbytning eller befrielseskamp døde ud blot fordi vi mistede
interessen i den periode hvor kolonialismen
blev erstattet af nykolonialismen. En sådan
bevidsthed kan udgøre grundlaget for et
strategisk-politisk engagement til fordel for
Afrika, en indsats som ikke lægger sig op ad
Bono-humanismens og stormagtregeringernes indbyrdes forbundne dagsorden.

En solidarisk vestlig venstrefløj bør derfor
rette sin støtte mod prioriteringen af
internt-afrikanske strategier og konfliktløsninger, og behandle hvert råb på ”humanitære interventioner” med største skepsis.
Den bør vælge at lytte til afrikanske stemmer frem for vestlige eksperter og uden de
globale nyhedsbureauers filtrering. Frem for
alt bør den gøre op med det kollektive, koManne Granqvist er freelance-journalist.
lonialistiske og i allerhøjeste grad racistiske
Han har skrevet indgående om Haiti som
billede af Afrika som offer, og erstatte hjælhan har besøgt adskillige gange, og skriver
pe-attituden med en genoplivning af den
desuden ofte om emner relateret til Afrika
anti-imperialistiske analyse som – bilder
og den tredje verden.
jeg mig ind, selvom jeg ikke var født endnu
– prægede solidaritetsbevægelsen under
Oversat fra svensk af Sara Sörensson og
afkoloniseringen, da godt og ondt var noget Dino Knudsen.
______________________________________________________________________
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filmmediet, det 20. århundredes store
kunst- og underholdningsinnovation. Det
er forbløffende at en kunstner fra vort
lille sprogområde fik så stor international
opmærksomhed. I 1950’erne, da Bergman
endnu blev betragtet med skepsis i Sverige,
var det som om at omverdenen bestemte sig
for at drive gæk med svenskerne: ”Vi forstår
ham, gør I virkelig ikke?”

HINSIDAN. Da Ingmar Bergman for nylig
døde skortede det ikke det på lovord
fra kultur-parnassets side. Og rigtigt er
det da også at Sveriges bedst kendte
filminstruktør i det 20. århundrede fik sat
sit helt eget, personlige aftryk på mediet.
Rikard Loman giver her sit bud på hvad
Bergmans kunstneriske virke har betydet
for nordisk kulturliv og hvilken arv han
efterlader.

Der er ikke noget mærkeligt i at kritikere
og kulturpersonligheder på det seneste
har hyldet Ingmar Bergmans besynderlige
og mangesidige kunstneriske virke som
strækker sig over seks årtier. Jeg har selv
anvendt meget tid på både at beundre og
forsøge at gennemskue Bergmans værk,
men før eller senere må vi se bort fra alle
lovprisningerne og spørge os selv om
Bergman virkelig var et positivt fænomen
for skandinavisk kultur?
Sandsynligvis vil Bergman selv i fremtiden
først og fremmest blive forbundet med
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Bergman var både krævende og kryptisk,
og han syntes at have haft et umætteligt
behov for at udtrykke sig. Han var jo ikke
blot filminstruktør, men også forfatter,
dramatiker, teater- og operainstruktør. I sit
valg af emner var Bergman ikke beskeden.
For de fleste af os skygger hverdagens
små problemer for de store af slagsen; for
Bergman virkede det ikke som om der var
andet end store spørgsmål. Han blev først
kreativ når barnet mødte voksenlivets
brutalt indskrænkede krav eller når den
voksne blev tvunget til at forholde sig
til tanken om menneskets ubodelige
ensomhed. I hans fortællinger har livet
både en begyndelse, et midtpunkt og en
slutning, og en mening som hovedsageligt
skjules for den nysgerrige.

Indre dæmoner
Perioden med Den kolde krig, med dens
konstante trussel om tilintetgørelse,
afspejles kun indirekte i hans værk. Man
mærker intet til kampen mod materiel
nød eller den meningsløse stræben efter
rigdom i overflod. Bergmans mennesker
får alle deres materielle behov tilgodeset,
men de er fulde af eksistentiel angst. Selv i
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tid, eller rettere sagt, få genkender sig selv
i den virkelighed han beskriver. Og det er
ikke til at komme udenom at der var et strejf
af eksistentiel dødsdans i det meste han
foretog sig. Hans hovedpersoner får aldrig
det de vil have, og tilværelsen er og forbliver
et fængsel. Det er bemærkelsesværdigt at
Bergman så ivrigt taler om alt det der er gået
tabt (ungdom, kærlighed, idealer, tro), men
så sjældent om hvad vi kan vinde.

menneskets kuvøsetilværelse står de indre
dæmoner i kø.

han identisk med de kunstnere som Georg
Brandes tog afstand fra da han for mere end
hundrede år siden forsøgte at bane vej for et
Rent kronologisk ser det ud som om
nyt kunstsyn. Brandes fordømte den danske
Bergman i sin kunst nærmer sig vores egen
litteratur, som han mente i alt for høj grad
tid, men det er egentlig fortidsmennesker i
blev domineret af præster, præstesønner og
nutidsklæder som befolker hans borgerlige
teologistudenter med en forkærlighed for
miljøer. Bergmans protagonister er i
abstrakt tænkning. Ifølge Brandes var det
virkeligheden lige så forældede som hans
deres skyld at kulturen i så lille et omfang
kunst. Med jævne mellemrum
blev påvirket af samtidens
udnævnes Bergman til
europæiske tankestrømninger.
postmodernist, men det er
Bergmans Som en kur mod sin samtids
blot et desperat forsøg på at
protagonister virkelighedsangst efterlyste
motivere hans berømmelse.
er i virkeligheden Brandes en kultur der kunne
I Bergmans kunst er det
lige så forældede ”sætte problemer under
forgangne mere levende end
som hans kunst. debat”, det vil sige rette
samtiden.
opmærksomheden mod tidens
mest brændende spørgsmål.

”

Et umoderne gennembrud
Bergman foretrak at se sig selv
som arvtager efter Strindberg,
men som kunstnerisk type er
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Præstesønnen Bergmans
værk er i påfaldende ringe
udstrækning forankret i sin
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Det er ikke Bergmans kunstneriske virke
som bedst afspejler det dramatiske 20.
århundrede. På godt og ondt er det
videnskabens fremskridt og bagslag som
tegner konturerne af denne periode,
men de sætter ingen dybe spor i
Bergmans ellers så receptive bevidsthed.
Videnskabsmanden dukker blot op i ny og
næ som repræsentant for snæversyn og en
livsfjendtlig holdning, og gemmer sig bag
videnskabens instrumenter for at slippe for
at se virkeligheden i øjnene, som Isak Borg i
Ved vejs ende og Dr. Vergerus i Ansigtet.

han vækkede den ikke til live. Han bidrog
tværtimod til at suge livsglæden og
livsviljen ud af den. Man kan med Brandes
ord sige at han hører til de kunstnere
som anvender sin skaberkraft til at hælde
gammel vin på nye flasker. Han fortjener
et museum, men lad os ikke efterlyse en ny
Bergman. Hvad kulturen aktuelt har behov
for er kunstnere som vor tid lever i, som
anvender deres nysgerrighed for at forklare
og vitalisere tilværelsen, ikke gøre den
mere nedslående, dunkel og ubegribelig.
Rikard Loman er ph.d. i litteraturvidenskab på afhandlingen ”AvståndNärhet. Ingmar Bergmans Vintersagan på
Dramaten”. Han arbejder endvidere som
teaterkritiker på freelance-basis.
Oversat fra svensk af Dino Knudsen.
Artiklen er oprindeligt bragt i Dagens
Nyheter d. 22. august.

Intet behov for en ny Bergman
Bergmans instrument er først og fremmest
spejlet. Hans personer stirrer intensivt for
at ane deres egne konturer og intet andet.
Det ville ikke betyde så meget hvis det ikke
i længden havde påvirket vore forestillinger
så stærkt om hvad en rigtig kunster vil og
gør. Bergman har gjort de mest private
dæmoner og handlingslammelsen til et
æstetisk acceptabelt emne.
På mange måder er Bergmans rige
fantasi og kreativitet gået til spilde. Han
vitaliserede ikke svensk 1900-talskultur,
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Politisamarbejde
– for enhver pris

Leder af Eva Waldorff

L

ænge leve det europæiske retssamfund og dets beskyttelse af individuelle rettigheder!, vil mange sikkert kunne sige uden at fortrække en mine når de taler
om EU. Ikke jeg. Vi lever i en tid hvor den enkeltes rettigheder, lidt hårdt sagt, går af
fløjten og politistaten nærmer sig med hastige skridt.
EU startede denne tendens med Schengen-aftalen i 1999, men der er nu kommet en betydelig tilføjelse med Prüm-traktatens indlemmelse i EU-lovgivningen.
Prüm-traktaten var oprindeligt en aftale om politisamarbejde indgået i 2005 mellem enkelte EU-lande, heriblandt Tyskland (ikke Danmark). På Tysklands initiativ er
den nu blevet indlemmet i EU-lovgivningen, vedtaget i juni i år.
olitiet i EU-landene har nu adgang til oplysninger om alle EU-borgere. Oplysningerne kan komme fra alle registre som det nationale politi har adgang til. Dette
kan eksempelvis være DNA-registre, strafferegistre, registre over folks politiske
tilhørsforhold med mere. Desuden får politiet i de enkelte lande mulighed for at bestille hjælp fra andre politistyrker i EU, hvis der foregår (eller hvis politiet forventer
at der vil foregå) “optøjer” som den nationale politistyrke ikke selv mener at kunne
håndtere. Alt dette er selvfølgelig vedtaget med henvisning til borgernes sikkerhed
og tryghed, og naturligvis i anti-terrorismens navn.
nder urolighederne i København i forbindelse med rydningen af Ungdomshuset
lånte det danske politi pansrede køretøjer fra svensk og hollandsk politi. Med
Prüm-traktaten begrænser hjælpen sig ikke længere til udstyr, nu kan de næste
”uromagere” i Danmark blive anholdt af tyske betjente. En illustration af hvor langt
EU-landene er parat til at gå for at bevare kontrollen med befolkningen.
r man registreret for at have deltaget i eksempelvis demonstrationer mod EU
- hvad enten man er blevet anholdt, sigtet eller blot er blevet afkrævet navn, er
den oplysning nu potentielt tilgængelig for alle politistyrker i EU, og de nationale
politistyrker kan på baggrund af de oplysninger nægte personer indrejse. Altså
bliver vores rejsefrihed rundt i EU indskrænket af vores politiske tilhørsforhold!
ad mig til sidst nævne at udvekslingen af informationer mellem de enkelte
landes politistyrker ikke er underlagt nogen retsinstanser overhovedet. National
lovgivning kan ikke begrænse pligten til at udlevere informationer (heller ikke for
Danmarks vedkommende – på trods af vores forbehold), der kræves ingen dommerkendelse og den nationale politistyrke må ikke afvise at udlevere oplysninger. Altså
er det helt og holdent op til et enkelt lands politi hvilke oplysninger det kræver at
modtage fra et andet lands politistyrker. Politiets behov og ønsker bliver sat i centrum, ikke borgernes. Det kræver en tillid til de europæiske politistyrker som de
ikke har gjort sig fortjent til.
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Retssikkerhed er det i hvert fald ikke.
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Nyhedskommentarer
Figenblade
Bilbomber
Krig og Fred
Halehæng
Topskat
Palæstina

Franske
figenblade
BONJOUR. Den nye franske
udenrigsminister Bernard
Kouchner vakte opsigt – en
socialist i en højrefløjsregering! Med sit valg af
udenrigsministeren skabte
præsident Sarkozy ny uro i
socialistpartiet.
Men der er mere at
bemærke om Kouchner. Han
er en af de mest fremtrædende repræsentanter
for det som i akademiske
kredse kaldes det civile
samfund, floraen af såkaldte
NGO’ere, non-govermental
organisations. Disse formelt
set ikke-statslige organisationer er i virkeligheden ikke
så ikke-statslige. De lever
og næres i symbiose med
statsmagten og samfundets
magthavere. De er i de fleste tilfælde helt afhængige
af tilskud fra statsorganer
og store virksomheder,
de samarbejder tæt med
medieindustrien og er en
platform for at gøre karriere
i samfundets top.
I 1971 grundlagde
Kouchner den berømte
hjælpeorganisation Médecins Sans Frontières, Læger
uden grænser. To årtier

senere sad han første gang i
regeringen som ansvarlig for
sundhedssektoren. Han blev
også valgt ind i Europaparlamentet og blev EU’s statsholder i Kosovo. I 2005 blev
han medlem af i Bilderberggrupen, diskussionsklubben
for de allerøverste virksomhedsledere, politikere og
akademikere på begge sider
af Atlanten.
Kouchner har klare
hensigter i forbindelse med
sin stilling. Han tilskynder
de nye kolonikrige, støtter
besættelsen af Irak og praler
med den rolle som Læger
uden grænser har spillet: ”Vi
etablerede den moralske
ret til at gribe ind i lande
som tilhører andre folk.”
Som minister vil han arbejde
for et tættere samarbejde
mellem NGO’erne og den
franske stat – som på den
anden side af Den Engelske
Kanal hvor Oxfam ”arbejder
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tæt sammen med den britiske regering og får direkte
støtte af den – til gavn for
begge parter.”
Således legemliggør
Bernard Kouchner det
selvudnævnte civilsamfunds
fremmedgørelse fra de
medborgere det antages at
repræsentere.
Mikael Nyberg

Bilbomberne og
den glade muslim
FORSKELLE. ”Den fattige
mands luftvåben” – som
Mike Davis i bogen Buda’s
Wagon betegner bilbomben
– nåede i juni til Vesteuropa,
nærmere bestemt London
og Glasgow.
De mistænkte læger er
måske ikke de fattigste i
verden, men det ændrer ikke
på det faktum at kampen
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mod den vestlige imperialisme tydeligvis ikke alene
kæmpes af mennesker med
adgang til apokalyptiske
a-våben, men også af folk
med (trods alt) mere simple
midler. Det er for så vidt i sig
selv interessant at modstanden breder sig, men det
må selvfølgelig bemærkes
at terrorisme måske ikke
er den smarteste måde at
bekæmpe imperialismen på.
Langt mere interessant
er da også følgende udtalelse om forskellen mellem
Europa og USA hvad angår
muslimer og terrorisme:
”Vores muslimer i USA er
glade muslimer. Det er ikke
tilfældet med de europæiske... I Vesteuropa skal I
vænne jer til, at der kommer
flere og flere sindssyge folk,
der laver sindssyge ting” (Information, 3. juli). Udtalelsen
blev fremsagt af Dr. David
Fischer, professor i terrorisme ved San Francisco State
University, i forbindelse med
ovennævnte mislykkede
bilbombeattentater.
Da jeg læste dette, kom
jeg uvægerligt til at tænke
på det store gamle maleri
der hænger på Rue Mouffetard i centrum af Paris.
På maleriet er portætteret

en glad sort tjener som
muntert serverer for en hvid
aristokrat. Titlen på maleriet
er ”au nègre joyeux”...hos
den glade neger! Det står
med stort, og ingen synes
åbenbart at det bør fjernes
– tværtimod fungerer maleriet effektivt som mødested
i det daglige: ”Lad os mødes
under den glade neger.”
Lad mig blot bemærke
at det sørme er heldigt for
amerikanerne at de – modsat vi stakkels europæere
– har fået alle de ”glade
muslimer” der nøjes med
taknemmeligt at tjene de
hvide vestlige kapitalister
og ikke køre bilbomber ind i
deres lufthavne.
Kåre Blinkenberg

Danmark nu blunder den lyse nat...
KRIG & FRED. I sommer var
det rart at være dansker. For
en kort stund kunne man
glemme alt om Muhammedkrisen og døde danske soldater ude i den vide verden
og på trods af regnen lune
sig ved rapporten Global
Peace Index. Den blev under
stor mediebevågenhed
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offentliggjort af en række
organisationer, tænketanke
og institutioner der alle værner om freden, og udnævnte
Danmark som det tredje
mest fredelige land i verden!
Rapporten var ifølge sine
forfattere intet mindre end
en ”jordomrystende begivenhed i studiet af fred.”
”Det er første gang at et indeks er blevet udviklet som
rangerer verdens nationer i
kraft af deres fredsommelighed,” kunne de berette.
Så sandt, så sandt. Rapporten var da også velsignet
af selveste Dalai Lama og
ærkebiskop Desmond Tutu.
Og hvad kvalificerede så
Danmark til en ærefuld tredjeplads? Jo, rapporten tog
højde for alle mulige forhold
såsom forekomsten af kriminalitet, mord, korruption,
velstand, politisk stabilitet,
relationer med nabolande,
antal væbnede styrker, m.v.
Og sandt er det jo at det
kun er Christian Poulsen der
er i krig med svensken når
vi møder ham i Parken, og
der er helt sikkert er mere
fredeligt i Århus (Gjellerup
Parken medtaget) end i Gaza
midtby.
Heldigvis for lille Danmark havde rapportens
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Illustrationer af Lasse Bo Christensen.

Foghs stjernekrig

forfattere tilsyneladende
ikke bekymret sig om at
vores land var med til at invadere Irak i 2003, og at det
i øvrigt kun var en gentagelse af vores heltemodige
indsats fra halvandet år før,
hvor vi såmænd var med til
at besætte Afghanistan.
Når et lands fredsvilje skal
måles ville det naturligvis
også være helt ved siden
af at bekymre sig om at det
smider bomber i hovedet
på børn i fremmede lande,
invaderer dem og skyder på
deres lokalbefolkning. De
rene bagateller.
Derfor rangerede USA da
også på en flot plads som
det seks og halvfemsende
mest fredelige land i verden.
Bortset fra al volden i landet
selv – der som Charlton
Heston bemærkede jo nok
skyldes de mange racer i
befolkningen – ved vi godt

at landet kun har gode
og fredelige hensigter.
Sidstepladsen? Ja, den blev
naturligvis indtaget af Irak.
At der er tale om en
videnskabelig rapport der
ikke bytter om på årsag og
virkning, aggressor og offer,
det kan vi være sikre på. Der
er selvfølgelig heller ingen
forbindelse mellem at vi her
i Vesten er rige og at de i
den tredje verden er fattige
- og det har naturligvis ingen
indvirkning på krig og fred.
Og at vi har det fredeligt her
i Vesten, og knap så fredeligt i mange andre dele af
verden, fordi vi har rottet os
sammen og fører vores krige
andetsteds er naturligvis en
helt forrykt tanke!
Godt at Global Peace
Index kunne minde os om
hvor gode vi er.
Dino
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HALEHÆNG. Det danske
militære nederlag i Irak
sendte Søren Gade ned i
ørkensandet, men har ikke
fået regeringen til at miste
appetitten på krig. Den vil
stadig levere kanonfoder til
besættelse af andre lande,
og er dybt involveret i projektet med det misvisende
navn ”missilskjold”, der skal
fremtidssikre amerikansk
militært verdensherredømme.
Planen for opbygning af
en missilmur ned gennem
tidligere Warszawapagtlande, rettet især mod Rusland,
er langt fremme. Polen med
10 (”anti”)-missiler og Tjekkoslovakiet med en radar vil
stille det første isenkram
op på europæisk grund, og
støttes i et delt EU af bl.a.
Danmark og Storbritannien.
Danmark skal også være
med, hvis det kommer op at
stå, har Fogh erklæret, mens
han gentog amerikansk
propaganda om systemets
defensive karakter:
”Det er klart, at missilskjoldet er et forsvar mod,
at slyngelstater og terrorister og andre kan finde på
at sende raketter i hovedet
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Danmark som en af USA’s
foretrukne våbenleverandører, en belønning for trofast
lakajtjeneste.			
Fogh befæster trods nederlag og folkelig modstand
krigsalliancen med Bush og
USA.
Klaus Riis

på os. Så det er i sig selv et
positivt udgangspunkt, og
vi har da også det håb, at
så mange som muligt kan
tilslutte sig og være med i
missilskjoldet”.		
Allerede i 2004 indgik
Danmark en aftale om at udbygge radarstationen i Thule
som del af ”missilskjoldet”.
Militariseringen af det arktiske område er en kendsgerning. Motivet for Foghs
stjernekrig? Profit selvfølgelig, del i gevinsten. Der er
store penge i den for dansk
våbenindustri med Mærsk
som en hovedspiller. I 2005
underskrev Søren Gade en
rammeaftale om levering af
dansk stjernekrigsteknologi
med den daværende forsvarsminister Donald Rumsfeld, som forgyldte dansk
våbenindustri og placerede

