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Indien efter de nyliberale
reformer
- et land i koldbrand
Af Michael Nyberg
KASTELØS. Fra mainstream-medierne kender vi billedet af Indien som et foregangsland
i den tredje verden. Et land hvor globaliseringen har skabt vækst og sociale fremskridt. Et
land hvor en stor del af den enorme befolkning hæver sig op i middelklassen som konsekvens af liberaliseringer, outsourcing og IT-økonomiens lyksaligheder. Her får du en korrektion af billedet. Tag med til underklassens og de kasteløses Indien, det sultende Indien,
hvor bønder i desperation begår selvmord i massevis eller tilslutter sig et gryende oprør.

Der findes forskellige slags koldbrand. Én
spredes gennem kroppen fra sår der er
forurenet af jord. Bakterier æder sig ind i de
omgivende celler, opløser vævet og udskiller en ildelugtende gas. Det knaser når man
rører det. Hvis ikke den rådnende kropsdel
fjernes, medfører det blodforgiftning.
Landarbejderen Bant Singh i delstaten
Punjab mistede begge arme og et ben. Han
havde ikke kun bakterier at kæmpe mod.

gelighed når personer fra de højere kaster
har forgrebet sig på dem, men det nægtede
Bant Singh og hans datter. Gerningsmændene havnede i fængsel.
Sidste år spærrede syv mænd vejen for ham
en dag i januar. De havde en pistol, fortæller
han til Frontline.
- Jeg blev bange og forsøgte at flygte, men
de sigtede på mig med pistolen, så jeg slap
min økse. ”Gør hvad I vil,” sagde jeg.

Bant Singh er dalit (”kasteløs”), en af kastesystemets urørlige. Som 17-årig sluttede han
sig til den kommunistiske Naxalit-bevægelse
(se s.10) og begyndte at organisere landarbejdere og fattige bønder mod
de store godsejere. Han blev
også berømt – og berygtet
– som revolutionær sanger.

”Lettere sårskader”
Tabuet mod berøring af
dalit’er gælder ikke undertrykkelsen af dem. To af
Bant Singhs modstandere
voldtog hans datter. Det
forventes at daliter går med
til at afgøre tingene i fordra-

De knuste omhyggeligt arme og ben med
stålrør og knipler. Efter at han havde ligget
flere timer alene på den åbne mark, kom
nogle venner og transporterede ham til sygehuset. Lægen krævede 1.000 rupier
I landbrugs- under bordet for at modtage
området i Maha- ham. ”Lettere sårskader”
rashtra dør hvert år skrev han i journalen og lod
mere end 100.000 børn sin patient ligge i 36 timer
under fem år. uden yderligere behandling.

”

Hæver sig op over fattigdommen?
Der er en sammenhæng
mellem den manglende inte-
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resse for den lemlæstede dalit og den store
uvidenhed om det indiske samfunds virkelige tilstand. Vi hører hvordan de økonomiske reformer skaber vækst i landet, hvordan
indiske firmaer erobrer verdensmarkedet
og vi blændes af dynamiske storbyer med
en købelysten middelklasse. Indien hæver
sig op over fattigdommen, beretter fortalerne for den såkaldte globalisering.
De præsenterer statistik. Ifølge officielle
oplysninger mindskedes andelen af fattige
da Indien i begyndelsen af 1990’erne gennemførte en række nyliberale reformer og
dereguleringer. På landet, hvor to tredjedele af indbyggerne bor, udgjorde de fattige
37 procent af befolkningen i 1994. Seks år
senere var det kun 27 procent.
Men der er noget som ikke stemmer.
I landbrugsområdet i Maharashtra, Indiens
rigeste delstat med 96 millioner indbyggere,
dør hvert år mere end 100.000 børn under
fem år, de fleste af dem som følge af underernæring og manglende lægebehandling.
I slumkvartererne i storbyerne i samme
delstat er dødstallet næsten 60.000 børn
om året. Frem til slutningen af 1980’erne
mindskedes andelen af underernærede, men
efter at liberaliseringspolitikken er påbegyndt, er denne udvikling standset.

Bønder begår masseselvmord
I Andhra Pradesh, en delstat som har fulgt
alle Verdensbankens påbud, begyndte
bønder at tage livet af sig i massevis i
slutningen af 1990’erne. Bønder i Punjab,



Maharashtra og andre dele af landet fulgte
efter. Ofrene opgøres i titusinder. Ikke engang under det britiske styre oplevede man
sådanne udtryk for folkelig fortvivlelse.
Magthaverne i Andhra Pradesh kom frem til
at selvmordernes motiv sandsynligvis var
erstatningen til de efterladte, hvorfor dette
økonomiske incitament blev afskaffet. Der
kunne dog ikke noteres nogen nedgang i
antallet af ofre.
I Maharashtra sendte myndighederne grupper af læger og psykologer ud for at lære de
selvmordstruede landsbyboere at håndtere
stress og familieproblemer. En bonde rejste
sig, skriver journalisten P. Sainath:
- De giver os mange gode råd, sagde han. Og
De har stillet mange kloge spørgsmål. Spørg
os nu om en ting mere. Spørg os hvorfor
bønder som forsyner landet med levnedsmidler sulter. Spørg os hvorfor børnene af
dem som dyrker jeres mad sulter.
Men samtidig er andelen af fattige på landet
altså faldet. Hvordan hænger det sammen?

Tvivlsom statistik
Statistikken er et blændværk. Andelen af
fattige mindskes ikke som følge af virkelige
fremskridt, men på grund af snyd med måden hvorpå fattigdom måles. I 1974 forklarede en statslig kommission at 56 procent af
inderne på landet var fattige. Beregningen
byggede på rundspørger i husholdningerne
og på et angivet eksistensminimum. Man
var fattig hvis man ikke havde råd til en
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Bant Singh kan stadig holde fanen på trods af at hans arme blev knust af
lokale bøller på ordre fra personer der tilhører områdets højere kaster.

daglig fødeindtagelse på 2.400 kalorier.
De cifre som nu forgylder liberaliseringspolitikken er fremskrivninger ved hjælp af
prisindeks. Økonomerne forudsætter at den
som har 11 rupier om dagen til at klare sig
for, har lagt fattigdommen bag sig. Det er
urimeligt, påpeger Utsa Patnaik, professor
ved Nehru-universitetet. Den sum rækker
ikke engang til en flaske mineralvand. Den
officielle fattigdomsgrænse, de 11 rupier,
svarer i dag til en energiindtagelse på mindre end 1.890 kalorier. Jo mindre bønderne
og landarbejderne spiser, jo rigere bliver de!
Med et fast mål på fattigdom – 2.400 kalorier om dagen – skifter kurverne retning. I
stedet for at være faldet støt er fattigdommen øget siden begyndelsen af 1980’erne.
I år 2000 er andelen af fattige på landet i
Indien ikke 27 procent, men 75 procent.

holdt omkostningerne til lån og råvarer
nede. Bønderne fandt sig udleverede til
agroindustrielle koncerner og lo-kale ågerkarle og mellemmænd. Mange gik også over
til genmanipulerede afgrøder fra udenlandske selskaber. Den dyre patenterede udsæd
skulle kunne modstå skadedyr og lette
anvendelsen af kemikalier, men bønderne
opdagede snart at afkastet var lavere end
lovet, og at der ikke fandtes nogen garanti
mod misvækst.
I slutningen af 1900-tallet halveredes prisen på bomuld. Bønderne havde renter at
betale, og de oplevede at omkostningerne
til elektricitet, skolegang og udgifter til
sundhedsvæsenet steg som følge af privatiseringer og nedskæringer. Tilbage var kun
at sælge hvad man havde at sælge, nedsætte
forbruget af det nødvendige og tage nye lån
for at klare de gamle.

Liberaliseringer og dereguleringer
I begyndelsen af 1990’erne, netop som rege- Ågerkarlen sælger råvarer dyrt, køber
ringen i Delhi liberaliserede handelen, steg
høsten til underpris og kræver op til 60
de internationale priser på
procent i rente på lån. Når
bomuld og andre kommerbetalingerne udebliver,
cielle afgrøder. Det tidobovertager han bondens
lede eksporten af råbomuld
I Andhra Pradesh mark. Antallet af forgælpå et år. Hundredtusinder
begyndte bønder dede landbohusholdninger
af bønder opgav fødevaat tage livet af sig i er næsten fordoblet de
reproduktion og købte
massevis i slutningen af senere år, og andelen af
store mængder af udsæd,
1990’erne. jordløse på landet er vokset
kunstgødning og kemiske
fra 22 til 32 procent. Heri
bekæmpelsesmidler på
er ikke medregnet alle de
kredit.
familier som bruger andres
marker mod at betale op til
Samtidig afviklede staten
seks tiendedele af høsten i
de institutioner som havde
forpagtningsafgift.
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Sorg og protester i Nandigram, West Bengal, hvor 14 demonstranter blev
dræbt i protester mod oprettelsen af en Særlig Økonomisk Zone.

Globaliseringens velsignelser
For de jordløse eller næsten jordløse er der
stadig færre aflønnede arbejdsdage til rådighed. Udviklingen minder om depressionen i
1920’erne på landet i USA. I de store byer er
der endnu svimlende konjunkturer, udenfor
derimod hærger en koldbrand af ruin, hunger og elendighed.
I år forventes det at andelen af fattige vokser
selv i den officielle statistik. Folk dør i
tusindvis, varemærkede efter at have hældt
den multinationale koncern Monsanto’s
patenterede vækstgift i sig. Andre vælger at
forsvare sig. Landarbejderne og de fattige
bønder i Nandigram i Vestbengalen nægtede at forlade deres hjem og jord til fordel
for en økonomisk frizone for udenlandske
selskaber. Den 14. marts sendte den markedsorienterede – men på papiret kommunistiske – delstatsregering 5.000 bevæbnede
politibetjente og voldsmænd til regionen.
Folkemasser spærrede vejen, politiet åbnede
ild, og angribere jagtede de flygtende for
at voldtage, slå og lemlæste. Ifølge officielle
rapporter mistede 14 mennesker livet.
Men i erhvervspressen kundgør det indiske
forretningskonglomerat Bharti Enterprises
at man i samarbejde med huset Rotchild i
London har til hensigt at omorganisere det
indiske jordbrug. Ikke mere fattigmad. Nu
skal der dyrkes frugt og grøntsager til et
internationalt købedygtigt publikum. Det
gælder om at ”få produkterne frem til spisebordene i Vesten inden for fire til fem dage.”
Der skal også udrenses i detailhandelen med
dens 12 millioner små familieforetagender.



Bharti er gået sammen med den amerikanske
handelskæde Wal-Mart for at skabe en kæde
af supermarkeder i landet. Således fortsætter
Indien med tilsyneladende at være en solstrålehistorie samtidig med at fattiggørelsen
griber ud efter nye samfundslag.
Udviklingen har en dobbeltvirkning. Den
skærper undertrykkelsen af daliter og de
lavere kaster. Gældsslaveriet breder sig, og
pigebørn bliver en ulykke når omkostningen
til medgift ikke falder sammen med bomuldsprisen. Men proletariseringen opløser
samtidig kastegrænser og traditioner. I
Punjab lytter nu selv mellemstore bønder af
højere kaster til oprørerne.
Bant Singh har fået støtte fra mange sider.
Folk i storbyerne har samlet penge ind til
ham og sørget for kvalificeret lægebehandling. Han kan leve, tale og synge.
- De lod mine virkelige våben være uskadte,
siger han, min tunge, min stemme, min
hjerne.

Mikael Nyberg er svensk journalist og
forfatter der jævnligt skriver om Indien.
Han har udgivet bøgerne ”kapitalen.com”
(dansk udgave) og ”Det gröna kapitalet”.
Oversat fra svensk af Flemming Larsen.
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Charu Mazumdar stod i spidsen for det bondeoprør som naxalit-bevægelsen er opkaldt efter.

GRUPPERINGS-INFO, INDIEN.
Indiens Kommunistiske Parti, IKP, blev
dannet i 1925, men blev først medlem af
Den Kommunistiske Internationale i 1935.
Samme år indgik det i en front med Kongrespartiet, men kom fra og med 1942 under
kritik fordi det under indtryk af alliancen
mellem Sovjetunionen og Storbritannien
under Anden Verdenskrig opgav den antikolonialistiske kamp mod briterne. Førte i
1948 kortvarig væbnet kamp og støttede
forskellige oprør der blev brutalt undertrykt. Med landets selvstændighed slog det
ind på en parlamentarisk baseret linie.
Indiens Kommunistiske Parti (Marxister),
IKP(M), opstod i 1964 efter at IKP blev
splittet under indtryk af den indisk-kinesiske krig, polemikken mellem Sovjetunionens og Kinas kommunistiske partier og
uenigheder angående kommunisternes
ageren i Indien. Partiet fastholdt en parlamentarisk baseret linie og overtog i 1967
regeringsmagten i delstaten West Bengal.
Det blev i den forbindelse selv splittet. Det
har regeret West Bengal lige siden og i skiftende perioder også delstaten Kerala.
Indiens Kommunistiske Parti (MarxisterLeninister), IKP(ML), opstod i 1969 ud af
splittelsen i IKP(M). Det var inspireret af
Mao Zedong og anlagde en linie baseret
på væbnet kamp, nydemokratisk revolution og jordreform. Partiets leder, Charu
Mazumdar, var leder af en bondeopstand i
Naxalbari-distriktet i slutningen af 60’erne,

10

og partiets
medlemmer og
tilhængere blev
kendt som ”naxalitter”. Opstanden
og partiet blev i de
følgende år slået brutalt
ned, og Charu Mazumdar tortureret og myrdet i fangenskab.
Indiens Kommunistiske Parti (Maoister)
er en forening af flere maoistiske partier i
Indien, først og fremmest Maoist Communist Centre, der hovedsageligt var baseret
i delstaten Bihar, hvor det førte væbnet
kamp i adskillige årtier, og Indiens Kommunistiske Parti (Folkekrig) som havde
sin oprindelse i IKP (ML)’s afdeling i Andra
Pradesh, hvor det førte væbnet kamp siden
starten af 80’erne. Partiet mener at videreføre arven fra IKP(ML) og Charu Mazumdar,
og fører i dag væbnet kamp i store dele af
Indien.
Naxalitter er idag samlebetegnelsen for en
række partier og grupper der har deres oprindelse i IKP(ML). Nogle af dem opgav mere
eller mindre den væbnede kamp i begyndelsen af 70’ene og tolereres eller er legale
den dag i dag. Andre forsatte den væbnede
kamp på lokalt og regionalt niveau, men
ofte isoleret fra hinanden pga. omstændighederne og den voldsomme undertrykkelse. De senere år er det lykkedes flere af
disse partier at forene sig i IKP (Maoister)
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”Det er krig, og begge sider
vælger deres våben”
- Interview med den verdensberømte indiske forfatter og
aktivist Arundhati Roy.

Af Shoma Chaudhury
KONFRONTATION. Indien er præget af enorme sociale, etniske, religiøse og kulturelle
modsætninger. De senere år har landet været vidne til en ny bølge af sociale protester og
massebevægelser og en voksende konfrontation mellem centralregeringen, maoistiske
oprørere og separatistiske bevægelser. Arundhati Roy, landets prisbelønnede forfatter
der er kendt som en engageret aktivist på de svages side, kommenterer her de dramatiske
begivenheder.
mineralerne, aluminiumsmalmen, vandet
og elektriciteten. Nu vil de have landet til at
lave flere biler, flere bomber, flere miner –
superlegetøj for de nye superborgere i den
Man behøver ikke at være et geni for at
nye supermagt. Så det er en decideret krig,
kunne læse tegnene. Vi har en voksende
og folk på begge sider vælger deres våben.
middelklasse der er flasket op på en diæt
Regeringen og virksomhederne rækker ud
bestående af radikal konsumerisme og
efter strukturtilpasninger, Verdensbanken,
aggressiv grådighed. I modsætning til de
Den Asiatiske Udviklingsbank, udenlandske
vestlige lande der havde kolonier som de
investeringer, venlige retskendelser, venlige
kunne plyndre for ressourcer og skaffe slapolitikere, hjælp fra den ”venlige” medieinvearbejde fra da de blev industrialiserede,
dustri og en politistyrke der vil stoppe alt
er vi nødt til at kolonialisere os selv, vores
dette ned i halsen på folk. Dem som vil gøre
egne nedre dele. Vi er begyndt at spise vore modstand mod denne proces har, indtil nu,
egne lemmer. Den grådighed der skabes
forsøgt sig med sitdown-aktioner, sultestrej(og som bliver markedsført som en værdi
ker, Ghandis ikke-volds filosofi (satyagraha),
der er ensbetydende med nationalisme)
retssalene og hvad de formodede var venkan kun mættes ved at tage land, vand og
lige medier. Men nu rækker flere og flere
ressourcer fra de udsatte. Hvad vi er vidner
ud efter geværet. Vil volden stige? Hvis
til er den mest succesfulde løsrivelseskamp
”vækstraten” og Sensex (aktieindeks baseder overhovedet er blevet udkæmpet i
ret på Mumbai Børs , red.) bliver ved med at
det uafhængige Indien – det
være de eneste parametre som
er middel- og overklassernes
regeringen bruger til at måle
løsrivelse fra resten af landet.
Jeg ville være fremskridt og folks velfærd, så
Det er en vertikal løsrivelse,
en elendig vil den selvfølgelig stige. Hvorikke en horisontal. De kæmper
guerilla! dan læser jeg tegnene? Det er
for retten til at blande sig med
ikke svært at læse skriften på
verdenseliten et eller andet
væggen. Den siger med store
sted deroppe i stratosfæren.
bogstaver: Nu er det nok!
Det er lykkedes dem at få magt
over ressourcerne, kullet,
Du har på et tidspunkt sagt at
Der er i stigende grad en voldelig atmosfære
i landet. Hvilke tegn ser du? I hvilken sammenhæng skal de læses?

”
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Arundhati Roy vandt Booker
Prisen for sin bog De små tings
Gud, men er senere blevet mere
kendt for sin modige aktivisme

var ironisk at sultestrejker bliver brugt som
et politisk våben i et land, hvor de fleste
mennesker alligevel sulter. Vi er et andet
sted og i en anden tid nu. Vi er oppe mod en
anden, mere kompleks modstander. Vi er i
Jeg ville være en elendig guerilla! Jeg tvivNGO’ernes tid hvor masseaktioner kan være
ler på at jeg brugte ordet ”umoralsk” – monoget upålideligt noget. Vi har finansieral er noget flygtigt noget, så omskifteligt
rede demonstrationer, vi har sponsorerede
som vejret. Hvad jeg føler er dette: Ikke-vol- sitdown-aktioner og sociale fora der stiller
delige bevægelser har i årtier banket på hos sig militant an, men som aldrig følger op på
enhver demokratisk institution i dette land
hvad de prædiker. Vi har alle mulige former
og er blevet afvist hånligt og ydmyget. Se
for ”virtuel” modstand. Møder mod de
på ofrene for Bhopal-katastrofen,1 på NarSærlige Økonomiske Zoner, der bliver sponmada Bachao Andolan.2 Organisationen hav- soreret af de største fortalere for de særlige
de en del for sig – et højtprofileret lederøkonomiske zoner. Priser og tilskud til milskab, mediedækning, flere ressourcer end
jøaktivisme og fattigdomsbekæmpelse der
nogen anden massebevægelse. Hvad gik der bliver doneret af firmaer der er ansvarlige
galt? Folk bliver nødt til at ville gentænke
for at ødelægge hele økosystemer. Vedanta,
strategien. Når Sonia Gandhi (leder af det
et firma der udvinder aluminiumsmalm fra
regerende Kongrespartiet, red.) begynder
miner i Orissas skove, vil starte et universiat promovere Ghandis ikke-volds filosofi på
tet. Tata’erne6 har to velgørenhedsfonde der
World Economic Forum i Davos, så er det på direkte og indirekte finansierer aktivister
tide at man sætter sig ned og overvejer. For
og massebevægelser over hele landet...
eksempel: Er massiv civil ulydighed mulig
Store industrikapitalister som Tata’erne og
inden for strukturerne af en demokratisk
Birla’erne sponsorerede selvfølgelig også
nationalstat? Er det muligt i
Gandhi – måske var han vores
vor tid, med dens misinforførste NGO. Men i dag har vi
mation og virksomhedskonNGO’er der laver meget larm,
trollerede medier? Hænger
Ikke-voldelige skriver en masse rapporter,
sultestrejker nødvendigvis
bevægelser men som regeringen er mere
sammen med en politik bygget
har i årtier banket end tryg ved. Hvordan skal vi
på kendisser? Ville nogen tage
på hos enhver forstå alt dette? Det vrimler
sig af det, hvis folk fra Nangla
demokratisk med professionelle folk der udMachhi3 eller Bhatti-minerne4
institution i dette vander enhver virkelig politisk
sultestrejkede? Irom Sharmila5
land og er blevet aktion. ”Virtuel” modstand er
har sultestrejket i seks år. Det
afvist hånligt og blevet lidt af en belastning.
burde være en lektie for mange
ydmyget.
af os. Jeg har altid syntes at det
Der var engang hvor massebeselvom at du nok ikke selv vil gribe til vold
så er det blevet umoralsk at fordømme det,
givet omstændighederne i landet. Kan du uddybe dette synspunkt?

”
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Måske var Gandhi vores første NGO.

vægelserne havde tiltro til at det var i retssalene at retfærdigheden skulle ske fyldest.
Domstolene har produceret en hel række
af domme der er så uretfærdige, så fornærmende mod de fattige i det sprog de bruger,
at de tager vejret fra os. En nylig højesteretsdom, der tillod supermarkedskæden
Vasant Kunj at genoptage sine byggerier,
selvom kæden ikke havde de fornødne
tilladelser, sagde direkte at den ikke rejser
spørgsmål om virksomheders uredelige
praksis! I globaliseringens tidsalder, i Enrons og Monsantos, Halliburtons og Bechtels
tidsalder, er det en meget farvet ting at sige.
Det viser det ideologiske hjerteblod i den
mest magtfulde institution i dette land. Den
dømmende magt, sammen med medieindustrien, ses nu som støtter for det nyliberale
projekt.

Noter:

1 Et giftudslip fra den amerikanske kemikoncern Union Carbide i Bhopal, Indien,
dræbte i 1984 omkring 3.000 mennesker.
Siden er ca. 15-20.000 mennesker omkommet pga. katastrofens eftervirkninger.
2 En NGO der organiserer oprindelige folk,
landmænd, miljø- og menneskerettighedsaktivister mod et storstillet dæmningsprojekt på Narmada-floden i Indien.
3 Et slumkvarter i hovedstaden Delhi der
nyligt blev ryddet for at opføre et el-kraftværk der skal være med til at sikre byens
strømforsyning i forbindelse med afholdelsen af the Commonwealth Games i 2010.
4 Tre landsbyer, tæt på hovedstaden Delhi,
Hvad vil vi have at folk skal gøre i et sådant
truet af rydning. Byens befolkning, der ved
klima, hvor de føler at de bliver slidt ned,
Indiens deling blev forflyttet fra det nuvæudmattet af disse endeløse ”demokratiske”
rende Pakistan til området, har sultestrejprocesser, for til sidst kun at blive ydmyket for retten til at blive boende.
get? Det er selvfølgelig
5 En indisk kvinde der siden
ikke sådan at der kun er
2000 har sultestrejket i
to muligheder – vold eller
Hvad vi er vidner protest mod Armed Forces
til er middel- (Special Powers) Act, der
ikke-vold. Der er politiske
partier der tror på væbnet
og overklassernes giver det indiske militær
modstand, men kun som en
løsrivelse fra resten særlige beføjelser i en række
del af deres overordnende
af landet. Det er en delstater. Hun er stadig
politiske strategi. Folk der
vertikal løsrivelse, fængslet, men fortsætter sin
har arbejdet politisk i disse
ikke en horisontal. De sultestrejke.
kampe er blevet behandlet
kæmper for retten 6 Indiens største forretbrutalt, dræbt, tæsket, sat i
til at blande sig med ningsimperium med navn
fængsel på falske anklager.
verdenseliten et eller efter grundlæggerne.

”

Folk er fuldt ud klar over
at det at gribe til våben er

andet sted deroppe i
stratosfæren.
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at nedkalde sig den indiske stats vold i alle
former. I det øjeblik væbnet kamp bliver
en strategi, så bliver verden mindre, og alt
bliver sort/hvidt. Men når folk vælger at
tage det skridt, så er det fordi enhver anden
mulighed er endt i fortvivlelse. Skal vi så
fordømme dem? Tror nogen på at hvis folk i
Nandigram7 havde holdt en sitdown-aktion
og havde sunget sange så ville den vestbengalske regering have trukket sig? Vi lever i
tider hvor det er ineffektivt at støtte status
quo (hvilket uden tvivl passer på nogen af
os). Og at være effektiv har en frygtelig pris.
Jeg finder det svært at fordømme folk der
betaler den pris.
Hvordan skal man se den nylige stats- og
politivold i Bengal?
Ikke anderledes end politi- og statsvold alle
mulige andre steder – inklusiv hykleriet
og den tvetungede tale som alle politiske
partier, inklusiv mainstream-venstrefløjen,
dyrker til perfektion. Er kommunistiske
kugler anderledes end kapitalistiske (Roy
henviser til at den kommunistiske delstatsregering
Jeg har altid har deltaget i angreb på og
syntes at undertrykkelse af protester,
det var ironisk red.)? Der sker mærkelige ting.
at sultestrejker Det sneede i Saudi-Arabien.
bliver brugt som Ugler er ude i højt dagslys. Den
et politisk våben kinesiske regering fremsatte
i et land, hvor de et lovforslag der tillod privat
fleste mennesker ejendomsret. Jeg ved ikke om
alligevel sulter. alt dette har noget at gøre med
klimaforandringerne. De kinesiske kommunister viser sig at

”
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Den nepalesiske revolutionære bevægelse har givet store
impulser til Indiens maoister og deres væbnede kamp.

være det 21. århundredes største kapitalister. Hvorfor skulle vi tro at vores egen
parlamentariske venstrefløj skulle være
anderledes? Nandigram og Singur8 er klare
signaler. Det får en til at overveje – ender
enhver revolution i avanceret kapitalisme?
Tænk over det – Den Franske Revolution,
Den Russiske Revolution, den kinesiske
revolution, Vietnam-krigen, kampen mod
apartheid, Gandhis angivelige frihedskamp
i Indien… Hvor er de alle endt? Er det grænsen for vores forestillingsevne?

meget vi pudser vore glorier så er tragedien
at vi er løbet tør for valg som kan efterlade
os med rene hænder. Der er en borgerkrig i
delstaten Chhattisgarh9 der er sponsoreret,
skabt af delstatsregeringen i Chhattisgarh.
En regering der offentligt følger Bush-doktrinen: Hvis du ikke er med os så er du med

Noter:

7 Nandigram er et landbrugområde i delstaten West Bengal, nær storbyen Kolkata,
hvor der har været omfattende protester
mod oprettelsen af en Særlig Økonomisk
Zone. Den 14. marts i år blev 14 demonHvordan kan rebellerne være statens
stranter dræbt af politiet og kadrer fra
spejlbillede? Ville nogen påstå at dem der
IKP(M), der er regeringsparti i delstaten.
kæmpede mod apartheid – hvor brutale
8 Se note 7 ang. Nandigram. I forbindelse
deres metoder end var – var statens spejlmed at Tata-gruppen opfører en bilfabrik
billede? Hvad med dem der kæmpede mod
i Singur, i delsaten West Bengal, har lokalfranskmændene i Algeriet? Eller dem der
regeringen eksproprieret over 400 hektar
kæmpede mod nazisterne?
land, hvilket har ført til massive
Eller dem der kæmpede mod
protester. Kadrer fra IKP(M) har
kolonimagterne? Eller dem der
Vi lever i assisteret politiet med at bekæmper mod den amerikantider hvor det vogte de eksproprierede omer ineffektivt at råder. Den 18. december sidste
ske besættelse af Irak? Er de
statens spejlbillede? Denne nye støtte status quo... år blev teenageren Tapasi Malik,
letkøbte ”menneskerettigheds- Og at være effektiv der var aktiv i protesterne, masdiskurs”, der drives frem af
har en frygtelig sevoldtaget og brændt ihjel.
rapporter, dette meningsløse
pris. Jeg finder det Et ledede medlem af CPI(M) er
fordømmelsesspil som vi alle
svært at fordømme blevet anholdt i forbindelse
bliver tvunget til at spille, gør
folk der betaler hermed.
os alle til politikere og filtrerer
den pris. 9 Siden 2005 har der været
den virkelige politik ud af alt.
kampe mellem politi og naxalitUanset hvor rene hænder vi
ter i delstaten Chhattisgarh.