ARBEJD ARBEJD,
ARBEJD ARBEJD
TOPSKAT. Topskatten er
den største barriere for
flere i arbejde, hvis man skal
tro Dansk Industri (DI). Det
er der ingen grund til. Det
er i og for sig tænkeligt at
skatteniveauet får ”kvikke
hoveder” til at vælge Danmark fra. Det fremgår blot
ikke af de undersøgelser
som DI refererer til, men ikke
gør rede for. DI’s påstande
svæver i det hele taget frit
omkring i luften.
Nu er det ikke opsigtsvækkende nyt at erhvervsorganisationer kvier sig
ved at betale skat. Men den
helt centrale påstand som
deres kampagne fremsætter fortjener et ord eller to
med på vejen. Krumtappen
er at skattesænkninger
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er så godt som selvfinansierende. 78 procent af
det tabte provenu ved en
skattesænkning vil komme
tilbage til staten via en øget
indsats og større tilflytning
til Danmark, skriver DI Business, uden at løfte sløret for
hvordan lige præcis det tal
er fremkommet, andet end
gennem ”beregninger”.
Filosofien er i al sin
enkelhed at flere vil arbejde
mere hvis de får lov til at
beholde en større del af lønnen. Men hvorfor nu egentlig
det? Hvis sænkede skatter
indebærer at mennesker vil
kunne tjene det samme som
før ved at arbejde mindre,
vil det være mindst lige så
rationelt at undgå ekstraarbejde. Hvis det nu på den
anden side er sådan at den
ekstra indsats er tillokkende
af andre grunde (tvang, lyst
eller noget helt tredje) så
vil heller ikke forandringer
af skattesystemet medføre
nogen ændring.
Fraværet af dokumentation i DI’s påstande og
fra de mange som kritikløst
gentager samme påstand
kan måske beskrives som en
illustration af Antonio Gramscis tese om den herskende
klasses hegemoni, i form
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af dens evne til at skabe
ureflekteret samtykke.
Det kan selvfølgelig også
beskrives langt simplere:
god gammeldags intellektuel dovenskab.
Der er nogle påstande
man ikke behøver at argumentere for. Der er alligevel
ingen som stiller kritiske
spørgsmål.
Staffan Dahllöf

Så bliver det ikke
værre
PALÆSTINA. Så er det
sket. USA og Israel har
opnået hvad de ville, og
EU hopper med på vognen.
Under påskud af manglende
demokratisk syn og vilje til
forhandling fra Hamas’ side,
er det nu lykkedes stormagterne at få palæstinenserne
til at kæmpe mod hinanden,
i stedet for at bruge kræfter
på at kæmpe udadtil, eller
til at arbejde for at opbygge
deres ødelagte samfund.
Det er lykkedes USA
at overbevise verden om

at Hamas sidder på magten ulovligt, på trods af
at partiet er demokratisk
valgt af det palæstinensiske
folk. Argumentet er Hamas’
manglende anerkendelse
af staten Israel, men reelt
set gør dette Hamas til et
militant parti, og ændrer
ikke ved dets status som
værende demokratisk valgt.
Konsekvensen af dette
er at Fatah er gået i offensiven og har rettet sin kamp
mod Hamas for at få magten
i det palæstinensiske selvstyre. Derudover har Fatah
erklæret at de anerkender
staten Israel, hvilket naturligt fører til USA’s støtte
i den borgerkrig der nu er
startet. Så nu er det ikke
“kun” checkpoints og israelske soldater der gør den
palæstinensiske befolknings
liv et helvede, men også en
opblussende borgerkrig.
For at det ikke skulle
være slemt nok så spiller EU
også en fremtrædende rolle
i at gøre livet værre for den
palæstinensiske befolkning.
EU var næsten lige så hurtig
som USA til at fordømme
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valget af Hamas og til at
kræve at Hamas anerkender
Israel (det har aldrig været
et kriterium for vestlig
støtte at israelske politikere skulle anerkende en
palæstinensisk stat og intet
tyder på at Israel nogensinde vil blive tvunget til at
anerkende det palæstinensiske flygtningeproblem). Det
betyder bl.a. at EU står på
spring for at indføre sanktioner. For at det ikke skal være
løgn, så har EU stoppet alle
hjælpeprogrammer i Gaza,
pga. manglende sikkerhed.
MANGLENDE SIKKERHED?
Pga. en borgerkrig man selv
har været med til at skabe…
Alt imens ser verden til
og forsøger at glemme at
palæstinenserne er et folk
på afgrundens rand pga. den
vestlige verdens “interesser”.
Hvornår vågner verden
op?
Eva Waldorff
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Manden bag myten
GUERILLA. Den 9. oktober er det 40 år siden at Che Guevara blev dræbt. Siden november
1966 havde han forsøgt at opbygge en guerilla-bevægelse i Bolivia, men d. 8. oktober 1967
blev han taget til fange af det bolivianske militær. Dagen efter blev han henrettet. De allerfleste mennesker har hørt navnet Che Guevara. Man kender hans billede. Han er blevet
et symbol på den heltemodige oprører. Men hvor mange ved egentlig hvem han var, og
hvad han stod for? Flemming Larsen beretter her om Che’s liv og gerninger.

Af Flemming Larsen. Illustration af Adam Hansel.
Ernesto Guevara blev født i Argentina i
1928 af antifascistiske forældre der tilhørte
det liberale borgerskab. Som toårig fik han
konstateret astma, en sygdom som skulle
komme til at præge ham resten af livet. Han
udviklede en enorm viljestyrke og kastede
sig i en slags trods mod sygdommen ud i
mange slags sport og alskens dumdristige
forehavender. Når han led under efterveerne fra de voldsomme astma-anfald kunne
han til gengæld kun læse, og han udviklede
meget alsidige læseinteresser, for eksempel
spændte hans repertoire som 15-årig fra
Dumas, Faulkner og Steinbeck til Mallarmé,
Zola og Freud.

Oplevelserne i Guatemala skulle få vidtrækkende konsekvenser for Guevaras politiske udvikling. Med egne øjne oplevede
han hvad det var for en slags ”hjælp” det
”demokratiske” USA ydede et lille fattigt
land som vovede at forsøge at udvikle
sig ved at begrænse et stort amerikansk
selskabs (United Fruit’s) magt. Han skulle
resten af livet betragte USA som menneskehedens fjende, og han oplevede at man
ikke måtte være for tandløs hvis man skulle
sætte sig op mod denne supermagt.

Mødet med Castro og sejren i Cuba

I Guatemala havde Guevara første gang
mødt cubanere som havde deltaget i det
Lærdom via motorcykel
mislykkede oprør mod diktatoren Batista
Efter gymnasiet besluttede han sig for at
i 1953. I Mexico City mødte han i juli 1955
læse medicin. Ved siden af studierne blev
Fidel Castro som i løbet af et par timer
det en stor lidenskab for ham at rejse. Kendt overbeviste ham om det væbnede oprørs
af mange (pga. filmen over hans dagbog) er
nødvendighed. Fidel Castro var netop
den lange motorcykelrejse i 1952 gennem
løsladt fra sin fængselsstraf i Cuba efter den
store dele af Latinamerika sammen med
mislykkede opstand og var nu i gang med
vennen Alberto Granado. På denne rejse
at forberede et nyt oprør på den caribiske
oplevede han den store fattigdom som
ø. ”Che” – som Ernesto nu blev kaldt på
prægede kontinentet, og han blev vakt
grund af sin hyppige brug af dette spanske
socialt og politisk. Efter at have færdiggjort
fyldord – blev hyret som gruppens læge.
medicinstudiet hjemme i Argentina måtte
I november 1956 drog 82 mand af sted på
han på farten igen. Denne gang
skibet ”Granma” for at gå i land
gik turen blandt andet til Guai den sydøstlige del af Cuba
temala hvor han var vidne til
Som toårig fik hvor de ville starte en guerilat den demokratisk valgte Arhan konsta- lakrig i Sierra Maestra-bjergene
benz-regerings jordreform fik
teret astma, en mod det forhadte Batista-styre.
en brat ende da CIA-støttede
sygdom som skulle En ny vigtig epoke startede for
lejetropper invaderede landet i komme til at præge Che Guevara.
juni 1954. Ernesto måtte flygte ham resten af livet
ind på den argentinske ambasSelve landgangen blev en
sade og siden videre til Mexico.
fiasko. Batistas soldater over-
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raskede gruppen, og mange rebeller blev
skudt eller taget til fange. Kun 14 af de 82
mand overlevede. Også Che blev såret, men
efter svære trængsler lykkedes det ham at
slippe op i Sierra Maestra-bjergene. Undervejs måtte han træffe et valg som forekommer symbolsk. På et tidspunkt måtte han
vælge mellem at tage sit lægeudstyr eller en
ammunitionskasse med sig. Han valgte ammunitionen, og det skulle da også vise sig
de næste to år at han nok så meget var gue
rillasoldat som læge. Allerede under træningen i Mexico havde han vist stor militær
iver, og i Cuba skulle han snart udmærke sig
både ved sit usædvanlige mod og sit strategiske overblik. Fidel Castro udnævnte ham
til ”Comandante”, hvilket betød at Che blev
en af guerillakampens topledere.

sammen med dommerne, og som kommandant havde han det sidste afgørende ord.
Således var han reelt den øverst ansvarlige,
og han er siden blevet beskyldt for at være
en brutal morder. Men ifølge Jon Lee Anderson (se boglisten) indskærpede Guevara
over for dommerne at retssagerne skulle føres på fair vis: revolutionens fjender måtte
ikke kunne sætte en finger på disse sager.
Lad os i den forbindelse huske at også vores
del af verden har set henrettelser og retsopgør mod den besejrede fjende. I Frankrig og
Italien skete det i ikke ringe omfang efter
Anden Verdenskrig.

Ellers blev jordreformen Che’s første store
hjertesag, og som i Guatemala blev den en
torn i øjet på amerikanske interesser. Striden med USA skal ikke her gennemgås i de”Los barbudos”, de skæggede oprørere i
taljer. Kort kan det siges at amerikanske rebjergene, opnåede større og større støtte
aktioner medførte yderligere indgreb mod
fra civilbefolkningen. Che Guevara blev beamerikanske interesser fra cubansk side, og
styrket i sin varme sympati for de jordløse
at Cuba i stigende grad støttede sig til Sovbønders sag, og allerede under oprørskrijetunionen samtidig med at revolutionen fik
gen begyndte han at etablere undervisning i en mere socialistisk karakter. Che Guevara
var en del af den revolutionære bevægelses
bjergene: Folk skulle lære at læse og skrive.
venstrefløj og dermed en af motorerne i
Efter sejren i januar 1959 blev
denne radikalisering. KonflikChe en markant skikkelse i
ten med USA mundede som
cubansk politik. Først fulgte
Han skulle bekendt ud i to højdepunkter:
der et retsopgør mod Batistas
resten af livet først eksilcubanernes USA-støtbødler. Mange blev henrettet.
betragte USA som tede invasion ved Svinebugten
Che var blevet kommandant på
menneskehedens i 1961, som sluttede med et
garnisonen La Cabaña som kom
fjende. knusende nederlag; dernæst i
til at huse to revolutionære
den såkaldte Cuba-krise i 1962
domstole. Han var ikke medhvor Sovjetunionen måtte oplem af domstolene som sådan,
give at installere atombærende
men han gennemgik sagerne
raketter på cubansk jord.

”
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Af andre vigtige opgaver som Che blev tildelt i Cuba må nævnes at han blev leder for
Nationalbanken og senere industriminister.
Endvidere blev han rejsende ambassadør
for Cubas revolution i masser af lande, dels
i en række af de nye lande i den tredje verden (Algeriet, Ægypten, Indien, Indonesien
m.fl.), dels i de kommunistiske lande. Hvor
han tidligere under sine ungdomsrejser
havde udviklet en stærk ’pan-latinamerikansk’ bevidsthed, skærpede hans rejser for
Cuba hans internationalistiske udsyn i det
hele taget.

Rejsende i guerillaaktivitet
I 1965 forlod Che Guevara atter
Cuba. Der er spekulationer om
at han efterhånden var blevet
for uenig med den øvrige
regering i den førte politik.
Guevara stod for en meget
”ren” og idealistisk, ja næsten asketisk politik, forstået
sådan at skabelsen af ”det ny
menneske” stod højt på hans
dagsorden. Dette menneske
burde arbejde ud fra moralske,
idealistiske tilskyndelser og

ikke først og fremmest ud fra materielle.
Mange har sikkert fundet nogle af hans
ideer lidt for højtflyvende. Alligevel tror
jeg ikke at man her skal finde hovedårsagen
til hans forsvinden. Jeg tror at ligesom han
foretrak soldater- frem for lægerollen, gjaldt
noget tilsvarende i forhold til hans administrative opgaver. Han udførte disse loyalt
og med stort engagement, men Che tænkte
internationalistisk og foretrak at tilbyde
sine evner som guerillaleder i nye projekters tjeneste.

Efter et kort eventyr i Congo, hvor en cubansk gruppe støttede lokale rebeller, drog
han sammen med en håndfuld
cubanere til Bolivia for at
Fidel Castro opbygge en guerillabevægelse
overbeviste ligesom man havde gjort i
ham i løbet af et Cuba en halv snes år tidligere.
par timer om det Denne gang endte det imidlervæbnede oprørs tid i total fiasko. Der var ingen
nødvendighed. opbakning fra de lokale bønder, og den bolivianske hær
kunne, støttet af CIA, relativt
hurtigt nedkæmpe styrken og
henrette Che.
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Myten
Som bekendt blev Che Guevara de følgende
år en myte af de helt store, ikke mindst i den
vestlige verden hvor ungdoms- og studenteroprør prægede 1968 og de følgende år.
Che’s billede vajede på bannere under de
omfattende Vietnam-demonstrationer. Fascinationen har holdt sig til vore dage. Hvad er
det der fascinerer ved Che Guevara? Og er
der noget vi kan lære af Che i vor egen tid?
Allerede i levende live kunne Che fascinere
sine omgivelser. Han var umiddelbart charmerende, var intelligent og belæst og så gik
han til enhver opgave med stort engagement. Og han endte med at give sit liv for en
større sag. Dette sidste må være grunden
til at han også i dag kan dyrkes af utrolig
mange mennesker uden at de nødvendigvis
støtter (eller overhovedet ved) hvad han i
øvrigt stod for.

Man kan møde ret forskellige vurderinger
af Guevaras personlighed. Sandheden er
formentlig at den har været temmelig sammensat, samt haft forskellige udtryk til forskellige tider. Jeg har omtalt det ”ranke og
rene”, det idealistiske som tenderede mod
det ubønhørlige, men han bliver også beskrevet som humoristisk og meget generøs.

Che og venstrefløjen i dag
Politisk bliver Che husket for især to ting:
Dels hans betoning af den væbnede kamp
mod imperialismen (”skab to, tre, mange
Vietnam’er”) og dels indenrigspolitisk
hans betoning af det idealistiske, frivillige
arbejde. Ingen af disse strategier kan siges
at have haft den store succes i Latinamerika.
Da jeg selv besøgte Cuba i 1973, talte den
cubanske fagbevægelse meget engageret for
at også materielle stimuli var vigtige på arbejdsmarkedet. Og hvad angår den væbnede kamp og førte den ikke blot til nederlag
i Bolivia, den fik i det hele taget en meget
begrænset succes i denne del af verden.

Nogle vil mene at hans engagement var for
stort, for der kom også en vis ubønhørlighed over ham. Han krævede meget af sig
selv, og tilsvarende krævede han meget af
Che Guevara var ikke principielt mod
andre. Umiddelbart efter revofredelige midler for at opnå en
lutionen besøgte hans far ham
mere retfærdig verden, han så
på Cuba og fandt at sønnen nu
Han endte blot ikke nogen muligheder
var af en helt anden hårdhed
med at give sit herfor i Latinamerika. Han
end tidligere. Han oplevede
liv for en havde set hvordan den store
hvordan hans søn fandt en af
større sag. nordlige nabo havde knust
rebelsoldaterne sovende på
håbet i Guatemala, han havde
vagten hvorefter denne straks
oplevet sejren i Cuba, så der
blev arresteret. Che’s argument
er ikke noget besynderligt i at
var at det var en forbrydelse at
guerillastrategien blev hans
bringe samtlige kammeraters
ledesnor.
liv i fare.

”
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Dele af højrefløjen prøver at dæmonisere
Guevara. Forlaget Aschehougs tilbagetrækning af en bog om Che sidste år, efter pres
fra Berlingske Tidende, er et skandaløst
eksempel. På venstrefløjen bør vi dog ikke
bruge uendelige energier på at tilbagevise
alle højrefløjens fordrejninger, men lad os
ud fra vores eget socialistiske ståsted vurdere fortiden, herunder Che Guevara.
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For mig er Che Guevaras skrifter og taler
ikke bibelsteder med evig sandhedsværdi,
men hans engagement for en bedre verden
er en rettesnor. Den verden med ulighed,
sult, sygdomme, fattigdom, undertrykkernes vold og så videre, som optændte ham
til kamp, er desværre ikke væk. Den kræver
vores engagement, og vi må bruge de midler vi finder rigtige i vores tid.
Che Guevara har medvirket til Cubas store
resultater. Landet har bestemt problemer, men mange af dem er skabt af USA’s
blokade og sabotage. På trods heraf har
Cuba en uddannelses- og sundhedsstandard
som er sammenlignelig med den udviklede
vestlige verdens. FN arbejder med et Human Development Index (HDI) som ud over
økonomi, netop tager højde for uddannelse
og sundhed. Her ligger Cuba meget højt i
Latinamerika, og FN’s Human Development
Report 2006 gør udtrykkelig opmærksom
på at blandt andet Cuba ligger langt højere i
HDI-rækkefølgen end dets økonomi egentlig
tilsiger.
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Arven efter Che
At forfølge arven efter Che betyder for mig
utrætteligt at modarbejde verdens uretfærdigheder med hensyn til at dække menneskers grundlæggende behov. Det indebærer
også at afsløre og bekæmpe de kræfter som
tilsidesætter disse behov med imperialistisk
magtpolitik til fordel for egne forretningsinteresser. Desværre er magthaverne i
USA stadig centrum for disse interesser, og
desværre har det officielle Danmark lagt sig
i halen på dem.
I det sidste brev til sine børn bad Che Guevara dem vokse op som gode revolutionære
og skrev blandt andet: ”…vær i stand til at
føle under huden de uretfærdigheder der
bliver begået over for hvem som helst, hvor
som helst”. Jeg så forleden hans datter, børnelægen Aleida Guevara March, udtrykke
sin store beundring for faderen i italiensk
TV. I tidsskriftet SALT fra februar 2006 talte
samme Aleida om sin fortolkning af arven
efter sin far. Hun afviser ikke væbnet oprør
hvis det er hvad et folk har besluttet sig for
(vi hylder som bekendt også vores eget voldelige oprør under den tyske besættelse).
Men hun glæder sig over de venstreorienterede vinde der blæser over Latinamerika
(hun nævner specielt Venezuela, Bolivia
og Argentina) og betoner at forandring er
mulig med fredelige midler.
Flemming Larsen er psykoanalytiker
og har desuden studeret statskundskab.
Han er tidligere bestyrelsesmedlem i
Dansk-Cubansk Forening.
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guerilla

Ernesto “Che” Guevara
Litteratur

Abonner på Det Ny Clarté
Kun 185 kr. for et
årsabonnement (4 numre)
www.clarte.dk

Af Flemming Larsen

Bøger af Che
Guevara på dansk:
Revolution – Artikler, taler
og breve 187 sider, Gyldendals Uglebøger, 1968
Indeholder bl.a. det kendte
essay ”Socialismen og
mennesket i Cuba” samt
hans tale i FN i 1964
Dagbog fra Bolivia, 215
sider, Rhodos, 1968
Består af dagbogsnotater
fra 7. november 1966 til og
med 7. oktober 1967, dagen
før hans tilfangetagelse.
Denne udgave har forord af
Fidel Castro.
Vi er praktisk revolutionære (tekster af Castro,
Debray og Guevara) 244
sider, Rhodos, 1968.
Med bl.a. artiklen To, tre,
mange Vietnam!
Guerillakrig 120 sider,
Demos, 1971.
Rejse gennem Sydamerika
144 sider, Lindhardt og
Ringhof, 2000
Dette er Che’s gennemskrivning af sine dagbogsnotater efter hjemkomsten
fra sin motorcykeltur
sammen med Alberto Granado. Sammen med Granados dagbøger danner
den grundlaget for Paul
Bermans film Motorcykel
dagbog.

Bøger om Che
Guevara på dansk:
Gonzàles og Salazar: Den
store rebel – Che Guevara
i Bolivia 231 sider, Thaning
& Appel, 1969.
Frederik Hetmann: Jeg
har syv liv 168 sider, Chr.
Erichsens Forlag, 1974.
Stig Frey Larsen: Ernesto
Che Guevara 104 sider,
Dansk-Cubansk Forening,
1978.
Simonsen, Sven-Erik:
Frihedskæmperen Ché
Guevara 144 sider, DanskCubansk Forening, 2005.

Bøger om Che
Guevara på engelsk:
Jon Lee Anderson: Che
Guevara – A Revolutionary Life 814 sider, Bantam
Books, 1997.
(Udkommer på dansk d.
28. september på Forlaget
Sohn. Se omtalen under den
følgende bog).
Paco Ignacio Taibo: Guevara, Also Known as Che
(oversat fra spansk), 691
sider, Saint Martin’s Press,
1997.
Både amerikanske Lee
Andersons og mexicanske
Taibos biografier er meget
grundige værker der er
loyale over for Che uden at
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være ukritiske. Begge kan
varmt anbefales. Man får et
levende indtryk af hvad der
formede Che, hvilke tanker
han gjorde sig, hvad han
udrettede samt af den tid
og det miljø han levede i.
Via et væld af anekdoter
kommer man tæt på mennesket Che og de mennesker han kendte.
Hilda Barrio og Gareth
Jenkins: Che Handbook
408 sider, Saint Martin’s
Press, 2003
Først og fremmest en billedbog, men spækket med
masser af facts og masser
af citater af Che. Skulle
være blevet udgivet af
Aschehougs Forlag sidste
år, men blev trukket tilbage
efter en henvendelse fra
Berlingske Tidende.
Ernesto Guevara Lynch:
The Young Che – The
Making of Che Guevara
(oversat fra spansk udgave,
1988), 320 sider, Vintage
Books, 2007
Erindringer skrevet af Che’s
far.
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TEM A:
Danmark i krig
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synspunkt

Venstrefløjen og Ny Alliance
I sommers bragede den nye partidannelse Ny Alliance igennem i medierne og i meningsmålingerne. Men hvad betyder Ny Alliance for venstrefløjen, og ikke mindst udsigterne
til at vælte Anders Fogh? Trine Pertou Mach, kommentator og folketingskandidat for SF,
hudfletter fænomenet Ny Alliance.

Af Trine Pertou Mach

F

orsommerens politiske nyhed var dannelsen af Ny Alliance (NA). Ret beset var
det ikke overraskende men en logisk følge af
de sidste 6 års udvikling i dansk politik. Særligt to forhold var afgørende for skabelsen
af et protestparti for de højreorienterede,
der er trætte af blive set som højreorienterede. For det første er der Foghs regeringsførelse og kinddans med det højrenationale Dansk Folkeparti (DF). Den skabte
langt om længe tilpas megen dårlig smag
i borgerlige munde. Udlændingedebatten
blev selv for traditionelle borgerlige vælgere
for krads; hertil kom, at Fogh på en række
områder ikke kunne føre ”rigtig” borgerlig
fordelingspolitik. Dét politiske tomrum så
Khader&Co. Det andet forhold er Radikale
Venstres (RV) vaklende to-delte politiske
projekt: Progressiv værdikamp på den ene
side og mindre progressiv fordelingspolitik
på den anden. En intern konflikt, hvor især
det radikale højre, som den dynamiske duo
Anders Samuelsen og Naser Khader tilhørte,
pustede til ilden. Med andre ord er NA et
borgerligt oprør, foranlediget af netop en
unik politisk situation, som mediedarlingen
Khader formåede at udnytte til fulde, sammen med politiske strateger som Samuelsen
og Seeberg.

M

argrethe Vestager har kaldt NA for en
følelse snarere end et parti. Husker
man tilbage på mediestormen og den hype,
der var om NA, kan man dårligt være uenig
og der er ingen grund til at spå partiet et
langt virke. Dertil skal der mere end en nok
så populær Khader til at holde vælgerne
fast. På trods af popularitet har Khader også
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Bidrag til “Synspunkt” leveres af skribenter
der ikke er tilknyttet Det Ny Clarté.

en veludviklet evne til ikke at levere større
politiske budskaber og har lavet forrygende
politiske selvmål. Eksempelvis da han alt
for ivrigt lækkede til pressen, at Venstres
Eyvind Vesselbo ville springe til NA.
Fordelingspolitisk ligger NA på den absolutte højrefløj. Et skattepolitisk udspil, der
gav CEPOS baghjul, såkaldt effektivisering
af kommunerne og Khaders moralske støtte
til Irakkrigen har aflivet de illusioner, der
måtte være om et ’oprør fra midten’: NA er
højreorienteret.

P

aradoksalt nok bliver det både sværere
og lettere for venstrefløjen. Sværere,
fordi vi får længere til magten. NA garanterer formodentlig four more years til Fogh.
Som meningsmålinger viser, rykkes der ikke
afgørende mellem de to blokke. Nok ligger
en stor del af NA’s popularitet i den påståede vilje til opgør med DF’s indflydelse og
blokpolitik. Men Khader vil jo ikke støtte
’det røde kabinet’. Og nok er det fint, om NA
kan skubbe DF lidt væk fra magten – men
man skal ikke glemme, at Khader senest har
udtalt, at det er udemokratisk ikke at ville
samarbejde med netop DF. Hvis det kan
bringe ham selv tættere på ministerbilen,
fristes man til at sige. Som svar vil folkepartisterne sikkert genfinde tidligere tiders
retorik fra Den danske Forening.
Venstrefløjen må komme ud af sommerdynerne. Skriften på væggen er klar: Der er
brug for andet og mere end et ’stop for Pias
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indflydelse’ og light-udgaver af skattestop
og 24-årsregler. Under Fogh er det private
forbrug eksploderet, mens der er holdt igen
på den offentlige sektor. Den linie vil NA
fortsætte.

En forandring kun venstrefløjen kan levere:
Ny fordelingspolitik, mere og bedre kollektiv velfærd, ordentlige arbejdsforhold for
offentligt ansatte, ny udenrigspolitik og en
civiliseret asyl- og integrationspolitik.

V

M

enstrefløjen skal vise - og kan alene
vinde magten gennem - et klokkeklart
andet politisk projekt, der ikke bare lefler
for fremmedfrygt og fladskærmsiver. Det
er derfor afgørende, at Socialdemokraterne
(S) viser, de ikke vil føre kopi-politik men
sætte sig i spidsen for et rødere Danmark.
Forhåbentlig fortsætter Thorning Schmidts
nye linie med at gå i kødet på Foghs overbudspolitik og utroværdige forvaltning af
magten.
Det kan også blive lettere. Det seneste års
velfærdsprotester vidner om grøde i befolkningen og et udtalt ønske om forandring.
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en vi får travlt. Dét alternative flertal
og dens vision skal kunne ses, så
der er noget at vælge til. En klar forudsætning er et S, der holder til venstre. Alene
en stærk alliance på venstrefløjen kan for
alvor levere nyt. Ikke blot en ny regering,
men en ny politik!
Trine Pertou Mach er kandidat i statskundskab, folketingskandidat for og hovedbestyrelsesmedlem i SF. Hun er desuden
kommentator i Nyhedsmagasinet RÆSON
og medlem af tænketanken NyAgenda.

DET NY CLARTÉ #04 // SEPTEMBER 2007

interview

Hadet til demokratiet

- interview med Jacques Rancière
BORGERLIG IDEOLOGI. En mere og mere hadefuld diskurs der kommer fra en del af
den borgerlige intellektuelle klasse anklager demokratiet for at være skyld i alle ulykker.
Modsat disse borgerlige tænkere ser den franske filosof Jacques Rancière et subversivt
potentiale i demokratibegrebet.

Af Jean-Baptiste Marongiu
Jacques Rancière har brugt hele sit liv på
at gå mod strømmen, være utilfreds med
verden, som den er, og opfinde sin egen
måde at sige det på. Han har ikke tabt
hverken pusten eller lidenskaben, men har
omformet dem i forhold til epokerne, både
før, da uenighed gav mening og virkede
som en selvfølgelighed, og nu, hvor den
almene konsensus ifølge ham er endt med
at forvandle den politiske tænkning til en
dyster slette, hvor de dissonerende stemmer er uhørlige og fortabes. Denne filosof
og professor emeritus fra universitetet Paris
VIII udgiver nu (2006, red.) La haine de
la démocratie (Hadet til demokratiet) og
Chroniques des temps consensuels (Kronikker fra konsensustider), en samling af
artikler bragt i løbet af de sidste ti år i det
brasilianske dagblad Folha de São Paulo.

ikke blot er en kamp om magt, men også
en ”deling af det sanselige”, det vil sige en
konfrontation der handler om hvordan man
ser og ordner virkeligheden, eller en scene
hvor noget man ellers ikke ville se bliver
synligt, nemlig forskellige menneskers ulige
lod under lighedens dække. Derefter søgte
han helt tilbage til politikkens græske oprindelse for at finde årsagerne til den skandale som demokratiet bliver ved med at
skabe, og udgav Courts voyages au pays du
peuple (Korte rejser til folkets land, 1990),
La mésentente (Uoverensstemmelsen,
1995), Le partage du sensible (Delingen af
det sanselige, 2000) og en række bøger om
æstetik. Politik handler også om skønhed
og viden, og om poetik, for de har en fælles
evne til at ”skabe et værk” når de på ny
formgiver verden. Deraf kommer Rancières
modstand, ja endda raseri, mod den konDer er gået fyrre år siden Rancière sammen
sensus som er en fornægtelse af både politik
med Louis Althusser og Etienne Balibar
og demokrati. Er der virkelig intet andet at
skrev Lire le Capital (At læse
vente af historien? Nej, ikke
Kapitalen, 1965). Han var da
mere end før, for historien gør
femogtyve år gammel. Det
Demokrati intet og lover intet. Kun nye rapolitiske jordskælv i maj 1968
er hverken dikaliteter kan opfinde politik
gjorde at han fandt sin egen
en repræsentativ til nye tider.
bog ubrugelig og virkningsløs
styreform eller
og fik ham til mere ydmygt at
en samfundsform Hvad er demokrati for dig?
dykke ned i historiske arkiver
der bygger på – Demokrati er hverken en
og søge den emanciperende
kapitalismens frie repræsentativ styreform eller
vej som 1900-tallets proletarer
marked. en samfundsform der bygger
var gået. Det blev til La nuit
på kapitalismens frie marked.
des prolétaires (Proletarernes
Vi må give dette ord dets
nat, 1981), Le maître ignorant
skandale-frembringende kraft
(Den uvidende lærer, 1987)
tilbage. Oprindeligt var det
og en opdagelse af at politik
en fornærmelse. Demokrati

”
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Pøbelvælde. Ifølge dem der ikke kan fordrage demokratiet er det en styreform hvor det er
pøbelen eller mængden der styrer, siger den franske filosof Jacques Rancière.

er ifølge dem der ikke kan fordrage det en
styreform hvor det er pøblen eller mængden der styrer, det vil sige de der ikke har
adkomst til at styre. For dem der foragter
demokratiet er det naturligt at styringen
tilkommer dem der har adkomst til at
styre, såsom de rige, de adelige familier,
de lærde eller eksperterne. For at der kan
siges at være et politisk fællesskab må disse
konkurrerende fortrin føres tilbage til et
grundlæggende lighedsniveau mellem de
”kompetente” og de ”inkompetente”. Demokrati er således ikke en særegen styreform,
men selve politikkens grundlag, der viser
det grundlæggende illegitime i ethvert
herredømme. Og udøvelsen af demokrati
overskrider nødvendigvis de institutionelle
former for repræsentation af folket.
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Findes der et had til demokratiet
i Frankrig?
– En mere og mere hadefuld diskurs der
kommer fra en del af den intellektuelle
klasse – Alain Finkielkraut (kendt fransk
borgerlig filosof, red.) er et typisk eksempel
– anklager demokratiet for at være skyld i
alle ulykker. Siden det sovjetiske alternativs
sammenbrud er disse intellektuelle begyndt
at stille demokrati, forstået som det tøjlesløse, individuelle begærs styre, i modsætning til republikken, der tænkes som sansen
for det kollektive liv. Demokrati er for dem
forbrugets og den sociale opløsnings styre.
Platons opfattelse af demokratiet som den
omvendte verden er hos dem en apokalyptisk vision. Jean-Claude Milner (fransk
jødisk filosof, se s. 68, red.) har endda holdt
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demokratiet ansvarlig for udryddelsen af
jøderne. Men også afpasningen af staterne
efter den globale økonomiske orden medfører at der dannes nye kaster som forener
magthavere, forretningsmænd, finansmænd
og eksperter. Dette oligarki har en tendens
til at opfatte folkets tilkendegivelser, også
i institutionaliserede former såsom folkeafstemninger, som farlige. Man kan se to slags
legitimitet adskille sig fra hinanden: på den
ene side magthavernes og eksperternes
lærde legitimitet, og på den anden side den
folkelige legitimitet der i stadig højere grad
bestrides og stemples som ”populistisk” når
den står i modsætning til den herskende
logik, som for eksempel under afstemningen
om den europæiske forfatning.

eliter er selvsupplerende, og beslutningerne
undslipper flertallets diskussion.
Du lader ligheden være demokratiets
grundlag. Hvorfor?
– Ligheden er ikke et mål der skal nås i form
af en økonomisk situation eller en levevis der
er ens for alle. Den er en forudsætning for
politikken. Demokrati er hvem som helsts
magt, det vil sige ethvert herredømmes kontingens. Demokrati er ikke en idé om at magten skal arbejde for flertallets bedste, men
derimod en idé om at flertallet er beføjet til
at beskæftige sig med de fælles anliggender.
Den grundlæggende lighed vedrører hvem
som helsts evne til at drøfte fællesskabets
anliggender og sætte dem i værk.

Du hævder at vi i dag lever i en oligarkisk
Hvilke tanker vækker oprøret i forstæretsstat. Var det ikke allerede tilfældet i
derne hos dig?
det athenske demokrati?
– Det er endnu en konsekvens af den foragt
– I det athenske demokrati udelukkede
som man har for flertallets evner. Det drejer
man kvinderne, slaverne og udlændingene
sig ikke om at integrere disse folk, som for
fra det politiske fællesskab. Inden for den
størstedelen er franskmænd, men om at
ramme blev det ved lodtræksørge for at de behandles som
ning afgjort hvem der skulle
ligemænd. Spørgsmålet er
have ansvar. Man valgte ingen
Demokrati er ikke om folk behandles dårligt
repræsentanter, for repræikke en idé eller har det dårligt. Det er om
sentation er oprindeligt et
om, at magten de tælles med som politiske
oligarkisk princip - det er altid
skal arbejde for subjekter, det vil sige om de er
de dominerende grupper og
flertallets bedste, udrustet med en fælles steminteresser der repræsenteres.
men derimod en me. Og oprørets betydning er
Hos os er skemaet omvendt.
idé om, at flertallet også forbundet med deres egen
Alle og enhver antages at være
er beføjet til at evne til at betragte sig selv
medlem af fællesskabet, men
beskæftige sig som politiske subjekter. Tilantallet af dem, der bestemmed de fælles syneladende fandt denne bemer, er begrænset. Magten funanliggender. vægelse ikke en politisk form
gerer sådan at de dominerende
i min forstand, det vil sige en

”
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dannelse af en scene for dialog hvor fjenden
anerkendes som en del af det samme fællesskab som en selv. Ét er reaktionen mod en
situation præget af ulighed. Ligheden, derimod, får et politisk udtryk når de udstødte
erklærer sig inkluderede gennem selve den
måde de kritiserer udstødelsen på. Hvis
man vil væk fra det medicinske skema hvor
symptomerne behandles af eksperter, skal
der opstå en form for subjektivering der
går på tværs af alle kulturelle, sociale og
religiøse opdelinger for at blive en tale der
kommer fra et ”vi”, og som skaber en materiel scene hvor talen bliver til handling.

hans fødsel og hans bestemmelse. På den
baggrund har jeg udviklet en idé om en
æstetisk dimension i politikken, der er en
strukturering af det sanseligt givne, før det
er en historie om magt og love. Det er en
deling af det sanselige. Politikken indstifter
en anden tid og andre hastigheder, gør ting
synlige der ikke før var det, og åbner en
fælles scene hvor folk, som man før anså for
kun at du til at arbejde, viser sig at være i
stand til at tale og handle sammen. Selve
forestillingen om æstetik indeholder en idé
om en erfaring som hvem som helst kan
tage del i, med andre ord en forestilling om
en anonym adressat eller om det anonyDu har været marxist og discipel af Almes magt i kunstens verden, hvilket, når
thusser. Hvorfor har du vendt dig bort fra
alt kommer til alt, svarer til det anonymes
marxismen?
magt, som er grundlaget for det politiske.
– Det drejer sig ikke om at vende sig bort,
For øvrigt er det i den samme bevægelse
men om at gå fremad. Majrei slutningen af 1800-tallet at
volten i 68 opløste Althussers
der opstår en selvmodsigende
skema hvor videnskaben skulle
Spørgsmålet forbindelse mellem ligheden
bringes ud til masserne. På
er ikke, om som grundlag for politikken og
den baggrund har jeg studeret
folk behandles den specifikke form for lighed
arbejdernes emancipationshidårligt eller har det og ophævelse af hierarkierne
storie, og jeg har opdaget at
dårligt. Det er, om i kunsten, der påkalder sig
det aldrig har været et spørgs- de tælles med som et fællesskab, som hvem som
mål om en bevidstgørelse, om
politiske subjekter, helst kan tage del i.
en ubemærket udnyttelse. Til
det vil sige, om de
grund for den emanciperende
er udrustet med en Copyright Libération.
handling var der en vilje til at
fælles stemme. Trykt i Libération 15/12/2005
virkeliggøre en umiddelbar
med titlen ”Le scandale
lighed. Arbejderne i 1800-taldémocratique”.
let ville her og nu danne et
legeme, en måde at leve, tænke
Oversat fra fransk af
og tale på, der var anderleHolger Ross Lauritsen.
des end den måde som var
tildelt arbejderen i kraft af

”

41

DET NY CLARTÉ #04 // SEPTEMBER 2007

den røde plads

Tilbage til
arbejderklassen?
Hvorfor er det de sidste årtier gået tilbage for
venstrefløjen, og hvad må vi socialister gøre for
at vende udviklingen? Mattias Tesfaye, formand
for 3F-Ungdom, giver sit bud.
Af Mattias Tesfaye. Illustration af Ib Kjelsmark.

gere. Det er med at organisere sig politisk
blandt disse grupper, og knytte kontakter
på tværs af brancherne, at vores ressourcer
bør prioriteres på venstrefløjen. Vi snakker
konkret om:

E

fter hvert folketingsvalg udgiver
forskere tilknyttet Aalborg Universitet
en analyse af valget. I den seneste udgivelse dokumenterer de under overskriften
’venstrefløjens tilbagegang samt mulige
forklaringer’, at Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet har mistet 14,6 procentpoint
af stemmerne de sidste 15 år. Årsagen skal
findes i en markant dårligere opbakning fra
arbejdervælgerne. De socialistiske partier
har mistet arbejderne. Eller måske omvendt: Arbejderne har mistet deres partier.

De 382.000 der arbejder i industrien, hvor
trusler om udflytning har lagt en dæmper
på både lønudvikling og strejkeaktivitet. I
forbindelse med de lokale lønforhandlinger
i 2007 udviklede der sig dog en ukoordineret, men forholdsvis omfattende strejkebølge. Venstrefløjen, eller socialisterne om
man vil, er meget svagt repræsenteret i
fremstillingsindustrien. Og den manglende
kontakt med denne gruppe udgør uden
sammenligning vores største udfordring.

De 243.000 pædagoger, lærere, sygepleMen er det muligt igen at knytte bånd
jersker og socialrådgivere, som de seneste
mellem socialismen og dens subjekt? Eller
5-10 år har været ude i adskillige strejker i
mere præcist: Kan de nuværende, eller et
forbindelse med overenskomstfornyelser
nyt socialistisk parti vokse ud af arbejdsog politiske budgetforhandlinger. Deres
kampen, som en politisk overbygning, der
forbund har i de sidste par års velfærdsevner at løfte den snævre faglige konflikt
mobiliseringer spillet en positiv rolle.
op på samfundsplan? Præcist
Socialisterne er nogenlunde
som det lykkedes for socialderepræsenteret, men optræder
mokratiet for 130 år siden.
Venstrefløjens ikke samlet og koordineret. Vi
partier har kan umiddelbart igangsætte
iskussionen starter med
mistet deres initiativer for at løfte denne
at indkredse de grupper
sociale grundlag, gruppe med ind i arbejdet
der de seneste 15 år har vist
ved at reducere med at reetablere et moderne
evne og vilje til faglig og polipartiet fra socialistisk arbejderparti.
tisk kamp. Disse kernetropper
et interesseudgør tilsammen 1.202.000
fællesskab til et De 102.000 transportarbejmennesker, eller 45 procent af
værdifællesskab. derne der generelt er hårdt
alle beskæftigede lønmodtapresset i forbindelse med

D

”
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udflagning af skibe og vognparker, et
hårdt arbejdsmiljø, EU-direktiver og en ny
organisering af industriproduktionen, der
reducerer og effektiviserer lagerpladsen.
Transportarbejderne forholder sig sjældent
til almene politiske spørgsmål. Socialisterne er stort set ikke repræsenteret. Til at
begynde med kunne vi finde socialisterne
i branchen og sammen med dem udvikle et
program, for at fastholde danske arbejdspladser på ordentlige vilkår.
De 152.000 bygge- og anlægsarbejdere,
som de seneste år har været ude i få og
spredte konflikter, som regel i forbindelse
med konsekvenserne af østudvidelsen.
Den største udfordring for bygningsarbejderne er den udenlandske arbejdskraft, der
sænker lønnen, presser arbejdsforholdene
og fastholder organiseret arbejdskraft
i ledighed. Socialisterne er nogenlunde
repræsenteret i denne gruppe. Den første
opgave for os på venstrefløjen vil være at
give kampen mod løndumping et samfundsmæssigt perspektiv.
De 63.000 forsynings-, post- og telearbejdere i gamle offentlige virksomheder
der alle er privatiserede, eller er ved at
blive det. Arbejdere der er truet af rationaliseringer og nedskæringer, som følger
i kølvandet på aktieselskabsdannelserne,
udliciteringsrunderne og kapitalfondenes
opkøb. Socialisterne står svagt. Første
opgave må være at komme i kontakt med
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lokale socialister i virksomhederne, og
sammen med dem formulere et troværdigt
bud på en nationalisering.
De 160.000 lavtuddannede, offentligt ansatte. De arbejder hovedsageligt
i plejesektoren, med rengøring og som
pædagogmedhjælpere. I de seneste par år
har der været adskillige små og store arbejdsnedlæggelser, senest i forsommeren
2007, hvor der spredte sig en landsdækkende strejke for højere løn blandt plejerne.
Disse grupper har tidligere vist evne til at
kombinere faglig og politisk kamp. Socialisterne er svagt repræsenteret, men har
gode muligheder for at bygge sig op blandt
disse grupper.