De Maoistiske angreb i Bijapur der dræbte 55
politifolk. Er rebellerne blot et spejlbillede af
staten?

”

gerne ville have, uanset hvor
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Protester i Nandigram, West Begal, hvor den kommunistiske delstatsregering var medvirkende til drabet på 14 demonstranter.
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terroristerne. Hvad der holder den krig i
mineralrigdommene. Det er det teater der
gang, bortset fra formelle sikkerhedsstyrbliver spillet for os i Chhattisgarh.
ker, er Salva Judum – en regeringsstøttet
milits af almindelige mennesker der bliver
Det er selvfølgelig forfærdeligt at 55
tvunget til at gribe til våben, bliver tvunget politimænd blev dræbt. Men de er ligeså
til at arbejde som politistyrker. Den indiske
meget ofre for regeringen som alle andre.
stat har prøvet dette i Kashmir, i Manipur,
For regeringen og virksomhederne er de
i Nagaland (nord- og nordøstlige delstater
bare kanonføde – der er flere hvor de kompræget af separatistiske bevægelser og bormer fra. Krokodilletårer vil blive grædt,
gerkrigslignende tilstande, red.). Titusinder
nydelige tv-værter vil belære os i nogen
er blevet dræbt, hundredetusinder torturetid, og så vil nye forsyninger af kanonføde
ret, tusinder er forsvundet. Enhver bananblive arrangeret. For de maoistiske guerilrepublik ville være stolt af disse resultater.
laer var de politifolk de dræbte den indiske
Nu vil regeringen importere disse forfejlede stats væbnede tropper, hovedudøverne af
strategier til det centrale Indien. Tusinder af den konkrete undertrykkelse, tortur, drab
adivasiserne (en af Indiens mange oprinaf folk i politiets varetægt, påståede drab
delig befolkningsgrupper, red.) er blevet
på slagmarken. De er ikke uskyldige civile
tvangsflyttet fra deres mineralrige områder – hvis der findes noget sådant – uanset
til politilejre. Hundrede af
hvilke fantasifulde historier
landsbyer er blevet evakuvi bliver fortalt.
eret med magt. VirksomVi er i NGO’ernes
heder som Tatas og Essar
tid hvor masse- Jeg er ikke i tvivl om at
har et godt øje til disse
aktioner kan være noget maoisterne også udfører
områder, der er rige på
upålideligt noget... Vi terror og undertrykkelse.
jernmalm. Aftaler er blevet
har sociale fora der Jeg er ikke i tvivl om at
underskrevet, men ingen
stiller sig militant an, de har begået usigelige
ved hvad de siger. Erhvermen som aldrig følger op ugerninger. Jeg er ikke i
velsen af jord er begyndt.
på hvad de prædiker... tvivl om at de ikke kan
Det er det samme der
Priser og tilskud til gøre krav på ubestridt
skete i lande som Colombia
miljøaktivisme og støtte fra lokalbefolknin– et af de mest ødelagde
fattigdomsbekæmpelse gen – men hvem kan det?
lande i verden. Mens alles
der bliver doneret af Ingen guerillahær kan dog
øjne hviler på den voldsfirmaer der er ansvarlige eksistere uden lokal støtte.
spiral der er i gang mellem
for at ødelægge hele Det er ikke logistisk muligt.
regeringsstøttede militøkosystemer. Og støtten til maoisterne er
ser og guerillagrupper,
stigende, ikke aftagende.
udplyndrer multinationale
Det siger noget. Folk har
selskaber stille og roligt
ikke andet valg end at al-

”
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Indiens maoister eller ”naxalitter” fører væbnet kamp i en række delstater i
den østlige del af Indien. Mange tusinder er bevæbnet i guerillahæren.

liere sig med den part de mener er mindst
ringe.
Men at sætte lighedstegn mellem en
modstandsbevægelse, der kæmper mod
en enorm uretfærdighed, og den regering
der håndhæver denne uretfærdighed, er
absurd. Regeringen har smækket en dør i
hovedet på ethvert forsøg på ikke-voldelig
modstand. Når folk griber til våben, vil der
komme alle mulige former for vold – revolutionær, gemen og decideret kriminel.
Regeringen er ansvarlig for de uhyrlige
situationer den skaber.
”Naxals”, ”Maoister”, ”fremmedelementer”:
Disse begreber bruges meget løst nu om
dage.

mantra? Vedrørende naxalitter og maoister
– tja… Indien er ved at blive en stat hvor
enhver der er uenig med hvad der foregår,
risikerer at blive kaldt terrorist. Islamiske
terrorister er nødt til at være islamiske – så
det begreb passer ikke godt nok på de fleste
af os. De har brug for begreber der passer på flere. Så at lade definitionerne være
løse, udefinerede, er en effektiv strategi,
for den fremtid er ikke fjern hvor vi alle vil
blive kaldt maoister eller naxallitter, terrorister eller terroristsympatisører, og gjort
tavse af folk der i virkeligheden ikke ved
eller bekymrer sig om, hvem maoisterne
eller naxalitterne er. Dette er selvfølgelig
begyndt i landsbyerne – tusinder af mennesker overalt i landet holdes fanget på løse
anklager om at være terrorister der prøve
at omstyrte staten.

”Fremmedelementer” er en fællesbetegnelse der bruges som en anklage i de tidlige
faser af undertrykkelsen fra regeringer der
Den indiske stat og de indiske medier anser
tror på deres eget spin og ikke kan forestille hovedsageligt maoisterne for at være en
sig at deres eget folk har rejst sig imod dem. ”intern sikkerhedstrussel”. Er det sådan man
Det er denne fase som Indiens
skal se på dem?
Kommunistiske Parti (Marxister) befinder sig i netop nu i
Hvordan kan Jeg er sikker på at maoisterne
Bengal (partiet er regeringsrebellerne ville være beærede over at
parti i delstaten, se s. 10, red.),
være statens blive betragtet på den måde.
selvom nogen vil sige at underspejlbillede? Ville
trykkelsen i Bengal ikke er ny,
nogen påstå at Maoisterne ønsker at ødelægge
at den kun er blevet intensidem der kæmpede staten. Hvilket alternativ ville
veret. Uanset hvad, hvad er
mod apartheid de skabe, givet den autokratiet ”fremmedelement”? Hvem
– hvor brutale ske ideologi som de får deres
bestemmer grænserne? Er det
deres metoder end inspiration fra? Ville deres
landsbygrænserne? Distriktvar – var statens regime ikke også være udbytgrænserne, statsgrænserne?
spejlbillede? tende, autokratisk og voldeligt?
Er snæver regional og etnisk
Er deres handlinger ikke allerede
politik det nye kommunistiske
udbytning af almindelige men-

”
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nesker? Har de virkelig almindelige menneskers støtte?
Jeg tror det er vigtigt for os at indse at både
Mao og Stalin er tvivlsomme helte med en
morderisk fortid. Ti millioner mennesker
blev dræbt under deres regimer. Udover
hvad der skete i Kina og Sovjetunionen, så
dræbte Pol Pot, med det kinesiske kommunistpartis støtte (og mens Vesten diskret
kiggede bort), to millioner mennesker i Cambodja og bragte millioner af mennesker på
randen af udryddelse på grund af sygdomme
og sult. Kan vi lade som om Kulturrevolutionen ikke fandt sted? Eller at millioner af
mennesker i Sovjetunionen og Østeuropa
ikke var ofre for arbejdslejre, torturkamre,
netværket af spioner og informanter, det
hemmelige politi. Disse regimers historie
er lige så sort som den vestlige imperialismes historie, bortset fra den kendsgerning
at de eksisterede i kortere tid. Vi kan ikke
fordømme besættelsen af Irak, Palæstina og
Kashmir, mens vi forbliver tavse om Tibet
og Tjetjenien. Jeg forestiller mig at det for
maoisterne, naxalitterne, såvel som for mainstreamvenstrefløjen, er vigtigt at være ærlig
om fortiden for at styrke folks tro på fremtiden. Man håber at historien ikke vil gentage
sig, men at benægte at det overhovedet skete
hjælper ikke til at give tro på fremtiden…
Ikke desto mindre, så har maoisterne i Nepal
ført en tapper og succesfuld kamp mod
monarkiet. I Indien lige nu leder maoisterne
og de forskellige andre marxistisk-leninistiske grupper kampen mod den enorme
uretfærdighed her. De kæmper ikke kun
mod staten, men også mod feudalherrer og
deres væbnede militser. De er de eneste der
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gør en forskel. Og det beundrer jeg. Det kan
godt være at når de kommer til magten så vil
de, som du siger, være brutale, uretfærdige
og autokratiske eller endda værre end den
nuværende regering. Måske, men jeg er ikke
parat til at antage det på forhånd. Hvis de er,
så bliver vi nødt til også at bekæmpe dem.
Og sådan én som mig vil sandsynligvis være
den første person de hænger i det nærmeste
træ – men lige nu er det vigtigt at anerkende
at de påtager sig den byrde det er at stå i
spidsen for modstanden. Mange af os er i en
position hvor vi begynder at alliere os med
dem som vi ved ikke har plads til os i deres
religiøse eller politiske forestillinger. Det
er sandt at alle ændrer sig radikalt når de
kommer til magten – se på Mandelas ANC.
Korrupt, kapitalistisk, bukkende for Den Internationale Valutafond, driver de fattige ud
af deres hjem – tildeler Suharto, der dræbte
hundredetusinder af indonesiske kommunister, Sydafrikas højeste civile orden. Hvem
ville have troet af det kunne ske? Men betyder det at sydafrikanerne skulle have afstået
fra kampen mod apartheid? Eller at de skulle
fortryde det nu? Betyder det at Algeriet skulle have forblevet en fransk koloni, at folk fra
Kashmir, at irakere og palæstinensere skulle
acceptere militær besættelse? At mennesker
hvis værdighed angribes skulle opgive kampen, fordi de ikke kan finde helgenerne der
vil lede dem i slaget?

Oversat (fra engelsk), forkortet og redigeret af Jon Rostgaard Boiesen
Oprindeligt bragt i Tehelka – The People’s
Paper, 31.03.07
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Nyhedskommentarer
Asylansøgere
Dybbøl 2.0
EU-Kommissionen
Franske socialister
Oktoberrevolutionen

Lad os befri de
asylansøgere
sammen, Carsten!
HYKLERI. Det vides i skrivende stund ikke hvordan
det er gået med de snart
firstusinde underskrifter
som bevægelsen Amnesti Nu ville aflevere til
Folketingets udvalg for
udlændinge- og integrationspolitik i slutningen af
oktober måned. Kravet er
det ydmyge at der gives
amnesti til alle afviste asylansøgere der har opholdt
sig i Danmark i over tre år.
Det drejer sig om omkring
ottehundrede mennesker,
deraf to hundrede børn og
unge som på ubestemt tid
sidder og rådner op i de
danske asylfængsler.
Amnesti Nu er uden tvivl et
godt initiativ. Men hvordan

skal bevægelsen fortsætte,
efter at underskrifterne er
blevet afleveret? Efter min
mening må kravene udvides
og aktionsformerne multipliceres og radikaliseres.
For nylig så jeg således i
en fransk dokumentarfilm
en anarkist fra Marseille
fortælle om hvordan en
målbevidst demonstration i halvfjerdserne havde
tiltvunget sig adgang til det
lokale asylcenter, befriet
asylansøgerne og derefter
godt og grundigt smadret
inventar og bygninger.
Det pudsige er nu at selveste Carsten Jensen, vort
lands selvudnævnte garant
for borgerlig anstændighed,
faktisk foreslår næsten det
samme: “Jeg forstår ikke, at
der ikke nærmest er en folkehær, som går ud og rykker
hegnet ned og tager de

sekshundrede asylansøgere med hjem” (Information,
1. september). Jamen, ved
du hvad, Carsten, den er jeg
helt med på, hvornår skal
det være? Skal jeg sende
en mail rundt og spørge om
hvem der vil være med?
Men nej, vor epokes mest
selvhøjtidelige politiske
kommentator havde ikke
til hensigt at arrangere en
demonstration. Udsagnet
skulle udelukkende danne
baggrund for en nihilistisk
påstand om at “der er noget helt galt med danskerne”. Eksklusiv Carsten selv,
forstås. Ikke desto mindre
kunne jeg godt tænke mig
at være med i den folkehær,
han taler om. Og hvis der er
andre interesserede, kan
de bare kontakte mig. Så
finder vi på noget. Med eller
uden Carsten.
Holger Ross Lauritsen

20

DET NY CLARTÉ #05 // NOVEMBER 2007

SLAGET VED
DYBBØL 2.0
FRA FRONTEN. Kampene i
den sydafghanske by Musa
Qala forrige sommer var
de farligste som danske
soldater har deltaget i siden
Slaget ved Dybbøl 1864,
fortalte Nyhedsavisen over
tre helsider (6. oktober
2007).
Det er der i og for sig
ingen grund til at betvivle.
Reportagen med overskriften ”35 dage i lortehullet”
(”Camp Shit Hole”) beskriver
nok så malende de fandens
til mænd, og en enkelt
kvinde, som udgør 1. Lette
Opklaringseskadron fra
Bornholm.
Fjenden var dybt imponeret:
”De er som tigre, de skyder
på alt,” siger de overlevende
talebankrigere til hinanden
over radioen, får danskerne
at vide. Talebanerne selv er
blodtørstige, ”bedøvende
ligeglade med døden”, men
ikke så dygtige alligevel.
Der er derfor heller ikke så
mange af dem tilbage. De 35
dages kamp kostede mellem
25 og 70 talebanere livet.
De danske tab var begrænset til 9 sårede. Så det går
alt sammen den rigtige vej,

kan man forstå.
Og dog. Hvad kampene
handlede om fortaber sig
lidt i det uvisse. De civile
flygtede – forståeligt nok
– hurtigt ud af byen.
Tilbage var kun de afghanske politibetjente som
danskerne havde til opgave
at beskytte, men de var
i følge Nyhedsavisen en
flok tjald- og opiumrygere
med en lemfældig omgang
med våben, og med en nok
så udsædvanlig tradition:
Hver torsdag aften lagde
de make-up og dyrkede sex
med hinanden. Til de homoseksuelle seancer på politistationen i Musa Qala kunne
danskerne kun se forvirrede
og hovedrystende til, rapporterede Nyhedsavisen.
For den som ikke selv har
været i Musa Qala er det
måske sin sag at så tvivl
om rigtigheden i de lokale
talebaners blodtørst, eller
i politikorpsets torsdagstraditioner. Til gengæld er
der grund til at betvivle at
den samlede, og herunder,
danske, Afghanistan-mission
nogensinde kan nå sine mål.
Hvis den ureflekterede og
enfoldige chauvinisme som
Nyhedsavisen giver udtryk
for er dækkende for stem-
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ningen blandt de danske
tropper i Afghanistan, kan
der være mere end én god
grund til at sammenligne
Dybbøl og Musa Qala.
Staffan Dahllöf

EU-Kommissionen
wants you for
the night shift!
GLOBALISERINGSTILBUD.
EU-kommissionen vil med
en ny grønbog skabe øget
”fleksibilitet” i det europæiske arbejdsliv. Et værktøj er
”nye styringsmetoder som
just-in-time management”.
De store virksomheder
minimerer i dag lagerbeholdningen i alle led af produktionen, fra underleverandører
til sammensætningsfabrikker og forhandlere. Samlebåndet strækkes billedligt
talt ud fra den enkelte fabrik
til hele produktionskæden.
Alle skal arbejde fejlfrit, og
alle tvinges til at følge den
takt som hele kæden holder.
Dette pres forstærkes af en
bevidst underbemanding. De
store virksomheder holder
produktionen i en perma-
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nent
krisetilstand
for at få mest muligt ud af
deres ansatte.
Systemet har en iboende
svaghed: Så længe virksomheden disponerer personalet efter højdepunkterne i
arbejdsbelastningen er det
let at håndtere produktionsforstyrrelser og svingninger i
efterspørgslen. Arbejdet får
en behagelig puls – stressede dage afløses af mere
stille perioder. Men når
arbejdspladsen allerede i
udgangspunktet er underbemandet, og når der ikke er
noget lager at falde tilbage
på, opstår problemerne.
En løsning er overarbejde. En
anden løsning er løbende at
justere antallet af ansatte
efter produktionsvolumen.
Derfor foreslog EU-kommissionen i 1993 at kernen af
fastansatte i de store virksomheder skulle sekunderes
af en voksende mængde af
billig, fleksibel arbejdskraft.

Magthaverne i unionen har længe efterstræbt at undergrave dele
af arbejdsmarkedet. Men nu
fremstiller kommissionen
opdelingen i regulær og irregulær arbejdskraft som et
problem. Problemet består
ikke i vilkårene for B-holdet
på arbejdsmarkedet. Problemet er at A-holdet endnu
ikke er kommet i nærheden
af B-holdets ”fleksibilitet”.
De fastansattes arbejdstid
er, som det hedder, ”fastlåst”. De er ikke villige til at
opgive den relative tryghed
de har. For dem der har
regulerede arbejdstider og
er sikret mod vilkårlig opsigelse er friheden til at sidde
ved telefonen og vente på
at chefen ringer om vagter
ikke tillokkende nok.
Følgelig, forklarer kommissionen, må A-holdets forventninger skrues ned. Det
gælder om også at vænne
kernen af fast ansatte til
markedets nykker:
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”Den traditionelle model for
ansættelsesforholdet passer måske ikke alle arbejdstagere som har en regulær
eller fast ansættelse og som
står overfor udfordringen at
tilpasse sig til forandringer
og udnytte de muligheder
som globaliseringen tilbyder.”
Mikael Nyberg

Franske socialister i spidsen for
neoliberalismen
RØVHULLER. Blandt
venstreorienterede kan
man som regel godt blive
enige om at Frankrigs nye
præsident, Nicolas Sarkozy,
er et gedigent røvhul. Noget
tyder imidlertid på at verden
ikke ville være meget bedre
stedt med en repræsentant
for det franske (såkaldte)
socialistparti siddende på
præsidentposten. Partiets
kandidat under præsidentvalget var som bekendt
Ségolène Royal, men det
kunne lige så nemt have været en anden fremtrædende
(såkaldt) socialist ved navn
Dominique Strauss-Kahn.
Denne gamle ræv i fransk
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politik blev imidlertid vraget,
men er nu blevet udnævnt
til generaldirektør for intet
mindre end Den Internationale Valutafond (IMF).
IMF er kort fortalt en institution hvorigennem rige
lande låner penge til fattige
lande. Til gengæld herfor
forpligter låntagerne sig til
at gennemføre liberale reformer, der påstås at sætte
gang i økonomien. Kritiske
røster har imidlertid længe
påpeget at de fattige lande
blot bliver endnu fattigere,

når deres kontrol med både
indenlandske og udenlandske kapitalbevægelser
dereguleres og store dele
af deres transport- og sundhedssektor privatiseres, og
at det egentlige formål med
disse reformer er at give
de rige landes industrier
nye markeder. Denne kritik
gentages i dag af mindre
marginale stemmer såsom
den tidligere cheføkonom
for Verdensbanken, Joseph
E. Stiglitz.
At en europæisk socialdemokrat således accepterer
at sidde i spidsen for en
institution der fungerer som
neoliberalismens spydspids,
uden at der høres nævneværdig kritik fra hverken
hans eget parti eller andre
europæiske socialdemokratier, siger en hel del om hvad
man fremover skal forvente
af disse partier. Og skulle
man ikke være overbevist
herom, kan man vende
blikket mod en anden af
neoliberalismens vigtigste
aktører, Verdensbanken,
hvis generaldirektør siden
2005 har heddet Pascal
Lamy og pudsigt nok er
Strauss-Kahns partifælle!
Holger Ross Lauritsen
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Menneskehedens
mærkedag
90-ÅRS FØDSELSDAGEN.
Kristendommen har sine
mærkedage, de andre religioner deres. De borgerlige
revolutioner hyldes måske
i deres hjemlande, men
stadig mere rutinemæssigt
og uden den store folkelige
appel. Nytår, solhverv og
midsommer er mere universelle, men kun arbejdernes
og folkenes mærkedage
– 1. maj, den internationale
kampdag, og 7. november,
årsdagen for Oktoberrevolutionen – fejres samtidig
over hele kloden.
I år fylder Den Store Socialistiske Oktoberrevolution
90. Ingen anden historisk
begivenhed har betydet
et tilsvarende historisk
vendepunkt. Den første vellykkede arbejderrevolution
viste at man kunne smide
tsarer, konger, kejsere, adel
og godsejere, hjemlige
kapitalister og udenlandske imperialister på porten
og skabe et nyt samfund
i den mest revolutionære
klasses billede. Den sociale
omvæltning fulgtes op af
kulturrevolutionen, borger-
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rettighederne, de halve
politiske frihedsrettigheder
blev reelle og ledsaget af
garanterede sociale menneskerettigheder: til arbejde,
brød, uddannelse, sundhed,
bolig.
Hvor langt er ikke de socialdemokratiske skandinaviske
”velfærdssamfund” fra
den samfundsvision som
Oktoberrevolutionen lagde
op til? Under barske vilkår af
krig og kontrarevolutionær
undergravning begyndte
denne at blive realiseret i
et af verdens store, men
tilbagestående lande, der
pludselig rykkede frem i
udviklingens forreste række.
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.
Henvendelse:
kontakt@clarte.dk
Adresse: Det Ny Clarté,
C/O Mediesyndikatet Monsun,
Nørrebrogade 5c, 1.tv.,
2200 København N.

Den levende socialisme
tændte håb og inspirerede
arbejderklassens og de
undertrykte folks revolutionære kampe i uset skala.
Dette er ikke glemt, og
derfor lægges socialismen i
Sovjetunionen (og i det hele
taget) for had hver eneste
dag i de borgerlige medier.
For ganske få år siden blev
socialismen erklæret for
en fiasko, død og borte for
altid. Marxismen var død,
leninismen død, klassekampen slut. Et inferno af
nyliberale angreb på folkene
brød løs, et kaos af imperialistiske krige. Klassekampen
skærpes synligt i alle former.

Skribenter: Sammi Ala’a,
Jon Rostgaard Boiesen, Gerd
Callesen, Staffan Dahllöf, Søren
Engelsen, Michael Hunnicke,
Jørgen Knudsen, Carsten Kofoed, Flemming Larsen, Holger
Ross Lauritsen, Patrick Mac
Manus, Andreas Mulvad, Mikael
Nyberg, Ron Ridenour, Klaus
Riis, Morten Riis, Erik Stinus,
Sara Maria Sörensson, Mattias
Tesfaye, Christian Braad Thomsen og Mikkel Thorup.
Gæsteskribenter: Kirsten
Normann Andersen, Pernille
Vigsø Bagge, Shoma Chadhurry,
John Gray, Rasmus Ugilt Holten
Jensen, Jesper Klein, Ole Krarup og Wooloo Productions.

24

En ny revolutionær storm ser
ud til at være på vej.
Og Oktoberrevolutionen
fejres som menneskesamfundets fødselsdag.
Klaus Riis

Illustrationer: Lasse Bo Christensen, Toke Flyvholm, Adam
Hansel, Ib Kjeldsmark, Robert
Nyberg og Birgitte Søvsø.
Fotoserie: Aslak Ransby
Forsidetegning:
Lasse Bo Christensen.
Layout: Legalizer ApS.
Website: www.clarte.dk
Webmaster: Tobias Clausen
Oplag: 800
Tryk: Eks-skolens trykkeri
ISSN: 1902-0333
Redaktionen afsluttet:
13. november.

DET NY CLARTÉ #05 // NOVEMBER 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
CVRnr.: 3009 2805
Annoncer: annonce@clarte.dk
DNC #5 er udgivet med
støtte fra Kulturministreriets
Tidskriftstøtte.