V

enstrefløjens partier har mistet deres
sociale grundlag, ved at reducere
partiet fra et interessefællesskab til et
værdifællesskab. Hvis de socialistiske
partier skal genvinde terræn på egen hjemmebane, og få flere arbejdere til at stemme
på venstrefløjen, kræver det at partierne
får vendt denne udvikling.
Vi kunne starte med at vende ansigtet mod
arbejdspladserne.
Mattias Tesfaye er formand for 3F-Ungdom
og medlem af Enhedslisten.
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det teoriske hjørne

Intersektionalitet
NYE TANKER. En række nyere tænkere har nytænkt
feminismen via begrebet intersektionalitet. Eva Eistrup
præsenterer her retningens primære spørgsmål og
pointer.

”

Det er ligeså væsentligt
af afsløre og tematisere
forskellighed og magt
inden for identitetsgrupper,
som det er f.eks. at se på
hierarkier og dominans
imellem forskellige grupper.

”

Er der overhovedet brug for
et samlende begreb som
”kvinde” eller er det på tide at
tænke identitetspolitik som en
meget mere kompleks størrelse?

Af Eva Eistrup
Kimberly Crenshaw, jurist og ophavskvinde
til begrebet intersektionalitet, peger i sine
empiriske studier fra slutningen af firserne
på hvordan sorte kvinders forhold tabes af
syne i og med at undertrykkelse af og vold
mod sorte kvinder både kan tematiseres
ind i en racesammenhæng og en kønssammenhæng. Ydermere peger Crenshaw på det
forhold at identitet også har med solidaritet at gøre, og at mange sorte kvinder,
især feminister, har følt sig splittet mellem
solidarisering og identificering med de
hvide kvinder og de sorte mænd. Sexisme
og racisme spiller i mange tilfælde begge ind
på sorte kvinders liv og gør en fuldkommen
identifikation med enten det at være ”sort”
eller det at være ”kvinde” umulig. Begrebet
intersektionalitet skal hjælpe feminismen til
at tage højde for sådanne komplekse forhold.
Derudover har Crenshaw via analyser af
juridiske sager om diskrimination klarlagt
det hun kalder den ”strukturelle sproglige
vold” i det amerikanske retssystem, der
gentagne gange har umuliggjort at sorte
kvinder kommer igennem med deres diskriminationssager, da de hverken repræsenteres til fulde af kategorien ”kvinde” eller
kategorien ”sort”. Samtidig kæmper mange
sorte kvinder side om side med sorte mænd
imod racisme, mens de samtidig kæmper
mod de sorte mænd hvad angår sexisme.

En krydsanalytisk tilgang
Intersektionalitet kommer af det amerikanske “to intersect” der betyder at
gennemskære eller krydse. Der er tale
om en krydsanalytisk tilgang der søger at
samtænke mange forskellige kategorier af
identitet for at blive bedre i stand til at se
de tilfælde af undertrykkelse der ellers ville
falde ud gennem maskerne i den traditionelle feminisme, der har sit hovedfokus på
én kategori alene, nemlig køn. Kimberly
Crenshaw bruger en metafor om et vejkryds for at billedliggøre hvad hun mener
at intersektionalitet kan bidrage med når
vi taler magt, ulighed og differentiering.
Forskellige kategorier som køn, race/etnicitet og klasse kan tænkes som veje der
løber sammen, kommer i berøring med og
påvirker hinanden. Som mennesker er vi i
en vis forstand gadekryds, idet vi tilhører
forskellige grupperinger og definerer os ud
fra mange forskellige identitetskategorier.
Vi har et køn, en seksualitet, en etnicitet, en
nationalitet og vi tilhører forskellige økonomiske og kulturelle grupperinger.
Intersektionalitet kan ikke betegnes som
en selvstændig revolutionerende teoridannelse; det er snarere en ny metodisk strategi
til at opfatte og forstå en lang række identitetsmæssige aspekter af det sociale. Det intersektionelle hovedfokus er på identitet og
på hvordan mangfoldige identitetsaspekter

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.
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må inddrages i analyser af undertrykkelse,
marginalisering og udgrænsning af bestemte
grupper fra samfundet. Intersektionalitet
opstod på baggrund af især sorte feministers
utilfredshed med det man opfatter som en
feministisk diskurs der har været domineret
af de erfaringer der passer på hvide, vestlige
kvinder. Intersektionalitet deler derfor
meget af sit kritiske potentiale med den
postkolonialistiske feminismes kritik af den
vestlige, eurocentriske opfattelse af hvad
kvindefrigørelse og lighed er. Men selvom
begrebet opstod i en ikke-hvid feministisk
kontekst, har den skandinaviske kønsforskning taget tankegangen til sig og intersektionalitet ses af mange som det nyeste og mest
brugbare skud på kønsteoriens stamme.
En af de helt store pointer i intersektionalitet er at det er ligeså væsentligt at
afsløre og tematisere forskellighed og magt
inden for identitetsgrupper, som det er for
eksempel at se på hierarkier og dominans
imellem forskellige grupper. Der ligger
derfor i intersektionalitet et opgør med
tanken om at man kan tale om primære
identifikationskategorier, og altså at køn,
som det i en vis forstand forudsættes i kønsforskningen og feminismen, skulle spille en
større rolle for vores erfaring af verden end
vores økonomiske, klassemæssige, etniske,
seksuelle eller nationale identitet. Vigtigt er
det at kategorierne ikke bare lægges oven
i hinanden, men at kategorierne og den
magtsymmetri de indgår i er forbundet gennem en dynamisk interaktion. Der fokuseres
på hvordan forskellige tilhørsforhold spiller
sammen i identitetsskabelse og tilmed skaber hinanden i processen. Feministisk in-
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tersektionalitet kritiserer netop den “tilsæt
kvinde/farvet/homoseksuel og omrør”–
tænkning der i en vis forstand har fastholdt
manden, den hvide og den heteroseksuelle
som en umarkeret norm, det vil sige som
det normale udgangspunkt og parameter.
Frem for at tænke identitetskategorien
kvinde som et tillæg til mand, eller sort som
et tillæg til kvinde, må udgangspunktet for
magt- og identitetsanalyser tages i alle de
relevante kategorier.

Nuancer
En åbenlys ”fare” ved intersektionalitet er
at enhver intersektionel analyse blot sidestiller de forskellige kategorier og at man i
frygten for ikke at have enhver nuance med
ikke tør fremhæve nogen identitetsmarkører som vigtigere end andre i bestemte
sammenhænge. I forlængelse af dette kommer også kritikken af intersektionalitet for
at være for overinklusiv og bredtfavnende.
Den amerikanske kønsteoretiker Judith
Butler ironiserer over at der altid, når de
forskellige identitetskategorier listes op,
afsluttes med et ”etc.” til sidst. Klasse, køn,
race, seksualitet etc. Hvor stopper denne
opremsning, og er der grænser for hvilke
kategorier der nødvendigvis må tages med i
betragtning, spørger hun. Hvilke identitetskategorier skal bruges og hvilke skal lades
ude, hvis nogen? Forskellige kategorier
kan naturligvis være af forskellig vigtighed i forskellige sammenhænge, og derfor
spiller konteksten, og en omfattende og
stærk argumentation for hvilke kriterier der
er udeladt og hvilke der er inddraget, en
afgørende rolle for intersektionalitetsbegre-
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det teoriske hjørne
Postkolonialistisk
feministisk litteratur:
HYBRIDER. Som
mennesker er vi i en vis
forstand gadekryds
idet vi tilhører forskellige grupperinger og
definerer os ud fra
mange forskellige
identitetskategorier.

Chandra Talpade Mohanty 2003: Feminism Without Borders – Decolonizing
Theory, Practicing Solidarity
London. Duke University Press.

bets holdbarhed. Begrebets bredde er dets
styrke, men kan også være dets svaghed,
hvis ikke det er helt klart hvor grænserne
for det man vil undersøge går.

Et dansk bud
De danske kønsteoretikere Dorthe Staunæs og Dorte Marie Søndergaard bruger
begrebet intersektionalitet i en anderledes,
udvidet og produktiv betydning. I forlængelse af den franske idéhistoriker Michel
Foucaults magtbegreb ser de i begrebet
muligheder for at forstå hvordan majoritet
og minoritet bliver konstrueret, og hvordan
magtrelationer opstår. I deres udgave af
intersektionalitet er det ikke nok at se på
hvordan allerede eksisterende identiteter
og grupperinger spiller sammen, som vejkrydsmetaforen viser, men man må også se
på hvordan de skabes i intersektion – altså
hvordan alt ”rodet” mellem kategorierne
kan forstås. I denne optik er det mellem
sektionerne at nye magtrelationer, men
også nye identitets- og handlemuligheder
opstår og udvikler sig. Magt fordeler sig
sjældent langs kategoriernes linier, men er
en del af et flydende spil om indflydelse der
konstituerer noget som ”første” og noget
som ”andet”, det vil sige majoritet eller minoritet. Staunæs og Søndergaard ærinde er
netop at vise hvordan intersektionalitet kan
bruges, ikke blot til at udpege og synliggøre minoritetskategorier, men også til at se
på hvordan majoriteten bliver bestemt og
skabt netop i forholdet eller modforholdet
til det andet, minoriteten.
Staunæs’ og Søndergaards empiriske
studier tager udgangspunkt netop i den so-
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ciale og magtmæssige majoritets tilblivelse i
toppen af dansk erhvervsliv. Med udtrykket
”corporate masculinities” viser de hvordan
ikke kun kvinder, men også mænd med maskulinitetsformer der ikke passer ind i den
strengt disciplinerede opfattelse af en maskulin leder, bliver ”minoritetsgjort” af den
herskende virksomhedsmaskulinitet. Den
magtmæssigt gunstige position er altså ikke
kun en stilling i firmaet, men en identitet
som er behæftet med en lang række karakteristika og værdier, som ”hvid”, ”mand”,
”heteroseksuel” og ”højere middelklasse”.
Styrken ved Staunæs og Søndergaards tilgang til intersektionalitet er at man lettere
undgår det minoritetsfokus der ofte bliver
resultatet af intersektionelle undersøgelser.
Ifølge Staunæs og Søndergaard kan et studie af hvordan marginalisering foregår ikke
adskilles fra studier af hvordan majoriteter
skaber sig selv som majoriteter, på mangfoldige faconer på tværs af kategorierne.

Hvad med
undertrykkelsen af ”kvinder”?
Intersektionalitet er et politisk interessant
begreb idet det bringer nogle af de mest essentielle debatter i feminismen frem i lyset.
Begrebet sætter et grundlæggende spørgsmålstegn ved kønnets forrang over andre
identitetsmarkører i analyser af magtforhold, ulighed og diskriminering og piller
dermed ved en fundamental præmis inden
for kønsforskningen. Er der overhovedet
brug for et samlende begreb som ”kvinde”
eller er det på tide at tænke identitetspolitik som en meget mere kompleks størrelse?
Eller er det omvendt umuligt at se nogen
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form for politisk feminisme, hvis feminismens definitionsgrundlag undergraves ved
at ophæve muligheden for at tale om kvinder som en interessegruppe og for at have
en forskning der fokuserer netop på køn og
ikke andet? Hvis kategorien ”kvinde” ikke
har teoretisk eller praktisk identitetsmæssig
værdi, hvordan modgår man så en undertrykkelse der ikke har dekonstrueret skellet
mellem kønnene, og derfor ingen problemer har med at undertrykke ”kategorien
kvinde”?
Alle disse spørgsmål er centrale i den
nutidige feminisme, og uenigheden inden
for både den akademiske og den politiske
feminisme er steget i takt med at ikke-vestlige feminister er kommet på banen og har
kritiseret det faktum at det er den vestlige,
hvide kvinde der har været udgangspunkt
for feminismen fra begyndelsen. Dette vestlige udgangspunkt blev opfattet som mærkbart både i den teoretiske og den politiske
feminisme ved at fokus for kvindebevægelsen i høj grad var på emner som eksempelvis ligeløn og bedre barselsordninger. Det
forudsatte en allerede fremskreden mulighed for kvinders politiske rettigheder og
synlighed i medierne der ikke nødvendigvis
findes uden for Vesten.

Feminismens udvikling
Den politiske feminisme ses ofte som
hørende hjemme i det der er blevet kaldt
første bølge af feminismen, hvor individuelle rettigheder, politisk og social lighed
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og konkrete mærkesager rådede og råder.
I anden ”bølge” kommer der et højnet
fokus på kvindens særegenhed, en generel
opvurdering af kvinden og en italesættelse
af kønsforskellen, frem for den universelle
menneskelige lighed. De to første bølger
kritiseres for på hver deres måde at acceptere det biologiske køn som en uanfægtet
realitet. Derimod er der en bred tendens
i den tredje bølge, fra både postmodernister, poststrukturalister og psykoanalytisk
inspirerede feminister til at opfatte kønnet
som en kulturel konstruktion. I denne optik
findes kønnet som biologi ikke uafhængigt
af kønnet som kultur eller social konstruktion, og det er denne optik der – i hvert
fald i den europæiske teoretiske feminisme
– er dominerende lige nu. Intersektionalitet placeres normalt i den tredje bølge af
den feministiske teori. I forbindelse med
intersektionalitet er spændingen mellem
lighedsfeminisme og forskels/mangfoldighedsfeminismen eksempelvis latent til stede
i diskussionen om hvilke kategorier der
skal have forrang, og hvorledes en politisk
udvanding af feminismen undgås når kategorien kvinde blot bliver en på listen over
identitetsmarkører.
Bølgemodellen har været massivt kritiseret for dens forenkling af feminismen og
dens medvirken til en kronologisk opfattelse af de forskellige feministiske tankegange,
der snarere end at have afløst hinanden altid har været til stede på samme tid i en eller anden udformning. Den danske kønsfor-
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LITTERATUR OM
INTERSEKTIONALITET:
Kimberly Crenshaw 1989: Demarginalising the Intersection of Race and Sex
The University of Chicago Legal Forum.
Kvinder, Køn & Forskning Nr. 2-3 2006:
Intersektionalitet

sker Nina Lykke har eksempelvis fremhævet
hvordan intersektionalitet, efter hendes
mening, har været til stede i kønsforskningen helt tilbage til den første feminisme. I
1970’erne analyserede og sammenholdt den
marxistiske feminisme køn og klasse, og
den psykoanalytisk inspirerede feminisme
interesserede sig for køn sammenholdt
med seksualitet. Op gennem firserne kom
der i en vestlig sammenhæng gang i ”black
feminism” og analyser af betydningen af
køn, race og etnicitet, og den ikke-vestlige
feminisme har i mange årtier bidraget med
analyser af sammenhænge mellem den
kolonialistiske hierarkiske tangegang, race,
køn og økonomi.

Mindre éndimensionelt
I konkrete empiriske undersøgelser eller
ganske enkelt i simple dagligdags iagttagelser, bliver den udprægede identitetsmæssige kassetænkning i både akademisk arbejde
og i medieoffentligheden ganske åbenlys.
Spørgsmålet er ofte ikke hvordan vi identitetsmæssigt definerer os selv, men hvordan vi lettest kan identificere hinanden. I
kampagner for ligeløn er alle andre faktorer
end kønnet filtreret fra. I spørgsmål om
integration er der et massivt fokus på kultur
og et langt mindre, hvis overhovedet eksisterende, fokus på økonomi og køn.
På det politiske niveau gør intersektionalitet sig overordnet set til fortaler for et
opgør med ideen om en fast identitetspolitik, hvor en kerneidentitet lægger grunden
til en politisk interessegruppering, som
for eksempel kvindebevægelsen. Begrebet
egner sig derfor i høj grad til at begribe et
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Lykke, Nina: Intersektionalitet – ett
användbart begrepp för genusforskningen
I “Kvinnovetenskaplig Tidskrift 1.03”.
Paulina de los Reyes, Irene Molina & Diana Mulinari (red) 2003: Maktens (o)lika
förklädnader. Kön, klass & etnicitet i
det postkoloniale Sverige Atlas.

samfund der bliver tiltagende komplekst og
hvor identitetskategorier som klasse, køn og
nationalitet ikke længere spiller den dominerende rolle i vores selvforståelse, i hvert
fald ikke på nogen entydig måde.
På trods af det åbenlyst rigtige i intersektionalitetens påpegning af vores ofte
forenklede syn på identitetspolitik kan man
(og skal man, mener jeg) holde sig for øje, at
generaliseringer og visse essentialiseringer
kan være pragmatisk nødvendige i forhold
til politiske løsninger. Når teoretikere der
har beskæftiget sig med intersektionalitet, som for eksempel Kimberly Crenshaw,
fremhæver begrebet som nødvendigt for
at undgå en reduktionistisk kønsteori der
glemmer eksempelvis race og etnicitet,
kan man samtidig påpege at det omvendte
ikke må ske. Det aktuelle øgede fokus på
identitetsspørgsmål vedrørende religion,
nationalitet og etnicitet må naturligvis, ud
fra et feministisk synspunkt, ikke selv blive
reduktionistisk og “glemme” kønnet.
Det allervigtigste intersektionalitet kan
bidrage med er det perspektiv at mennesker er forskelligt situeret og at denne
forskellighed skal tænkes og forstås mindre
éndimensionelt og fortsætte med at være
genstand for debat og politisk opmærksomhed – især i forbindelse med det kulturelt
set homogene Danmarks udfordringer med
hensyn til at tematisere nye identitetskategorier og magtfaktorer, grundet et stadigt
mere multikulturelt samfund.

Temadebat:

Venstrefløjen og EU
Europas førende politikere har sundet sig efter at befolkningerne i Frankrig
og Holland sagde nej til deres EU-forfatning. De har brygget en ny traktat
sammen, og den kommer sandsynligvis ikke til folkeafstemning.
Kan vi se frem til mere union? OOg hvordan skal vi i det hele taget forholde
os til EU på venstrefløjen? Er det på tide at sætte Danmarks udtræden af det
europæiske projekt på dagsordenen eller behøver vi tværtimod at arbejde
for at forvandle EU til en mere grøn og rød union? EU deler vandene. Vi tager
debatten.
Staffan Dahllöf indleder med at rapportere fra EU’s sommer-topmøde og
analysere indholdet af den ny traktat.
Dernæst krydser Jacob Lindblom og Søren Winther Lundby klinger om
venstrefløjens holdning til EU.
Illustrationer: Robert Nyberg

Eva Eistrup studerer idéhistorie og
sociologi og er aktiv feminist, bl.a. som
medstifter af netværket Unifeminister.
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Unionens ny magtbalance

eller “Allemagne seize pour cent”

MAGTKAMPE. Nye spilleregler for EU-samarbejdet indebærer ”mere union” sådan som
det plejer når reglerne laves om. Men udspillet til forfatning i den ny version indeholder
også en forskydning af magten fra små og mellemstore lande til de store, kun udfordret af
den bizart reaktionære polske regering. Staffan Dahllöf rapporterer fra sommerens EUtopmøde og analyserer den nye EU-traktat.

Af Staffan Dahllöf
Den forhenværende tyske udenrigsministers
Joschka Fischer er tilfreds, om end ikke
jublende glad: ”Omsider bevæger EU sig atter” skriver han i en syndikeret kommentar
til forskellige europæiske aviser.1 Nu venter
nye spilleregler for EU; givet at de kommende forhandlinger følger det udlagte spor,
og givet at der ikke kommer en, eller flere,
forstyrrende folkeafstemninger på tværs.
Hvad angår indholdet, så minder det hele i
påfaldende grad om den EU-forfatning som
et flertal i Frankrig og Holland stemte nej
til. Der bliver mere union i betydningen
stærkere overstatslige institutioner, og øget
brug af flertalsafgørelser. Og som noget nyt
vil spillereglerne i EU for første gang helt,
og utvetydigt, afspejle det faktiske størrelsesforhold mellem medlemslandene. Det
sker ved at beslutningsreglerne laves om på
to måder.

29 af ministerrådets 345 stemmer. Det
samme antal har Frankrig, Storbritannien
og Italien. De to halvstore Spanien og Polen
har kun to færre hver, mens Danmark har
7 stemmer og lilleputlandet Malta har 3
stemmer at gøre godt med. Denne fordeling
afspejler størrelsen men ikke helt og fuldt;
Tyskland har knap fire gange flere stemmer
end Danmark men er 16 gange så stort målt
i indbyggere.

Vi må
ikke misse
EU-toget!

Med den ny fordeling vil Tyskland fordoble
sin stemmeandel i Ministerrådet fra de
nuværende 8,4 procent (29 af 345) til 16,7
procent (82 af 493 millioner indbyggere i
EU). De tre andre store lande, plus Spanien,
rykker også frem – bare ikke så meget.
For Polen og for de mellemstore lande som
Holland, med 16 millioner indbyggere, og
for alle dem med færre, indebærer de nye
regler et reelt tab af stemmevægt. Danmark
går fra 2,0 til 1,1 procent.

Flertalsbeslutninger
En ny hovedregel er at flertalsbeslutninger
defineres som beslutninger af mindst 55
procent af landene (15 af 27) der samtidigt
repræsenterer 65 procent af den samlede
befolkning. De gældende regler definerer et
kvalificeret flertal som mindst halvdelen af
landene (14 af 27) og 255 af i alt 345 stemmer, 62 procent af den samlede befolkning. Den forandring er ikke iøjnefaldende
dramatisk, hvis det ikke var fordi at også
stemmefordelingen i ministerrådet laves om
sådan at befolkningsstørrelsen slår igennem
uden forbehold.

Hertil vil enhver kender og forsvarer af EUsystemet harmdirrende kunne sige at den
slags tal-akrobatik er uinteressant fordi lovgivningen i praksis sjældent bliver afgjort
ved formelle afstemninger. Det der tæller er
argumenternes vægt, og politikeres evner
til at lave politiske alliancer på tværs af politiske skel og nationsgrænser. Det vil være
en til dels rigtig kritik, men kun til dels.
For det første bygger ethvert forhandlingsarbejde i ministerrådets arbejdsgrupper på
den kendsgerning at landene rent faktisk har
forskellig vægt når det kommer til stykket.

Med gældende regler har Tyskland i dag

0
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For det andet: Hvis stemmevægtningen har
så lille en betydning i praksis, hvorfor så
alle anstrengelser for at lave reglerne om,
og hvorfor den udtalte forargelse over de
polske forsøg på at begrænse betydningen
af dobbelte flertalsbeslutninger, med den
ny stemmefordeling?
Den politiske matematik standser heller
ikke her. Flertalsbeslutninger som hovedregel indebærer også en øget indflydelse
for EU-parlamentet. Parlamentet bliver
medlovgivere på alle de områder hvor der
skal bruge flertalsafgørelser, og det kommer nu til at gælde de fleste områder. Altså
bliver tildelingen af pladser i Parlamentet
mere interessant end den har været. Og der
er ingen pris til den der gætter rigtigt på
hvem der får flest.

Tysk dominans

tyske parlamentsgruppe vil dog til hver en
tid være den største, eller blandt de største,
kun overgået af den tyrkiske hvis den situation nogensinde skulle blive aktuel.

det retslige område bliver forstærket, og
processen med dobbelte flertalsafgørelser
og den ny stemmefordeling kommer først til
at gælde helt og fuldt fra 2017.

Europas Forenede Nationer?
Hertil kan man sige – som forfatningsfaderen Valéry Giscard d’Estaing også har sagt
det – at Tyrkiet aldrig vil kunne optages
med de foreslåede stemmeregler, og at det i
øvrigt var en fuldt ud tilsigtet konsekvens.
Problemet med den tyske dominans målt i
stemmer og stole er ikke at den foreslåede
tildeling isoleret set er uretfærdig. Tysklands
størrelse er jo en kendsgerning. Problemet er
at funktionen størrelse = magt slår igennem
to steder: både i Ministerrådet som repræsenterer medlemslandene, og i Parlamentet
som skal repræsentere befolkningen. Det
gør den for eksempel ikke i den amerikanske
kongres, hvor delstaten Vermont med 0,6
millioner indbyggere har lige så mange senatorer som Californien (2 stk.) med sine 36
millioner, mens de to delstater har mandater
i Repræsentanternes hus der direkte svarer
til befolkningsstørrelsen.

Tyskland er i dag største nationsgruppe i
parlamentet med 99 af i alt 785 mandater.
Hvad det regnestykke ender med er en
smule uklart da det samlede antal mandater
skal ned på 750, og det maksimale antal nationale mandater
sættes til 96 når (eller hvis) de
En ny I EU får altså de enkelte småny spilleregler træder i kraft.
hovedregel stater mindre indflydelse på
er at flertalsbe- den fælles lovgivning end de
Hvis Kroatien skulle nå at komslutninger enkelte delstater har i USA.
me med i EU inden det næste
defineres som
valg til Parlamentet i juni 2009,
beslutninger af Overstatsligheden som hele tiog/eller Polen skal kompenmindst 55 procent den har eksisteret i EU gennemseres yderligere for at holdes
af landene. går en kvalitativ forstærkning.
i godt humør, vil antallet af
Alle medlemslande afleverer
tyske politikere kunne blive
lige meget suverænitet til
reduceret til under 96. Den
Unionen (undtaget Storbritan-

”
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nien, og til dels Danmark med de gældende
fire forbehold), men nogle får mere tilbage
end andre.
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Denne øgede overstatslighed kan beskrives
som et yderligere forsøg på at få etableret
en EUropastat. Mod den fortolkning taler
dog den stadig større enegang blandt EU’s
store medlemslande: Frankrigs og Tysklands
obstruktion af ØMU-reglerne; det bilaterale
tysk-russiske gasprojekt; de forstærkede
undtagelser for Storbritannien; de ofte vellykkede spanske afpresninger for at få mest
muligt ud af de fælles støtteordninger.
Det er en faktor som snarere taler for beskrivelsen af EU som et stormagtsdirektorat
end en strømlinet enhedsstat. De store og
folkerige vil til hver en tid have bedre hånd
i hanke med de beføjelser som de afleverer
til Strasbourg og Bruxelles end de små vil
have. De foreslåede nye spilleregler giver
dem større mulighed herfor.
Denne proces har taget tid og er heller ikke
afsluttet endnu.
I Nice blev Tyskland holdt
tilbage, eller for at være mere
præcis, lod sig holde tilbage.
Sådan er det ikke mere. Tyskland har fået hvad landet gik
efter, selv om enkelte afsnit
af forfatningen blev lidt stødt
i kanterne. Charteret om rettigheder kommer (nok) ikke
til at gælde i Storbritannien,
den britiske ret til enegang på

”

Polske obstruktioner
Det sidste blev de polske tvillingbrødre
Kaczynskis bidrag til forvirringen på
topmødet i juni. Men det vigtigste polske
fodaftryk på de nye spilleregler kan vise sig
at blive den forsinkede accept af den nye
magtbalance, og ikke at den nye magtbalance blev afvist som det på et tidspunkt så ud
til. Den polske eksdiplomat Pawel Swieboda
konstaterede i en kommentar: ”Hvis man
ser bort fra de polske lederes kluntede retorik kom de paradoksalt nok til at overvinde
de mest tornede spørgsmål i landets Europapolitik: Nice-syndromet og angsten for
dobbelte flertal. Det kan nu blive nemmere
at bygge en ny politisk enighed i europæiske sager. Det kan betyde mindre poker og
mere skak fra Polen i fremtiden.” 2
Altså, pointen er ikke at Polen gjorde
modstand, men at man rent faktisk ikke
gjorde det i det afgørende øjeblik – skrevet
med forbehold for den polske
uberegnelighed som vil kunne
Tyrkiet vil dukke op til overfladen på ny.

aldrig kunne
optages med
de foreslåede
stemmeregler, og
det var i øvrigt en
fuldt ud tilsigtet
konsekvens.
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Hvis Pawel Swiebodas betragtning kommer til at holde stik
sætter de foreslåede ny spilleregler tre spørgsmål på den
politiske dagsorden. To af dem
er gammelkendte.
Det første er det klassiske
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EU – Et nationalistisk og
nyliberalt projekt
DEBAT. EU foregiver at være et internationalistisk og socialt projekt, men er det stik
modsatte. Venstrefløjen bør fastholde kravet om en dansk udmeldelse af EU og fremsætte alternativer sammen med venstrefløjen i resten af Europa, mener Jakob Lindblom
der er medlem af Folkebevægelsen mod EU.
Af Jakob Lindblom
spørgsmål om EU’s accelererende ”unionificering”: Medlemslandene afleverer suverænitet, denne gang primært ved at afsige
sig vetomuligheden inden for det retslige
samarbejde, og ved at give domstolen i
Luxembourg fortolkningsbeføjelser overfor
borgernes politiske og sociale rettigheder.
Det sker ved henvisningen til at Charteret
for grundlæggende rettigheder får status
som juridisk bindende dokument (bare ikke
i Storbritannien, og i skrivende stund med
gyldighedstvivl for Polen og Irland).
Det andet er det næsten lige så klassiske
spørgsmål om EU’s politiske retning - lidt
forenklet beskrevet som borgerlige håb
om at de grundlæggende markedsløsninger (fri bevægelighed for varer, kapital,
tjenesteydelser og mennesker) bliver støbt
ind i beton, kontra forventninger fra dele
af venstrefløjen om at der nu skabes nye
muligheder for politiske initiativer og markedsstyring på europæisk niveau.

Faktisk legede svenske EU-forhandlere op
til Nice-traktaten for syv år siden med den
samme model for stemmefordeling som
polakkerne forgæves prøvede at få op på
bordet: Hvis stemmerne blev fordelt efter
kvadratroden af landenes befolkningstal
ville de store stadig få flest, men på en langt
mindre udfordrende måde (Tyskland 9,
Polen 6, Danmark 2).

Stormagtsarrogance
En grund til at brødrene Kaczynski ikke fik
støtte til deres stemmemodel er at de heller ikke søgte støtte fra andre lande, men
udelukkende argumenterede ud fra polske
interesser i forhold til den store nabo i vest.
En anden mindst lige så indlysende grund
er at den polske retorik, kombineret med
bizart reaktionære udspil når det gjaldt andre emner, skræmte mulige allierede væk.
Polske politikere er i dag dem de andre
nødigt vil lege med.

Men det indebærer ikke at den voksende
Det tredje, og det nye, er betydningen af
stormagtsarrogance i EU, som regeringen
en magtfordeling som forstæri Warszawa satte fokus på, er
ker de store medlemslandes
blevet mindre relevant; kun en
indflydelse overfor de små:
Danmark anelse vanskeligere at diskualtså ikke kun fremvæksten af
og andre tere og forholde sig til.
en forstærket Union, men af en
småstater har
forstærket Union i hænderne
et objektivt Staffan Dahllöf er freelancepå et stormagtsdirektorat. Det
interessefælles- journalist, tilknyttet avisen
er en dimension som hidtil har
skab med de NOTAT, og netavisen EUobserglimret med sit fravær i den
polske protester. ver.dk
danske debat, selvom Danmark
______________________
og andre småstater har et obNoter:
jektivt interessefællesskab med
1 Information, 28.06.07.
de polske protester.
2 EUobserver.com, 27.06.07.
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På den europæiske centrum-venstrefløj er
der de seneste ti år skudt en række organisationer op, der argumenterer for, at EU er
et venstreorienteret projekt, der skal være
modvægt til USA, og som udgør et opgør
med tidligere tiders europæiske nationalisme. Herhjemme ses tendensen med Steen
Gades etablering af Nyt Europa og omdannelsen af SF til et ja-parti. Men præmissen
er forkert! EU er ikke ventreorienteret eller
et opgør med nationalisme. Tværtimod er
EU på mange måder selv et nationalistisk
projekt, der søger at opbygge sig som en ny
supermagt på verdensscenen, og de politikker EU fører er typisk nyliberal politik, der
til tider minder om neokonservatismen,
som vi kender det fra USA. Forklaring
følger:

derfor havde en særlig ret til at herske over
sig selv. Nationalismeforskere som Eric
Hobsbawm, Ernest Gellner, Michael Billig,
John Breuilly med flere er dog også enige
om at nationer ikke fandtes i nævneværdigt
omfang før 1800-tallet. Tværtimod blev de
konstrueret ved hjælp af historiske myter,
uddannelsessystemet og opfindelsen af
nationale symboler såsom nationalsange,
flag, historiske helte og lignende. Tænk blot
på Oehlenschlägers digt om guldhornene!
Formålet med nationale symboler er det
som kaldes banal nationalisme: Nemlig i det
daglige at minde folk om at de tilhører et
fællesskab når de udsættes for symbolerne.
Mere overordnet handler en sådan nationsopbygning om hos det enkelte individ
at opbygge en national identitet, som kan
bruges politisk. Det er klart at føler man sig
EU som et nationalistisk projekt
eksempelvis som dansker, ja så er man ikke
At EU er et nationalistisk proimod Danmark. Man kan være
jekt er for mange EU-tilhænimod den siddende regering,
gere en kontroversiel påstand,
På den måske sågar kongehuset, men
da de typisk ikke anser sig
europæiske ikke selve idéen om Danmark.
som nationalister. Alligevel
centrum- I sidste del af 1800-tallet blev
er der belæg for påstanden,
venstrefløj er der dette blandt andet brugt
men dette kræver nok først
de seneste ti år politisk i kampen mod venen afklaring af, hvad nationaskudt en række strefløjens internationalisme,
lisme er. Traditionel nationaorganisationer op, mens det i EU i dag handler
lismeforskning beskæftiger sig
der argumenterer om at opbygge en egentlig
typisk med fremkomsten af
for, at EU er et EU-identitet så de europæiske
de europæiske nationalstater i
venstreorienteret befolkninger accepterer EU og
1800-tallet. Her var nationalisprojekt, der skal forbinder det med deres egen
men en idé om, at de forskelvære modvægt til identitet.
lige folkeslag udgjorde særUSA.
egne nationer med en fælles
Eksemplerne på en aktiv natiældgammel historie, værdier,
onsopbygning i EU er mange. I
kultur, og at disse nationer
halvfjerdserne udvikledes vi-
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Her i Unionen
har vi en åben og
ligefrem envejskommunikation

sionen om en europæisk dimension i uddannelsessystemerne hvilket skulle sikre elever
og studerende en europæisk forståelse og
bidrage positivt til Europas (EF’s) opbygning. Siden da har dette resulteret i utallige
programmer og undervisningsmaterialer
der alle har haft en europæisk identitet som
målsætning. På universiteterne har man
eksempelvis lavet Jean Monnet-programmerne, der underviser i Europas kultur,
historie og politik set fra et EU-synspunkt.
I grundskolerne har man lavet skolebøger,
eksempelvis På opdagelse i Europa fra
2005, der målretter sig børn i alderen 9
– 12 år med en fortælling om EU som en
familie, hvilket netop er en typisk nationalistisk myte, om nationen som et ældgammelt
slægtsfællesskab, som altså skal indgydes
vores børn. Der er også talrige eksempler
på opfindelsen af EU-nationale symboler
såsom EU-flaget, nationalhymnen, Ode til
Glæde, og EU’s nationaldag, (Europadagen
den 9. maj), der alle blev vedtaget i 1985.
Af andre EU-symboler kan nævnes det fælles pas, EU-kørekortet, nummerplader og
euroen, der alle virker ved hjælp af banal
nationalisme, der dagligt skal
minde os om EU.
I halvfemserne blev identitetsopbygningen forstærket
i EU med Kommissionens
vedtagelse af De Clercq-rapporten (1993). Denne skulle
styrke EU’s kommunikation
og foreslog blandt andet at
fremstille EU som et værdifællesskab der taler til følelserne.



DET NY CLARTÉ #04 // SEPTEMBER 2007

”



Da kvinder og unge, ifølge rapporten, var
særligt modtagelige for følelsesargumenter
skulle kommunikationen målrettes disse.
Selvforståelsen i denne rapport var klar:
Dybt nede i os selv er vi alle europæere,
der som det misundte midtpunkt for kultur
og civilisation har ret til en særlig plads i
verden, eller som der direkte står i rapporten: “We are Europeans, and are proud of it.
What is happening is that we are realizing
our identity. In asserting our position in the
world, we assert the richness of our culture,
which is diverse and deep, a rich mosaic
rather than an artificial “-ism”. European
Union has deep, diverse and powerful roots.
We are many in one: In uno plures, and we
want to keep and nurture our diverse cultures that together make us the envied focus
of culture, civilization, intellectual life and
savoir-vivre in the world.”

At nationsopbygningen i EU ikke bare er
et overstået fænomen fra halvfemserne ses
blandt andet med borgerskabsprogrammerne Aktive Unge og Borgere for Europa
fra henholdsvis 2004 og 2005, der har til
formål at fremme unionsborgerskabet ved ”at skabe
EU er på en europæisk identitet, der
mange bygger på anerkendte fælles
måder selv et værdier og en anerkendt fælles
nationalistisk kultur og historie.” Programprojekt. merne er ikke bare tomme ord.
Der er samtidig afsat henholdsvis 6,8 og 1,75 milliarder
kroner til fejring af europæiske
begivenheder, identitetsopbyggende arrangementer og
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EU-medborgerskab, foruden direkte støtte
til eksempelvis Europabevægelsen.

Samtidig er tilstedeværelsen af nationalistiske argumenter i EU-debatten åbenlys.
I stigende grad påberåber politikere sig
De fleste nationalismeforskere er enige om
selve Europabegrebet eller europæiske
at alene tilstedeværelsen af en politisk styværdier som argumenter for deres politiret nationsopbygning er nationalistisk, og at ske program. I EU-debatten ses dette for
EU dermed er nationalistisk. Nogle forskere
eksempel i debatten om tyrkisk medlembetoner dog at nationsopbygningen skal
skab, hvor højrefløjen anfører at Tyrkiet
ske i sammenhæng med en statsopbygning,
ikke er et europæisk land. Det ses også hos
mens andre fremhæver nationalistiske arcentrumvenstre-politikere, som når Holger
gumenter i den politiske proces. Begge dele
K. Nielsen argumenterer for EU som modpol
gælder også for EU. Fra starten har Romtil USA ud fra europæiske værdier. Eller hos
traktatens præambel indeholdt målsætninSteen Gade når han omtaler sig selv som
gen om en stadig tættere sammenslutning
europæer, hvilket sidestilles med det at gå
af landene, og over tid har EU antaget en
ind for EU. Dette er udtryk for en Europalang række statskarakteristika. EU-lovgivnational retorik hvor EU erstattes af Europa
ningen er et selvstændigt politisk system
og europæisk. Derved tages hele Europa til
med forrang for medlemslandenes lovgivindtægt for en politisk dagsorden, ligesom
ning og egen forbundsdomstol i EF-domPia Kjærsgaard gør det i den danske debat,
stolen. Med Schengen fik EU ydre grænnår hun starter sine sætninger med ”Vi
sekontrol og med euroen en fælles valuta.
danskere…” De fleste borgere i Europa har
Desuden er områder som retspolitik, politi,
nemlig en bevidsthed om at deres lande ligmilitær og udenrigspolitik alle tilstede i
ger på kontinentet Europa, og at de derved
EU, om end de ikke er færdigt udbyggede.
er europæere. Når dette bruges politisk
EU’s institutioner minder om
så forsøger man at knytte sin
klassiske statsinstitutioner
politik op på folks identiteter,
med råd og parlament som et
Man er i fuld hvilket er en klassisk nationalislags tokammersystem, mens
gang med stisk argumentationsform. DesEU-kommissionen er udøvende
at kopiere Bush- uden prøver man at gøre EU
regering. Det er dog vigtigt at
administrationens til noget selvfølgeligt. Man kan
holde sig for øje, at EU ikke er sammenblanding af ikke være imod Europa, som
en færdig stat, men man er dog stat og den private jo er et kontinent, mens man
nået ganske langt. EU bestemvåbenindustri. godt kan være imod EU, som er
mer i dag over 80 procent af
en menneskelig konstruktion.
medlemslandenes lovgivning,
Formålet hermed er at sikre en
hvilket er påvist i en tysk regegrad af uafvendelighed, eller
ringsundersøgelse.
som Jacques Chirac sagde det
under forfatningsafstemningen
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i 2005 til fransk TV: ”Man kan ikke sige, jeg
er europæer, og så stemme nej.”

EU – et nyliberalt
og neokonservativt projekt

skulle gøre EU til verdens mest konkurrencedygtige økonomi inden 2010, har man
for eksempel vedtaget målsætningen om en
højere tilbagetrækningsalder fra arbejdsmarkedet, der herhjemme udmøntede sig
i det nye efterlønsforlig. Euroreglerne er
dybt monetaristiske, og sådan kan man
blive ved!

EU er altså ikke et opgør med nationalisme,
men derimod en nationalisme i sig selv.
Samtidigt står det klart, at denne nationalisme både findes til højre og venstre i det
politiske landskab, men dette gør bestemt
Samtidig har EU de senere år overtaget en
ikke EU venstreorienteret. Tværtimod er
række af de mest udskældte neokonserEU-nationalismen jo et politisk forsøg på at
vative politikker, som vi kender dem fra
legitimere de nyliberale politikker som er
USA. Eksempelvis er man i fuld gang med
grundlaget for EU. Nyliberalismen adskiller
at kopiere Bush-administrationens samsig fra den klassiske liberalisme ved ikke
menblanding af stat og den private våbenat se staten som en hindring for markedet,
industri, som kaldes det militærindustrielle
men derimod at staten skal gå forrest for at
kompleks. I EU sker det i det nyoprettede
sikre et så effektivt og vidtgående marked
våbenagentur der samarbejder tæt med
som muligt. Dette ses i EU hvor det indre
og har til formål at styrke investeringer i
marked og varernes frie bevægelighed
den europæiske våbenindustri. Selvsamme
sættes over alt andet. Er et
våbenindustri havde desuden
tilsætningsstof godkendt i ét
repræsentanter med i eksland så skal det også være det
Tilstede- pertgrupperne under EU’s
i de andre. EU beskytter også
værelsen af forfatningskonvent, hvilket
i høj grad egne industrier med
nationalistiske udmøntede sig i oprustningsopbygningen af høje toldmure
argumenter i forpligtelsen i artikel 1-41 i
til skade for ulandene, mens
EU-debatten er forfatningen. Forfatningen blev
man vedtager udstrakte libeåbenlys. som bekendt stemt ned, men
raliseringer indadtil. Eksemparagraffen går igen i den nye
pelvis kan nævnes energi- og
traktat. Endelig har EU i sin
transportsektorerne foruden
sikkerhedspolitiske doktrin,
telekommunikation, postvæSolana-doktrinen, overtaget
senet og servicesektoren med
Vi skal fortsat den udskældte Bush-doktrin
det omstridte servicedirektiv.
gå forrest for med ret til forebyggende
Staterne skal anstrenge sig for
et andet Europa, angreb eller, som det hedder i
at give erhvervslivet bedst
og ikke mindst en Solana-doktrinen, ”at gribe ind
mulige vilkår. Som et led i Lisanden Verden. før problemerne opstår”. Med
sabonstrategien fra 2000, der
andre ord er der intet – absolut

”
”
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EU og venstrefløjen
DEBAT. Venstrefløjen må se at forstå at EU ikke per automatik en negativ størrelse, mener Søren Winther Lundby der er leder af Nyt Europa. Ellers vil venstrefløjen
miste muligheden af syne for at påvirke EU i en positiv retning således at unionen
bliver en progressiv politisk kraft der kan gøre verden til et bedre sted. Det haster.