Systemskiftet
”Election time is coming
If I was president,
I’d get elected on Friday, assasinated on Saturday,
and buried on Sunday.”
Wyclef Jean

Leder af Dino Knudsen

N

ogle ville måske kalde det en tilsnigelse da Søren Krarup efter valget i 2001
talte om et ”Systemskifte” i dansk politik, men nu må man modstræbende give
ham ret (selvom det ikke er hverdagskost at give indrømmelser til reaktionens
ypperstepræst): Der er naturligvis ikke sket et systemskifte i den forstand at en politisk revolution har fundet sted eller at et samfundssystem har afløst et andet, men
i den forstand at Anders Fogh og Venstre kan lede landet en tredje valgperiode.
et lykkedes som bekendt ikke en venstre-statsminister at blive genvalgt i hele
det sidste århundrede, Fogh er til gengæld lykkedes med det hele to gange i det
nye. Fogh har modereret sit oprindelige program og tilsat det en smule social sammenhængskraft. Målet om en minimalstat er blevet afløst af en trimmet velfærdsstat med en forholdsvis mindre offentlig sektor og flere private løsninger. Han er
ikke blevet socialdemokrat, kun hvad angår strategien: de små skridts revolution,
de trinvise reformer. Med en liberal og asocial ingeniørkunst afvikler Fogh den
velfærdsstat vi kender.
enstres sejr er Socialdemokraternes nederlag. Systemskiftet ses ikke tydeligere
end i partiets grundlæggende accept og tilpasning til Foghs dagsorden: skattestop, stram udlændingepolitik, krig (Afghanistan). Helle Thorning-Smith viste sig at
være retorisk stærk i debatterne med Fogh, men politisk fuldstændig indholdsløs. At
hun er leder af oppositionen bekræfter blot at vi lever i et oppositionsløst samfund.
pørgsmålet er om det demokratisk-liberale system, trods sine prætentioner,
overhovedet tåler modsigelse? Med sin sang om hvad der ville ske hvis han blev
præsident, har Fugees Wyclef Jean – det tætteste vi kommer på en nutidig Bob Marley – med nogle få strofer blotlagt det borgerlige demokrati. Det lykkedes hverken
SF eller Enhedslisten i en hel valgkamp. Sidstnævnte fik ellers hjælp til det af hele
affæren omkring Asmaa. Men i stedet for at gå i offensiven da hetzen ramte, gik man
helt i baglås og gjorde sig parat til at dolke Asmaa i ryggen så man igen kunne være
med ”i det pæne selskab”.
nhedslistens top kunne samtidig ikke formilde en del af medlemmerne med henvisningerne til at Asmaa blot er et forsøg på at inkludere muslimer i det politiske
liv. Modstanderne ønskede ikke at Enhedslistens konverteres til Minoritetspartiet
og oprettede en anti-religiøs fraktion. Hvad dem og deres ligesindede overser er
at de borgerlige kræfter i dette land netop har valgt ”det muslimske spørgsmål”
som rambuk for deres generelle program. Kravet om at Enhedslisten skal forkaste
al religion og tage den videnskabelige socialisme som sit teoretiske grundlag er én
stor modsætning al den stund at Enhedslisten jo netop er resultatet af oprøret med
”partiet af ny type”, det leninistiske fortropsparti, forankret i arbejderklassen og
med sit hovedarbejde placeret i massebevægelsen. Sådan et parti eksisterer ikke
mere i Danmark. Velkommen til systemskiftet!
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Den glade vækst
KULTURKRITIK. I det kapitalistiske samfund er væksten Gud. Den er hævet over debat,
den er fast indarbejdet som ”naturlig” forventning i vore fortravlede hoveder, den er kort
og godt folkets opium. Allerede for flere årtier siden advarede eksperterne os om at der var
grænser for væksten. Alligevel er det først nu, hvor selve klimaet synes truet, at politikerne
råber vagt i gevær. Jørgen Knudsen, forfatter og æresdoktor ved Københavns Universitet,
mistænker dem imidlertid i dette essay for ikke for alvor at ville forsværge deres religion.

Af Jørgen Knudsen
For hundrede år siden hed håbet fremskridt hoveder, rent faktisk har da også mange
og var et progressivt fænomen, et led i
af klodens kurver peget opad mod højre
kampen for et retfærdigt samfund. I dag er
hjørne gennem de sidste par hundrede år –
dette håb afløst af væksten som man kan
befolkningsmængde, levealder, produktion
sætte et par spørgsmålstegn ved. Økonoog forbrug pr. capita, antallet af opfindelser
misk vækst er for det rige samfund hvad
og innovationer, diagnoser og mediciner,
narkotiske stoffer er for den enkelte: et
men også af våbenproduktion og -handel,
afhængighedsskabende rusmiddel, et slør
uddøende sprog, uddøende dyrearter osv.
lagt ud over den forhåndenværende virkeNu er narkomanen truet af en afvænningslighed, der bliver lettere at se stort på, når
kur. Længe har han ignoreret eller bagatelman kan håbe sig andetsteds hen. Dynamik, liseret de dystre udsigter. Det har varet
udvikling, forandring, innovation, mere
35 år, før det synes slået igennem at der er
rigdom og velfærd, mere af det hele. Hvem
grænser for vækst – titlen på Romklubbens
gør vrøvl? Væksten tager brodden af alle
bog fra 1972, et af de første forsøg på påvisproblemer ved at gøre dem til sensationer
ning af klimaets sårbarhed og ressourcernes
i åndeløs rækkefølge og lade os se nutiden
begrænsning. Efter 35 års bagatellisering,
i morgendagens skær som uvigtig, snart
modstand eller tøven synes det principielt
overstået. Således giver et af klodens og
accepteret af medier og politisk magt, hvad
historiens rigeste lande sig sværmerisk hen
videnskabelige autoriteter hævder: at disse
i tanken om at det kan blive endnu rigere:
grænser er reelle. Sat af klodens klima. Men
Døm ikke vort profitstyrede, rastløse, selvet kapitalistisk samfund uden vækst har det
optagne samfund alt for hurtigt, morgensom et menneske uden ilt. Det glade håb om
dagen vil rumme endnu mere
fortsat vækst er ikke kun båret
indtjening, arbejde, profit, profrem af ønsket om mere rigduktion og stress, endnu mere
Det var dom, men også af frygten for at
forbrug af mad, biler, alkohol,
i sin tid alt skal gå i stå, af skrækken for
velfærd, fladskærmsdrømme,
den politiske at alt skal bryde sammen.
endnu vildere million-gratialer
venstrefløj, Det var i sin tid den polititil diskrete ledere. Hvem brokder modtog ske venstrefløj der modtog
ker sig? Sure kværulanter på
meddelelsen meddelelsen om den truede
venstrefløjen.
om den truede natur med størst åbenhed. Vi
”Da de mistede målet af syne,
natur med størst hilste den velkommen som
fordoblede de deres anstrenåbenhed. våben mod vækstsamfundet,
gelser”, noterede allerede Mark
mens alle, der havde del i
Twain. Vækst-modellen er fast
magten eller identificerede sig
indarbejdet som ”naturlig”
med den, bagatelliserede eller
forventning i vore fortravlede
ignorerede de dystre profetier

”
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Her i landet fortsætter udviklingen af velkendte planer og ideer om
videre vækst og CO-2-afbrænding uanfægtet af alle advarsler.

og bedyrede deres gode hensigter. Hele
denne lange skyggekamp om miljøbevidstheden fortjener sin historiker! Den patetiske
historie om kommunisternes stædige tro på
Sovjet er blevet endevendt af Bent Jensen
og hans fæller. Hvornår får vi den tilsvarende – og lidt mere relevante – beretning om
uviljen mod at se sandheden om vækstens
pris i øjnene?
Da Stern-rapporten blev offentliggjort
for snart et år siden, en videnskabeligt
underbygget opfordring til hurtigst muligt
at formindske udledningen af klimagasser,
syntes det som om den – sammen med Al
Gore’s krasse film ”En ubekvem sandhed”
– kunne vende stemningen. Bedre sent
end aldrig! Den politiske verden syntes i et
svævende øjeblik overbevist om at der rent
faktisk er disse grænser for vækst. Vores
statsminister vendte på en tallerken: ”Vi
skal sætte os det meget langsigtede mål at
vi bliver helt uafhængige af olie, naturgas
og kul”. Intet mindre.
Et år senere kunne man i fjernsynet se vores
videnskabsminister få julelys i øjnene ved
tanken om at der muligvis kan udvindes
olie i Østgrønland. Flere penge i statskassen, mere CO-2 at pulse op i atmosfæren!
Hvad er der ellers sket siden advarslerne
om global opvarmning fyldte alle forsider
og syntes at blive taget alvorligt? Naturen har meget pædagogisk levet op til de
dystre forventninger og præsteret unormal
nedbør, oversvømmelser og sære temperaturudsving. Hos os mennesker har den videnskabeligt underbyggede katastrofemelding med de uhyrlige implikationer blandt
andet haft følgende virkninger, henholdsvis
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ikke-virkninger:
1. Salget af benzin med tilsætning af
bio-brændstof er øget, og producenter
af el-biler vejrer morgenluft – markedets
forståelige reaktioner (hjulpet af EU: landbrugslobbyen holder meget af bio-brændstof. Den majs, der skal til for at fylde bilens
tank én gang, er mad nok for et menneske
i ét år).
2. Der er vedtaget forskellige planer om
hvornår CO-2 emissioner bør være reduceret så og så meget, og en række miljøministre har bekendtgjort at de er blevet enige
om hvor og hvornår de vil mødes for at
vedtage nødvendige skridt til forebyggelse
af videre klimaforandringer. At mødet skal
finde sted i København synes i den københavnske presse nok så vigtigt som dets
mulige perspektiver.
3. Her og nu har der vist sig at være penge
i at organisere flyveture til Grønland, hvor
turister ved selvsyn kan konstatere hvilke
uoprettelige ulykker den fortsat voksende
fly-trafik afstedkommer. Vor energiske miljøminister har været inspirator for denne ny
gren indenfor turismen.
4. Landene omkring Nordpolen har indledt
en konkurrence om hvem der har ret til
den olie som muligvis ligger under den is
som olieafbrændingen formentlig får til at
smelte så denne olie bliver tilgængelig og
kan fyres af op i atmosfæren og forårsage
afsmeltning af endnu mere is.
5. Her i landet fortsætter udviklingen af
velkendte planer og ideer om videre vækst
og CO-2-afbrænding uanfægtet af alle
advarsler: En bro fra Lolland til Femern er
besluttet, mens jyske borgmestre fastholder
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deres drømme om broer mellem Sjælland
og Jylland, og Vejdirektoratet ikke slipper
sin fremtidsvision om en vejkapacitet der
skal imødekomme kravene fra et fortsat
stigende antal biler og bilkøer på motorvejene: trafikken vil vokse med 30 % frem til
2030. Bekymringen her skyldes ikke frygten
for noget CO-2-udslip, men for kedelige
bil-køer.
Kort sagt: i det kapitalistiske samfund er
væksten Gud. Hvad den højst reelle klimatrussel kan bevirke er en massiv udvikling af dobbeltmoral plus livlig kosmetisk
virksomhed.
Intet andet.
Hvordan er noget sådant muligt?
Jeg har tre forklaringsforsøg. Basis for
dem alle tre er vækstens indledningsvis
omtalte karakter af slør eller narkotikum.
Et nøgternt samfund ville reagere nøgternt.
Vort reagerer fantastisk.

i virkeligheden. Når dette så let lader sig
gøre, hænger det sammen med at disse
historier så glimrende passer ind i nogle
kulturelle ur-forestillinger om skyld og retfærdig straf, indprentet gennem årtusinder,
fra og med beretningerne om syndfloden,
Babelstårnet, Sodoma og Gomorra. Den
kristne tradition har grundigt vænnet os til
at leve skyldbetyngede i skyggen af dystre
profetier om at straffen for vort rige og
syndige liv lurer forude, at fædrenes synder
straffes på børnene indtil syvende led, at
ulven kommer, - men har også ladet os håbe
på at Herren nok lader nåde gå for ret lige
denne ene gang: det gør han jo i hvert fald
i disse spændingsfilm, der hver gang ender
med at helten med en sikker kugle får ram
på denne ulv i sidste øjeblik.
Således er vi blevet mentalt forberedt på
ulykkesbudskaberne, vænnet til at leve
med truslen uden at tage den helt alvorligt,
håbende som børn på at det nok skal ende
godt alligevel.

1.
I mange år har det været indbringende at
producere film om skrækkelige
trusler om jordens undergang,
trusler fra enorme kometer
Det har varet
eller små blå mænd, trusler
35 år, før
som beslutsomme amerikanere
det synes slået
heldigvis afværger i sidste
igennem at der er
øjeblik. Når man kan fodre
grænser for vækst
grise med disse spillefilm om
jordens dramatiske næstenundergang, er der tale om en
banal fortrængnings-mekanisme: Vi udlever i fantasien
den frygt, som det vil være alt
for vanskeligt at tage alvorligt

”
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2.
Fantaster er vi! Symbolske
handlinger er vort speciale.
Den skræk, filmfantasierne
bygger på holdes til stadighed
ved lige af nye meldinger om
at udviklingen løber løbsk, se
også bare på alt det unormale
vejr! Skulle verden virkelig
være ved at komme farligt ud
af kontrol? Der er gys i luften,
i hvert fald i mediernes. Og
denne frygt for svigtende kontrol vækker ønsker om kontrol,
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tryghed, sikkerhed. Mere kontrol! Kontrol
belastning af samfundet, men psykologisk
der skal forebygge eller opfange – nej, ikke
er den utænkelig uden den gærende skræk
lige netop den vækst der fører til klodens
for, at ”noget” løber løbsk. Hvem kan man
selvantænding, endsige den der kunne indoverhovedet stole på? Derfor er terrorister
dæmme det globale ”skammens imperium”
og terrorisme så velkomne på forsiderne,
af politik og multinationale koncerner, hvis
skønt risikoen for at blive offer for deres
fortsatte vækst ikke kun truer naturgrundanslag næppe er større end risikoen for at
laget, men også undergraver al solidaritet,
blive ramt af et lyn. Derfor sidder så mange
skærper alle modsætninger og danner groborgere i dette land foran hver sin skærm
bund for had hos alle tabere, dermed også
og kontrollerer hvad de andre gør foran
grobund for terrorisme, voldskriminalitet,
deres. Mens væksten vokser videre, og
misbrug, snyd, truende globale epidemier
kritikken af Nestlé eller Siemens – endsige
og så videre. Eller som i hvert fald vækker
kravet om kontrol med dem – taler for døve
frygten for alt dette, gør os letskræmte.
øren. Væksten er fortsat vort håb, men lige
Nej, nej, intet af dette. Kontrol med
så meget vi håber på dens udfrielse, lige så
magten?! Eller med væksten?! Vi vender
meget frygter vi dens følger.
kontrollen mod ganske andre mål. Så meget
strengere må den så også blive! Når stats3.
magten beklageligvis ikke kan kontrollere
Hverken de underholdende filmfantasier
udslippet af drivhusgasser
om at bekæmpe det onde,
så kan den slippe så meget
eller de omfattende kontrolVæksten tager foranstaltninger kan dæmpe
mere tåregas ud over demonstranterne for Ungdomshuset.
brodden af nervøsiteten. Danmark er
En stadigt voksende del af
alle problemer blevet det nervøse samfund.
samfundets mistænksomme
ved at gøre dem Vor kristelige arv, den dårlige
opmærksomhed – og dets artil sensationer samvittighed, sover uroligt,
bejdstimer – bruges til udbygi åndeløs murrer. Vi er på vagt. Derfor
ning og vedligeholdelse af et
rækkefølge. er sensationen og skandalen
historisk set uhørt kontrolapvelkomne, sammen med hårparat, fra politi over lufthavnsrejsende beretninger om fjern
gennemlysning til (lemfældig)
nød og elendighed, gerne tilsat
fødevarekontrol, registrering
et skud forargelse. Afsløringer:
af afsendere og modtagere af
Børn, der sælges til adoption.
mails og så videre. Teknisk
Mennesker der sælger deres
er al denne demonstrative
ene nyre for at opretholde
kontroludøvelse muliggjort
livet. Mishandling af husdyr.
af de elektroniske medier,
Dårlig behandling af beboere
økonomisk er den en kraftig
på plejehjem. Flygtninge med

”
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en særligt oprivende skæbne. En cyklerytdet offentlige rum således forvandles til en
ters indrømmelse af at have brugt doping.
art udvidet privatsfære, kommer politik til
Uhyggelige rapporter om svind i bestanden
at handle om politikere og deres manøvrer,
af diverse dyr og planter. Fækalier i drikog deres eventuelle visioner blegner bag
kevandet ved Køge. Fortsæt selv! Trusler fra deres galluptal.
stadig uventede hjørner af tilværelsen liver
op i hverdagen. Spørgsmål om baggrund og
Vækstsamfundets/kapitalismens værste
perspektiv stilles sjældent. Men håbefuldt:
virkning på længere sigt er unægteligt
er der en skyldig?
truslen mod både natur og mennesker i en
Væksten er således ikke det moderne
selvforstærkende global proces. Men på helt
nervøse menneskes eneste drug, skandalen
kort sigt er den værste virkning en demoer simpelthen central for den nyhedsforralisering af den demokratiske – det vil
midling der kender vore svagheder. I heftig
sige den medansvarlige – borger. Borgerens
forargelse over skandalen finder vi bekræfglade accept af vækstens fortsat stigende
telse på at vi selv stadigvæk er ordentlige
kurver gør ikke kun ham/hende til udbytmennesker: Hvem siger at vi har opgivet
ter og medvider, men også til selvbedrager,
håbet om en mere retfærdig verden? At vi
der søger at klare frisag ved at give sig hen
ikke evner at forarges over noget forargei hyppig og alvorligt ment forargelse over
ligt? At vi ligefrem selv i ny og næ fifler en
et eller andet eller i symbolsk markering af
smule med sort arbejde? At
god vilje. – Et eller andet? Ikke
vi med hver vores lille bil og
hvad som helst! Hvor symbolsk
vores lidt større forbrug har
Vi udlever i arrangementet er, fremgår af
en form for medskyld hvis klifantasien den at vor statsminister øjensynlig
maet løber amok om en ukendt
frygt, det vil være kan slippe godt fra at inddrage
årrække? Den slags blegner
alt for vanskeligt Danmark i en unødvendig,
fuldstændig i forhold til denne
at tage alvorligt i ulovlig, grusom og ødelægskandale! Det er for galt! I den
virkeligheden. gende angrebskrig: En virkelig
spontane forargelse over dette
skandale.
oprørende udslag af bedrag,
misbrug, lemfældighed eller
Kapitalismen er som bekendt
svindel demonstrerer vi vor
en tilstand i verden og i sjælen.
egen ubesmittede retsindigKan den overleve en videnhed. Det er det vi har skandaskabelig konstatering af at der
len til, for så billig en penge
nødvendigvis må sættes nogle
søger vi at opretholde vor
grænser for dens vækst? Det
selvagtelse. Den stedfortræser det indtil videre ud til. Den
dende forbryder er fundet og
evner i hvert fald ikke selv at
skal ikke slippe så let! Men når
sætte disse grænser. Den er
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Måske vil verdens topledere først blive overbevist om verdens sande tilstand
når en orkan river taget af deres konferencebygning, skriver Jørgen Knudsen.

lige så ansvarsfri, smidig, bøjelig og fuld af
løgn som den altid har været. Og når den
rammes af krav om grænser for sin vækst
så sætter den to diskrete, men faste hæle i
jorden, så længe den kan. Men sine indforståede borgere gør den til fantaster.
Vi slutter med et optimistisk fremtidsscenarie: Klodens topledere er – skal vi sige
om tyve år? – forsamlet i en velbevogtet
konferencebygning. Dagsordenen handler
endnu engang om den endelige fordeling af
CO-2-kvoter. Natlige forhandlinger, hårdknude. Intet nyt under solen: Kina og Indien
kræver stadig albuerum til at indhente det
vestlige forbrug, mens USA og EU begge
fortsat taler med to tunger for på én gang
at fremstå som naturens beskyttere og
samtidig bevare deres forspring. Ingen af
parterne taler om de atombomber som de
alle har liggende parat, det behøves ikke.
Midt i mundhuggeriet afbryder imidlertid en orkan forhandlingerne ved at løfte
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taget af bygningen og trække et par lavere
embedsmænd med sig i samme sug. – Derpå
sker omslaget: I kælderen enes de både
udmattede og omsider rystede overlevende
om drastiske ændringer overalt. Det vil
sige om begrænsninger og beskæringer. På
så ussel en måde lærer menneskeheden et
nyt spil, den globale solidaritets. Det som
Marx havde en lidt anderledes drøm om, da
han opfordrede proletarer i alle lande til at
forene sig.

Jørgen Knudsen (f. 1926) er magister og
æresdoktor ved Københavns Universitet.
Han har skrevet en lang række bøger,
bedst kendt er hans store Georg Brandesbiografi i fem bind.
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Venstrefløjens
projekt er et
oplysningsprojekt
Af Søren Engelsen

SELVRANSAGELSE. Det er på tide at gentænke
venstref løjsprojektet. En selvkritisk oplysning er
afgørende for at opgøret med kapitalismen ikke
slår om i ny undertrykkelse.

O

plysningstraditionen kritiseres med
rette for ofte at indføre nye hellige
principper i opgøret med de etablerede
dogmer. Denne kritik rammer også venstrefløjen: Når Proletariatet, for eksempel,
gøres til historiens suveræne subjekt, adskiller det sig i sin dogmatik ikke væsentligt fra konservatismens Tradition, liberalismens Individ eller religionens Gud. Med
udgangspunkt i det suveræne grundlag går
muligheden for selvkritik tabt, og dogmatikkens latente farer lurer om hjørnet.
Men skal vi af denne erfaring opgive selve
oplysningens universelle hensigt? Er vi i
en postmoderne tilstand, hvor idéerne om
menneskets frigørelse og fornuftens implementering i den sociale virkelighed komplet
har mistet deres relevans?
Den postmoderne distance til
enhver autoritet forfalder til
kynisme, når den bliver til afvisning af autoritet i det hele
taget – i betydningen at noget
er rigtigere eller fornuftigere end noget andet. Sociale
krænkelser reproduceres hvis
den kritiske attitude forfalder
til det nihilistiske ”alt er lige
gyldigt”.

”
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Venstrefløjens arv fra oplysningen må derfor genovervejes.
Oplysningstanken er primært et opgør med
den førmoderne forestilling om verden som
et ordnet kosmos, hvori mennesket har
sin faste plads; en afsløring af at et sådan
verdensbillede er magtens middel til selvop
retholdelse. I stedet hævder oplyseren det
modsatte: Fornuften er ikke en etableret
og absolut orden i verden for mennesket at
rette sig ind efter, tværtimod må det engagerede menneske gøre verden fornuftig.
Heraf opstår idealet om social progression:
Mennesket skaber sin egen historie, kan
bestemme over sig selv på menneskelige
præmisser samt frigøre sig fra vilkårlige
magtforhold.

Venstrefløjen
kan ikke
reducere sig selv
til et materielt
interessefællesskab

Dette er venstrefløjens projekt.
Når det fremstilles som et
definerende træk ved oplysningen at den blot sætter nye
hellige principper i traditionens sted, er det et fortegnet
billede: Det negligeres at
frigørelsesidealet ledsages af
en kritisk indstilling – ikke blot
til traditionen, men en kritisk
attitude i det hele taget.

DET NY CLARTÉ #05 // NOVEMBER 2007

Bidrag til “Den Røde Plads” leveres af
skribenter tilknyttet Det Ny Clarté.

D

en autoritet som oplysningen forsvarer, er
således idealet om det
selvstændigt tænkende menneske
der kombinerer
den universelle frigørende stræben med en
kritisk indstilling, også til
selve denne bestræbelse.
Oplysningen udtrykker en radikal skeptisk
attitude der bestandig må korrigere såvel
magtens som sin egen praksis, men ikke
desto mindre stræber efter det absolutte
(utopiske) resultat.
Det dogmatiske forsvar for abstrakte
absolutte frihedsværdier, som vi kan slå ’de
uciviliserede’ i hovedet med, har intet med
oplysning at gøre. Det er en populær magtmisbrug af oplysningsidealet, desværre
selv på venstrefløjen.
Oplysning må formuleres som den vedvarende kritiske og engagerede stillingtagen
til den konkrete sociale virkelighed, ikke
mindst menneskelige forestillinger.
Kapitalismen opretholdes ikke af en dæmonisk Kapital der underlægger sig verden,
men først og fremmest af almindelige menneskers tanker og handlinger. Oplysning
garanterer ikke et opgør med kapitalismen,
men muliggør et sådan opgør: Kun når
oplysningen udbredes, og det bliver klart at
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økonomiens diktater er menneskelige produkter snarere end metafysiske nødvendigheder, vil afpolitiseringen af økonomien,
der har sociale katastrofer til følge, fremstå
i sin illegitimitet. Det er ikke et spørgsmål
om at negligere idéers sociale kontekst
eller det nødvendige ”materielle” engagement i form af arbejdskampe og så videre.
Det handler om at virkeliggørelsen af et
kritisk engagement forudsætter et blik
for dette engagements reelle mulighed:
Opgøret med kapitalismen motiveres først
for alvor med afsløringen af at den etablerede ordens systemer ikke er ”naturlige”
eller ”nødvendige”. Og selvkritisk oplysning
forhindrer ikke mindst opgøret i at slå om i
ny undertrykkelse.

V

enstrefløjen kan af samme årsager
ikke reducere sig selv til et materielt
interessefællesskab, men må fastholde
som en afgørende opgave at bedrive oplysningsvirksomhed.
Søren Engelsen er kandidat i filosofi og
statskundskab.
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Giorgio Agamben og den
permanente undtagelsestilstand
NYE TANKER. En permanent undtagelsestilstand bliver gjort til normalen i denne verdens demokratier, hævder den italienske politiske filosof Giorgio Agamben. Hans projekt
går ud på at formulere en række nye begreber om menneskelivet der kan være med til at
etablere et nyt politisk fællesskab hinsides denne tilstand.
Af Rasmus Ugilt Holten Jensen
Giorgio Agamben (f. 1942) er en af vor tids
mest diskuterede politiske filosoffer. Han
er blandt andet blevet berømt for sin tese
om den permanente undtagelsestilstand.
Med denne tese hævder han at vore dages
demokratier, med deres fokusering på retsstaten, menneskerettigheder med videre, i
virkeligheden bygger på en konstitutiv og
permanent undtagelsestilstand, hvori ingen
rettigheder er garanterede. Hans projekt er
derfor en total omkalfatring af den moderne
politiske tænkning: I stedet for at bygge på
forestillingen om statsborgeren, bør projektet have den stats- og rettighedsløse som
udgangspunkt.
I sin tidlige akademiske karriere var Agamben først og fremmest interesseret i mere
litteratur- og sprogfilosofiske problemstillinger, om end hans tidlige skrifter fandt
interesse hos den politisk aktive ungdom i
1970’ernes Italien. Derudover har han længe
været en integreret del af det italienske litterære og kunstneriske miljø – for eksempel
havde han en meget lille rolle som apostlen Phillip i Pier Paolo Pasolinis Il Vangelo
secondo Metteo (Matæusevangeliet) fra
1964. Det er dog først med Homo Sacer-udgivelserne, der ind til videre omfatter Homo
sacer (Homo Sacer) fra 1995, Quel che resta
di Auschwitz (Hvad der bliver tilbage fra

Auschwitz) fra 1998 og Stato di eccezione
(Undtagelsestilstand) fra 2003 at Agamben
for alvor er blevet genstand for global akademisk opmærksomhed.
Agambens filosofi kredser om klassiske
filosofiske problemstillinger. Hvad er et
menneske? Hvad vil det sige at leve? Hvad
vil det sige at eksistere? Hvad er væren?
Hans behandling af disse problemstillinger
er til gengæld meget forskellig fra hvad man
er vant til i den akademiske verden generelt, og i særdeleshed i filosofien. Agamben
skriver ikke i egentlig forstand afhandlinger
eller akademiske artikler. Agambens tekster
formes derimod oftest som essays eller som
serier af kortere, løst sammensatte reflekterende prosastykker, fyldt med digressioner
og referencer til hele hans imponerende
litterære, historiske, filosofiske og juridiske viden. Agambens stil minder på denne
måde ganske meget om en af hans væsentligste inspirationskilder: den tyske filosof
Walter Benjamin (1892-1940), som han altid
krediterer for ovennævnte tese om den
permanente undtagelsestilstand. I det hele
taget formes Agambens filosofi i dialog med
en lang række af traditionens tænkere.

Det nøgne liv og det hellige menneske
Agambens politiske filosofi tager fart med

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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Giorgio Agamben, nyeste skud på stammen af
politiske filosoffer fra støvlelandet.

Homo
ling”, i en rituel ofring.
Sacer-udAgamben tolker dette på den måde at homo
givelserne.
sacer blev udsat for en dobbelt eksklusion:
Undertitlen til
Homo Sacer blev udstødt fra den jordiske
Homo Sacer lyder il polovs beskyttelse, i og med at han straffrit
tere sovrano e la nuda vita – den suveræne kunne dræbes. Men i og med at han blev
magt og det nøgne liv. Det er netop disse
udstødt fra den jordiske lov, blev han ikke
begreber der styrer tankegangen i Agamautomatisk overført til den himmelske. I
bens diagnose af vor tids politiske tilstand.
den arkaiske romerret var dødsdommen
Agamben forklarer ”det nøgne liv” med
nært forbundet med religiøse renselsesritude to ord for liv der fandtes på oldgræsk:
aler. Den dødsdømte blev således igennem
zoé og bios. På oldgræsk betegner zoé det
dommen renset for sine jordiske synder og
simple faktum at noget er i live og ikke
kunne dermed overgives til den himmelske
dødt, hvorimod bios betegner det at livet
lov. Det er denne overgang fra jordisk til
tager en bestemt form: Der er kvalitativ
himmelsk der blev gjort umulig af at den
forskel på livet som plante, som mennedømte blev gjort til homo sacer. Han blev
ske og som dyr, eller på livet som persisk
frakendt alle juridiske rettigheder, men
konge og som slave i Athen. Hvor bios siger
samtidig fratog man ham også retten til at
noget om livets former, udpeger zoé livet i
tage del i det religiøse fællesskab – han fik
dets nøgenhed – løsrevet fra enhver form.
ikke den religiøse værdi der lå i at være noAgamben finder den oprindelige juridiske
get der kunne ofres. Det er dette der ligger
figur for det nøgne liv i et begreb fra den
i forestillingen om en dobbelt eksklusion.
arkaiske romerret: homo sacer
Homo sacer blev gjort fredløs
– det hellige menneske. Den
på både krop og sjæl.
der blev idømt status som
Vore dages Det er en vigtig pointe at homo
homo sacer kunne dræbes
demokratier sacer blev dømt til at have
uden at drabsmanden dermed
bygger på en denne status. Det vil sige at
gjorde sig skyldig i mord. Men
konstitutiv han på én gang var inkluderet
samtidig var det ikke tilladt at
og permanent i lovens område – i og med at
ofre homo sacer rituelt. Dette
undtagelses- han blev dømt – og ekskluer i sandhed en besynderlig
tilstand, hvori deret fra lovens område – i
dom. For det første synes det
ingen rettigheder og med at dommen placerede
paradoksalt at det hellige liv
er garanterede. ham udenfor, i et retsligt vanetop er det som man strafkuum. Der er således en anden
frit kan dræbe. Dernæst synes
dobbelthed i at have status
det lige så paradoksalt at det
som homo sacer, som Agamben
hellige liv ikke kan tillades at
griber fat i: Homo sacer var
blive ofret i en ”hellig handgenstand for en ganske særlig

”
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handling der på én gang ekskluderer og
inkluderer. Det der blev ekskluderet fra
lovens område var den juridiske person eller det formede liv. Det der blev inkluderet i
lovens område var det nøgne liv.
Den arkaiske romerret er ikke længere i
funktion. Så hvorfor denne intense interesse
for en juridisk figur som ikke længere er
juridisk gyldig? Agambens pointe er, at de
strukturer, som vi finder i forbindelse med
homo sacer-figuren, langt fra selv er arkaiske. De er derimod i allerhøjeste grad til
stede og virksomme den dag i dag. Agamben hævder at denne struktur omkring
den inkluderende eksklusion udgør selve
grundlaget for vores moderne forståelse af
retstilstanden – at den udgør kernen i vores
forståelse af politisk suverænitet.

betjene sig af en relativerende ledsætning:
Folket har suverænitet, for så vidt at staten
ikke befinder sig i undtagelsestilstanden. Og dette, at folkesuveræniteten altid
er betinget af forholdet til undtagelsen,
betyder at den virkelige suveræn er den der
har magten over undtagelsen. Schmitt, der
var nazisternes førstejurist, brugte denne
pointe til at argumentere for at centrere
magten hos én person – føreren. Noget
som Agamben naturligvis ikke følger ham i.
Tværtimod ønsker Agamben at påpege det
problematiske i at den suveræne magt reelt
kan være samlet på ganske få hænder, selv i
de regimer vi kender som demokratier.
At suverænen er den der har magten over
undtagelsen, placerer ham i et forhold til loven der synes at være det omvendte af det
vi finder i forbindelse med homo sacer. Også
Den suveræne magt
suverænen befinder sig nemlig i en relation
Demokrati betyder folkesuverænitet. Folket
til loven der svæver mellem inklusion og
er på en gang det der styrer, og det der styeksklusion. Suverænen er den der kan sætte
res. I det repræsentative demokrati uddeloven ud af kraft. Dermed placerer han sig
legeres den lovgivende, den dømmende og
uden for loven. Dette ”udenfor” er dog ikke
den udøvende magt til forskellige instanser, et udenfor i betydningen ”uden nogen relamen forestillingen er at folket bibeholder
tion til loven overhovedet”. Tværtimod er
suveræniteten, da det besidder evnen til
det netop i kraft af at suverænen på denne
gennem demokratiske valg at afsætte den
måde er uden for loven at han er i stand til
lovgivende magt. Agamben følger her den
at beslutte om loven er gældende eller ej.
berygtede tyske jurist Carl Schmitt (1888Det at suverænen står uden for loven, er
1985) i dennes påpegning af at
således samtidig det forhold
suveræniteten alene tilhører
der bringer ham i forbindelse
den, der besidder retten og evDen med loven. Hans eksklusion er
nen til at annoncere undtagelfundamentale ligeledes hans inklusion.
sestilstanden. Enhver tale om
rettighed må være Agamben beskriver suverænen
demokratiet og folkesuveræniretten til at have og homo sacer som ekstremerteten bliver, hvis man går den
rettigheder ne i hver ende af den juridiske
efter i sømmene, nødt til at
orden: ”Suverænen er den, for

”
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hvem alle
mennesker
potentielt er
homines sacri,
og homo sacer er den,
overfor hvem alle andre er suveræne”
(Homo Sacer, s. 84). Det vil sige at det den
suveræne magt gør, når den annoncerer
undtagelsestilstanden, er at idømme juridiske personer de facto status som Homo
Sacer. Agambens påstand om den permanente undtagelsestilstand har således rod i
dette, at det enkelte menneskes rettigheder
altid kan tilsidesættes. Vi kan alle gøres til
genstand for den suveræne magt, ved at vi
reduceres til blot og bart nøgent liv.

Menneskerettighederne og den
permanente undtagelsestilstand
Agambens diagnose af hvad der sker når
mennesker ender i nazismens koncentrationslejre, i stalinismens Gulag og i dag i Abu
Ghraib-fængslet, i Guantanamo-lejren og i
de flygtningelejre verden over, hvor millioner af statsløse anonymt lever og dør, er at
her adskilles det nøgne liv fra det formede
og bliver gjort til genstand for suveræn
magtudøvelse. Jeg vil her koncentrere mig
om Guantanamo-lejren.
På dansk omtaler man ofte de indsatte i
lejren som fanger, hvilket grundlæggende
er en fejl. Fanger er den rette betegnelse
for mennesker der sidder i fængsel. Ved
brugen af begrebet fange til at beskrive
disse indsatte, kommer deres status til at
minde om almindelige fanger eller krigsfanger – hvilket de netop ikke er. Det
begreb man i den engelsksprogede verden
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bruger om de indsatte på Guantanamo er
Guantanamo. Men hvad der gør hans kritik
”detainees”. At være ”detained” på denne
virkeligt interessant er at han ikke som
måde betyder ganske enkelt at disse mende fleste andre holder sig til at påpege at
nesker er holdt tilbage og spærret inde.
bestemte praksisser forbryder sig imod
Denne indespærring kan ikke forstås som
menneskerettighederne, Geneve-konventionogen straf, da de ikke er kendt skyldige i
nerne og så videre. Han hævder derimod at
nogen forbrydelse. Hvis der havde været
disse overtrædelser følger ganske naturligt
tale om fanger i juridisk forstand, ville de
af den politiske tænkning der dominerer de
indsatte være dækket af nationale og/eller
vestlige demokratier. Med andre ord er det
internationale konventioner og love – som
ikke fordi menneskerettighederne i sjældne
krigsfanger, som anklagede eller lignende.
tilfælde overtrædes at vi kan siges at leve i
Ved at man anvender begrebet ”detainee”
en permanent undtagelsestilstand. Pointen
om disse fanger, vedkender man sig åbent
er tværtimod at undtagelsen er blevet regat man ikke har noget juridisk belæg for at
len, fordi den er indskrevet i selve forestiltilbageholde disse mennesker. Man gør det
lingen om menneskerettigheder.
bare. Dette ”bare at gøre det” er netop det
At enhver har retten til eget liv er en fundapræcise udtryk for den suveræne, uhindremental idé i menneskerettighedserklærinde magtudøvelse. Som ”detainees” udsætgerne. Men hvilket liv er det man har retten
tes de indsatte på Guantanamo direkte for
til?, spørger Agamben. Det er ikke retten til
den suveræne magts vilje, hvilket vil sige
at leve livet på nogen bestemt måde. Den
at de er det paradigmatiske eksempel på
primære ret er ifølge menneskerettighederreduktionen af livet til nøgent
ne retten til at være i live. Men
liv. De frakendes enhver form
dermed er det allerede klart at
for ret, og bliver reducerede til
Undtagelses- det er det nøgne liv der er udden krop der holdes i bur.
tilstanden er peget som genstand for loven,
Agamben retter således en
blevet reglen, fordi i og med at vi hævder at mensønderlemmende kritik imod
den er indskrevet i neskerettighederne bør være
de institutioner der i dag
selve forestillingen fundamentale. Og dermed
opretholder og ekspanderer
om menneske- har vi allerede accepteret for
rækkevidden for undtagelsesrettigheder. meget. Den slovenske filosof
tilstanden, som for eksempel
Slavoj Žižek (f. 1949) hæfter sig

”
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Et uddrag af
Agambens værker:
The Coming Community (1993) Minneapolis: University of Minnesota Press
Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life (1998) Stanford: Stanford University Press
Potentialities: Collected Essays in Philosophy (1999) Stanford: Stanford University Press
Means without Ends: Notes on Politics (2000) Minneapolis: University of Minnesota Press
Remnants of Auschwitz: The Witness and the Archive (2000) New York: Zone Books
State of Exception (2005) Chicago: University of Chicago Press

i artiklen
”Biopolitics: Between
Terri Schiavo
and Guantanamo” ved
en påstand et medlem af Den Amerikanske
Kongres kom med i en debat omkring Guantanamo. Han sagde: ”De der er indsat på
Guantanamo er blot dem der ikke blev ramt
af bomberne” 1. Den underforståede pointe
var at hvad der end sker med de indsatte,
så vil de altid have det bedre end hvis bomberne havde ramt deres mål.
Agamben følger her den tysk-jødiske filosof
Hannah Arendts (1906-75) pointe, at den
første og væsentligste rettighed ikke er retten til livet. Den fundamentale rettighed må
derimod være retten til at have rettigheder.
Når man fører idéen om menneskerettigheder tilbage til udgangspunktet, viser det sig
at den bygger på forestillingen om retten til
livet som et blot og bart faktum. Det er denne reduktion, Agamben opponerer imod.
Menneskelivet kan aldrig, hvis det forstås
rigtigt, reduceres på denne måde til noget
rent faktuelt. Menneskelivet er ikke blot
en forhåndenværende virkelighed, hvorom
man kan sige at det enten er eller ikke er.
Menneskelivet er kun forstået rigtigt hvis
det forstås med blikket rettet på dette livs
muligheder, snarere end dets virkelighed.
Det afgørende spørgsmål vedrørende
mennesket er ikke spørgsmålet om hvad et
menneske er, men spørgsmålet om hvad det
kan gøre. For at give et udgangspunkt til en
fornyelse af den politiske tænkning, der insisterer på at forstå mennesket med hensyn
til hvad det kan gøre, lancerer Agamben be-
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grebet livs-form (forma-di-vita). Denne neologisme har til formål at etablere et begreb
om liv, hvor det at livet tager en bestemt
form, er uadskilleligt fra det simple faktum
at noget er i live. Med andre ord kan der
ikke udpeges noget nøgent liv i livs-formen.
Der kan ikke opstilles nogen adskillelse
mellem zoé og bios. Det er hans forhåbning
at man med dette begreb vil være i stand
til at etablere et juridisk og politisk system,
hvor retten til at have rettigheder er grundlæggende. Kun på den måde vil man være i
stand til at komme ud over den permanente
undtagelsestilstand.
Hvad der derfor i første omgang er behov
for, er en langt større opmærksomhed på
hvorledes undtagelseslignende tilstande
stille og roligt bliver gjort til normalen
i denne verdens demokratier. Dette er opgaven som Agamben stiller os: At gennemføre
en fornyelse af den politiske tænkning der
for det første skærper opmærksomheden
om de undtagelseslignende tilstande der
langsomt, men sikkert breder sig som normen for demokratiet, og for det andet åbner
for etableringen af et nyt politisk fællesskab
der ikke er baseret på reduktionen af livet
til nøgent liv.

Rasmus Ugilt Holten Jensen er kandidat
i filosofi og statskundskab. Han modtog
Århus Universitets guldmedalje for sit speciale om Schelling og Hegel, og har skrevet
en lang række artikler til antologier og
fagtidsskrifter. Han arbejder pt. med innovation og forskning i regionalt
regi.
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Angående DR’s jordfæstelse i
Ørestaden
KARAKTERMORD. Vi er rige, vi er uddannede, vi lever i Informationssamfundet... Vi kender devisen, men der er noget der ikke stemmer, skriver Jesper Klein. Bibliotekerne lukker
og DR, landets næstvigtigste kulturinstitution efter folkeskolen, er ved at blive tvunget i
knæ af regeringen og dens støtter. Hvorfor skal DR trynes?
Af Jesper Klein

E

n klog konge – han var oven i købet dansker – udtalte, dengang vore nabolande
gjorde hvad de kunne for at formindske vores
landområder og begrænse vores økonomi:
”De kan tage vores land, de kan rane vort
guld, men hvorfor skulle vi af den grund gå
og hen og gøre os selv dummere?” Dengang
havde vi i øvrigt også enevælde – oplyst!
Nu er vi i den modsatte situation. Trods vores
lidenhed hævdes det at vi aldrig har været så
rige. Vor til enhver tid højtpriste statsminister
Anders Bush Rasmussen skal da også have
ros for i den grad at have kunnet udnytte verdenskonjunkturerne. Til gengæld har han også
gjort alt for at gavne Dumhedens Fremme
(DF).
I sin allerførste nytårstale ville han afskaffe
smagsdommere og eksperter. Hvorfor skulle
det også være finere at udstille ”klatsmørerier” frem for en brølende kronhjort (det er
efter sigende endog særdeles svært at male
en vellignende hjort)? Hvad er der galt i at
foretrække ”Sømandens våde grav” frem for
”Den flyvende hollænder”?
Næ, smag og behag kan man
ikke diskutere...
Jo, det er lige netop det man
kan. Jeg har ikke hørt om nogen
der har sat sig ind i et aldrig så
svært emne som siden har fortrudt det. Men det er selvfølgelig ikke så nemt at sætte sig ind i
ting som bestandig bliver flyttet
væk foran næsen på én.
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Bidrag til “Synspunkt” leveres af skribenter
der ikke er tilknyttet Det Ny Clarté.

Bibliotekerne bliver lukket og flyttet langt
væk – og skønt vores ledende regeringsparti
må formodes at samle sine kernevælgere
blandt folk i spredt beboede egne så kunne
det dog være at der var én – selv dér – der
ikke kun ville nøjes med at sætte fingeren på
næsetippen og synge: ”Hertil min verden går”.
Vi skal prioritere uddannelse – og for at vise
den gode vilje, udnævner man for første gang
i historien en videnskabsminister. Han hedder
Helge Sander. Den mand har med garanti ikke
haft de store problemer med sin SU. Vi har et
par udmærkede jyske landsbyer der hedder
Lund og Stockholm. Kunne vi ikke døbe de
lokale værtshuse om til ”Universitetet” og
”Akademiet”, så slap vi da nemt og billigt om
ved alt den snak om Informationssamfund.

Værst af alt er dog den snarlige lukning af Den
danske Statsradiofoni, DR. Er det en hævn
fra gamle dage (røde lejesvende og alt det
dér)....? Er det derfor at man strammer op, når
det gælder den såkaldte finkultur? Er det derfor at TV-avisen, om ikke lyver,
så undlader at bringe nyheder
En sand der kunne indebære kritik af den
liberalist er almenborgerlige tilstand?

åbenbart en der
går ind for absolut
frihed under
særdeles snævre
rammer.

En sand liberalist er åbenbart
en der går ind for absolut frihed
under særdeles snævre rammer.
Folk der er belemret med almindelig tankegang, bliver deprimerede og vrede, mens flertallet
glæder sig over skattelettelser,
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Er det en hævn
fra gamle dage
(røde lejesvende og
alt det dér)....?

og at de snart ikke længere skal betale licens,
for den skude må da snart synke.
Der er jo næsten ingen arbejdsløshed så
statistikken vil aldrig mærke at der bliver
fyret nogle radiofolk, lukket nogle teatre og
nedlagt et enkelt symfoniorkester hist eller
hér.

F

jernsynsteatret vandt mange priser i
gamle dage. Danske radiomontager var
internationalt anerkendte, og det var ikke
sjældent med en Prix de jeunesse eller Prix
d’italia på programchefernes bord.
Jo vist, nu kan vi vinde Emmyer – det beviser
bare at vi stadig har talentet, men at det nu
skal bruges til at lave amerikansklignende
strisserudsendelser. Vores engang så højt
besungne egenart må vi hellere gemme lidt
væk.
Det var ellers sjovt på radiofonien i gamle
dage. Både at lave ting til medierne, men så
sandelig også lytte, se og pådrage sig viden.
Mærkelig musik, dramatik og oplysning.
Vi (er det 68’ere de kalder os?) er stadig
flest, og vi er opdraget i en tid, hvor alt gik
frem. Det var svært i 1940’erne og 50’erne
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var vel heller ikke de sjoveste. Men
med 60’erne kom alle de ting som
vores forældres generation havde
kæmpet for. Ungdommen protesterede godt nok – og de kommende tiår frem til årtusindskiftet
var ren flødeskum. De unge dengang vidste
nok at det ikke blev ved at gå, men forandringerne måtte ske i solidaritetens ånd og
humanismens tegn.
en nej, der blev taget fat, men med den
pæne hånd i det nye årtusind. Kultur og
andet pjank har vi ikke plads til. Det havde vi
heller ikke dengang, derfor måtte vi lave vores egen. Den går ikke længere, og jeg ynker
de unge at de ikke oplever den glæde ved
det nye, det fremmede og anderledes.

M

Hvis du venter længe nok, kan du blive konge
af Sverige, hed det for længe siden. Og tidens
meningsdomptører må jo også være 68’ere.
De var bare sure, og surheden bevarede de
så længe at de nu er konger. Nu lukker de for
det ”farlige” og foretrækker rigtig krig.
DR ligger for døden efter seks års alvorlig
sygdom.
Jesper Klein er skuespiller og forfatter.
Han har både vundet Bodilprisen og
Robertprisen, men mange vil især huske
ham fra hans mangeårige indsats i DR’s
Børne- og ungdomsafdeling. Jesper Klein
har altid være politisk engageret, for nylig
talte han til initiativet Lad DR Leve.
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Danmark i krig
One, two, three, what are we fighting for?

Danmark i Krig:

om Danmarks fælles front med USA
PARLØB. ”One, two, three, what are we fighting for?” Sådan startede omkvædet på en
berømt protestsang fra 1960’erne og 70’ernes USA. Spørgsmålet er igen aktuelt, også i
Danmark. Men hvor det karikerede svar dengang lød: ”I don’t give a damn, next stop is
Vietnam,” er det mere uvist hvor Danmarks krigsførelse og historisk tætte alliance med
USA vil bringe os hen, og hvad det egentlig er vi slås for. Troels Riis Larsen har et bud.
Af Troels Riis Larsen
I september 2007 var udenrigsminister Per
Stig Møller på besøg i USA hvor han blandt
andet besøgte demokraternes spidskandidat
til præsidentposten, Hillary Clinton. Efter
besøget forklarede udenrigsministeren at
hun havde lagt vægt på at USA under hendes lederskab ønskede at bruge alliancer og
allierede. Men som Per Stig Møller forklarede til TV-avisens udsendte: “Nu har vi ikke
noget at klage over. Vi har hele tiden haft et
godt forhold til Bush-administrationen. Vi
har haft et fremragende samarbejde både
med Colin Powell, som jeg mødte privat i
dag, og Condoleezza Rice.” 1

Intet at klage over
Nej den danske regering har ikke noget at
klage over. Danmark har i de seneste år
nydt godt af det nære forhold til USA – ikke
mindst økonomisk. Per Stig Møllers besøg
faldt da også sammen med en royal charmeoffensiv, hvor Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary gjorde et fremstød overfor



en række danske virksomheder i USA.
Kimen til det gode samarbejde mellem USA
og Danmark, der er en væsentlig baggrund
for den danske krigsindsats de seneste år,
skal dog først og fremmest findes i afslutningen på Den kolde krig.

Det unipolære moment
Sovjetunionens sammenbrud i slutningen
af 1980’erne førte til en ny situation på den
verdenspolitiske scene. USA stod nu som
den eneste supermagt – en position som
ledende kredse i USA allerede fra starten
forsøgte at udnytte. Verden havde kun
et virkeligt magtcentrum – USA – og det
skulle udnyttes. Det unipolære moment
blev det kaldt af den neokonservative
debattør Charles Krauthammer. Ideen var at
USA’s position skulle bruges til at fastholde
og udbygge USA’s lederskab og førerposition i verden.
Det første udtryk for dette var krigen
mod Irak i 1991, hvor det lykkedes USA at
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få FN til at sanktionere en krig mod landet.
mod Irak. Men op gennem 1990’erne blev
En krig der eksplicit af præsident Bush blev
tidligere tiders forbehold overfor NATO lagt
anerkendt som en krig om oliereserver.
på hylden og Danmark, med den socialdeSelvom argumentet om olie efterhånden
mokratiske regering i spidsen, begyndte at
blev udskiftet med mere humanitære arguføre en såkaldt aktivistisk udenrigspolitik.
menter, var der ingen tvivl i Det Hvide Hus
Danmark opbyggede internationale styrker
om at olien var en væsentlig årsag til at gå
der kunne deltage i krigsoperationer og
i krig med Irak og Saddam Hussein i 1991.
fredsskabende missioner. En nyskabelse fra
Positionen som verdens eneste supermagt
tidligere tiders fredsbevarende missioner.
blev benyttet til at sikre adgang til en
Danske soldater blev nu – i FN og NATO-regi
række steder i verden hvor USA hidtidigt
– udstationeret i en række lande verden
havde haft vanskeligt eller umuligt ved at
over. Særligt det tidligere Jugoslavien,
få fodfæste. Det tidligere Sovjetunionen og
der var blevet opdelt i en række borgerMellemøsten var sådanne væsentlige omkrigshærgede nationer, fik en stor portion
råder, men også en række afrikanske lande
danske soldater tilsendt. Opdelingen af
blev igen strategisk vigtige efter opdageldet tidligere Jugoslavien er i dag næsten
serne af en række større olieforekomster.
tilendebragt. Det har været en proces der
Blandt amerikanske beslutningstagere har
blandt andet har været drevet af massive
der været konsensus om at det amerikanske økonomiske interesser. Frank C. Carlucci
førerskab var vigtigt og berettigede landet
som er formand for The Carlyle Group, en af
til at bruge magt i de situationer man skønverdens største investeringsvirksomheder,
nede det nødvendigt. Eller som Bill Clintons erklærede for eksempel i et brev i februar
udenrigsminister Madeleine Albright formu- 2001 til den nyudnævnte udenrigsminister
lerede det da USA i 1998 var på nippet til
Colin Powell at man ønskede at den ameripå ny at gå i krig med Irak: “Hvis vi skal
kanske regering skulle acceptere en proces
bruge magt, så er det fordi vi er Amerika.
der fremmede at Montenegro ville blive et
Vi er den uundværlige nation. Vi står fuldt
selvstændigt land.3 I maj 2006 blev der genoprejst og ser længere ud i
nemført en afstemning hvor
fremtiden end nogen anden
55,5 procent af de montenation, og vi ser faren som
Adgang til og negrinske vælgere stemte
er der, for os alle.” 2
sikring af råstoffer, for en løsrivelse fra Serbien
markeder og profitable (minimum 55 procent var
Danmark indpasser
steder at anbringe påkrævet) og den 3. juni
sin udenrigspolitik
overskydende kapital blev Montenegro erklæret
Også Danmarks udenrigspoer vigtige mekanismer selvstændig.
litik blev omlagt. I 1991 deli den kapitalistiske
tog Danmark med et yderst
økonomi. Også Danmark og danske
beskedent bidrag til krigen
virksomheder havde øko-