Af Søren Winther Lundby
intet – belæg for at kalde EU for venstreorienteret
eller at tro på EU som en positiv global modvægt
til USA!

Venstrefløjens opgave
Venstrefløjen har traditionelt kæmpet for mere
demokrati, og for at beslutningerne træffes
så tæt på borgerne som muligt. Derfor skal vi
fastholde målet om en dansk udmeldelse af EU,
så vi kan frigøre os fra den nyliberalistiske og
udemokratiske centralisering i EU, som eksempelvis euroreglerne er udtryk for. Samtidig vil en
udmeldelse være den ultimativt største afvisning
af EU-nationalismen. Vi vil ikke påduttes en EUidentitet! En udmeldelse vil også give genlyd ude
i Europa og vise sociale bevægelser i de andre
lande, at EU-centralisering og nationalisme ikke
er uafvendelige størrelser, men tværtimod kan
bekæmpes. Derfor bør venstrefløjen styrke den
brede EU-modstand, som den findes i Folkebevægelsen mod EU. Her som andre steder gælder det
nemlig, at vi kan mere, når vi er flere! Men det er
samtidig vigtigt, at venstrefløjen ikke forfalder til
rent nationale strategier. Vi skal fortsat gå forrest
for et andet Europa, og ikke mindst en anden Verden. Vi skal i stigende grad føre EU-modstanden
ind i den globaliseringskritiske bevægelse, som vi
kender fra topmøderne og de sociale fora, og vi
skal udbrede den hjemlige diskussion om alternativer til EU til at være en international diskussion
på hele den europæiske venstrefløj. Sammen står
vi nemlig stærkere, og kampen er for vigtig til at
holde for os selv.
Jakob Lindblom er kandidat i statskundskab
med speciale i EU-nationalisme. Han er medlem
af Folkebevægelsen mod EU og Enhedslisten.
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”Kan EU være en progressiv politisk kraft?”
Spørgsmålet står øverst i den mail jeg har
fået fra Clarté redaktionen. Det får mig til
at tænke på den amerikanske filosof John
Dewey, en af mine (få) helte fra filosofiens
alenlange historie. Han noterede meget rigtigt at vi mennesker har en næsten uimodståelig tilbøjelighed til at tænke i absolutte
modsætninger. Ja-eller-nej, frem for både-og.
Indrømmet, jeg var fristet til uden videre
at svare ja på spørgsmålet om EU, som progressiv politisk kraft, men vil i stedet indlede med et mere korrekt ”det kommer an
på”. For det er netop sagens kerne. Hvorvidt
EU er eller kan blive en progressive politisk
kraft afhænger af mange forskellige faktorer.
Herunder ikke mindst den europæiske venstrefløjs gøren og laden.

EU, er den uregulerede globalisering. Utallige politiske aktører har fokus på globaliseringens udfordringer og muligheder. Alle
forsøger vi at finde svarene på de enorme,
grænseoverskridende udfordringer vi står
overfor. Opgaven er vanskelig, næsten uløselig, for uden demokrati, og uden politiske
redskaber er vi alvorligt stækkede i kampen
for globalisering med et menneskeligt ansigt. Politisk engagement og vilje er nødvendige, men ikke tilstrækkelige forudsætninger for at ændre verdens gang.
Progressive politiske aktører har således det
til fælles med dygtige håndværkere, at de
umuligt kan sikre overgangen fra individuel
vision til kollektiv realitet uden redskaber.
De forhåndenværende redskaber kan være
af svingende kvalitet, men helt uden redskaber går det ikke. Håndværkeren kan umuligt
bygge huse som kan modstå vind og vejr, og
den progressive politiske aktør kan umuligt
sikre den bedre verden som ligger for enden
af enhver progressiv vision.

Venstrefløjen kommer jeg tilbage til. Lad
mig allerførst, ligeledes i bedste John
Dewey-stil, grave et spadestik dybere og se
nærmere på det problem, som for mig at se
bør være udgangspunktet for venstrefløjens
debat om EU: Hvorfor har vi overhovedet
brug for en progressiv politisk
kraft i Europa og verden? Jeg
har selv haft stor gavn af følHvad enten
gende trekløver, som jeg synes
vi kan lide
virker opklarende for denne
det eller ej så fik
væsentlige debat:
Karl Marx mere ret

”

end som så da han
for 159 år siden
forudsagde at de
billige varepriser
ville skyde ’alle
kinesiske mure i
grus’.

1) Globalisering
2) Politiske Redskaber
3) Politiske Aktører
Problemet, og dermed udgangspunktet for debatten om
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Globalisering
Hvad enten vi kan lide det eller
ej så fik Karl Marx mere ret end
som så da han for 159 år siden
forudsagde at de billige varepriser ville skyde ”alle kinesiske
mure i grus”. Produktionen og
handlen med varer er altid gået
på kryds og tværs af landegrænser. Det nye er at disse aktiviteter i dag er globaliserede i
en udstrækning som er uden
sidestykke i menneskehedens
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historie. Alt sammen uden en tilsvarende
globalisering af demokratiet.
Globalisering handler blandt andet om effektivitet: For lidt over 10 år siden læste jeg
en artikel i Dagbladet Information, hvor der
stod at den vareproduktion (eksklusiv landbrugsvarer) som verdenssamfundet i 1900
var 365 dage om at producere i 1988 blev
produceret på 17 dage. Siden hen er effektiviteten bestemt ikke aftaget. Tværtimod.
Hvis det ikke allerede er tilfældet så sker
der meget snart det at den globale arbejdsstyrke på 3 milliarder mennesker i løbet af
én dag producerer den varemængde som
den globale arbejdsstyrke i 1900 var ét år
om at producere.

containeren kunne indfri. I dag fragtes
verdenssamfundets enorme vareproduktion
rundt mellem kontinenterne i 400 millioner
containere. Prognosen er lavet. A.P. Møller
forventer en fordobling af containertrafikken i 2014.

Alt i alt rummer globaliseringen en dynamik som er imponerende og givet vis
en medvirkende årsag til at 400 millioner
kinesere i de forgangne år har kunnet slide
sig ud af absolut fattigdom. Der er i det hele
taget gode grunde til at hæfte sig ved de
muligheder globaliseringen rummer.
”Vi bor alle side om side i en global verden,
og på længere sigt er det ikke til fordel for
nogen, at der findes øer af rigdom i fatGlobalisering handler også om ekspansion:
tigdommens hav. Vi har også brug for en
Den fantastiske effektivitet i produktionen
globalisering af ansvaret. Det er vores althar betydet at stadig flere varer har fået
overskyggende udfordring i det århundrede
en dramatisk aftagende bytteværdi. Stadig
vi netop har taget hul på,” sagde Nelson
flere af os kan aftage stadig flere varer for
Mandela for syv år siden. Vi skal på venstrestadig færre penge. Vi efterspørger af samme fløjen gøre os klart at hvis globaliseringens
grund varer uden at skænke det
dynamik kanaliseres i rigtig
en tanke om de er produceret
retning kan Nelson Mandelas
rundt om hjørnet eller på den
Hvis globali- vision om en globalisering med
anden side af kloden.
seringens et menneskeligt ansigt blive
dynamik virkelighed!
Hver dag trækker vi alle en
kanaliseres i
veksel på de muligheder som
rigtig retning kan Hvis der derimod sker det
The Box, containeren, stiller
Nelson Mandelas at globaliseringens dynamik
til rådighed. For 50 år siden
vision om en trækker i den forkerte retning
forlod det første containerskib
globalisering med kan det gå helt galt. SkræksceNewark i Europa med kurs
et menneskeligt nariet er til at få øje på. I 2050
mod Houston i USA. Om bord
ansigt blive er der 9 milliarder mennesker
var 58 containere. Umiddelvirkelighed. på Jorden. Cirka 3,5 gange den
bart efter fulgte Korea-krigens
verdensbefolkning som 100 år
logistiske behov som kun
tidligere netop havde begravet

”
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den anden verdenskrigs 50 millioner døde.
Forestil dig en verden, med 9 milliarder
mennesker, fordelt på flere end 200 nationalstater, som ene og alene har fokus på
egen dagsorden og eget behov for råstoffer
til den produktion som først og fremmest
skal sikre egne borgeres velstand. Koste
hvad det koste vil.
Selv i dette skrækscenarium vil der være
demokrati, men kun i nationale reservater.
Det er en verden uden demokrati på tværs
af landegrænser. Et verdenssamfund, hvor
de stærkes ret er gældende ret. Det siger sig
selv, at en sådan verden vil ligge fjernt fra
venstrefløjens vision om demokrati, menneskerettigheder, gode sociale forhold og
bæredygtig udvikling.

På dette punkt er jeg optimist. Millioner
af mennesker verden over deler ønsket
om et liv i tryghed og stadig udvikling, og
reagerer på præcis de samme problemstillinger, som du og jeg. Et slagkraftigt, globalt
og progressivt ”vi” kan organiseres. Vi
mennesker er ikke mere forskellige end som
så. Desværre forsøger mange - det er dem
jeg kalder kulturrelativisterne - at bilde os
alle sammen ind at mennesker i ét land er
væsensforskellige fra mennesker i andre
lande. Og at ”rigtigt” og ”forkert” står og
falder med om man er i det ene eller andet
land. På den konto argumenteres der imod
muligheden for at etablere demokrati på
tværs af landegrænser. Ja, selv menneskerettighedsspørgsmålet kan der pludselig
dispenseres fra.

Politiske Aktører

Venstrefløjen og – mere bredt – centrumHvad skal vi stille op? Indledningsvis bør
venstre står alt i alt med tre overordnede
venstrefløjen se nærmere på ordet ”vi”.
opgaver. For det første må vi styrke vores
Hvem tæller med i det ”vi”, som skal udgøre samarbejde på tværs af landegrænser, i
den progressive politiske kraft i en stadig
Europa såvel som i resten af verden. For det
mere globaliseret verden? Indsigten er
andet må vi i fællesskab diskutere os frem
banal, men ikke desto mindre overset. Hvis
til pragmatisk-visionære svar på globa”vi” kun dækker over progresliseringens udfordringer og
sive i en enkelt nationalstat
muligheder. Og for det tredje
kommer vi ikke ud af stedet.
Efterhånden må vi forsøge at omsætte disse
I en globaliseret verden må
som de svar til virkelighed via denne
”vi” nødvendigvis have alle
kontinentale verdens politiske redskaber.
verdens progressive som redemokratier ser Herunder EU, som vi i samme
ference og mål. En slagkraftig
dagens lys vil åndedrag må arbejde for at
politisk bevægelse skal i sidste
det blive stadig styrke og demokratisere.
ende tælle millioner af aktører.
mere realistisk at
Danmarks befolkning gange
supplere med en Politiske Redskaber
10, 100, eller måske endda
global overligger. Jeg er føderalist. Jeg er
1000.
overbevist om, at det både er

”
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nødvendigt og muligt at sikre stadig mere
demokrati lokalt, nationalt og kontinentalt
og globalt. EU spiller i denne sammenhæng en helt afgørende rolle, som et første
forsøg på at skabe demokrati på tværs af
landegrænser, kulturer, sprog, traditioner,
religion og andre skillelinier. Hvis eksperimentet falder overbevisende ud er vejen
i endnu højere grad banet for tilsvarende
tiltag i AU, ASEAN, NAFTA, MERCOSUR og
andre kontinentale samarbejdsfora.

EU er det allerede lykkes at løfte miljøstandarderne ikke kun i Europa som helhed,
men også i Danmark. Også på menneskerettighedsområdet kan ingen komme uden om
at det i disse år er EU der fører an.
Alt dette ændrer imidlertid ikke ved at vi
skal meget længere. Både når det handler
om demokrati, menneskerettigheder, sociale forhold og miljø, men også i forhold til
EU’s globale rolle. I Nyt Europa tror vi på en
strategi, hvor valget til Europa-Parlamentet
i 2009 kan blive afgørende. Indholdet i den
europæiske forfatnings artikel 20 og 27 kom
nemlig med over i den reformtraktat som
Det europæiske Råd blev enige om på sommerens topmøde i Bruxelles. Det betyder i
praksis at Europa-Parlamentet i 2009 vil få
afgørende indflydelse på valget af præsidenten for EU-kommissionen.

EU er
udemokratisk!

Lidt diktatur
skal en mand
vel kunne
tåle!

Efterhånden som de kontinentale demokratier ser dagens lys vil det blive stadig mere
realistisk at supplere med en global overligger. Nyt Europa har af samme grund været
med til at søsætte den globale kampagne
for et Verdensparlament i FN-regi. Jeg ved
godt, at mange i dag betragter et verdensomspændende demokrati som noget af et
fatamorgana. Men hvis det lykkes nulevende generationer at sikre et godt udgangsPræsidentvalget
punkt så er jeg ikke i tvivl om, at kommenCentrum-venstre partierne i Europa-Parde generationer kan fuldføre arbejdet.
lamentet bør allerede nu forberede sig på
Så meget desto vigtigere er det at Europas
et ægte præsidentvalg. Forud for valget
centrum-venstre sætter alt ind på at udvikle til Europa-Parlamentet må de hver især
EU til et stærkt og demokratisk
stille med en kandidat til
samarbejde. Det skal vi gøre
posten som præsident for den
samtidig med, at vi kæmper for
Fedtspillets EU-kommission som i det hele
at få vores politik igennem, via
tid er slut for taget bør politiseres og i fremEU. Det vil sige løsninger, som
venstrefløjen i tiden udgøre EU’s regering.
ikke kun har positiv betydning
Danmark. Selvfølgelig vil de respekfor op mod en halv milliard
tive kandidater få brug for et
EU-borgere, men i sidste ende
sammenhængende politisk
også for verdenssamfundets
program, som de kan præsen6,6 milliarder mennesker. Optere for vælgerne i EU. Denne
gaven er ikke let, men den er
strategi vil betyde, at vi som
heller ikke uoverkommelig. Via
vælgere får en reel mulighed

”
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for at spotte det eller de partier som har de
bedste svar på globaliseringens udfordringer og muligheder.
I de gryende nationale demokratier kæmpede venstrefløjen for 100 år siden en hård
kamp mod højrefløjen. I dag kan vi prise os
lykkelige for, at venstrefløjen ikke veg tilbage i kampen om en plads i ”borgerskabets”
institutioner. En tro kopi af denne tvekamp
udspiller sig nu i Europa. Jeg hører ikke til
de der mener, at det politiske højre-venstre
skema er opløst i et postmoderne syrebad.
Vi skylder vores efterkommere at kæmpe
den politiske kamp i EU up front, for det
forpligtende europæiske samarbejde kan
blive fremtidens progressive politiske kraft.
Ikke kun for Europa, men for hele verden.
Hvorvidt det bliver tilfældet kommer i vid
udstrækning til at afhænge af centrum-venstre og venstrefløjens gøren og laden. Vil
vi i tide forene progressive i alle lande? Vil
vi i tide tilkæmpe os en stærk plads i EU’s
lovgivningsarbejde? Vi er nået til et punkt
i EU’s udvikling, hvor bolden nu ligger på
vores egen banehalvdel. Vi må præge EU, og
alt i alt sikre det grundlag, som vil gøre det
muligt for kommende generationer, vores

børn og børnebørn, at slutte cirklen og
virkeliggøre det globale demokrati. Vi må
sikre, at 9 milliarder mennesker kan leve
side om side i 2050.

2050-testen
Alle partier, græsrodsorganisationer og
andre som opfatter sig selv som progressive
bør i denne forbindelse udsætte sig selv for
2050-testen: Vil den politik og de forslag
vi står for sikre kommende generationer
et grundlag med mere demokrati på tværs
af landegrænser? Der står globalisering på
tavlen. Alle kinesiske mure skydes i grus.
Spørgsmålet er om vi i tide formår at supplere med mere demokrati. Chancen er til
stede. Forpasser vi chancen? I givet fald
skal vi gøre os klart, at ”vi” ikke er EU, men
os selv. Venstrefløjen i Danmark, Europa og
resten af verden. Bolden ligger på din og
min banehalvdel. Fedtspillets tid er slut for
venstrefløjen i Danmark.
Søren Winther Lundby er Administrerende
leder af Nyt Europa og medlem af Socialdemokraterne. Han har tidligere udgivet
bogen Alle Kinesiske Mure Skydes i Grus
(1997).

Mød Det Ny Clarté!

Kan EU være en progressiv kraft? Kan man være internationalist
hvis man er imod projektet? Er EU en modvægt til USA?
Hvad er i det hele taget alternativet til unionen?
Det Ny Clarté byder op til debat om EU med henholdsvis
en tilhænger og en modstander fra venstrefløjen.
Danmarks Sociale Forum. Fredag d. 28. september, kl. 16.00-18.00
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debatkommentar

Den zionistiske anti-semitismes
forunderlige opblomstring
I anledning af udgivelsen af Eric Martys bog Une querelle avec Alain Badiou, philosophe
[En strid med Alain Badiou, filosof], Paris: Gallimard 2007.

OPLYSNING. Sidste år blev den franske filosof Alain Badiou mødt af beskyldninger for at
være anti-semit og holocaustrevisionist, beskyldninger der også er blevet gentaget i danske medier. Det førte til en heftig offentlig debat om jødernes tvetydige status: Repræsenterer de en særlig livsform med særrettigheder til en stat i Palæstina, eller repræsenterer
de en hjemløs og rodløs kosmopolitanisme? I nærværende kommentar til det seneste
indlæg i debatten illustrerer den slovenske filosof Slavoj Žižek at polemikken angår alle
på venstrefløjen og omhandler et langt vigtigere spørgsmål: Handler emancipations-politik om at være tro mod særinteresser eller om et mere universelt projekt?

Af Slavoj Žižek
Måske var den væsentligste intellektuelle
begivenhed i Frankrig sidste år det velkoordinerede angreb på Alain Badious værk. Først
kom en række artikler i Le Monde, derefter en
hel klynge af artikler i Les temps modernes
[kendt fransk politisk, filosofisk og litterært
tidsskrift, red.] og nu endelig Eric Martys bog.
Den røde tråd i alle disse angreb er anklagen
mod Badiou for at være anti-semitisk og endda fordækt holocaust-revisionist. Angrebene
blev ikke udløst af udgivelsen af Badious
mesterværk Logiques des mondes (Verdenernes logik) – en systematisk fremstilling
af hans tænkning – men af en lille samling af
korte politiske tekster, Circonstances 3 [Omstændigheder 3, red.], skrevet sammen med
Cecile Winter, der omhandler ”navnet jøde”,
og hvori han kritiserer den politiske udnyttelse af holocaust, plæderer for genoplivelsen
af den ”universalistiske” jødiske identitet og
forsvarer ”ét-stats”-løsningen på Israel-Palæstina-konflikten.