”
45

DET NY CLARTÉ #05 // NOVEMBER 2007

tema: Danmark i krig

nomiske interesser der skulle varetages i
gennem 1990’erne og kulminerede foreløden nye situation der opstod efter Sovjetbigt i 1999 med den ubetingede støtte til
unionens opløsning. De danske interesUSA’s og NATOs krig mod Jugoslavien (Serser rettede sig i 1990’erne hovedsagligt
bien). Selvom Danmarks krigsbidrag endnu
mod øst, hvor USSR’s kollaps havde åbnet
engang var beskedent, var den moralske og
op for et nyt marked. Det var specielt de
politiske opbakningen til bombardementet
baltiske lande hvor Danmark også havde
af Serbien vigtig idet det var første gang
været med til at hjælpe med oprettelsen af
Danmark deltog i en krig helt udenom FN.
en række fredsbevarende styrker. SeFN’s rolle blev betydeligt svækket i og med
nere oprettede de centralasiatiske stater
at vetoretten i Sikkerhedsrådet i bund og
Kazakhstan, Kirgisistan og Usbekistan en
grund var blevet annulleret, og samtidig
fælles bataljon efter baltisk forbillede og
blev USA’s lederskab som verdens ubestridmed dansk rådgivning. Den 15. september
te supermagt cementeret. Et svækket FN og
1997 sprang fem hundrede amerikanske
en supermagtsstatus som George W. Bush
faldskærmstropper ud over et ørkenområde ikke var sen til at udnytte i krigene mod
i det sydlige Kazakhstan som en del af en
Afghanistan og Irak.
Danmarks politiske og militære enNATO-øvelse. Soldaterne havde taget den
13.000 km lange tur fra North Carolina i
gagement i NATO blev øget op gennem
USA, og den amerikanske general der fulgte 1990’erne og nåede nye højder da formed forklarede at “der er ingen nation på
svarsminister Hans Hækkerup spejdede i
jordens overflade som vi ikke kan nå frem
horisonten efter Generalsekretærposten.
til.” På landjorden stod den daværende
Posten gik dog til anden side, og i stedet
danske forsvarsminister Hans Hækkerup og
fik Hans Hækkerup posten som chef for
tog imod de amerikanske soldater.4
FN’s civile administration i Kosovo i 2000.
Det viste sig efterhånden at danske særSamarbejdet med USA fortsatte usvækket i
interesser, for eksempel i de baltiske lande,
2001 da den nykonservative klike i George
nemt blev klemt af de større europæiske naW. Bush’ administration tog hånd om udentioner, såsom Tyskland og Rusland, der historigspolitikken. Og efter den 11. september
risk og økonomisk havde langt
2001 tog NATO den såkaldte
større interesser i de forhenvæmusketer-ed i brug (når et land
rende Warszawapagt-lande. For
Danmark har i alliancen bliver angrebet ses
at Danmarks interesser mod øst
i de seneste det som et angreb på alle) og
blev tilgodeset var det nødvenår nydt godt af det dermed blev terrorangrebet
digt først at se mod vest.
nære forhold til brugt til endnu engang at
USA – ikke mindst skærpe NATO’s og USA’s miliAlliancen tager form
økonomisk. tære rolle på FN’s bekostning.
Det sikkerhedspolitiske samTerrorangrebet blev linket til
arbejde med USA voksede op
Afghanistan og selvom George

”
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W. Bush, vicepræsident Dick Cheney med
Olien, Mærsk og krigen mod terror
flere forsøgte at koble det til Irak og SadSiden Første Verdenskrig har olien haft
dam Hussein, blev det hurtigt besluttet at
en strategisk betydning for krigsførelse.
indlede et angreb på Afghanistan. SR-regeOpbygningen af den moderne kapitalistiringen herhjemme slog fast at man bakkede
ske stat er desuden koblet tæt sammen
op om USA og statsminister Poul Nyrup
med tilgængeligheden af energi. Olien som
Rasmussen erklærede den 13. september
energiform er blevet stadig vigtigere efter
at Danmark stod last og brast med USA.5
at infrastrukturen i højere grad varetages af
Konkret blev det vist ved den politiske og
benzin-drevne biler, skibe og fly. I USA har
militære støtte til krigen i Afghanistan.
oliens strategiske og politiske betydning
Da den nye VK-regering under Anders
længe været erkendt af beslutningstagere
Fogh Rasmussen kom til, blev den politik
og med Carter-doktrinen i 1980 blev den
som Socialdemokratiet allerede havde
Persiske Bugt erklæret for at være af vital
igangsat videreført. Krigen
betydning for USA’s natiomod Afghanistan og Talenale interesser på grund af
ban-regeringen blev forbePositionen som de store olieforekomster i
redt forholdsvist smertefrit.
verdens eneste landene der omgiver den.
En række af Afghanistans
supermagt blev Og for at beskytte disse
nabolande blev bestukket af
benyttet til at sikre interesser var man parat til
USA og brugt som udgangsadgang til en række at bruge ”alle nødvendige
punkt for de militære aktisteder i verden hvor midler, inklusiv militær
viteter i Afghanistan. Kun
USA hidtidigt havde magt”.6
Rusland (og til dels Kina)
haft vanskeligt eller
Siden da er oliens og
var bekymret over at USA
umuligt ved at få energipolitikkens betydnu rykkede endnu nærmere
fodfæste. ning ikke blevet mindre for
dets sydlige grænse. Til
amerikansk udenrigspolitik
gengæld for at acceptere
– tværtimod. I 2005 erklæangrebet på Afghanistan fik
rede USA’s udenrigsminister
Rusland dog observatør-staCondoleezza Rice: “Jeg tror
tus i NATO.
helt bestemt at energi bliver
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en stadig vigtigere del af de diplomatiske
kalkuler og jeg er ikke helt sikker på at
vi fuldt ud har taget højde for det i vores
diplomati. Præsidenten er begyndt på det
fordi når han taler om økonomisk vækst
og udvikling med andre nationer er energi
altid en del af hans drøftelser med dem.” 7
Man må gå ud fra at energipolitikken
også har været på dagsordenen de gange
statsminister Anders Fogh Rasmussen har
drøftet noget med George W. Bush. USA’s
udenrigspolitik har en tæt sammenhæng
med energipolitikken og i særdeleshed
olien. Krigen mod terror kan ikke adskilles
fra kampen om olien. Tilbage i 2002 annoncerede den amerikanske regering således at
man ville bruge 98 millioner dollars af midlerne fra kampen mod terror til at beskytte
en olierørledning i Colombia, der var ejet
af det amerikanske olieselskab Occidental
Petroleum. Pengene skulle gå til uddannelsen af to elitebataljoner der kunne beskytte
olierørledningerne mod FARC og andre
oprørsgrupper. I 2004 blev der bevilliget
yderligere 147 millioner dollars til formålet.

tydeligt i optakten til Irak-krigen hvordan
tingene hang sammen: “Det er ret ligetil.
Frankrig og Rusland har olievirksomheder
og interesser i Irak. De bør blive fortalt at
hvis de hjælper til med at bevæge Irak i retning af en hæderlig regering så vil vi gøre
hvad vi kan for at sikre at den nye regering
og amerikanske virksomheder arbejder tæt
sammen med dem.” Hvis de i stedet støttede Saddam Hussein ville de intet få. 8
I den situation valgte den danske regering klart side til fordel for USA, eller som
tidligere forsvarsminister Hans Hækkerup
forklarede det i 2002: “For Danmark er det
vigtigt at have et godt forhold til ’the sole
superpower’, og jeg er ikke i tvivl om, at
den politik, jeg har stået for, har medvirket
til at sikre dette.” 9
For et lille land som Danmark er der
vægtige grunde til at være gode venner
med USA. Det skaber nye handelsmuligheder og skaber adgang for investeringer som
Danmark ellers ikke vil være i stand til at få
på egen hånd. Støtten til krigen mod Afghanistan gav adgang til det olie-rige Kaspiske
Hav. I 2002 fik Mærsk således rettighederne
De vigtige olieressourcer skal for enhver
til at udvinde olie i den Turkmenske del af
pris beskyttes og adganDet Kaspiske Hav. Turkmenigen sikres og fastholdes for
stan er nabo til Afghanistan,
amerikanske virksomheder og
Hvis vi skal og der har længe været planer
amerikansk kapital. Sekundært
bruge magt, om at transporter olien genkan allierede også få deres
så er det fordi vi nem Afghanistan, til Indien via
lille bid af kagen, men hvis
er Amerika. Vi er olierørledninger. Den hårde
de modarbejder amerikanske
den uundværlige modstand fra Taliban har dog
interesser er der ingenting
nation. gjort det vanskeligt at virkeligat få. Tidligere CIA-direktør,
gøre projektet. Olierørledninden neokonservative James
gen skal ifølge planerne gå
Woosley, forklarede meget
gennem Helman-provinsen i

”
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Dansk militært køretøj efter et baghold i Basra i maj 2007.
En dansk soldat blev dræbt og fem blev såret.

Afghanistan hvor størstedelen af de danske
eksport til USA. I 1997 havde Danmark et
tropper i øjeblikket er udstationeret.
handelsunderskud overfor USA på over
Danmarks entydige støtte til USA blev
2 milliarder kroner – to år senere var
nedskrevet på sort på hvidt da Anders Fogh
underskuddet ændret til et overskud på 1,5
Rasmussen den 30. januar 2003, sammen
milliarder kroner og eksporten er vokset
med en række andre europæiske statsledere, støt siden. I 2006 var overskuddet således
underskrev et brev der var beregnet til at
på mere end 15 milliarder kroner.
presse Frankrig og Tyskland til at opgive
Danmarks større tilknytning til USA og
modstanden mod USA’s planlagte invasion
indpasning i den amerikanske imperialisme
af Irak. Dermed havde Danmark valgt at
har således haft en gavnlig effekt for dansk
støtte amerikanske og britiske interesser
økonomi og i særdeleshed for enkelte virkfrem for franske og tyske. Selvom en stort
somheder.
anlagt konference for de dele af erhvervslivet der havde mulige interesser i området
Imperialisme eller
viste at kun få danske virksomheder i første
aktivistisk udenrigspolitik
omgang ville få gavn af krigen, håbede man
I de snart to årtier der er gået siden afslutpå at danske erhvervsinteresser ville blive
ningen på Den kolde krig har Danmark deltilgodeset i en eventuel genopbygningsfase.
taget i flere krigshandlinger, været på flere
Kun Mærsk fik fra starten direkte en del af
militære missioner og deltaget mere aktivt i
kagen, da firmaet fik overdraget ansvaret
NATO end i foregående 45 år. For Danmarks
for at bestyre en vigtig havn i det sydlige
vedkommende er krigsindIrak. Da det viste sig at situationen ikke
satsen ikke begrænset til spionage og
blev bedre trak Mærsk sig dog ud af landet.
handelsboykot – i dag deltager vi aktivt
Danske virksomheder har siden hen først og
i krigshandlinger for at tilgodese vores
fremmest tjent penge på at udføre kontrakinteresser. Danske soldater dør i Irak og
tordrer for den amerikanske
Afghanistan, og i en række
hær. Mærsk har således alene
lande verden over spiller dansk
omsat for 17 milliarder kroner
Opbygningen militær og teknologi en rolle.
på transport for Pentagon siden
af den Danmarks rolle kan i det store
2000. Også dansk våbenindustri
moderne billede se lille og ubetydelig
og virksomheder der yder serkapitalistiske stat ud, men realiteten er en anden.
vice for den amerikanske hær
er desuden koblet Dansk deltagelse i den amerihar efter krigene i Afghanistan
tæt sammen med kanske imperialismes ekspanog Irak haft en væsentligt øget
tilgængeligheden sioner er en betydelig hjælp
omsætning.
af energi. for USA. Som trofast støtte til
Den større danske binding
USA blandt EU’s kernelande i
til USA har også umiddelbart
Vesteuropa har vi valgt side
haft en gavnlig effekt på dansk
med verdens i øjeblikket mest
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Hvad
længes folk
her på Jorden
mest efter?
Olie
og gas?

50

DET NY CLARTÉ #05 // NOVEMBER 2007

”

Intet i det foreliggende Charter skal svække
den iboende ret til individuelt eller kollektivt
selvforsvar, hvis der forekommer et væbnet
angreb mod et medlem af De Forenede Nationer..
FN’s Charter artikel 51

aggressive og ekspansive magt. For USA
er opsplitningen af EU en væsentlig måde
at sikre sin position som verdens eneste
supermagt på.

tjene deres interesser. Derfor har amerikanske nykonservative truet med at FN vil dø
hvis organisationen ikke reformeres efter
deres ønsker. Disse går først og fremmest ud
på at FN ikke skal kunne være en hindring
for USA’s muligheder for at føre krige og
gribe militært ind de steder i verden man
ønsker det, dernæst at FN også tager en del
af ansvaret for at udføre den amerikanske
imperialistiske dagsorden.

Øget militær tilstedeværelse i andre lande
er vi langt fra ene om. USA har siden Den
kolde krig også øget sit engagementet i nationer over hele verden. I socialdemokratisk
sprogbrug bliver den øgede militære indsats
kaldt aktivistisk udenrigspolitik. Ordene
dækker over at Danmark, USA og også FN
Uanset om den danske (og amerikanske)
i dag griber aktivt ind i konflikter og ikke
udenrigspolitik går under betegnelsen
blot forholder sig som neutrale observatøaktivistisk udenrigspolitik eller om man
rer. At vi aktivt skulle kunne løse konflikmere åbent bruger begrebet imperialisme,
ter som de stridende parter ikke reelt er
som de nykonservative faktisk er begyndt
interesserede i at løse, er naturligvis en
på – herunder også medlem af Folketinget
utopi. FN’s rolle er således også væsentligt
for Venstre Søren Pind – så er det klart at
forandret. FN er i større udstrækning blevet krigsindsatsen også har en økonomisk og
et redskab for vestlig og især amerikansk
national dimension.10
imperialisme. Selv i de situationer hvor FN
ikke direkte har støttet en amerikansk-leImperialisme
det invasion, som krigen mod Jugoslavien
Uanset om beslutningstagerne selv tror på
i 1999 og krigen mod Irak i 2003, har FN
deres argumenter for at gå i krig eller ej så
efterfølgende blåstemplet
står det klart at det ideologikrigene og besættelserne ved i
ske grundlag for at deltage i
de besatte områder at opbygge
Den større krigene i blandt andet Irak og
militære og politiske appadanske Afghanistan ikke kan stå alene.
rater der i praksis varetager
binding til USA har Olieinteresser er en væsentlig
amerikanske interesser. FN
også umiddelbart del af USA’s grund til at agere
blev dog kun kort tid i Irak da
haft en gavnlig aggressivt overalt i verden.
situationen viste sig at være
effekt på dansk Det handler ikke blot om at
for farlig for organisationen.
eksport til USA. sikre kontrol med olien, men
Amerikanerne er da heller ikke
også om at sikre adgang for
tilfredse med udviklingen i
amerikanske virksomheder
fordi de ikke mener at orgaog sekundært allierede. Den
nisationen har omstillet sig
5. november 1998 erklærede
hurtigt og omfattende nok til at
daværende administrerende

”
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direktør Kenneth Derr i det store olieselskab Chevron at ”Irak indeholder store
olie- og gasreserver – reserver jeg ville
elske at Chevron havde adgang til”. 11 Det
var samme år at USA’s daværende præsident, Bill Clinton, var tæt på at udløse en ny
krig med Irak, men han kunne ikke samle
den nødvendige opbakning til den. I stedet
valgte man at bruge sin militære magt overfor Jugoslavien (Serbien) i 1999, hvor Clinton-administrationen allerede i 1996 havde
planer om at bygge en olierørledning gennem Bulgarien-Makedonien-Albanien. Den
store base Camp Bondsteel i Kosovo ligger
således på olierørledningens rute. I slutningen af 2004 underskrev de tre nationer en
aftale om at påbegynde olierørledningen,
og en stor del af finansieringen til olierørledningen kommer fra den amerikanske stat
og private amerikanske virksomheder.
Dette er imperialisme. Adgang til og
sikring af råstoffer, markeder og profitable

steder at anbringe overskydende kapital
er vigtige mekanismer i den kapitalistiske
økonomi. Hvis ikke det kan opnås via traditionelle diplomatiske virkemidler så kan
de magtfulde nationer vælge krigen som en
mulighed. Bagved ordene om ”humanitær
hjælp”, ”en moralsk udenrigspolitik” og
”demokratiets udbredelse” er der en anden
virkelighed. En benhård økonomisk virkelighed hvor stater kæmper indbyrdes for at
deres virksomheder skal sikres et forspring
i den globale konkurrence. Danmark har
valgt side – vi står last og brast med amerikanske interesser.

Noter:

6 Michael Klare: Blood and Oil. Penguin Books
(England 2005), s. 46.
7 “Interview With Adam Garfinkle and Dan Kennelly of The American Interest”. Udenrigsminister Condoleezza Rice, 25. juli 2005.
8 Washington Post 15.09.02.
9 Hans Hækkerup: På skansen - Dansk forsvarspolitik fra murens fald til Kosovo. Lindhardt og
Ringhof 2002, s. 31
10 Søren Pind. Ræson nr. 1.
11 Kenneth Derr: Engagement – A Better Alternative, tale afholdt 05.11.98: http://www.
chevron.com/news/archive/chevron_speech/1998/98-11-05.asp (17.05.06)

1 Per Stig Møller i TV-avisen kl. 18.30, 19.09.07.
2 Jørgen Dragsdal, Bush’ Amerika, Ræson, foråret 2007, s. 194-195. For en grundigere gennemgang af USA’s udenrigs- og energipolitik end
det er muligt i denne artikel, vil jeg henvise til
mit speciale ”Energipolitikkens betydning for
USA’s udenrigspolitik efter den kolde krig (19902005)”, tilgængeligt på stopterrorkrigen.dk
3 Dan Briody: The Iron Triangle. John Wiley &
Sons, USA 2003, s. 166-167.
4 Dragsdal, s. 196.
5 Se f.eks. Kristelig Dagblad 14.09.01.
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Troels Riis Larsen er historiker og har
skrevet speciale om relationen mellem
USA’s energi- og sikkerhedspolitik. Snart
udkommer ”I medgang og modgang dansk byggeri og den danske velfærdsstat
1945-2007,” med Troels som medforfatter.
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Hvad betyder
”kampen mod terrorisme”?
UNDTAGELSESTILSTANDEN. Med Danmarks tætte parløb med USA og deltagelse
i den såkaldte Krig mod terror, er vi vidne til en suspension af demokratiske retsprincipper af et hidtil uset omfang, skriver mangeårig professor i retsvidenskab ved
Københavns Universitet, Ole Krarup. Terrorismen selv og kampen mod den bliver til to
sider af samme sag.
Af Ole Krarup
Svarene på spørgsmålet i min overskrift er
på én gang dybt tragiske og overordentligt enkle. Tragedien beror på at svarenes
enkelhed kun er til stede for de få der har
et minimum af interesse for – og dermed
indsigt i – elementære politiske sammenhænge. Når tragedien er i færd med at blive
realiseret for øjnene af os (og det i så voldsomme dimensioner at det kan ende med
menneskehedens bankerot), skyldes det at
den nødvendige interesse og indsigt savnes
hos størsteparten af de implicerede vestlige
befolkninger og – ikke mindst – blandt
samtlige politiske beslutningstagere.
Mit spørgsmål om hvad ”kampen mod terrorisme” betyder, kan deles op i flere dele.
Når man spørger efter fænomenets betydning, står der tre problemer tilbage der
kræver svar:

1) Hvordan fænomenet (kampen mod terrorismen) manifesterer sig i samfundslivet.
2) Forklaringer på fænomenet
(som kan rumme en bekræftelse eller det modsatte).
3) Hvad betyder den praktiserede ”kamp mod terror” for
fremtiden?
Jeg indleder med det første,
som rummer to perspektiver,
et lokalt og et globalt.

Suspension af demokratiske
retsprincipper
Den lokale kamp er uhyre ensartet. Den
drejer sig særlig om de midler der tages i
anvendelse, når ”terrorisme” gøres strafbar eller – som juristerne siger – ”kriminaliseres”. Den af USA anførte Krig mod
terror gennemføres, både herhjemme, i det
samlede EU og – ikke mindst i USA – på
grundlag af en suspension af demokratiske retsprincipper af et omfang og med en
konsekvent brutalitet som ingen nulevende
dansk jurist og retspolitiker har oplevet
før. Gennem vedtagelse af en omfattende
terrorlovgivning – vedtaget i EU og/eller i
Folketinget – suspenderes de elementære
demokratiske rettigheder.

Hvordan kan et sådant brud med demokratisk retspleje begrundes?
Svaret er simpelt: Hensigten
Den – bekæmpelse af den truende
nødvendige ”terrorisme” – helliger midlet.
interesse og Eller, på jævnt dansk: Når det
indsigt savnes hos drejer sig om alvorlig kristørsteparten af minalitet må nogen straffes,
de implicerede helst de skyldige, i nødsfald
vestlige en eller flere andre. Eller, på
befolkninger. endnu jævnere dansk: Alle der
er under mistanke, risikerer
alvorlige straffe. Og de fleste af
os kan komme under mistanke.
Har man den fjerneste forbindelse med organisationer der
figurerer på EU’s eller USA’s
terrorlister (f.eks. hæderværdige oprørsbevægelser som FARC
i diktaturstaten Columbia, eller

”
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Den moderne statsmagts terrorisme og dens
højteknologiske våben overgår kvalitativt
mange gange den politiske vold, som grupper,
der stræber efter at ophæve undertrykkelse og
opnå befrielse, støtter sig på
Geneve-erklæringen om terrorisme,
vedtaget af FN’s generalforsamling, 29. maj 1987

den palæstinensiske organisation PFLP, der
med fuld retlig dækning protesterer mod
klare israelske retsbrud), kan man idømmes
alvorlige fængselsstraffe som ”terrorist”.
Retssikkerheden udhules dernæst i kraft af
politi-overvågning og – kontrol i kombination med de omtalte vilkårlige ”terrorlister”,
hvis effekt er yderligere barbariseret som
følge af at alle politiets mistanker frit udleveres til såvel Europol som USA’s berygtede
CIA.
Det er en afgørende del af dansk strafferet at anklagemyndigheden skal bevise
de(n) tiltaltes skyld. Også dette krav er reelt
afskaffet i terrorismens rets-parodi. Vi ser
det i den aktuelle Vollsmose-sag, hvor den
af politiet (PET) betalte agent har været
anstifter. Han har forsynet de tiltalte med
de sprængstoffer og våben, der blev fundet
hos dem, og som udgør PET’s og anklagemyndighedens centrale grundlag for
denne ”terrorsag”. Når en tiltalt har siddet
varetægtsfængslet i månedsvis, ofte under
– ukontrolleret – magtanvendelse fra politiets side, som kan omfatte direkte fysisk
og/eller psykisk terror, bliver han ofte så
”mør” (dvs. nedbrudt), at han bliver et let
offer for justitsmord.
Endelig er det en del af den danske terrorisme-jura at befolkningens ret til indsigt
i offentlige myndigheders dokumenter, som
støttes på offentlighedsloven, er afskaffet
når det drejer sig om sager der har sammenhæng med ”terrorisme”. Der er hermetisk lukket – med den virkning at ethvert
forsøg på at gennemføre objektive analyser
af myndighedernes adfærd er umuliggjort.
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Ulige krigsmaskiner
Til denne beskrivelse af den ”lokale” – retlige – side af terrorisme-bekæmpelsens
synlighed hører et billede af den globale
– militære – del. Dette billede er om muligt
endnu mere grusomt.
Vestens krigsmaskineri fungerer – under
USA’s ledelse – med en brutalitet der er
uendeligt meget grusommere end den
”terror” over for Vestens samfund som er
vore magthaveres alibi.
I Irak. I Afghanistan. Og (under
Israels ledelse og
med tilslutning
fra USA og EU) i
Mellemøsten. Vestens (inklusive
Israels) ”kamp
mod terrorisme”
rammer de
angrebne områders civilsamfund
– rammer civile
sagesløse – i en målestok der får den
”terrorisme” der udgør
Vestens officielle alibi,
til at tage sig ud som nålestik. I dagens mellemøstlige
konflikter har USA, Israel
og EU ansvaret for utallige
civile ofre. Lemlæstende
våben (kemikalier, klyngebomber) bruges af Vestmagterne i alle tre områder, og
de rammer først og fremmest
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børn og andre uskyldige Det gælder særlig
NATO’s bombardementer i Afghanistan. I
Irak kan det konstateres at den amerikanske krigsmaskine har medført civile tab på
mere end 600.000 sagesløse, og millioner
er lemlæstede og fordrevne. Krigsførelsens
brutalitet rummer herudover tortur mod
og horrible interneringsforhold for tilfangetagne afghanere og irakere. Endelig har
krigsførelsen, mest veldokumenteret i Irak,
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medført et totalt politisk kaos, der i dag har
fået et stort flertal af irakere til at foretrække Saddam Husseins diktatur frem for
de blodsudgydelser og andre grusomheder
der har været den forudsigelige konsekvens
af USA’s krigsmaskine.
Vestmagternes ødelæggelse af civilsamfund
og den militære volds andre – talrige – inhumane sider forties af vestlige militarister.
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Skal vi spille War on terror?

De henholder sig til et aldeles virkelighedsfjernt moralbudskab: Der er tale om en
”kamp mod ondskaben, for demokrati og
frihed”, som George W. Bush har udtrykt
det.

den realpolitiske – om end skjulte
– forklaring på krigen, såvel den
lokale som (særlig) den globale.

Nykolonialisme

Efter enhver objektiv bedømmelse
finder vi den dybereliggende forklaring på Vestmagternes krig mod terrorisme i den rige verdens ambition
om at beherske verden politisk – for
at drage de økonomiske fordele af
klodens rigdomme.
Denne ambition er ikke ny. Den
ligger i fortsættelse af århundreders vestlig
kolonisering, der indebar systematisk
undertrykkelse og udbytning af denne
verdens fattige, i Asien, Afrika og Sydame”Den virkelige årsag til invasionen er at
rika. I dag foregår der – under dække af
Irak har verdens næststørste oliereserver,
”U-landsbistand” - en skjult kolonisering
som er billige at udvinde, og at landet ligaf verdens fattige, der af Vesten behandger midt i det område hvor verdens største
les som undermennesker. Der er politisk
energiressourcer findes. Det handler ikke
dækning for uhyrlighederne overalt,
om adgang til disse ressourcer,
herhjemme åbenlyst, blandt
men om kontrol over dem (og
ekstremisterne (Dansk Folkeom profit, for energiselskaberVest- parti), i praksis af alle andre
nes vedkommende).”
magternes borgerlige partier og delvis
brutalitet hos Socialdemokraterne.
”Forsvar for demokrati og
stimulerer de
frihed” i ”krigen mod terror”?
ramte områders Verdens økonomiske ulighed
– Nej!
modstands- blev analyseret af den svenske
Egne magtinteresser? Ja!
beredskab og økonom og velfærdspolitiker
udgør dermed det Gunnar Myrdal for et halvt
Hermed har jeg antydet en
ideelle grundlag århundrede siden – med det
del af det spørgsmål der er
for at rekruttere klare budskab at en økonodet første (nødvendige) sup”terrorister”. misk og social udligning af
plement til spørgsmålet om
ulighederne på langt sigt er
hvordan kampen mod teren global overlevelsesbetinrorisme fremtræder, nemlig
gelse. Siden er kløften mellem
Dette alibi er ikke alene i modstrid med
realiteterne. Det kommer samtidig til at
dække over en dobbeltmoral der får Vestens brutalitet til at fremstå som en række
af verdenshistoriens største krigsforbrydelser. Tydeligst i relation til USA’s overfald på
Irak (der fik følgeskab af Danmark). I den
seneste uafhængige amerikanske rapport
(Baker-Hamilton) er konklusionen såre simpel (som gengivet af bl.a. Noam Chomsky):

”
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USA. I Zambia har man siden uafhængigheden for 40 år siden uddannet omkring 600
læger; der er mindre end 50 af dem tilbage
i landet.

den rige og den fattige verden på ingen
måde mindsket. Den er vokset – og den
vokser hver dag – som følge af den vestlige
Det er den fattige verdens begyndende
industriverdens umættelige økonomiske
oprør mod Vestmagternes intensiverede
appetit, der i praksis blokerer relevante
overgreb der udgør den reale baggrund
udviklingsmuligheder i den fattige verden.
for Vestens krigsførelse. Hovedsagen er
Vestens grådighed er grænseløs. Den mætrystende klar: Det er umuligt at bortforter sig tilmed i immigrationspolitikken, der
klare at verdens stormægtige overklasse
bygger på at den rigeste del af verden (USA
– befolkningerne i USA og EU-landene
og EU) afviser alle fattige og
(med filialer) – defineres som
forfulgte, mens Vestmagterne
“fjender” i adskillige af de
lokker veluddannede menneVestens fattige – store og befolkningssker fra den fattige verden, for
krigsmaskineri tætte – dele af verden, ikke
at de kan bidrage til I-landenes
fungerer med en blot den muslimske. Baggrunfortsatte økonomiske vækst og
brutalitet der er den for den fattige verdens
almene velfærd, mens dørene
uendeligt meget fjendeopfattelse er at USA
er smækket i for de virkeligt
grusommere og EU (med filialer) gennem
trængende. I en rapport fra
end den ”terror” deres ekspansive økonomiske
2006 har Verdensbanken
over for Vestens praksis (der sine steder har kapåpeget regulære vestlige
samfund som er rakteren af regulær udbytning
hjernetyverier fra den fattigste
vore magthaveres og undertrykkelse) forviser
del af verden. I området syd
alibi størsteparten af jordens
for Sahara udgør de højtudbefolkning til fattigdom og yddannede kun ca. 4 procent
mygende livsbetingelser – og
af befolkningen, men næsten
lukker effektivt for relevante
halvdelen af dem emigrerer
og påtrængende udviklingspå basis af lokkemad fra EU og
muligheder. Den voksende

”



DET NY CLARTÉ #05 // NOVEMBER 2007

tema: Danmark i krig

umyndiggørelse af den fattige verdens
befolkninger ligger som sagt i forlængelse
af århundreders koloni-herredømme og udbytning, og den moderne udgave ledsages
af en forløjet retorik og en ikke mindre effektiv undertrykkelse af den fattige verdens
mennesker. Det er temmelig elementært at
en så kynisk og menneskeforagtende vestlig
adfærd kan inspirere forarmede millioner i
Asien, Afrika og Sydamerika til modstand.
Kampen mod ”terrorisme” er slet og ret en
effektivisering af Vestens økonomiske overherredømme: Ethvert modstandspotentiale
skal udslettes – om det så medfører civile
ofre og lemlæstelser af hele samfund.
Til denne forklaring på Vestens krigsførelse
hører at USA’s militær-industri har nået
så enorme dimensioner at kapitallogikken frister den herskende klasse til at søge
militære løsninger på verdens økonomiske
ulighed.

krige Vestmagterne fører ”mod terrorismen”, i særdeleshed den islamiske, virker i
stik modstrid med krigsførelsens erklærede
hensigter: Vestmagternes brutalitet stimulerer de ramte områders modstandsberedskab og udgør dermed det ideelle grundlag
for at rekruttere ”terrorister”. Den vestlige
(særlig USA’s) brutalitet cementerer opfattelsen af USA med allierede som fjender.
Krig mod terror og terrorisme er to sider af
samme sag.
Endelig hører det med til billedet af den
samlede problematik at der stilles flere og
flere spørgsmål til angrebet d. 11. september 2001, som var anledningen til den
vedvarende krig. Var det et fabrikeret
påskud for krigsførelsen? Det er aldrig lykkedes USA’s regering at dokumentere det
modsatte, trods megen seriøs kritik. Særligt
kritikken som er fremkommet i David Ray
Griffins bog Det Nye Pearl Harbor savner
stadig et seriøst svar fra den amerikanske
regering.

Opløse eller forstærke
modsætninger?
Men at løse verdens modsætninger – særlig mellem det stadig rigere Vesten og den
stadig fattigere omverden – gennem de i
dag anvendte militære magtmidler, er ikke
blot udtryk for umenneskelighed. Projektet
er udsigtsløst.
Problemet er at dette ikke erkendes af
Vestens befolkninger, og derfor lader det sig
ikke gøre at skabe nogen kritisk debat om
ikke blot brutaliteten og de klare folkeretsbrud, men desuden ved at artikulere
den veldokumenterede kendsgerning at de
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”USA’s plan for at splitte
modstandsbevægelsen har slået fejl”
- Interview med Salah Al-Mukhtar, en af den irakiske
modstandsbevægelses uofficielle stemmer

Af Carsten Kofoed
MODSTAND. Danmark er, trods troppereduktion, stadig part i besættelsen af Irak.
Gennem flere år har vi været i krig i landet og danske soldater er blevet dræbt, men
alligevel kender den danske offentlighed intet til hvem modstandsbevægelsen er. Hvad
er dens politiske ståsted og hvordan ser situationen i Irak ud fra dens synspunkt? Det
tidligere højtstående medlem af Baath-partiet Salah Al-Mukhtar har en central rolle i
koordineringen af modstanden. Her giver han et sjældent indblik i bevægelsen og i den
irakiske virkelighed netop nu.
Salah Al-Mukhtar er født i Bagdad i 1944.
Han er uddannet politolog og har haft
mange prominente poster i Irak under Saddam Hussein. Han har blandt andet været
generaldirektør i Iraks kultur- og informationsministerium i 1980’erne, undervist på
Bagdads Universitet, været chefredaktør
på avisen Al-Jumhuriya og næstformand i
Iraks Journalistforbund, og i perioden frem
til USA’s angreb på landet i 2003 var han
ambassadør i både Indien og Vietnam.
Kan De give en øjeblikkelig status over den
politiske og militære situation i Irak?
Den militære situation i Irak er præget af
følgende:

Fakta om Irak
Størrelse: Irak er 437.072 km2 – på størrelse med
den amerikanske delstat Californien. Befolkning:
26.7 mio. mennesker. Flygtninge: 2 millioner
irakere er flygtet ud af landet og 2 millioner er
internt fordrevne. Etniske skel: 74 % af befolkningen er arabere, 15% er kurdere, resten er Assyrere,
Turkmenere og Armenere. Religiøse skel: 3% af
befolkningen er kristne, de resterende 97% er
muslimer; heraf er 60% shiitter, og 40% sunnitter.
Den kurdiske befolkningsgruppe er sunitter.
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- En næsten total fiasko for besættelsesmagten med hensyn til at opnå fuld kontrol
med Bagdad. Dette har medført demoralisering i den amerikanske hær og hos dens
allierede der har besluttet at trække sig ud
af Irak.
- Ændring i den irakiske modstandsbevægelses kamp, fra udelukkende at være
uden for Den Grønne Zone i Bagdad, til
direkte konfrontation med besættelsestropperne inde i zonen.
- USA er blevet tvunget til at planlægge
en hurtig tilbagetrækning, som indebærer
flytning af vigtige dokumenter og følsomt
udstyr fra den amerikanske ambassade i
Den Grønne Zone til udlandet.
- Besættelsesmagten har nu indrømmet
at på trods af dens store kampagne imod
modstandsbevægelsen, har denne øget
sine militære operationer således at den nu
gennemfører 170 operationer dagligt, mens
tallet før besættelsesmagtens kampagne var
150. Ifølge modstandsbevægelsen selv gennemfører den nu 300 operationer dagligt.
- USA’s plan om at splitte modstandsbevægelsen har slået fejl.
Angående den politiske situation så
vokser marionetregeringens krise. Den er
lammet og splittet på grund af modstandskampen. Og Iran stiller krav, som USA afvi-
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Folk, der kæmper mod koloniherredømme,
fremmed besættelse eller racistiske regimer,
i udøvelsen af deres ret til selvbestemmelse [har]
ret til at bruge magt for at opnå deres mål inden
for rammerne af international humanitær lov.
Geneve-erklæringen om terrorisme,
vedtaget af FN’s generalforsamling, 29. maj 1987

ser. Omkring modstanden og de patriotiske
kræfter så foregår der seriøse bestræbelser
på at etablere en forenet modstandsfront.
Modstandsbevægelsen har opnået øget
kontrol over hele Irak, og den sydlige del af
landet er blevet til en regulær højborg for
modstanden, efter at modstandskampen her
var forholdsvis svag i begyndelsen.
Denne etape af den militære konflikt er
en forberedelsesproces for enten en politisk
forhandlingsløsning mellem de to parter,
modstandsbevægelsen og besættelsesmagten, eller besættelsesmagtens kollaps, hvis
modstandsbevægelsens betingelser afvises.
Kan De forklare iranernes rolle, deres mål og
allierede i Irak? Hvordan er forholdet mellem
USA og Iran? Og vil USA angribe Iran?
Irans rolle i Irak er meget farlig. Iran

Modstandsgrupper i Irak
Der findes mange forskellige
modstandsgrupper i Irak hvoraf
de største frontgrupper er:
Overkommandoen for Den Hellige Krig og Befrielseskampen.
Den 22. september 2007 mødtes 22 væbnede modstandsgrupper i Bagdad til en enhedskongres hvor de dannede den
hidtil største modstandsfront
i landet. På kongressen blev
Izzat Al-Douri, der står i spidsen for Baath-partiet, valgt
som frontens leder. Frontens

har indrømmet at landet er en allieret i
invasionen af Irak. Det skete da Mohammed Khatami, Irans daværende præsident,
i 2004 udtalte at uden Irans støtte til USA
var invasionen af Irak mislykkedes.
Aktuelt foregår der en kamp mellem USA og Iran i Irak. Dette er rigtigt og
samtidigt forkert. Rigtigt, fordi årsagen
er uenigheden mellem USA og Iran om
delingen af byrden og rovet. Iran kræver
at USA anerkender landets rolle og regionale interesser i Irak og Den Arabiske
Golf, til gengæld for den hjælp Iran ydede
USA under invasionen af Irak. USA afviser
imidlertid Irans krav. Udover det ser Iran
gerne at USA forbliver i problemer i Irak, så
USA ikke kan presse iranerne yderligere på
spørgsmålet om Irans atomreaktorer. Men
samtidig er det også forkert at sige at de to

to hovedpunkter er at besættelsesmagten betingelsesløst
skal trække sig tilbage og at
den skal anerkender modstandsbevægelsen som det
irakiske folks eneste legitime
repræsentant.
Fronten for Hellig Krig og Forandring. Blev for nylig dannet
af otte grupper i et sunni-muslimsk område. Grupperne tæller
blandt andre (på engelsk): Brigades of the 1920 Revolution,
the Army of the Rashideen, the
Army of the Muslimeen, the
Islamic Movement of Mujahid-
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een of Iraq, the Saraya of the
army of ar-Rahman, the Saraya
ad-Da‘wah wa-ar-Ribat, the atTamkeen Brigades og the Brigades of Muhammad al-Fatih.
Iraks Patriotiske Alliance. Blev
allerede dannet i 1992 efter
den første Golfkrig. Deltagerne repræsenterer en del
af Baath-partiet, patriotiske
kommunister, pan-arabister og
nationalt sindede kurdiske og
turkmenske grupper. Desuden
to mindre kristne og muslimske
grupper.
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parter er i kamp mod hinanden, fordi USA
og Iran har fælles interesse i at svække og
opsplitte Irak – ”den store hindring” for
USA’s globale kolonisering og Irans regionale kolonisering. Det er derfor at USA for
første gang siden shahens fald i 1979, og
afbrydelsen af de diplomatiske forbindelser
mellem de to lande, fører officielle forhandlinger med Iran. De erklærer i fællesskab at
de ønsker at ”sikkerhedsplanen” skal virke
i Irak, hvilket direkte oversat betyder at slå
modstandsbevægelsen ned.
I forhold til Irans interesser og mål i Irak
drejer det sig om kontrol over Irak, enten
delvist i syden eller fuldstændigt gennem
en alliance med kurderne i nord, baseret
på en handel med USA. Dette vil være et
afgørende skridt på vej mod oprettelsen af
et persisk imperium under islams banner.
Støtterne af Iran i Irak er de partier der
blev etableret i Iran af iranere eller personer med iransk oprindelse, såsom Dawapartiet og Det Øverste Råd for Islamisk
Revolution i Irak (SCIRI). Hertil kommer
den hovedsageligt irakiske Mahdi-hær. Den
iranske efterretningstjeneste har tildelt
de overnævnte grupper forskellige roller
for at kontrollere det størst mulige antal
arabiske shiamuslimer i Irak, der er imod
besættelsen. Således har Dawa-partiet og
SCIRI’s rolle været åbent samarbejde med
besættelsesmagten, mens Mahdi-hærens
opgave har været at tiltrække shiamuslimer
som er imod besættelsen, ved at foregive at
den er imod besættelsen, trods Al-Sadr-bevægelsens deltagelse i besættelsesmagtens
marionetregeringer.
Disse proiranske partier og organi-
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sationer er de hovedkræfter som besættelsesmagten stoler på i bekæmpelsen af
modstandsbevægelsen og gennemførelsen
af USA’s dagsorden, såsom tilskyndelsen til
sekterisk strid for at gøre befrielseskampen
til en sekterisk borgerkrig. Mahdi-hæren
har spillet og spiller stadig den største
rolle i denne plans gennemførelse. Som
når den begår sine udrensninger i Bagdad
for at forandre Bagdads befolkningssammensætning og gøre Bagdad til en del af det
Sydirak, som Iran ønsker at etablere med
en amerikansk støtte inden for rammerne af
opsplitningen af Irak.
Overensstemmelsen mellem USA og
Iran ser usædvanlig ud for dem der ikke
har kendskab til den amerikansk-iranske
strategi. Som et eksempel kan vi notere
os at USA ikke gør meget for at forhindre
Al-Qaida i at skaffe penge og våben gennem
de velkendte arabiske kilder. Derfor anses
Al-Qaida i dag som den rigeste organisation
i Irak, organisationen med de bedste våben.
Iran støtter ikke kun den religiøse shiamuslimske ekstremisme, men også den religiøse
sunnimuslimske ekstremisme med våben,
som i Al-Qaidas tilfælde. Det til trods for at
Al-Qaida er en sekterisk organisation som
er fjendtligt stemt over for Iran. Grunden
til at både USA og Iran støtter Al-Qaida på
den ene eller anden måde er for at opnå
følgende:
- At forandre befrielseskampen til en sekterisk borgerkrig for derigennem at udslette
den væbnede patriotiske modstandsbevægelse, som repræsenterer hele samfundet og
er en trussel imod besættelsen.
- At Al-Qaida myrder shiamuslimer,
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Izzat Ibrahim Al-Douri (i midten), der leder det illegaliserede Baath-parti, er
den irakiske modstandskamps reelle leder. (Fotoet er fra 1999)

alene fordi de er shiamuslimer, således at et
stort antal arabiske shiamuslimer vender sig
til Iran for at få beskyttelse.
- At skabe et politisk tomrum som USA
kan udfylde med reaktionære personer og
kollaboratører.
For at lette Al-Qaida og Irans opgave har
den amerikanske besættelsesmagt lige
fra starten af kørt en blodig og fascistisk
kampagne mod modstandsbevægelsens
grupper, især mod baathisterne. Tusindvis
af baathister er blevet dræbt, titusinder
fængslet og hundredtusinder nødt til at
flygte fra Irak.
Så er det sandsynligt at USA angriber
Iran? Jo, der er en sandsynlighed for et
selektivt kirurgisk angreb, ikke en invasion
af Iran, fordi USA ser Iran som en partner.

Baath-Partiets program
for Iraks befrielse og uafhængighed
Baath-Partiet, der regerede
Irak fra 1968 til 2003, er den
største modstandsgruppe i
Irak. I oktober 2006 fremlagde
partiet et stort befrielsesprogram med titlen “Program for
Iraks befrielse og uafhængighed”.
Heri gøres det klart at Irak efter sejren skal have vil danne
et to-årigt råd. Rådets opgaver
er:

Hvad der om der kommer et angreb på Iran
er udviklingen af kommunikationen mellem
USA og Iran, og hvad forhandlingerne leder
til.
Inden for antikrigsbevægelsen i Danmark
argumenterer de kræf ter der ikke støtter
modstandskampen for at den irakiske modstandsbevægelse består af religiøse ekstremister, er sekterisk, og at der ikke f indes en
politisk front som FNL i Vietnam, med et klart
og i deres øjne progressivt befrielsesprogram.
Hvordan er den irakiske modstandsbevægelse
sammensat? Hvilke politiske og militære
kræf ter f indes i den? Er modstandsgrupper
involveret i sekterisk vold eller terrorangreb
mod markeder, moskeer og så videre, og hvis
ikke, hvem står så bag disse angreb?

§ Annullere det nuværende
politiske system, som fungerer
under besættelsesmagtens
kampvogne og geværer.
§ Indsætte den irakiske hær og
sikre de øvrige nationale væbnede styrkers tilbagevenden
i overensstemmelse med de
love, regulativer og traditioner,
som eksisterede før besættelsen.
§ Sikre at besættelsesmagterne giver fuld kompensation for
alle de materielle og moralske
tab, som Irak er blevet påført
fra 1990 og frem til i dag.
§ Forberede et udkast til en
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permanent forfatning for Irak
som vil danne rammerne for
det offentlige og politiske liv
i hele Irak i en femårig periode
efter selvstændigheden. Sikre
at der vælges en præsident
og et parlament. Kurdernes og
andre minoriteters nationale,
patriotiske rettigheder vil blive
garanteret. i den form for permanent national enhed.”
§ Igangsættelse af omfattende initiativer til fremme af
national forsoning. Ifølge princippet `Må Gud tilgive, hvad
der er sket i fortiden.
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Først og fremmest bør opbakning til en
besættelsen. Hvad er partiets situation nu?
modstandsbevægelse ikke være betinget af
Og hvilken rolle spiller det i modstanden?
om den pågældende modstandsbevægelse
er progressiv, fordi det netop drejer sig om
Den irakiske regering, og især martyren
en patriotisk befrielsesbevægelse over for
Saddam Hussein, var to år før besættelsen
en kolonialistisk besættelsesmagt.
overbevist om at invasionen var en uundI forhold til Irak er billedet kompliceret.
gåelighed. Derfor forberedte den irakiske
Det er en konsekvens af de amerikanskregering sig på invasionen og lagde planer
iranske planer. Modstanden startede som
for guerillakrigen. Der var seks millioner
næsten ren baathistisk. Senere kom der flere medlemmer og kandidatmedlemmer af Bamodstandsgrupper til. Nu er der cirka 60
ath-partiet inden invasionen, men partiets
organisationer der bekæmper besættelsen.
organisation blev hårdt ramt af invasionen
Generelt kan modstanden deles i to, i
som resultat af besættelsesmagtens likvien del som består af baathister, marxister,
dering af tusindvis af baathister og fængsnationalister/panarabister og moderate
ling og forfølgelse af de tilbageværende,
religiøse, og i en del som består af religiøse
samt kidnapning og likvidering af partiets
ekstremister, der dræber shiamuslimer,
kendte ledere.
Derfor var det nødvendigt at reorganifordi de betragter dem som vantro. Selvom
den første del af modstanden er den største
sere partiet i en ny ramme, så partiet kun
og stærkeste, fokuserer især de amerikanindeholdt de stærkeste og mest erfarne som
ske medier på den anden del og forsømmer
kunne kæmpe og gøre modstand mod den
den første del, den patriotiske modstand,
stærkeste hær i historien. Reorganiseringen
selvom denne indeholder alle Iraks befolklykkedes nogle måneder efter invasionen.
ningsgrupper: arabere, kurdere og turkmePartiet var nu mindre idet kun cirka en
nere, muslimer og kristne, sunnimuslimer
halv million blev optaget i partiet efter et
og shiamuslimer.
politisk og sikkerhedsmæssigt tjek.
Det er bevist at dem der dræber civile
Nu anerkender alle, selv Baath-partiets
er lejesoldater eller bander der er støttet af
fjender, at partiet er det eneste eksisterende
USA, Iran eller Israel, eller det er de kurdiparti som på det nationale plan rummer alle
ske peshmergaer (...., red.), der
Iraks befolkningsgrupper fra
gennemfører sekteriske drab
nord til syd. Når man ser på det
for at bane vejen for opsplitIrans rolle i irakiske politiske landskab efter
ningen af Irak.
Irak er meget invasionen, vil man finde at alle
farlig. Iran har andre partier end Baath-partiet,
Det er ikke nogen hemmelighed
indrømmet at det både dem, der er for besætat det regeringsbærende Baathvar en allieret i telsen, og dem der er imod, er
parti var det største politiske
invasionen af Irak. sekteriske eller elitære politiske
parti i Irak før invasionen og
partier uden folkelig base.

”
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Opbakning til en modstandsbevægelse
bør ikke være betinget af om den
pågældende modstandsbevægelse er
progressiv, fordi det netop drejer sig om en
patriotisk befrielsesbevægelse over for en
kolonialistisk besættelsesmagt.

I dag repræsenterer Baath-partiet 80
procent af den væbnede modstand i Irak,
fordi partiet har flere militante grupper og
den irakiske hær der har sin base i Baathpartiets historie og ideologi, og som forsyner modstandsgrupperne med militære
eksperter og ledere. Derfor er Baath-partiet
den største politiske og militære organisation i det besatte Irak, på trods af den
blodige fascistiske kampagne som partiet
har været udsat, såsom ”loven om af-baathisering” for at udrydde partiet.
Hvilke andre venstrekræf ter yder modstand
mod besættelsen? Mener De at socialismen,
som et af Baath-partiets paroler, stadig er relevant for løsningen af fremtidens problemer
i Irak og den arabiske verden i dag? Og hvad
forstår Baath-partiet ved socialisme?
Hvis vi lige ser bort fra Baath-partiet, som
historisk er et venstrefløjsparti, så gennemgår venstrefløjen i Irak i dag en farlig
periode på grund af Iraks Kommunistiske
Partis holdning til invasionen, hvor partiet
har støttet og samarbejdet fuldstændigt
med besættelsesmagten og deltaget i besættelsesmagtens regering og parlament.
Men det er en positiv udvikling at der
findes patriotiske kommunister, der har
modsat sig besættelsen og fra starten af har
støttet modstanden. På trods af at de er få,
mener vi i Baath-partiet at de repræsenterer
den ægte patriotiske kommunistiske samvittighed i Irak. Derfor samarbejder vi med
disse personer og grupper og opmuntrer
dem til at genopbygge den kommunistiske
bevægelse i Irak, der bygger på patriotiske
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principper for modstanden mod besættelsen og er en væsentlig del af den irakiske
venstrefløj, som bekæmper besættelsen.
Hvad angår socialisme er vi i Baath-partiet blevet dybt overbevist om vores tro på
socialismen efter Sovjetunionens kollaps,
Kinas retræte, og efter flertallet af de
kommunistiske partier har vist sig at være
vendekåber og givet afkald på socialismen.
Vi mener at socialismen nu og i fremtiden
er den eneste garanti for retfærdighed i
verden, der er præget af junglelov og brutal
kapitalisme. Uden socialismen vil mennesket ikke kunne frigøre sig fra den sociale
og klassemæssige udnyttelse, og mennesket
vil heller ikke kunne forlade den egoistiske
og individuelle adfærd. Baath-partiets eksperiment i Irak bekræfter at udryddelse af
fattigdom og analfabetisme, gratis undervisning og lægehjælp og retten til bolig og
arbejde med mere, vil kunne befri mennesket fra de fleste klasseskabte samfundsproblemer såsom kriminalitet, egoisme og
sociale konflikter.
Baathismens opfattelse af socialisme
bygger på statens kontrol af de grundlæggende produktionsmidler og industrialiseringen af landbruget, boliggaranti, fri undervisning og gratis lægehjælp og offentlig
service og sikringen af at de væsentligste
varer skal være tilgængelige for alle. Og
at den socialistiske økonomi, som planlægges centralt, skal være styrende for
samfundet.
Carsten Kofoed studerer historie og var
i sin tid talsmand for Komiteen for et frit
Irak. Han driver nu “Frit Irak Blog”.
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Hvad laver vi i Afghanistan?
HVAD NU? Danmark er på sjette år engageret i en krigsindsats i Afghanistan under
ledelse af NATO. Førhen havde vi et større kontingent soldater udstationeret i Irak,
men i forbindelse med tilbagetrækningen af disse har den danske regering, støttet af
mange partier i Folketinget, valgt at udvide den danske indsats i Afghanistan. Hjemlige og udenlandske eksperter taler om at man må forblive i landet i årtier hvis man vil
have succes med sit forehavende om at pacificere, stabilisere og genopbygge landet.
Af Dino Knudsen
Hvordan forholder venstrefløjen og antikrigsbevægelsen sig til de spørgsmål som
konflikten i Afghanistan rejser? Det Ny Clarté
har stillet tre repræsentanter – Villy Søvndal
(formand, SF), Rune Lund (udenrigspolitisk
ordfører, Enhedslisten) og Dorte Grenaa (APK
og flerårig talsmand for Nej til krig-initiativet)
– fem spørgsmål om sagen:
Var det berettiget at USA og allierede,
herunder Danmark, gik i krig med Afghanistan i 2001.
Villy Søvndal: Juridisk set er det stærkt
tvivlsomt om USA med flere havde ret til at
gå i krig mod og afsætte Taleban-styret. Det
gav ganske vist husly til terrorister, men
ifølge folkeretten skulle koalitionslandene
også have bevist at Taleban havde direkte
kontrol over de Al-Qaeda-folk der stod bag
angrebet d. 11. september, og det kunne de
ikke.
Moralsk set havde USA i første omgang
retten på sin side. Terrorangrebet var en
forkastelig handling, og Al-Qaeda i Afghanistan udgjorde en fortsat trussel, som USA
havde al ret til at forsvare sig imod. Men