Alain Badiou (f. 1937). Frankrigs måske
mest nulevende fremtrædende filosof.
Inspireret af Marx’ begreb om proletariatet
som den universelle klasse – altså den
klasse der, modsat borgerskabet, ikke
repræsenterer særinteresser – betoner
hans politiske tænkning, der har rødder i
den franske maoisme, forbindelsen mellem
lokale politiske kampe (f.eks. for papirløses (illegale indvandreres) rettigheder i
Frankrig) og et universelt lighedsprincip.
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De voldsomme følelsesudbrud viser hvad der
er på spil i denne kamp der i overvejende grad
udkæmpes blandt lacanianere [tilhængere af
den psykoanalytiske retning der er inspireret af Jacques Lacan, som Žižek selv, red.],
således at det på en måde også er kampen
om Lacans politiske arv. Endnu mere ironisk
er det at denne kamp hovedsagelig foregår
blandt eks-maoister (Badiou, Milner, Lévy,
Miller, Regnault), hvor den har ført til mange
ødelagte venskaber (for eksempel mellem Badiou og Jean-Claude Milner). Kampen
handler om hvilken status man skal tildele den
Sag som politiske subjekter kæmper for. Er
denne Sag i princippet universel eller er den
på den ene eller anden måde rodfæstet i en
mere substantiel særskilt identitet? De ”jødiske maoisters” position er at ”jøder” er en
sådan Sag: ”Jøder” repræsenterer det der går
imod nutidens globale trend, der går ud på at
overvinde alle begrænsninger. Navnet ”jøde”
repræsenterer den mest basale troskab mod
det man er, og således også modstanden

Han er kritisk over for staten som sådan og
vægter således unddragelsen fra denne og
nødvendigheden af at politik må foregå på
afstand af staten, dvs. ikke søge overtagelse af statsmagten, men på ikke-parlamentarisk vis stille krav til staten ud fra
lighedsprincippet (f.eks. om legalisering af
papirløse). I oktober måned gæster Alain
Badiou Københavns og Århus’ universiteter.
Alain Badious Grundrids af metapolitikken
er for nylig udkommet på dansk.
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mod det som Deleuze kaldte den kapitalistiske ”deterritorialisering”, det at alle stabile
symbolske identiteter bliver ”flydende”.
I samklang med dette hævder François
Regnault at nutidens venstrefløj kræver af
jøderne (i langt højere grad end af andre
etniske grupper) at de ”giver efter i forhold
til deres navn” en reference til Lacans etiske
maksime: ”Giv ikke efter i forhold til dit begær.” Jøderne udgør her en undtagelse: I det
liberale multikulturalistiske perspektiv kan
alle grupper hævde deres identitet – alle undtagen jøderne, hvis selv-hævdelse netop er
lig med zionistisk racisme. Man bør her huske
på at det samme skifte fra radikal emancipations-politik til troskab mod det jødiske navn
allerede er antydet med Frankfurterskolens
skæbne, især i Horkheimers sene tekster.
I modsætning til denne tilgang insisterer Badiou og andre på troskaben mod en universel
Sag som ikke kan grundlægges i et særskilt,
bestemt indhold (som for eksempel etniske
eller religiøse rødder). Ud fra dette synspunkt
er troskaben mod navnet ”jøder” modstykket
til (den tavse anerkendelse af) de autentiske
emancipations-kampes nederlag. Intet under
at de der kræver troskab mod navnet ”jøde”
også er dem der advarer os mod de ”totalitære” farer ved enhver radikal emancipationsbevægelse. Deres basale påstand er at vi
alle fuldt ud skal acceptere vores situations
grundlæggende endelighed og begrænsethed, og at alle former for totalitarisme
fornægter denne endelighed. I vores civilisation er den Jødiske Lov det vigtigste symbol
for denne endelighed, og det er derfor at alle

69

forsøg på at overskride Loven i retning af den
alt-omfavnende Kærlighed (fra kristendommen via de franske jacobinere til stalinismen)
nødvendigvis må ende med totalitær terror.
For at sige det ligeud så er jøderne, med
deres troskab mod deres Lov, den yderste
forhindring for at man kan overskride alle
splittelser og nå til en altomfattende enhed
og fleksibilitet, og det er derfor at den eneste
løsning på det jødiske spørgsmål for totalitære universalister er den ”endelige løsning”,
deres tilintetgørelse. Det er da intet under
at Jean-Claude Milner ser nutidens forenede
demokratiske Europa som en fortsættelse af
nazisternes anti-semitisme med andre midler.
Men hvis man ser på det moderne Europas
historie, er det da imidlertid ikke således at
de der støttede kampen for universalitet
– fra Spinoza til Marx og Freud – netop var
ateistiske jøder? Det ironiske er at jøderne
i anti-semitismens historie repræsenterer
begge disse poler: Til tider repræsenterer
de den stædige tilknytning til deres særlige
livsform, hvilket forhindrer dem i at blive
fuldgyldige borgere i den stat de lever i. Til
andre tider repræsenterer de en hjemløs og
rodløs kosmopolitanisme der ikke tager sig
af særskilte etniske former. Det første som
man må erindre er altså at denne kamp (også)
er den jødiske identitet iboende. Og måske
er denne jødiske kamp vores vigtigste kamp
i dag, nemlig kampen mellem troskaben mod
den messianske tilskyndelse og den reaktive
(i den præcise nietzscheanske betydning af
ordet) ”frygt-politik”, der fokuserer på beskyttelsen af ens særskilte identitet.
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kommentar

ANti-totalitært. De såkaldt “nye
filosoffer”, som den allestedsnærværende
celebrity Bernard Henry Lévy, har gjort
karriere på at forbinde marxismen med
totalitarisme. Nu er sigtekornet blevet
stillet ind på Alain Badiou.

PrædikatER. I løbet af det sidste år er den
radikale franske filosof Alain Badiou blevet
hængt ud i franske medier som anti-semit,
maoist og fascist.

Jødernes priviligerede rolle i etableringen af
den stigende genklang som Alain Badious
den sfære der er præget af hvad Kant kaldte
tænkning vækker, karakteriseret den som
den ”offentlige brug af fornuften”, beror på
”den mest voldelige filosofi og et symptom
deres unddragelse fra enhver statsmagt.
på radikalitetens genkomst og antitotalitaDet er ikke deres monoteismes abstraktrismens kollaps” – en ærlig indrømmelse af at
universelle natur, men deres særstilling der
det lange og ihærdige arbejde der er blevet
kommer af at de aldrig fuldt ud passer ind i
foretaget af alle mulige ”anti-totalitarister”,
et organisk nationalstatsligt fællesskab der
forsvarere af menneskerettighederne, modgør dem til den umiddelbare inkarnation af
standere af ”gamle venstrefløjs-paradigmer”,
universaliteten. Det er derfor ikke underligt
fra de franske nye filosoffer [Franske borgerat en ny jøde-figur er opstået med etablerinlige filosoffer som bl.a. tæller André Glucksgen af den jødiske nationalstat: En jøde, der
mann og Bernard Henry Lévy, især kendte for
modsætter sig identifikationen med staten
at sammenkæde marxisme og totalitarisme,
Israel og nægter at acceptere staten Israel
red.] til liberale neo-konservative, har slået
som sit sande hjem, en jøde der unddrager
fejl. Det der skulle have været dødt, smidt
sig denne stat. Denne jøde inkluderer staten
bort og grundigt bragt i vanry, vender nu tilIsrael blandt de stater som han insisterer på
bage med fuld kraft – blandt andet i Badious
at bevare en afstand til. Også i denne stats
tænkning. Man forstår deres fortvivlelse: Når
sprækker vil han nemlig leve. Det er denne
de nu i årtier, ikke blot i lærde traktater, men
uhyggelige jøde der er genstand for hvad man også i massemedierne, har forklaret faren ved
ikke kan betegne som andet end zionistisk
de totalitære ”Mestertænkere” for enhver
anti-semitisme. Zionisterne opfatter ham
der ønskede at lytte (og mange, der ikke
som det fremmede overskud
ønskede det), hvordan kan det
der forstyrrer deres nationalda være at denne filosofi vender
stats-fællesskab. Disse jøder,
Kampen tilbage i sin mest voldsomme
”jødernes egne jøder”, værdige
handler om form? Fattede folk virkelig ikke
efterfølgere til Spinoza, er de
hvilken status man at sådanne farlige utopiers tid
eneste jøder der i dag fortsat inskal tildele den er ovre? Eller har vi at gøre med
sisterer på den ”offentlige brug
Sag som politiske en besynderlig uudryddelig
af fornuften”, idet de nægter
subjekter kæmper blindhed, en medfødt antropoloat lade deres brug af fornuften
for. Er denne gisk konstant, en tendens til at
underordne nationalstatens
Sag i princippet bukke under for den totalitære
”private område.”
universel eller er fristelse?

”

Det er således let at gætte
sig til den sande baggrund for
denne konflikt. Alain Finkelkraut
har for nylig i en kommentar til
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den på den ene
eller anden måde
rodfæstet i en
mere substantiel
særskilt identitet?

Vi bør ikke lade os narre af
Badious bagvaskeres anti-totalitære advarsler. Det som kampen
nemlig virkelig handler om er
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Oplysningens, den europæiske modernitets,
skæbne. Den position der ligger til grund
for Badious kritikere, er en mistro til Oplysningen. De er tilbøjelige til at skyde skylden
for det tyvende århundredes etisk-politiske
katastrofer på hele den vestlige metafysiks
tradition, som antages at føre i en direkte
linie ”fra Platon til Nato” (eller snarere Gulag)
– overgangen fra det filosofiske begreb om
totalitet til politisk totalitarisme er uundgåelig. Badious kritikere fungerer i virkeligheden
som en slags ”Filosofisk politi” hvis opgave er
– ved en nærlæsning af Platons dialoger eller
af Rousseaus afhandling om samfundspagten
– at opfange de spor der viser at en politisk
forbrydelse vil blive begået. De er agenter for
et nyt Denkverbot, den postmoderne liberalismes Zhdanovister.
På den anden side, selvom Badious tænkning
er meget forskellig fra Habermas’ så er de
fælles om tilslutningen til Oplysningen og
dens universelle værdier. Oplysningen har
endnu ikke udtømt sit potentiale, enhver
kritik af Oplysningen bør være en immanent
selvkritik. Så for dem begge fortsætter
Oplysningens projekt, og enhver krise er en
anledning til at bevæge sig endnu længere
– eller, for at citere de sidste ord i Samuel
Becketts Den Unævnelige: I stilheden ved du
ikke, du må fortsætte, jeg kan ikke fortsætte,
jeg fortsætter.
Som Badiou selv ville have formuleret det på
sin unikke platoniske vis: Sande universeltemancipatoriske idéer er evige, de kan ikke
ødelægges, de vil altid vende tilbage, hver
gang de proklameres døde. Så Badiou behø-
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ver blot klart og tydeligt at fremføre disse
idéer igen, og den anti-totalitære tænkning
fremstår da i al sin elendighed som det den
virkelig er, nemlig en pseudo-teoretisering af
de laveste opportunistiske frygtfølelser og
overlevelsesinstinkter.
Der knytter sig en meget fransk provinsiel
aroma til denne kamp: Misundelsen blandt de
nye filosoffer, der selv med al mulig mediestøtte og deres fulde engagement i den
anti-kommunistiske kolde krig, og nu i Krigen
mod terror, ikke opnåede at vække nogen
som helst seriøs interesse uden for Frankrig
og således blev udstillet som et provinsielt
fransk fænomen. Bernard Henry-Lévys nylige
rejsebeskrivelse fra USA – et forsøg på at
genopfinde sig selv som en ny Tocqueville
– blev mødt af hån i USA. Det eneste interessante aspekt ved hans USA-tour for at
promovere bogen var rygtet om hans affære
med Sharon Stone. Fakta er nu engang at der i
de seneste år er tre navne der repræsenterer
fransk politisk tænkning i den angelsaksiske
verden: Alain Badiou, Jacques Rancière og
Etienne Balibar. Og de fortjener det – for en
gangs skyld er historien retfærdig.
Slavoj Žižek er slovensk, psykoanalytisk
inspireret filosof. På dansk er bl.a. udkommet hans bøger ”Velkommen til virkelighedens ørken” (2002) og ”Irak – den lånte
kedel” (2006). Žižek er i dag International
Director på The Birkbech Institute for the
Humanities.
Oversat fra engelsk af Kåre Blinkenberg
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Det frustrerede dyr USA
IMPERIALISME. Enhver revolutionær befrielsesbevægelse må først og fremmest ”udadministrere” imperialisten og dens marionetregering og således opbygge alternativ
legitimitet. Deres håb er det imperialistiske styres moralske nederlag. Dette er en af de
vigtige pointer i Eqbal Ahmads uomgængelige, mangefacetterede forfatterskab.

Af Kåre Blinkenberg

Eqbal Ahmad: The Selected Writings,
Columbia University Press, 2006,
664 sider.
Den formentlig vigtigste arv som imperialisme-teoretikeren Eqbal Ahmad har efterladt,
er spørgsmålet om kontinuiteten af den
internationale politik i forhold til den tredje
verden. Ahmad døde i 1999, tilsyneladende
ubemærket i Danmark, men til stor begrædelse for prominente intellektuelle som
Noam Chomsky, Edward Said og Howard
Zinn.
Ahmads udvalgte skrifter er ganske
enkelt uomgængelig læsning for enhver der
interesserer sig for international politik i
almindelighed og den tredje verden i særdeleshed. Og interesserer man sig ikke for
disse emner, er Ahmad også et ”must read”,
eftersom han med sine særdeles velskrevne
og passionerede artikler kan vække enhvers
interesse. En anden pointe er netop at den
vestlige tænkning – med sit fokus på den
”kolde krig” mellem supermagterne USA og
USSR – har været med til at lukke øjnene for
den tredje verdens problemer.
Ahmad blev født i Indien (1933) og levede
mange af sine sene år i Pakistan, i mellemtiden boede og underviste han i USA og var
en del af fredsbevægelsen der. Han havde
personlige kontakter med såvel lederne
af det algeriske oprør mod Frankrig som
lederne af den palæstinensiske frihedskamp.
Ahmads øjne var således vidt åbne, og han
kan hjælpe os med at åbne vore.
Lad mig kort præsentere de vigtigste
pointer i Ahmads forfatterskab:
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·

USA fejler når det med dets såkaldte
”oprørsbekæmpelses”-strategi ensidigt fokuserer på militære løsninger og opbygning
af politiske institutioner og glemmer den
endnu vigtigere ideologiske og værdimæssige kamp, som nationale, revolutionære
befrielseskampe (”oprørene”) indebærer.
· Enhver revolutionær befrielsesbevægelse
må først og fremmest ”ud-administrere
fjenden” og dermed opbygge alternativ
legitimitet. Deres håb er det imperialistiske
styres moralske nederlag.
· Med dets fokus på militære løsninger har
USAs ”oprørsbekæmpelses”-strategi en iboende logisk tendens til at måtte ende med
folkedrab.
· Den ”kolde krig” er et forkert udgangspunkt for at forstå tiden efter Anden Verdenskrig. Den ”kolde krig” var ikke en ”lang
fred”, som mange har påstået, men blot én
variant af et gloende hedt imperialistisk
krigssystem (ca. 21 mio. døde, 1945-90), der
ikke sluttede med Murens fald.
· Den særlige imperialistiske form for
modernisering der er foregået i den tredje
verden, forklarer den nutidige krise i den
muslimske del af verden. Moderniseringen
har som i Vesten smadret fortidens strukturer, men imperialismen i den tredje verden
har gjort at intet ønskværdigt alternativ til
disse strukturer er opstået.
· Vi må – i forlængelse af Edward Saids
arbejde – dekonstruere Vestens stereotype
billeder af islam, men også det fundamentalistiske billede af islam, der er ligeså ahistorisk og farligt.
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Jeg vil i det følgende blot kommentere de
tre første pointer.

med befrielseshærens ideologi og værdier.
Kort sagt: Amerikanerne ”ser dansen, men
hører ikke musikken.”
Det var ikke kun venstrefløjen i halvfjerdNår de liberale idealister i den amerikanserne der læste Mao. Også sikkerhedseksske administration har tabt kampen, og maperterne i den amerikanske administration
rionetregeringen er totalt moralsk isoleret,
har opsnappet hans famøse diktum om at
er der kun to løsninger tilbage: tilbagetræk”befolkningen er for guerillaer, hvad vandet
ning (som Frankrig i Algeriet) eller fortsat
er for fisk” – befrielseshære trives, rekrutkrig med rene militære løsninger. Fortsat krig
terer og skjuler sig effektivt blandt lokaler dyrt både økonomisk og politisk, blandt
befolkningen. Således peger Ahmad på at
andet i form af soldater der vender hjem i
anti-oprørs-strategien under Vietnam-krigen kister, så den anden løsning følges oftest
ganske logisk bestod i at ”dræne vandet”.
af en stigende teknologisk mekanisering af
krigen: GI’s erstattes af B52’ere; omkostninDenne eufemisme for folkedrab er ifølge
Ahmad ikke tilfældig. Problemet er at et
gerne for USA falder, men omkostningerne
styre kun kan opretholde sig selv hvis det
for lokalbefolkningen er enorme. Med endnu
har legitimitet, og som Ahmad kontant
en af Ahmads slående formuleringer: ”[D]en
fastslår: ”Ingen fremmanglende omformning
med magt har evnen til
af den ’glubske hund’ til
at udstyre en national
Eqbal Ahmad var en ’hankat’ frembringer
regering med legitimitet”.
måske den mest skarp- et frustreret dyr begavet
Når en frihedsbevægelse
sindige og originale anti- med neofascistiske egensåledes kæmper politisk
imperialistiske analytiker skaber og folkemordsfor at opnå befolkningens
af verdenssituationen i tendenser.”
støtte, har en imperialiefterkrigstiden. Ahmads
Ahmads tekster om
stisk marionetregering
temaer var hele tiden Vietnam er vigtige af to
ikke en chance. USA har
befrielse og uretfærdighed, grunde: For det første
tilsyneladende ikke foreller hvordan man opnår det understreger de betydstået dette. Ahmad fastførste uden at reproducere ningen af politisk legitimilår at man bliver ”oprører”
mere af det andet. I vores tet for oprørsbevægelser.
på grundlag af en ”intens
gamle, blodige århundrede En frihedskamp må først
værdi-tilslutning”, men
har menneskeligheden og og fremmest bestå i at
den amerikanske ”oprørsden ægte sekularisme ikke ud-administrere fjenden
bekæmpelses-strategi” i
haft nogen mere fornem og i politisk-ideologisk
Vietnam var rent militært
forkæmper.” arbejde, og først i anden
og institutionelt orienterække i militære løsninret; den beskæftigede sig
Edward Said, ger. Det allervigtigste
kun i beskedent omfang
forfatter til bogen Orientalisme. er fjendens moralske

”
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Arbejderhistorie
ANMELDELSER. Tidligere i år udkom et større værk om arbejderbevægelsens historie.
Anmeldelserne af dette værk er ganske underholdende og afslørende læsning – ud over
velvilje og ros bliver vi klogere. Peter Hegner Bonfils anmelder her anmeldelserne af
”Arbejdernes historie i Danmark 1800-2000”.

Af Peter Hegner Bonfils

isolation, i første omgang lokalt, men lige så
vigtigt internationalt, eftersom international
støtte fra verdens magtcentre er det eneste
der kan stoppe folkemordet (Vietnamkrigen
stoppede på grund af fredsbevægelsen i
USA).
For det andet fordi der er mange slående
paralleller mellem Vietnam og Irak (men
selvfølgelig også mange forskelle). En af
Ahmads pointer er netop at Vietnam ikke
var en tilfældig fejl, sådan som mange i USA
påstod. Nej, det var et logisk resultat af den
imperialistiske strategi, når den møder effektivt oprør. Spørgsmålet er om tilstanden i
Irak i dag heller ikke er en tilfældig ”svipser”?
Det er tydeligt at USA heller ikke i Irak
har formået at udstyre marionetregeringen
med legitimitet, og resultatet er oprør og en
omsiggribende borgerkrig. USA (og Danmark)
har ensidigt fokuseret på institutioner og
militær og intet fået ud af det. Desuden er
krigen ved at være tabt på hjemmefronten
for USA. Ahmads tekster er faktisk uhyggelig
læsning. Har han ret i at støtte til oprørerne
fra det internationale samfund er det eneste
der kan forhindre folkemord, går vi en slem
(værre) fremtid i møde i Irak. Oprørerne har
nemlig godt nok sikret en vis lokal opbakning, men til gengæld er støtten fra vestlige
fredsbevægelser minimal i forhold til under
Vietnam-krigen. Måske har USA alligevel lært
noget siden Vietnam: Del og hersk. Dette
har dog ikke gjort verden til et bedre sted at
leve.

tænkning. For det første er det deprimerende læsning. Ahmad mangler kort sagt at
pege på et håb, for uden håb er der ingen effektiv politisk kamp. For det andet mangler
Ahmad en anvisning af det alternativ der
mangler i den tredje verden. Kort sagt: Er
socialisme vejen frem? Lidt naivt synes han
at ”nøjes med” at håbe på en ikke-autoritær
”sekularisering”, ”et rimeligt og demokratisk
samfund” og ”interkulturel dialog”. For det
tredje peger han på at man ikke kan nøjes
med standard-marxistiske imperialismeteorier. Ser man blot på relationerne mellem
den første og tredje verden, misser man
en masse nuance-forskelle mellem tredje
verdenslandene. Det kan for så vidt være
rigtigt, men Ahmad glemmer at de bedste
videnskabelige teorier netop må sortere i
forskelle og forklare de væsentligste forhold
ud fra færrest mulige faktorer. Populært
sagt: Et landkort, der medtager alle detaljer,
er ubrugeligt, da det er lige så uhåndterbart
som virkeligheden. Og marxismens imperialismeteorier forklarer med ganske få faktorer
de væsentligste forhold i international
politik. Sidst men ikke mindst er Ahmad uklar
i spørgsmålet om intervention. På den ene
side kritiserer han ud fra et princip om national suverænitet den USA-anførte invasion i
Irak i den første Golf-krig. På den anden side
kritiserer han at man tøvede med at intervenere i Bosnien/Serbien. Jovist, det illustrerer
USA’s hykleri, men desværre på bekostning
af uklare principper.

Jeg har hermed kun kunnet give et glimt af
Ahmads vigtighed. Alligevel vil jeg her til
sidst påpege et par problemer med hans

Kåre Blinkenberg er kandidat i idéhistorie
og samfundsfag.
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Kryptonazister?!
I Jyllands Postens (JP) anmeldelse erklærer
Henrik Gade Jensen (HGJ) at det er på tide
”at slippe de ideologiske tøjler” – og det
gør han så: ”En arbejdernes danmarkshistorie burde være alle arbejdende danskeres
historie, også kapitalister, entreprenører
og spekulanter, der har udfyldt en lige så
vigtig samfundsfunktion som svedige
fabriksarbejdere.” Hvis han ellers havde
læst indledningen til bogen, kunne han
have lært lidt faktuelt om produktionsmidler, udbytning med videre. Men måske skal
vi ikke undre os så meget. Denne HGJ har
nemlig for længst lagt sine kort på bordet.
Som overskriften på et indlæg i Politiken
af HGJ formulerede det: ”Der bor en nazist
i os alle.” Det tvivler jeg godt nok på, men
det er da muligt at det er et slags slogan
ude på JP. I hvert fald er det et ubehageligt
historisk ekko, der runger fra JP’s spalter,
når vi af HGJ skal belæres om den rette ”vier-alle-i-samme-båd-tænkning”. Den slags
ideologiske nonsens var der meget af i det
tredje rige, og det ville sikkert også være
rigtigt i dag hvis der vel at mærke boede en
nazist i os alle.

Højskolevrøvl
I Politiken slår historiker, højskolemand og
adjunkt Jes Fabricius Møller (JFM) sig løs. Vi
får blandt andet at vide at hovedparten af
arbejderbevægelsens ”…eksistens og berettigelse befinder sig i fortiden…” Og som
om det ikke var nok så trænger ”individualiseringen” og arbejdskraftens frie bevægelighed sig på og kampen ”mod denne proces
føres med den uforsonlige bitterhed,
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hvormed fagbevægelsen har ført alle sine
kampe.” Så kan vi lære det. Det er jo os der
er bitre – ikke JFM. Til sidst byder JFM på
lidt oplysning til borgerne om samfundet:
”Vil man oplyses om danmarkshistorien
udtrykt med en lidt diffus velvilje over for
venstrefløjen i bredeste forstand, uden at
være dogmatisk marxistisk, er denne bog
udmærket, men den virker ikke som det
indlysende valg i en situation, hvor der er
brug for nyorientering og kritisk afstand.”
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En fortælling om Sverige
SYMPTOMER? I starten af 90’erne fejede en bølge af racisme hen over Sverige. Det mest
ekstreme udtryk var ”Lasermanden”, der udførte 11 attentater mod ”racefremmede”.
Michael Hunnicke anmelder her non-fiktion krimien ”Lasermanden – en racist ser rødt.”

Af Michael Hunnicke

Jeg hilser den diffuse velvilje velkommen.
Men hvad skal ”nyorientering og kritisk afstand” betyde? Jeg ved det ikke helt, men
det har måske noget at gøre med polakker, der skal have max. 5 kr. i timen og bo i
containere? Eller besættelsesstyrker der
skal ”nyorienteres” mod Afghanistan – når
de nu har lidt nederlag i Irak? Og ”kritisk
afstand” må selvsagt være noget JFM og
andet godtfolk skal holde til smudsige
arbejdere med ”enslydende stillingsbeskrivelser”. Selvom det selvfølgelig også kunne
være afstand til slavearbejdere rundt om i
verden – der er mange muligheder, når man
vil holde ”kritisk afstand”.

De levende døde
Man kan altid stole på Weekendavisen og
Arne Hardis når man vil have sandheden.
Der er noget ubehageligt ved den: ”…det
virker – og det er det, der irriterer – som
om historikerne bag dette værk ikke har
gennemtænkt, at de visioner om afvikling
af kapitalismen…er afgået ved døden eller
i hvert fald kun findes i ejendommelige,
afsnørede udgaver uden for den vestlige
verden. Lidt Kim Jung Il, lidt islamisme, lidt
Castro på dødslejet.” Jeg må med bestyrtelse konkludere at jeg er død. Det må der
være en del der er. Umiddelbart virker det
træls at blive erklæret død, men på den
anden side kunne der godt være nogle
fordele i klassekampen ved at være død og
dog levende. Alene fordelen ved at have en
vælgerskare der er udødelig, virker som noget af et scoop. Og de steder i verden hvor
dødspatruljer hærger og slår studenter og
fagforeningsaktivister ihjel må også kunne
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drage nytte af fænomenet udødelige socialister – for man kan vel kun dø én gang?!

Hul i velfærden
På 3F’s fagblad er man vist glade for
den nye arbejderhistorie, men det virker
næsten som om man er lidt enig med Arne
Hardis og Weekendavisen. Lillian Knudsen,
formand for 3F’s Private Servicegruppe, har
i hvert fald ikke så store mål: ”Når arbejderne har det godt, så har virksomhederne det
også godt, og så er vi i stand til at tjene
penge.” Jeg får næsten lyst til at bryde ud i
sang så godt vi alle har det. Men der er dog
et problem. ”På trods af velstanden er der
stadig nogle huller. Hele 60 % af nydanskerne falder fra på erhvervsuddannelserne. I
Danmark er vi ved at skabe en ny underklasse, selvom vi er et af verdens rigeste
samfund.” Jeg kan lige høre ordvekslingen
nede i velfærdsstatens maskinrum for
mig: ”Ej det var træls. Der er gået hul på
velfærdsstaten og et par nydanskere er
faldet igennem. Kald på mor-Helle, så skal
hun nok få lappet det hul.” Er det virkelig
det eneste der er galt i Danmark?
Peter Hegner Bonfils er historiker.
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John
Ausonius alias
Lasermanden satte i
1991-92 Stockholm i
undtagelsestilstand
med attentater mod
11 personer.

Gellert Tamas: Lasermanden
– en racist ser rødt.
Oversat fra svensk af
Christian Skovbjerg Jensen.
People’s Press. 400 sider, 269 kr.
På trods af den danske oversættelse spændingstitel Lasermanden – en racist ser rødt så er man ved
læsning af Gellert Tamas nonfiktion-krimi ikke i tvivl
om den svenske udgaves undertitel En berättelse
om Sverige er langt mere præcis. For Lasermanden er
langt mere end en psykologisk skildring af et ensomt
menneske der går amok med et gevær. Bogen er i høj
grad en fortælling om et Sverige som blev en højborg
for en stærk racistisk bevægelse med parlamentarisk
repræsentation (Ny Demokrati) der af det etablerede
Sverige blev mødt med passivitet og ligegyldighed.

”

Det eneste disse
mennesker
havde til fælles
var deres mørke
hudfarve.

John Ausonius, alias Lasermanden, satte i 1991-92
Stockholm i undtagelsestilstand med attentater
mod 11 personer, hvoraf én døde og flere fik mén for
livet. Det eneste disse mennesker havde til fælles var
deres mørke hudfarve. I bogen skildres en psykisk syg
mands udvikling fra barndomstraumer og manglende
seksuelle relationer til hans fallit som krakeleret yuppie i 1980’erne; en udvikling der følges af et gradvist
opbygget had til de ”fremmede”, som han, sammen
med det svenske socialdemokrati, holder ansvarlige
for Sveriges og sin egen manglende succes.
John Ausonius retter sin vrede mod det ”anderledes”,
nemlig alle med mørk hudfarve. Han skaber et selvbillede som en frelser med ret til at skyde alle der ikke
er fuldblodssvenskere. Gellert Tamas giver en yderst
troværdig skildring af denne udvikling, samtidig med
at han skifter i tid frem til attentatforsøgene og politiets opklaringsarbejde.
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Mere Mao til Søvndal
REVOLUTIONÆRE. Der er først og fremmest vægtige kulturhistoriske grunde til at læse
Robespierres og Maos genudgivne tekster. Men på visse punkter kan man faktisk også
lære noget af disse to professionelle revolutionæres forestillinger om den politiske praksis – også selvom man ikke går ind for statsterror.

Af Holger Ross Lauritsen

Men den individuelle skæbne er dog først og fremmest
interessant fordi Lasermanden blot er et ekstremt
udtryk for de racistiske strømninger der i starthalvfemserne havde fået lov til at udvikle sig efter at Sverige i
1980’erne havde været igennem en af de værste økonomiske kriser. En racistisk bevægelse som rettede sin
vrede mod indvandrere gennem overfald, brandattentater mod flygtningecentre og chikane i almindelighed.
Alt imens så det etablerede Sverige passivt til og slog
begivenhederne hen som isolerede drengestreger. De
eneste der tog problemet alvorligt var en voksende
antiracistisk bevægelse med base i det autonome miljø
og blandt indvandrerne, som arrangerede folkestrejke
for alle indvandrere på det svenske arbejdsmarked.
Folkestrejken fik dog kun støtte fra det syndikalistiske
forbund.
Gellert Tamas retter således en skarp kritik mod
det etablerede Sverige og det socialdemokratiske
folkehjem. Denne skildring af 90’ernes Sverige er en
væsentlig del af bogen. Desværre er der til tider nogle
bratte afbrud hvor bogens litterære karakter bliver sat
midlertidigt på standby til fordel for kolde facts. Man
står med en følelse af at alt for meget skal fortælles og
presses ind i én enkelt bog.

”

John Ausonius
retter sin
vrede mod det
”anderledes”,
nemlig alle med
mørk hudfarve. Han
skaber et selvbillede
som en frelser med
ret til at skyde
alle, der ikke er
fuldblodssvenskere.

”

Alt imens så
det etablerede
Sverige bare
passivt til og slog
begivenhederne
hen som isolerede
drengestreger.

Der er dog ingen tvivl om at bogen er læseværdig og et
vigtigt bidrag til en forståelse af at racismen ikke skal
ignoreres og negligeres, men derimod tages særdeles
alvorligt. Også i dens pæne former.
Af Michael Hunnicke Jensen.
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Maximilien Robespierre,
Virtue and Terror,
London: Verso. 2007, 160 s.
Mao Zedong,
On Practice and Contradiction,
London: Verso. 2007, 160 s.,
- begge med et længere forord
af Slavoj Žižek.

semorderen Mao og tyrannen Robespierre
med os at gøre? Vi går ikke ind for statsterror.” Nej, det gør vi ganske vist ikke, men
som Žižek så rigtigt gør opmærksom, må vi
”acceptere den terroristiske fortid som vores, selvom – eller lige netop fordi – vi kritisk
forkaster den.” Det betyder blandt andet at
vi ikke må overlade fortolkningen af disse
personer og begivenheder til højrefløjen.
Derimod må vi selv finde årsagerne til at så
mange revolutioner er endt i et statsterroristisk helvede, for kun således kan vi bevare
de positive elementer der også er i den revolutionære tradition. Det drejer sig altså om
at læse for eksempel Mao på en lidt anden
måde end sådan som han blev læst i halvfjerdserne og stadig læses i visse obskure
Gulag-fornægtende organisationer der den
dag i dag eksplicit er stalinister og maoister
(jeg nævner ingen navne…).

Den radikale venstrefløj der er ved at
genopstå i disse år har grundlæggende det
store problem at den så at sige bygger på
aske. I over to årtier har forestillinger om
emanciperende oprør og revolutioner været
fraværende i den offentlige politiske debat.
Man kan sige at vi som unge ”revolutionære”
(eller hvad man nu skal kalde det i dag) er
blevet afskåret fra vores egen historie, og
det kræver et stort intellektuelt arbejde at
generobre den. I den sammenhæng må man
byde det engelsksprogede forlag Versos nye Men hvordan er det så at læse disse engang
serie Revolutions velkommen.
så berømte tekster? Det skal
Formålet er at udgive tekster
siges at visse passager er mere
af personligheder der har været
Den radikale eller mindre uforståelige uden
nøglefigurer i revolutionære
venstrefløj et indgående kendskab til den
perioder, og med de to første
der er ved at historiske kontekst. Andre af
bøger er det således igen blegenopstå i disse år teksterne er imidlertid vigtige
vet muligt at læse henholdsvis har grundlæggende idehistoriske dokumenter med
Maximilien Robespierre og Mao
det store problem stor politisk, filosofisk og sågar
Zedong. Begge bøger indeholat den så at sige litterær værdi. Et eksempel er
der en længere indledning af
bygger på aske. den tale hvori Robespierre over
den slovenske filosof Slavoj
for Nationalkonventet fastŽižek.
slår at borgerlige og politiske
rettigheder ikke kan adskilles
”Men hov,” vil mange – også på
fra økonomiske rettigheder.
den yderste venstrefløj – sikArgumentet er for så vidt
kert indvende, ”hvad har massimpelt: Hvad skal man bruge

”
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sin ytringsfrihed og stemmeret til hvis man
er død af sult? Ikke desto mindre kan den
herskende klasses ideologer (for eksempel
Christopher Arzrouni og Jacob Mchangama i
en kronik i Berlingske Tidende, 4. juni) også
den i dag helt uden blusel finde på at adskille disse to former for rettigheder.
Det er i det hele taget en stor fejl – som den
herskende klasses ideologer imidlertid flittigt og bevidst vedligeholder – kun at huske
Robespierre for hans rolle under Rædselsherredømmet og hans agitation for at kongen
skulle halshugges uden rettergang (og på
det sidste punkt er jeg faktisk tilbøjelig til
at give ham ret). Man må ikke glemme hans
kamp for jøders og udlændinges stemmeret,
hans arbejde for at få ophævet slaveriet og
hans modstand mod det kolonisystem som
selv i Europas mest progressive politiske
kredse først over hundrede år senere så
småt begyndte at blive kritiseret.

hans paranoide, men maleriske beskrivelse
af de allestedsnærværende skjulte udenlandske spioner minder alt, alt for meget om
vor tids højrepopulisters tale om islamister:
”Frankrig er oversvømmet af dem. De venter
kun [..] på et gunstigt øjeblik til at virkeliggøre deres dystre hensigter”.

Robespierre er altså – for at sige det på
godt dansk – både fed og ufed. Og det vidste vi vel godt et eller andet sted i forvejen.
Det er uden tvivl langt mere provokerende
at hævde at også Mao til tider er en yderst
Man kommer imidlertid ikke udenom at skulinteressant forfatter, men det er nu engang
le tage stilling til statsterroren
tilfældet. Den længere tekst On
mellem 1792 og 1794, hvor
Contradiction er således intet
over tyvetusind borgere blev et
Det drejer mindre end en original filosofisk
hoved kortere. Og for undertegsig altså afhandling der blandt andet har
nede virker det yderst suspekt
om at læse for haft en stor betydning for den
når Robespierre bortforklarer
eksempel Mao franske strukturmarxist Louis
disse begivenheder med en
på en lidt anden Althusser. Kort fortalt hævder
henvisning til en ”nødvendigmåde end sådan Mao følgende: I enhver enhed
hed” der var skabt af Frankrigs som han blev læst i (for eksempel et samfund)
krig på flere fronter. Hans
halvfjerdserne er der modsætninger. Mere
argumenter i den sammenhæng
præcist er der altid én overminder alt for meget om vor
ordnet og flere underordnede
egne nutidige regeringers argumodsætninger. Imidlertid vil
menter for terrorlovgivning, og
man ofte komme ud for at en af

”
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de underordnede modsætninger midlertidigt
bliver den overordnede. Med andre ord: Som
revolutionær er det i visse sammenhænge
vigtigere at bekæmpe reformisterne end de
reaktionære. Og det er faktisk nogle gange
en brugbar taktik. Jeg kan således godt af
og til få en fornemmelse af, at det på udlændingeområdet hverken er Dansk Folkeparti
eller regeringen, men Socialdemokratiet, der
er hovedfjenden. Så når Villy Søvndal i håbet
om at komme med i en fremtidig regering
giver efter på dette vigtige område, må det
skyldes, at han ikke har læst nok Mao.
Ikke nok, siger jeg, for omtalte Søvndal har
helt sikkert læst nogle af Maos skrifter. Man
skal nemlig ikke glemme at disse skrifter og
den kinesiske Kulturrevolution var meget
vigtige for halvfjerdsernes venstrefløj
(dog mindre i Danmark end i for eksempel
Norge og Frankrig). Det er imidlertid vigtigt
at forstå hvori denne fascination egentlig
bestod. På baggrund af Maos påstand om at
”modsætninger stadig findes i socialistiske
samfund”, opfattede man Kulturrevolutionen
som en reaktion mod stalinismen og mere
generelt mod enhver revolutions potentielle
bureaukratisering. Halvfjerdsernes vestlige maoisme var med andre ord først og
fremmest en ide om at socialisme kun kan
eksistere som en kontinuerlig revolution
”fra neden”. Og hvis vi i dag skal lære noget
af maoismen, er det efter min mening her
vi skal søge. Imidlertid skal det tilføjes at
Kulturrevolutionen, sådan som den faktisk
forløb, på ingen måde var en revolution ”fra
neden.” Denne revolution var derimod netop
blevet sat i stand ”fra toppen”, nemlig af
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Mao selv for at befæste hans magtposition
inden for kommunistpartiet. For en tidligere
maoist som den franske filosof Alain Badiou
har konsekvensen af denne fejlbedømmelse
været at han i dag helt og holdent adskiller
emancipationspolitikken fra staten. Virkelige emancipationspolitiske bevægelser kan
ifølge Badiou kun eksistere ”på afstand fra
staten”, selvom de ikke ligesom anarkisterne
sigter på at opløse staten.
I indledningen til Mao-bogen kritiserer Žižek
imidlertid eksplicit Badious raffinerede
post-maoisme, og han afviser således den
– efter min mening – vigtigste lære man kan
drage af maoismen i dag. Så hvis jeg her til
sidst trods alt skulle komme med en kritik
af Versos to udmærkede udgivelser, ville
jeg påpege at man måske kunne have fået
en anden end den allestedsnærværende
Žižek til at skrive indledning. I stedet for at
kommentere teksterne bruger han nemlig
først og fremmest lejligheden til endnu gang
at genformulere sit politiske projekt (som
vel ikke er andet end en klassisk socialistisk
revolution) i smarte og indforståede psykoanalytiske termer.
Jo, og så lige en kritik til: På forsiden af Robespierre-bogen er der en drabelig tegning
af guillotinen. Af pædagogiske grunde har
man placeret Eiffeltårnet i baggrunden, så
alle ved, at vi befinder os i Paris.
Men hvornår var det nu lige, Eiffeltårnet blev
bygget?
Holger Ross Lauritsen er kandidat
i idéhistorie og fransk.

DET NY CLARTÉ #04 // SEPTEMBER 2007

Bidrag til Det Ny Clarté!
Har du en spids pen, men intet sted at spidde magthaverne?
Bliver du også fortvivlet når der kun er uret, men ingen harme?
Så er det måske på tide at vi hører fra dig!
Vi søger en billedredaktør, personer der vil være med til at redigere bladet
og en annonceansvarlig. Desuden søger vi aktivister der vil bidrage til forskellige
praktiske opgaver i forbindelse med bladet.

Skriv til kontakt@clarte.dk
eller læs mere på www.clarte.dk

Udgives af:
Foreningen Det Ny Clarté
Ansvarshavende redaktør:
Dino Knudsen,
redaktoer@clarte.dk.
Øvrige redaktion:
Kåre Blinkenberg, Peter Hegner
Bonfils, Jeppe Klok Due, Troels
Riis Larsen, Luise Li Langergaard, Eva Waldorff.
Henvendelse:
kontakt@clarte.dk
Adresse: Det Ny Clarté,
C/O Mediesyndikatet Monsun,
Nørrebrogade 20, 1. sal, 2200
København N.

Skribenter: Sammi Ala’a, Jon
Rostgaard Boiesen, Gerd Callesen, Staffan Dahllöf, Søren
Engelsen, Jørgen Knudsen, Carsten Kofoed, Flemming Larsen,
Patrick Mac Manus, Andreas
Mulvad, Mikael Nyberg, Ron
Ridenour, Klaus Riis, Morten
Riis, Erik Stinus, Sara Maria
Sörensson, Mattias Tesfaye,
Christian Braad Thomsen,
Mikkel Thorup.
Gæsteskribenter: Eva Eistrup,
Manne Granqvist, Michael Hunnicke, Holger Ross Lauritsen,
Jakob Lindblom, Rikard Loman,
Søren Winther Lundby, Trine
Pertou Mach, Jean-Baptiste
Marongiu, Slavoj Žižek.

82

Illustrationer: Lasse Bo
Christensen, Adam Hansel, Ib
Kjeldsmark, Robert Nyberg.
Forsidefoto:
Paul Jeffrey/UMCOR.
Layout: Legalizer ApS.
Website: www.clarte.dk
Webmaster: Philip Nunnegård
Oplag: 1.000
Tryk: Eks-skolens trykkeri
ISSN: 1902-0333
Redaktionen afsluttet:
10. september.

DET NY CLARTÉ #04 // SEPTEMBER 2007

Abonnement:
Mail: abonnement@clarte.dk
Privat:
1 år (Fire numre) 185 kr. Opgiv:
Navn, adresse, tlf. og email.
Institutioner:
1 år (fire numre) 295 kr.
Opgiv: Navn, adresse, tlf.,
email og faktureringsadresse.
Giro: 10189178. Netbank:
Reg. 0265 Konto nr. 10189179
Annoncer:
Kontakt: Eva Waldorf,
annonce@clarte.dk
DNC #4 er udgivet med støtte
fra Kulturministreriets Tidskriftstøtte og EU-Nævnet.

83

DET NY CLARTÉ #04 // SEPTEMBER 2007

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Nyheder
KulturmagasiN
Faglig seKtioN
KoNtradoxa (baggruNdsstoF)
Fotoserier
temaseKtioN
KaleNder
debat
Progressiv shoPPiNg

Kom og vær med - MODKRAFT.DK

84

DET NY CLARTÉ #04 // SEPTEMBER 2007