Fakta om Afghanistan
Størrelse: Afghanistan er 647.550 km2 – på
størrelse med den amerikanske delstat Texas.
Befolkning: 32 mio. mennesker.
Etniske skel: Afghanistan er i en stor grad stammeopdelt. Den største er Pashtan-stammen som
42% af befolkningen er tilknyttet.
Religiøse skel: 80 % er sunnitter og 19 % er shiitter.
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hele den måde, man valgte at føre krigen
på har for længst vist sig forfejlet. Man har
været så optaget af at rydde Al-Qaeda af vejen at det er gået ud over civilbefolkningens
sikkerhed og – som Guantanamo har vist
– har skabt et uacceptabelt retssikkerhedsmæssigt kontinuum af lovløshed og moralsk
forfald.
Rune Lund: Nej, det var det ikke. Det var
ikke bevist at der var en direkte forbindelse mellem Taleban og angrebene den 11.
september 2001 på tvillingetårnene i New
York. Desuden var der ikke et klart FNmandat. FN’s sikkerhedsråd udtalte sig kun
overordnet om retten til selvforsvar. Det
var først da USA’s soldater havde vundet
over Taleban, at FN’s sikkerhedsråd vedtog
en resolution (Resolution 1386 den 20.
december 2001), hvor ordet ”Afghanistan”
indgik. Det var i forbindelse med vedtagelse
af resolutionen om overgangsregeringen i
Afghanistan.
Dorte Grenaa: Den ulovlige krig og besættelsen af Afghanistan var fra starten led i
USA’s ”krig mod terror”. Den er ikke isoleret
fra andre krige og besættelser, der er en del
af USA’s kamp for verdensherredømme, militær dominans og kontrol med energiressourcerne. Det stod allerede klart for den
ny antikrigsbevægelse, da Bush-regeringen
benyttede 11. september 2001 som påskud
for at indlede en ”æra af krig” og tilintetgøre ”ondskabens akse”. Der er nogle som
mener at angrebet på Irak var forkert, mens
’krigen mod terror’ er delvis berettiget og
besættelsen af Afghanistan OK. Men det er
samme kriminelle imperialistiske strategi,
de er alle ulovlige og i skærende modstrid
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med international ret. Afghanistan var starten på den ”fagre ny verden”.
Påskuddet var at stille Osama bin Laden
for en domstol. Det var en krigsløgn, det
handlede ikke om ”retfærdighed”, men om
”regimeskifte”, om at indsætte et lakajregering, mens man forberedte næste aggression
og næste regimeskifte, i Irak. Disse angrebskrige udgør ifølge Nürnberg-konventionen den største forbrydelse mod menneskeheden, og deres hoved- og bagmænd hører
hjemme foran en krigsforbryderdomstol.

udenlandske styrker været voksende blandt
den afghanske befolkning.
Rune Lund: Teknisk set, fordi krigen var
folkeretsstridig, er vi en del af en besættelse.
Valgene, der er gennemført, er gennemført
i ly af den udenlandske militære tilstedeværelse og ændrer derfor ikke ved dette
faktum. Til forskel fra Irak – hvor der også er
en besættelse, og hvor flertallet i befolkningen ønsker de udenlandske tropper ud – er
der dog ifølge alle meningsmålinger, jeg har
set opbakning til den udenlandske militære
tilstedeværelse i Afghanistan fra lige over
Hvad laver Danmark i Afghanistan? Er vi en
halvdelen af befolkningen. Kun 10 procent
del af en besættelsesmagt? Er den danske
støtter på landsplan Taleban. Tendensen er
indsats i landet til gavn for den afghanske
dog klar i forhold til at de udenlandske tropbefolkning?
per bliver stadigt mere upopulære på grund
af de mange civile døde, luftbombardemenVilly Søvndal: Da Danmarks tilstedeværelter og afbrænding af opiumsmarker uden at
se både har FN’s og den afghanske regeder gives noget alternativ til fattige bønder.
rings accept kan man formelt set ikke kalde
Dorte Grenaa: Et land der uprovokeret
os en besættelsesmagt. Den danske indsats
besætter et andet land militært kaldes en
foregår indenfor NATO’s såkaldte ISAFbesættelsesmagt. Danmark – og NATO – har
operation, der i princippet søger at være
ikke den fjerneste gyldige grund til at være
til direkte gavn for civilbefolkningen via
i Afghanistan. Hensigten er at hjælpe USA,
genopbygning. Men i realiteten er den miliblandt andet med at sikre soldater til Iraktære side af ISAF-operationen
krigen, hvor Danmark allerede
blevet opprioriteret især efter,
er slået ud, og Storbritannien
at ledelsen blev overtaget af en
Villy Søvndal: og USA er ved at blive det.
amerikansk general. Man har
Juridisk set Heller ikke krigen i Afghanisåledes i stigende grad anvendt
er det stærkt stan vil kunne vindes militært.
luftbombardementer med store tvivlsomt, om USA Den afghanske modstand er i
civile tab til følge. Det bliver
med flere havde de seks år, Danmark har været
ikke bedre af, at amerikanerne
ret til at gå i krig i krig, blevet stadig stærkere.
ved siden af kører deres Opemod og afsætte Den har stor folkelig opbakration Enduring Freedom, som
Taleban-styret. ning. Afghanerne har altid rejst
er et rent krigseventyr. Derfor
sig mod fremmede besættere
har utilfredsheden med de
– og vundet til sidst.
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Hvor end
nationalismen stikker
sit grimme fjæs frem
vil Amerika, den mest
demokratiske og
frihedselskende nation
i verden, gribe
ind!
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tema: Danmark i krig

I 2001 var følgerne af den forrige krig,
den sovjetiske besættelse, langt fra overvundet. Den ny krig har ikke bare betydet
store tab af menneskeliv, landet er under
den militære besættelse påtvunget en brutal nyliberal markedsøkonomi, der ikke ses
værre noget andet sted. Den sociale armod
er uhyrlig, halvdelen af den arbejdsdygtige
befolkning er arbejdsløse, de fleste sultne.
Levetiden er blandt de laveste i verden.
Hvert femte afghansk barn dør, før det
bliver fem år. Kvindernes stilling er elendig.
Alle solstrålehistorier er propaganda.
Hvordan bør venstrefløjen og antikrigsbevægelsen forholde sig til den afghanske
modstandsbevægelse der jo langt hen ad
vejen er organiseret af Taleban-bevægelsen?
Villy Søvndal: Venstrefløjen
bør fastholde det synspunkt, at
kampen mod Taleban ikke kan
vindes ad militær vej. En af de
alternative veje er at indlede
forhandlinger med dele af
Taleban, hvilket den afghanske regering også længe har
ønsket. De moderate eller ikkeideologiske dele af Taleban, der
af social nød hyres på daglejervilkår til krigen, skal tilbydes
et andet livsgrundlag. Det vil
kunne svække det islamistiske
og fundamentalistiske Taleban
væsentligt.
Rune Lund: Vi skal tage
afstand fra Taleban. Men være

”
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realistiske og indse, at man ikke kan bombe
demokrati og menneskerettigheder ind i hovedet på folk. Der bliver nødt til at være en
politisk løsning. Taleban kan ikke besejres
militært, hvilket den nuværende strategi
går ud på. Desuden er Taleban også en sammensat størrelse. Der er både det nationalt
orienterede Taleban, som man nemmere vil
kunne forhandle med. Og så er der ”Al Qaeda-Taleban”, som vil være – sandsynligvis
meget – sværere at inddrage i en forhandlings- og forsoningsproces. Den nuværende
fejlagtige strategi dikterer alle andre tiltag.
Hvis det fortsætter som nu, ender Taleban
og fundamentalisterne med at vinde.
Dorte Grenaa: Vi støtter selvfølgelig det
afghanske folks legitime ret til væbnet
modstand mod en besættelsesmagt. Som
ethvert andet folks.

Dorte Grenaa:
Disse angrebskrige udgør
ifølge Nürnbergkonventionen
den største
forbrydelse mod
menneskeheden

Hvordan bør venstrefløjen og
antikrigsbevægelsen forholde
sig til drab på danske soldater
i Afghanistan? Skal vi tilskynde vort eget lands nederlag i
krigen eller bør vi tværtimod
slutte op om de danske troppers indsats?
Villy Søvndal: Kan man forholde sig til drab på de danske
soldater i Afghanistan som
andet end en tragedie? Jeg
synes egentlig, spørgsmålene
er forkert stillet. Det handler
jo ikke om de danske troppers
indsats, men om de politisk
bestemte betingelser for den.
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Og de er ikke gode nok. Jeg har igen og igen Operation Enduring Freedom må afvikles.
i Irak-debatten advaret imod en demokraDet giver ikke mening at have to væsensfortisk kultur i Danmark, som ikke kan rumme
skellige operationer kørende side om side.
kritik af vores krigsdeltagelse. Det er hul i
De amerikanske soldater må bringes ind
hovedet, hvis selve dét, at vi har tropper
under ISAF-operationen og dermed NATOudsendt, skal lamme den demokratiske og
kommando. For det andet skal der findes en
politiske debat om vores udenrigs- og sikalternativ strategi for opiumsbekæmpelsen.
kerhedspolitik, og det er et borgerligt forDyrkning af valmuer er livsgrundlaget for
søg på at kvæle debatten og lægge en både
ufattelig mange afghanere, så det går ikke,
klam og hul patriotisme nedover noget så
som USA vil, bare at rydde markerne uden
alvorligt som krig. Den danske deltagelse i
at tilbyde et andet livsgrundlag. Endelig
Irak, Afghanistan eller et hvilket som helst
mener vi som allerede nævnt, at der bør
andet sted må aldrig være hævet over kritik indledes forhandlinger med Taleban-bevæeller refleksion.
gelsen eller dele af den.
Rune Lund: Vores soldater skal hjem med
Rune Lund: En helt ny strategi, der tager
det samme, alle sammen, hvilket Enhedsliudgangspunkt i, at der skal findes en posten også har stillet forslag om i Folketinget. litisk løsning, er nødvendig. Samtidig skal
Hver eneste krone skal bruges på civil gender satses massivt på civil genopbygning.
opbygning. Hver gang der bruges 1 dollar
Idéen om at en militær sejr er mulig skal
på genopbygning, bruges der 9 dollar på
forlades. Ellers dør alle udsendte soldater
krig. Afghanerne skal tæppebombes – ikke
forgæves til ingen verdens nytte.
med bomber, men med civil genopbygning.
Dorte Grenaa: Som med Irak: ØjeblikDorte Grenaa: Ret det spørgsmål til dem,
kelig og betingelsesløs tilbagetrækning
der sendte de danske soldater
af de danske tropper. Stop
i krig, mens vi andre protestefor krigen og besættelsen og
rede, og som fortsætter krigen.
Rune Lund: fuldstændig tilbagetrækning
Det er dem, som har blod på
Idéen om at af alle udenlandske tropper.
hænderne. Også fra de dræbte
en militær sejr er Danmark og besættelsesmagdanske soldater.
mulig skal forlades. terne er forpligtet til at betale
Ellers dør alle krigsskadeserstatninger og
Bør venstrefløjen og antikrigs- udsendte soldater genopbygningsbidrag til et frit
bevægelsen rejse krav i
forgæves til ingen og uafhængigt Afghanistan. De
forhold til krigsindsatsen i
verdens nytte. ansvarlige for krigen – indbeAfghanistan. I så fald hvilke?
fattet Fogh-regeringen – skal
retsforfølges.
Villy Søvndal: Fra SF’s side
peger vi især på tre ting. For
Dino Knudsen er redaktør
det første, at amerikanernes
af Det Ny Clarté

”
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test

Dansk invasionsretsprøve
Dansk Invasionsretsprøve tager udgangspunkt i kravene fra den nye danske Indfødsretsprøve (En prøve der skal bestås for at få dansk indfødsret og dertilhørende rettigheder, så som
stemmeret til Folketinget). Med integrationsminister Rikke Hvilshøj’s ord, så ”har regeringen
indført et princip om, at man skal have en basal viden om de mest centrale aspekter af
dansk historie, danske samfundsforhold og dansk kulturliv for at kunne få et fuldt medlemskab af det danske samfund. Og at det er en viden, som skal kunne dokumenteres.”

Af wooloo Productions

gå til: www.wooloo.org

1. Hvilket år inva-

. Hvad betyder

10. Hvilket land

1. Hvis død

1. Hvordan fejres

derede Sovjetunionen Afghanistan?
a) 1976
b) 1979
c) 1981
_____________

ordet Taliban?
a) Soldater
b) Lærere
c) Studerende
_____________

er ikke med i Den
Arabiske Liga?
a) Irak
b) Iran
c) Sudan
_____________

2. Hvad er navnet

havde Baghdad
som hovedsæde i
det 8. årh.?
a) Fatimidekalifatet
b) Ummayyadekalifatet
c) Abbasidekalifatet
_____________

ihukommer man
på mærkedagen
Ashura?
a) Imam Alis død
b) Imam Husseins
død
c) Imam Hasans
død
_____________

den muslimske
højtid eid al-adha?
a) Man ofrer en
vædder
b) Man spiser søde
sager efter at
have fastet
c) Man reciterer
hele Koranen på
én nat
_____________

på Iraks første,
demokratisk
valgte præsident:
a) Jalal Talabani
b) Ahmed Hassan
al-Bakr
c) Salah Jadid
_____________

3. Afghanistan
er inddelt i hvor
mange provinser:
a) 34
b) 44
c) 54
_____________

. Hvad betyder
det arabiske ”AlGareeb”?
a) Er det en
betegnelse for
forelskelse
b) Er det navnet
på et berygtet
fængsel i Baghdad
c) Er det en
betegnelse for
vesterlændinge

. Hvilket dynasti

. Hvad er den arabiske betegnelse
for bederetning?
a) Qibla
b) Ka’ba
c) Khutba
_____________

. Irak har hvor
mange provinser:
a) 18
b) 19
c) 20
_____________

9. Hvad er Baath
betegnelsen på?
a) En islamistisk
oprørsbevægelse
b) Et politisk parti
c) Det irakiske
parlament

0

11. I hvilken
afghansk provins
lå de to Buddhastatuer der blev
ødelagt at Taliban
regimet?
a) Bamyan provinsen
b) Heart provinsen
c) Laghman provinsen
_____________

12. Hvilken af de
nedenstående er
IKKE en afghansk
TV kanal.
a) Tolo TV
b) Aina TV
c) Bamar TV
_____________

13. Den afghanske befolkning
tæller omkring:
a) 30 millioner
mennesker
b) 60 millioner
mennesker
c) 90 millioner
mennesker

1. Hvornår blev
ligebehandling
af alle borgere
uanset køn og religion første gang
indskrevet i Iraks
grundlov?
a) 1970
b) 1985
c) 2005
_____________

1. Hvilken gren
af islam tilhører
flertallet af befolkningen i Irak?
a) Shia-islam (x)
b) Sunni-islam
c) Alavi-islam
_____________

1. Hvilken shiamuslimsk helt led
martyrdøden i
slaget på Kerbela
i 680?
a) Ali
b) Hussain
c) Hassan
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19. Afghanistan
deler nationale
grænser med hvor
mange lande:
a) 4
b) 5
c) 6
_____________

20. Kathem Al Saher er kendt i Irak
som en berømt:
a) Popstjerne
b) Skuespiller
c) Politiker
_____________

21. Nævn de to
største etniske
grupperinger i
Afghanistan
a) Hazaraere og
tadsjikere
b) Pashtunere og
tadsjikere
c) Uzbekere og
pashtunere

Med Invasionsretsprøven
ønsker Wooloo Productions
på tilsvarende vis at understrege, at man skal have
en basal viden om de mest
centrale aspekter af et lands
historie, samfundsforhold og
kulturliv før at man med fuld
overlæg kan invadere det.
Vi mener samtidig at dette

er en viden, der skal kunne
dokumenteres.
Invasionsretsprøven er således et forsøg på af dokumentere danske statsborgeres
basale viden om centrale
aspekter vedrørende historie, samfundsforhold og kulturliv i Irak og Afghanistan.
Den dansk Invasionsrets-

prøve er, præcis som den
danske Indfødsretsprøve, en
multichoice-prøve med 60
minutter til at besvare 40
spørgsmål.
Der er kun et rigtigt svar per
spørgsmål og der må derfor
kun sættes 1 kryds!
Der skal 28 rigtige svar til
for at bestå prøven.

22. Afghanistan

2. Hvilken rets-

30. Hvor siges Alî

3. Hvad hedder

3. Hvad er

blev grundlagt
som nation i år:
a) 1547
b) 1647
c) 1747
_____________

skole er dominerende i Afghanistan?
a) Maliki
b) Hanafi
c) Hanbali
_____________

ibn Abî Talîb (profeten Muhammeds
barnebarn og den
første imam indenfor shia-islam)
at ligge begravet?
a) Kerbala
b) Najaf
c) Sammara
_____________

den berømte
moske i Irak, der
har været udsat
for adskillige bombeattentater?
a) Al-Aqsa moskeen
b) Umajjad moskeen
c) Den Gyldne
Moske
_____________

internet-koden for
Afghanistan (den
danske kode er
”.dk”):
a) .af
b) .ag
c) .ah
_____________

23. Ibn Ishaq
skrev i 700-tallet
en berømt bog,
hvad handlede
den om?
a) Islamisk lovgivning
b) Islams historie
c) Profeten Muhammeds liv
_____________

2. I hvilken
måned fejres
den muslimske
Ashura-fest?
a) Muharram
b) Ramadan
c) Dhu al-Hidjdja
_____________

2. Hvilken status
har Jesus i Koranen?
a) Han er Guds søn
b) Han er en profet
sendt af Gud
c) Han har ingen
status

2. Hvilken gren af
islam tilhører flertallet af befolkningen i Afghanistan?
a) Shia-islam
b) Sunni-islam
c) Alavi-islam
_____________

2. Hvad er
navnet på den siddende afghanske
præsident:?
a) Abdul Halim
Khaddam
b) Hamid Karzai
c) Shaukat Aziz
_____________

29. Hvilken af
nedenstående er
en kendt Afghansk
poet fra det 20.
århundrede?
a) Babrak Karma
b) Hab_bull_h
Kalak_n_
c) Khalilullah Khalili

31. Hvilket sprog
tales af flest mennesker i Afghanistan?
a) Pashto
b) Persisk
c) Arabisk
_____________

32. Hvilken af
følgende er en
retning inden for
shia-islam?
a) Ahmadiyya
b) Sufisme
c) Ismailiyya
_____________

33. Hvilken af de
følgende byer er
IKKE centrale for
de irakiske shiamuslimer?
a) Najaf
b) Samarra
c) Yazd _

3. Hvem er den
nuværende storayatollah i Najaf
i Irak?
a) Al-Sistani
b) Al-Sadr
c) Al-Khamenei
_____________

3. Afghanistans
landareal er mindre end:
a) Tyrkiet
b) Ukraine
c) Kenya
_____________

3. Hvilket arabisk
ord betyder
forbudt/urent, fx
forbudt at spise?
a) Halal
b) Haram
c) Hammam

39. Hvad er
navnet på den
populære afghanske sport hvor to
hold hesteryttere
- i stil med polo
- kæmper om at
flytte en død ged
eller kalv rundt på
en bane.
a) Hazaras
b) Buzkashi
c) Tudabari
_____________

0. Irak opnåede
selvstændighed
fra Storbritannien
i følgende år:
a) 1931
b) 1932
c) 1933

1b / 2a / 3a / 4c / 5c / 6c / 7a / 8a / 9b / 10b / 11a / 12c / 13a / 14b / 15a / 16a / 17b / 18a / 19c / 20a / 21b
22c / 23c / 24a / 25b / 26b / 27b / 28b / 29c / 30b / 31a / 32c / 33c / 34c / 35a / 36a / 37b / 38a / 39b / 40b
Dansk Invasionsretsprøve er udarbejdet med uvurderlig hjælp fra: Jørgen Bæk Simonsen, Kate Østergaard, Khaled Ramadan,
Lena Merhej og Tim Jensen. Særlig tak til: Jan Randrup, Klaus Rothstein og Mikael Rothstein.
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anmeldelser

Mellem ørerne
eller mellem benene?
KØNSKAMP. ”King Kong og kvinden” er befriende, men ikke i udpræget grad opløftende
læsning. Bogens kønspolitiske manifest er ikke desto mindre en gave til vores ligestillingsdebat, eller mangel på samme.

Af Pernille Vigsø Bagge

Virginie Despentes: King Kong og
kvinden, Tiderne Skifter, 2007,
158 sider, kr. 199,-

”Oh oh here she comes
Watch out boy she’ll chew you up
Oh oh here she comes
- she’s a man eater…”

berøringsangst, filtre og pegefingre. Mismodigheden ligger i den voldtægt, forfatteren
relativt tidligt i sit liv er offer for, og som
aldrig slipper sit greb i Despentes. Den bliver
paradigmet for al analyse af de seksuelle,
kulturelle og historiske overgreb, mænd til
stadighed øver over kvinder. En relevant
analyse som burde være pligtlæsning i den
danske folkeskole.

Daryl Hall

Kvinden har kun stedet mellem ørerne og
stedet mellem benene til at udligne den
overmagt manden øver over hende. Mens
pæne piger prøver at bruge stedet mellem
ørerne, bruger seje, hårde, grimme, dejlige
og duelige kvinder stedet mellem benene.
Her er en forfatter som formår at bruge
begge etager – hjerne og køn. Bevidst – og
bevidstgørende.

Voldtægten er interessant fordi den stiller
et bestemt spørgsmål, som stilles af kvinder
i hele verden, hele tiden, nemlig: ”Er jeg i
stand til at forsvare mig – måske endda slå
ihjel – hvis det overgår mig?”

Jeg forstår til fulde Despentes’ ræsonnement under selve akten: bare han ikke
finder kniven i min lomme og dræber mig
bagefter. Sådan er den pæne pige opdraget.
Ikke slå, ikke sparke – og hvad skal det også
nytte? Men selv om det er realiteten, er det
Bol dig frem… brug din krop – den er alligevel frygteligt sørgeligt at dén opdragelse, dén
blevet taget som gidsel
fysiske underlegenhed, skal
uden mulighed for frigivelse.
føre til at alle vi seje, hårde,
Der er kun tilbage at håbe
Bol dig frem… brug dejlige og duelige kvinder
på at Stockholmsyndromet
din krop – den efter voldtægten skal bruge
(mere eller mindre rationel
er alligevel blevet stedet mellem benene til at
sympati for gidseltageren)
taget som gidsel genoprette magtbalancen.
indfinder sig.
uden mulighed for Uanset om vi er ægteviede
Så kort, og dog så klart,
frigivelse. Der er kun eller prostituerede, er det
er budskabet i Virginie
tilbage at håbe på at stedet mellem benene der
Despentes bog King Kong
Stockholmsyndromet udgør den største mulighed
og kvinden. Det er befriindfinder sig.” for handel. Stedet mellem
ende, men ikke i udpræget
ørerne slår aldrig rigtigt
grad opløftende læsning.
igennem for hverken de
Befriende fordi læseren
pæne eller de grimme pigers
er lykkeligt forskånet for
vedkommende.

”
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Og konsekvensen er at dét at bevæge sig
ud af døren, er at gøre sig selv udsat. Men
det er til enhver tid værd at betale prisen for
friheden, er budskabet. Alternativet er spildt
liv: at afsondre sig, at være hjemmets fange,
at tørre ind.
Men skal vi godt nok blive ved med at betale? Skal pornoen og prostitutionen være
vores handelsvarer for udligning af magtskævheden i al fremtid også? Perspektivet
er uoverskueligt for vores døtre, og selv om
jeg har fuld forståelse for argumentationen,
kan den – heldigvis – også bruges modsat.
Vi skal være ude på gaden, grimme, vilde og
ukuelige, men med loven på vores side når
vi møder volden, voldtægten og overgrebet.
Vi skal være fanden-i-voldske, og ikke finde
os i at kønnet er handelsvaren. At markedet,
efterspørgslen og en kulturel konstruktion
bestemmer vores livsbaner. Vi bliver ikke
pæne, medgørlige og kedelige kvinder af at
kriminalisere de mænd der køber vores køn,
uanset hvilken kort følelse af magt handlen
giver os. Vi er nødt til at bevare retten til at
prostituere os, men kæmpe for at fratage
”de andre” retten til at købe, voldtage,
forgribe sig. Alt andet er for grum en arv til
vores døtre.
Det kønspolitiske manifest er det øverste
og mest vedkommende lag i bogen, men
pointen om spildt liv er et argument som
kan bruges hvis vi skal nå alle de som ikke
vil komme til at læse denne bog. Netop
fordi talen om ligestilling har så trange kår
i Danmark, Europa og Verden. Vi skal nå de
uoplyste med andre midler: Hvorfor føler du
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dig underlegen? Hvorfor tør du ikke gå ud
om natten? Hvorfor er dit udseende vigtigere end din IQ, søster?
Vi er nødt til at trække paralleller til andre
aspekter af tilværelsen, fordi debatten om ligestilling er så godt som død: Tør man elske,
må man risikere at miste. Får man børn, må
man risikere at skilles fra dem, og lever man
livet fuldt ud, må man risikere at dø. Holder
man sig inden døre, er man allerede gået ind
til den evige hvile. Hellere tab og savn end
ingenting. Hellere voldtægt og forsvar end
dydighed og ingen (køns)kamp.
Bogen er en gave til vores ligestillingsdebat. Sproget er fængende og ætsende. Jeg
kan frit vælge fra bogen, mellem utallige
citater der siger det hele, men jeg vælger
nedenstående sammen med mine varmeste
anbefalinger:
”…Det er et spørgsmål om holdning, om
mod, om at nægte at underkaste sig. Der er
en form for styrke der hverken er maskulin
eller feminin, og som gør indtryk, som er
både vild og beroligende. En evne til at sige
nej, sætte sine synspunkter igennem, ikke
vige udenom. Jeg vil skide på om helten
bærer nederdel og har store patter eller har
et ordentligt jern på og ryger cigar.”

Pernille Vigsø Bagge er folketingsmedlem
og ligestillingsordfører for Socialistisk
Folkeparti.
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anmeldelser

Kejserens nye klæder
VELFÆRDSOPRØR. Kirsten Normann var som afdelingsformand i FOA Århus dybt involveret i det kortvarige
århusianske “velfærdsoprør” i efteråret 2006.
Her reflekterer hun over dets udvikling og sociale karakter
i anledning af udgivelsen af en dokumentaristisk billedbog
om begivenheden.
Af Kirsten Normann Andersen

Svend Ågesen: Socialistiske
ballademagere – ”nu er vi her igen!”,
Klim, 2007, 96 sider, kr. 149,I det folkekære eventyr om Kejseren og
hans nye klæder, er det et barn, som bryder
stilheden og siger det, som alle folk tænker:
”Han har jo ikke noget tøj på.” I dagens
Danmark, anno 2006, var det forældre til
børn i daginstitutioner, som tog bladet fra
munden, og forkyndte, at regeringens løfter
igennem de sidste 5 år var det rene bluff.
Serviceaftaler, kvalitetsstandarder, kommunalreform, kvalitetsreform, velfærdsreform
m.v. til trods, blev virkelighedens skinbarlige
sandhed i disse dage åbenbare for folket.

Pædagoger og pædagogmedhjælpere efterspurgte selv de andre offentlige ansattes
opbakning og solidaritet. Og endnu engang
skulle de erfare, at solidariteten stak langt
dybere, end nogen havde regnet med. De andre offentlige ansatte kæmpede ikke kun for
deres børn i daginstitutionerne, de forstod
også om nogen medarbejdernes krav om
ordentlige vilkår. Og de havde selv brug for
støtte til den selv samme sag.

”Jeg har aldrig prøvet at strejke før”, forklarede en social- og sundhedshjælper, som jeg
mødte på gaden. Hun havde stemt nej, da
kollegerne tidligere på dagen havde besluttet at nedlægge arbejdet, og havde netop
været i banken for at få styr på bekymringer om hendes personlige økonomi. ”Min
Der bredte sig et lettelsens
bankrådgiver sagde til mig, at
suk i folkemængden, som på
jeg selvfølgelig skulle kæmpe
et tidspunkt talte 25.000 borsammen med mine kolleger for
gere, som protesterede mod
ordentlige vilkår.” Den lille benedskæringer på de kommuretning fortæller med al tydelignale budgetter – den største
hed, hvor dybt i befolkningen
demonstration i over 20 år. To
det nye oprør stikker. Og socialunge forældre forklarede det
og sundhedshjælperen stod
på denne måde: ”Vi lærte vores
i første række, da social – og
søn ordet solidaritet, mens vi
sundhedspersonalet uddelte
gyste ved tanken om, at det tilMin ”kolde hænder” til byrådspolisyneladende alene kunne blive
bankrådgiver tikerne, fordi de desværre ikke
vores ansvar at sikre vores søn sagde til mig, at jeg havde flere varme hænder.
en god opvækst. Folkeoprøselvfølgelig skulle
ret minder os om, at vi ikke er
kæmpe sammen Alt imens politikere og eksalene – at vi kan regne med de
med mine kolleger perter advarede de offentlige
andre, og at de har brug for os.”
for ordentlige ansatte om, at de ville miste
vilkår.” opbakning blandt borgerne,
Som dagene gik, blev kravet
hvis de ikke besindede sig,
om solidaritet formuleret.
meldte en helt ny gruppe
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demonstranter sig under fanerne. Udstyret
med kørestole, rollatorer, bannere og megafon samledes de ældre på rådhuspladsen
for at kræve besparelser på ældreområdet
taget af bordet – så vidt vides til den første
”ældredemonstration” nogen sinde.

Regeringen blev i disse dage afklædt sine
fåreklæder, mens folket rykkede sammen i
lettelse over, at solidariteten sejrede.
Kirsten Normann Andersen er
afdelingsformand i FOA i Århus.

Verden over står millioner
sammen i kampen mod
nazisme, fascisme og racisme!
Vil du vide mere?
Tegn abonnement på Håndslag!
Håndslag afdækker fascismens forbrydelser
i fortiden og nutiden. Bladet udkommer fire
gange om året og udgives af foreningerne
Aktive Modstandsfolk og Folkebevægelsen
Mod Nazisme.

For kun 100 kroner om året
kan du få Håndslag ind af døren.
RING ELLER
SKRIV TIL:

Håndslag
Bakketoppen 21
C/O Frede Klitgaard 3450 Allerød

75

Tlf. 48 14 29 72

DET NY CLARTÉ #05 // NOVEMBER 2007

www.imodnazi.dk

anmeldelser

De gode angrebskrige
IMPERIALISME. Kan angrebskrige retfærdiggøres? Er retten til væbnet modstand mod
fremmed besættelse betinget af at den lokale modstandsbevægelse hylder samme principper som vi gør på den vestlige venstrefløj? En ny bog på svensk dykker ned i en her i landet
meget betændt debat.

Af Staffan Dahllöf

Jean Bricmont: Humanitär imperialism
(Impérialisme humanitaire), Karneval
Förlag, 2007, 211 sider, sek. 110,Sig Irak, og din påstand om at invasionen
og besættelsen har været en demokratisk
velgerning, vil blive mødt med hovedrysten
et pænt stykke ind i de borgerlige partiers
medlemsrækker.
Sig Afghanistan, og straks er støtten til
”demokratiseringsargumentet” noget
bredere.
Sig Kosovo, og bombekrigen mod daværende Jugoslavien bliver mødt med forståelse
og sågar sympati.

tigheder er en trojansk hest som har skabt
bred politisk accept af en vestlig angriberfilosofi. Menneskerettigheder, eller rettere
påstanden om forsvar for menneskerettighederne med våbenmagt, fungerer som
ideologisk legitimering af en nykolonial
verdensorden.
Jean Bricmont vil med andre ord kunne
kaldes en forbenet principrytter, som dogmatisk holder fast i folkeretten, i forsvaret
for national suverænitet og i fordømmelse
af systemeksport – uanset om det hævdes
at foregå i socialismens eller demokratiets navn – ved hjælp af klyngebomber og
kampvogne.

Det vil heller ikke være helt ved siden af,
Sig Kambodja (eller Kampuchea), og man
men er på den anden side ikke en særlig
skal lede med forstørrelsesglas for i dag at
relevant kritik, da hans budskab ligefrem
finde nogen som mener at
er nødvendigheden af en
den vietnamesiske invasion
krigsmodstand som ikke
i 1979 var en uretfærdig
Sig Kambodja og er afhængig af at krigsangrebskrig.
man skal lede med modstanderne først skal
forstørrelsesglas for finde en politisk ligesindet
Men ingen af ovenstående
i dag at finde nogen modstandsgruppe at soliudsagn vil møde forståelse
som mener at den darisere sig med.
fra Jean Bricmont, professor vietnamesiske invasion
i teoretisk fysik i Belgien,
i 1979 var en uretfærdig Det er også i kritikken af
ideologikritiker, og forfatter
angrebskrig..” den europæiske venstrefløj
til bogen Humanitær Imperiog den mere eller mindre
alisme, der netop er oversat
eksisterende antikrigsfra fransk til svensk.
bevægelse at Bricmont er
velgørende skarp. Følgende
Bricmonts tese er at retten
citat er et eksempel herpå:
til militær intervention med
”Jeg må understrege at al
henvisning til forsvaret af
effektiv politik har mørke
demokrati og menneskereteller ubehagelige sider, og
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at politik ofte betyder et forsvar for det
mindste onde, for eksempel for international ret i forhold til amerikansk dominans,
noget som en religiøs absolutisme i politisk
henseende har en tendens til at se bort
fra. Et symptom på denne attitude er den
yderste venstrefløjs manglende evne til at
anerkende at når Chirac nægtede at samarbejde med USA i Irak-krigen, var det en
historisk beslutning med større betydning
for at bevare freden mellem Europa og den
arabiske verden end alle deklarationer og
muligvis gode hensigter tilsammen.”
Et andet eksempel på hvordan argumenterne bøjes for at passe til magtspillet er
konstateringen af at Tysklands daværende
grønne udenrigsminister Joschka Fischer,
så sent som den 15. marts 1999 afviste kosovoalbanske flygtninge med den motivation at de ikke var etnisk forfulgte. Ni dage
senere indledtes bombningerne af Jugoslavien med påskud om at det var den eneste
mulige måde at beskytte kosovoalbanerne
fra folkemord.

fagforeningsfolk fik mødt og talt med
deres irakiske kolleger.
Historisk set er de forhold som Bricmont
belyser og kritiserer ikke nye, men blot en
ny version af det eurocentriske perspektiv
hvor oprørere i kolonierne som en selvfølge
blev betragtet som barbariske indfødte fra
de varme lande.
Dette perspektiv kan sågar iagttages i
nutidens debat på den danske venstrefløj,
med Villy Søvndals revselse af Asmaa Abdol-Hamid for udtalelsen om at retten til at
bekæmpe besættelsesstyrker med våben
også gælder når besættelsestropperne
består af danske soldater. Dette er et aktuelt eksempel på hvordan anerkendelsen
af retten til modstand bliver gjort betinget
af at der findes en tilstrækkeligt sympatisk
modstander at solidarisere sig med. Det er
et af mange eksempler på at ”Humanitær
imperialisme” er en af de mere nødvendige
udgivelser som (endnu) ikke foreligger på
dansk.

Selvom Bricmont skriver at han har følt sig
ganske alene med kritikken af den ”humanitære imperialisme”, så er resultatet blevet
en bog med en vis optimistisk grundtone.
”Det bedste man kan sige om menneskerettigheds-ideologien er at den intellektuelt set er ekstremt svag som legitimering
af magtdominans,” skriver han, og påpeger
at den amerikanske fagforening AFL-CIO’s
krigsmodstand blev hjulpet på vej af det
relativt banale forhold at de amerikanske
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Fra Mao til masserne
– partierfaringer fra Norge og Holland
PARTIOPBYGNING. Er det muligt at opbygge et praksis-orienteret socialistisk parti i Vesteuropa med solid forankring i arbejderklassen, som oven i købet går i krig med nyliberale
reformer? En nyere svensk bog tyder på at svaret er ja.

Af Mattias Tesfaye

Aron Etzler: Trondheimsmodellen
– Radikala framgångshistorier från
Norge och Nederlånderna, Karneval
Förlag, 2007, 206 sider, sek. 129,-

politiske analyser som diskuteres bredt på
venstrefløjen. Det svækker og sænker processen. Men så kan vi heldigvis lade vores
nabolande komme os til undsætning.

For få år siden udkom den svenske journalist
Mikael Nybergs moderne kapitalismekritik
kapitalen.se. Bogen var genstand for stor
offentlig debat i Sverige og er siden oversat
til dansk. Et stykke tid efter kommer den
norske journalist Magnus Marsdal med dén
provokerende anklage mod den norske
venstrefløj og det norske Socialdemokrati,
at de er årsag til Fremskrittspartiets vækst
Velfærdsbevægelsen udgør ikke alene den
i Norge. Bogen hedder Frp-koden og er
eneste slagkraftige regeringskritik, men
efterhånden udkommet i mere end 5.000
bærer samtidig kimen til en ny politik i sig.
eksemplarer.
Men bevægelsen er i sidste ende ufarlig for
Seneste skud på stammen er bogen Trondliberalismen. Hvorfor? Fordi intet socialistisk heimsmodellen – Radikala framgångshistoparti er forankret i bevægelsen. Den dag
rier från Norge och Nederlånderna. Her leverer
Helle Thorning kommer til magten smækker
den svenske redaktør Aron Etzler først en
fagforbundene kassen i, og hverken Enheds- beskrivelse af den norske arbejderbevægellisten eller SF er tilstrækkeligt
ses forsøg på at gennemtvinge
organiseret blandt de 90.000
en ny politik efter skiftende
mennesker der er mødt frem på
Man læser om liberale regeringer, og derefter
Slotspladsen til at fastholde
organisato- åbner han en diskussion om
bevægelsens program. Hvis
riske dogmeregler, socialisternes organisering med
ikke alle de gode kræfter i
som for eksempel baggrund i erfaringer fra det
velfærdsbevægelsen skal ende
10 timers politisk succesrige hollandske Socialistisom en de facto socialdemopraksis for hver sche Partij, SP.
kratisk valgmaskine, kræver det enkelt times møde. Bogen er først og fremmest
partimæssig nytænkning på
værd at læse fordi det er
venstrefløjen. Vi trænger til en
lykkedes at skabe en original
diskussion om det socialistiske
kobling mellem arbejdet med at
partis rolle og organisering.
opbygge brede alliancer i befolkningen og nødvendigheden
I Danmark skrives der desaf et stort socialistisk parti.
værre ingen sammenhængende
Trondheim er Norges tredjeDen 2. oktober fyldes Christiansborg Slotsplads af 90.000 mennesker. Det er nu tredje
gang på halvandet år at den borgerlige
regering tvinges i defensiven på velfærdsspørgsmålet. Mobiliseringen ses som et
forvarsel om forårets offentlige overenskomstforhandlinger.
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største by. Indtil 2003 havde byen været
og et kæmpe nederlag til partiet Høyre,
regeret af borgerlige partier i 14 år. Konseder havde stået i spidsen for den nyliberale
kvenserne var først og fremmest en massiv
privatiseringspolitik.
nedslidning af den offentlige sektor i komSiden kommunalvalget i 2003 har Trondmunen. Alligevel var det ikke lykkedes opheimsmodellen inspireret andre, for eksempositionen at skabe et troværdigt alternativ
pel fagbevægelsen i Randers, der fik væltet
til den siddende borgmester Frank Jenssen
en Venstre-borgmester i 2005. Og LO i Norge
fra partiet Høyre.
der med baggrund i erfaringer fra Trondheim
Op til kommunalvalget i 2003 besluttede
etablerede ”Den Lange Valgkamp” med
folk i byens LO-fagbevægelse at det skulle
titlen “Du bestemmer - LO på din side!”.
være anderledes. I god tid før valget lagde
Også her lykkedes det at få de borgerlige fra
de en strategi for at involvere medlemmerne magten.
af byens fagforeninger i en omfattende
undersøgelse af hvilket alternativt program
Fortællingerne fra Holland er bogens mest
der kunne samle byens befolkning mod den
tankevækkende og de mest brugbare for
nyliberale politik i byen.
os i Danmark. Her har Socialistische Partij,
Efter mange måneders indsamling og samet tidligere maoistisk parti fra 1970’erne,
menskrivning af synspunkter fra byens
langsomt, men stædigt opbygget lanlønmodtagere, kunne LO offentliggøre
dets tredjestørste parti med over 50.000
organisationens eget kommedlemmer, og efterhånden
munalpolitiske valgprogram
også massiv parlamentarisk
– Trondheimsmanifestet.
I god tid før valget succes.
Herefter henvendte faglagde byens Det er særligt interessant at
bevægelsen sig til byens
LO-fagbevægelse en læse hvordan de maoistiske
politiske partier for at
strategi for at involvere organisationsprincipper
finde ud af hvem der ville
medlemmerne af på en udogmatisk måde
støtte gennemførelsen af
byens fagforeninger har inspireret et moderne
dette program. Det ville kun
i en omfattende vesteuropæisk socialistisk
oppositionen til byens borg- undersøgelse af hvilket parti. Forfatteren er taget til
mester. Og med baggrund
alternativt program flere forskellige hollandske
i disse svar igangsatte LO
der kunne samle byens byer og forsøger gennem
Trondheim en omfattende
befolkning mod den interviews med partimedvalgkamp blandt alle byens
nyliberale politik. lemmer på alle niveauer at
borgere for at stemme på et
forklare hvordan partiarbejparti der støttede Tronddet fungerer i praksis.
heimsmanifestet.
Man læser om organisatoResultatet blev en jordriske dogmeregler, som for
skredssejr til oppositionen
eksempel 10 timers politisk
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praksis for hver enkelt times møde. Om
de særlige sociale og juridiske hjælpecentraler som partiet har åbnet i 26 forskellige byer. Om de strikse krav til hvordan
en partiafdeling startes og opbygges. Om
den nøje gennemtænkte og praksisorienterede skoling af nye generationer. Om den
tvungne planlægning af parlamentarikernes
kalender, så man sikrer at de prioriterer tid
til at stemme dørklokker og snakke politik i
arbejderkvartererne. Alt sammen principper
der håndhæves i hele partiet af et velsmurt
og professionaliseret partiapparat.
På denne måde lykkes det forfatteren at
provokere den skandinaviske venstrefløj.
Her er et parti der gør alt det vi andre snakker om.
Det er tydeligt at Aron Ezler er oprigtigt
imponeret over socialisternes resultater i
lande der målt i forhold til Sverige, med sin
stærkt organiserede industriarbejderklasse,
har en stærkere liberal tradition. Desto
mere interessant er det at vi her i Danmark
henter inspiration fra netop disse lande,
hvor klassesamfundet er mere mudret, og
de politiske overbygninger mindre entydige
end det for eksempel er tilfældet i Sverige
og Tyskland.
Det kræver ingen særlige kundskaber at
følge forfatterens argumentation. Trondheimsmodellen er velskrevet og nede på
jorden, men vækker alligevel masser af stof
til eftertanke.
Bogen er skrevet som en blanding af
analyse, interview og reportage. Denne sammenblanding giver en næsten anarkistisk
tilgang til tekst som formidlingsværktøj, og
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bogen ville formentlig dumpe hvis det var
en videnskabelig afhandling. Der mangler
simpelthen kildekritik, opponerende holdninger og mange argumenter får derfor lov at
stå svage og blafre i vinden uden at blive
prøvet af.
Men det er samtidig det fantastiske ved
denne form for politisk formidling. For det
er netop ikke en afhandling, men et inspirerende og håndfast partsindlæg i en
igangværende debat. Og forfatteren giver
faktisk aldrig udtryk for andet. Derfor bør
den læses.

Mattias Tesfaye er tidligere formand for 3F
Ungdom og medlem af Enhedslisten.
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Enden på verden
som vi kender den
NYLIBERAL. Har eksperimentet med det frie marked slået fejl? Naomi Klein, en af den
globaliseringskritiske bevægelses mest kendte forfattere, mener at projektet er ved at sejre
sig selv ihjel. Katastrofekapitalismen virker i den forstand at de store virksomheder tjener
styrtende med penge, men krisen lurer lige om hjørnet.
Af John Gray

Naomi Klein: The Shock Doctrine: The
Rise of Disaster Capitalism,
Metropolitan Books, 2007, 558 sider
I løbet af de sidste årtier har mange af den
yderste venstrefløjs ideer fundet et nyt
hjem på højrefløjen. Lenin mente det var
igennem katastrofale omvæltninger at menneskeheden gjorde de største fremskridt
på kortest tid, og ideen om at økonomiske
fremskridt kan opnås gennem ødelæggelsen
af hele samfund, har været en hjørnesten i
den nyliberalistiske frimarkeds-kult.
Sovjet-inspirerede økonomier efterlod sig en
arv af menneskelig og økologisk ødelæggelse, mens nyliberale politikker i mange lande
har ledt til resultater der ikke er radikalt anderledes. Og dog, mens den marxistiske tro
på central planlægning er isoleret til nogle
få sekter, fortsætter en quasi-religiøs tro
på frie markeder med at forme regeringers
politik.
Mange har påpeget det kaos
der er fulgt med indførelsen af
frie markeder verden over. Hvad
enten det er i Afrika, Asien,
Latinamerika eller den tidligere
østblok, har privatiserings- og
strukturtilpasningsprogrammer
ledt til faldende økonomisk aktivitet og socialt sammenbrud
i stor stil. Enhver som har set
et land tumle fra den ene krise
til den anden, samtidig med at
Den Internationale Valutafonds
(IMF) bureaukrater har påtvun-

get den ene nedskæring efter den anden, i
deres jagt på stabiliseringens hellige gral,
vil kunne genkende den proces Naomi Klein
beskriver i sin seneste og til dato vigtigste
bog. Da jeg besøgte Argentina kort tid før
landets økonomiske kollaps i 2002, oplevede jeg en regering der kæmpede med at
implementere et IMF-diktat om at tilbagerulle de offentlige udgifter på et tidspunkt
hvor økonomien i forvejen var i gang med at
strammes. Resultatet var forudsigeligt, og
landet blev kastet ind i en depression med
katastrofale konsekvenser i form af fattigdom og socialt sammenbrud.

Klein mener at nyliberalisme hører til blandt
”de lukkede fundamentalistiske doktriner,
der ikke kan sameksistere med andre trossystemer … Verden, som den er, må udslettes for at bane vejen for deres puritanske
intervention. Med rod i bibelske fantasier om
syndflod og flammende ild er det en logik
der uundgåeligt fører til vold.” Som Klein
ser det, er de sociale sammenbrud der har
ledsaget nyliberalistiske økonomiske politikker hverken et
Den resultat af inkompetence eller
Internationale dårlig ledelse. De er en integreValutafonds (IMF) ret del af strategien om det frie
bureaukrater har marked, der kun kan bevæge
påtvunget den sig fremad på baggrund af disene nedskæring se katastrofer. Til tider skriver
efter den anden, Klein i en populistisk stil, der er
i deres jagt på som et ekko af hendes første
stabiliseringens bog No Logo, udgivet for syv år
hellige gral. siden, og hentyder at disse katastrofer er skabt som del af en
bevidst politik, ført af firmaer
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med skjult indflydelse på regeringsmagten.
Hendes mere velovervejede synspunkt, der
også er mere plausibelt, er at katastrofer
er en del af vor tids kapitalismes normale
måde at fungere på. ”Et økonomisk system
der kræver konstant vækst, mens det kaster
ethvert forsøg på miljøregulering af sig, genererer en støt strøm af katastrofer helt af
sig selv, hvad end det er militære, økologiske
eller finansielle af slagsen. Appetitten på
lette kortsigtede profitter tilbudt af spekulative investeringer har forvandlet aktievaluta- og ejendomsmarkedet til kriseskabende maskiner, som både den asiatiske
finansielle krise, den mexikanske peso-krise
og dotcom-kollapset har demonstreret.”

markedsreformer og de torturteknikker der
rutinemæssigt har været brugt af USA i løbet
af ”krigen mod terror”. Klein begynder sit
første kapitel med en bevægende skildring
af en samtale som hun har haft med et offer
for et hemmeligt regeringsprogram, omhandlende eksperimenter med hjernevask,
gennemført i Canada i 1950’erne. Et program
der gjorde brug af folk med mindre psykiske lidelser for at afprøve de-patternings
teknikker, der sigtede mod at forstyrre og
genskabe deres personligheder.
Ved at gøre brug af elektrochok-terapi,
sanseberøvelse og medicinsk inducerede
komaer, hjalp disse eksperimenter til at
udvikle nogle af de coercive interrogation
techniques der har været brugt på GuDer er meget få bøger der virkelig hjælper
antanamo Bay. Klein bruger tortur som en
os til at forstå nutiden. The Shock Doctrine
metafor og påstår ikke at der er en årsager en af den slags bøger. Klein giver et view
virkning forbindelse mellem torturens genover hele verden og afslører den slående
komst og brugen af nyliberalistisk chokteralighed mellem politikker der muliggjorde
pi, men hun påpeger dog nogle foruroligende
gennemtvingelsen af frie
ligheder. Individer og sammarkeder i lande så forskelfund er blevet de-patterned
lige som Pinochets Chile,
Klein bemærker med det formål at genskabe
Jeltsins Rusland, Kina og
affiniteten mellem dem over en bedre og mere
Irak efter Saddam. En del af
den chok-terapi der rationel læst. I hvert tilfælde
denne bogs styrke stamhar været gennemført i er eksperimenterne slået
mer fra de paralleller hun
løbet af nyliberalistisk fejl, mens de har udøvet
ser mellem tilsyneladende
markedsreform og de varig og ofte uigenkaldelig
uforbundne udviklinger. I en
torturteknikker der skade på dem der har været
fascinerende og alarmerenrutinemæssigt har udsat for dem.
de undersøgelse af bagsiden
været brugt af USA i
af den seneste tids udvikløbet af ”krigen mod Men har eksperimentet med
ling, bemærker hun affiniteterror”. det frie markeds slået fejl?
ten mellem den chokterapi
Som Klein ser sagen har
der har været gennemført
chokterapien måske opnået
i form af nyliberalistiske
dens sande mål. Irak er efter
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”

Der er meget
få bøger der
virkelig hjælper os til
at forstå nutiden. The
Shock Doctrine er en
af den slags bøger.

invasionen måske ”et dæmonisk dystopia
hvor man til et simpelt forretningsmøde kan
blive hængt, brændt levende eller få hugget hovedet af.” Som Klein bemærker, har
Halliburton alligevel opnået flotte profitter
– de har bygget Den grønne zone som en
corporate bystat og overtaget mange af de
væbnede styrkers traditionelle opgaver i
Irak. Et helt samfund er blevet ødelagt, men
firmaerne der opererer i ruinerne, klarer det
temmelig godt. Kleins budskab lader til at
være at katastrofe-kapitalisme virker – i det
mindste inden for dens egne profitcentrerede begrebsramme.
Der kan ikke herske nogen tvivl om, at der er
høstet formuer på Irakkrigen, som det også
er sket med andre eksperimenter indenfor
katastrofe-kapitalisme. Og dog forbliver
jeg uoverbevist om at firmaerne, som Klein
gennem hele bogen klandrer, forstår, endsige kontrollerer den anarkistiske globale
kapitalisme som har fået lov til at udvikle
sig de sidste par årtier – ligeså meget som
de nyliberalistiske ideologer, der hjalp til at
skabe den, forudså hvor den ville føre hen.
Klein insisterer rigtigt nok på at ideologien
om det frie marked må stilles til ansvar for
forbrydelser begået på dens vegne – ligesom den marxistiske ideologi må stilles til
ansvar for kommunismens forbrydelser. Men
hun siger bemærkelsesværdigt lidt om de
illusioner som de nyliberalistiske ideologer
selv var blændet af. Milton Friedman og hans
disciple troede på at et frit marked i vestlig
forstand ville opstå spontant i det postkommunistiske Rusland. De blev efterladt
med kæben hængende da central planlæg-
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ning blev efterfulgt af 90’ernes kriminelle
tag-selv-bord og var uforberedt på Putins
ressourcebaserede statskapitalisme. Disse
ideologer var ikke den antikapitalistiske
fantasis dystre Dr. Strangelove-agtige
figurer. De var komisk vildledte veltænkere,
der promoverede deres utopiske system
med en messiansk ildhu som nu er blevet
efterladt i historiens hængedynd, eftersom
den strålende fremtid, som de selvsikkert
forudså, ikke kom.
Den nyliberalistiske verdensorden står allerede overfor ustyrlige problemer. Irakkrigen
har måske tilladt endnu et eksperiment udi
chokterapi, men en fejlslagen stat er blevet
skabt og dermed er Golfens olie – som en
tidligere chef for USA’s generalstab præcist
beskrev som ”den globale kapitalismes
hovedpulsåre” – blevet mindre sikker end
før. Konfronteret med nederlag i Irak lader
Bush-regeringen til at geare op til et angreb
på Iran – et desperat træk der kan forstørre
den eksisterende katastrofe mangefold.
Samtidig har en implosion i spekulationsdrevne kreditmarkeder spredt sig i systemet
og ramt det amerikanske hovedland. Det er
i øjeblikket umuligt at vide hvordan disse
kriser vil udvikle sig, men det er svært at
undsige sig den mistanke at katastrofekapitalismen har skabt katastrofer der er større
end den kan håndtere.

John Gray er professor i europæiske ideer
ved London School of Economics
Bragt i The Guardian 15.09.07
Oversat af Peter Hegner Bonfils
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