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aktuelt og baggrund

Myter i velfærdsdebatten

Harvi råd til velfærdstaten i fremtiden?

FREMTIDENS VELFÆRD. Fremtidens velfærd er på den politiske dagsorden, men

ifølgeprofessor i økonomi Jesper Jespersen er det en ensidig debat. De økonomiske vis-

mænd fravælger væsentligevariable i deres beregninger af fremtidens velfærdskalku-

ler, og fremlæggerregnestykker, der støtter en bestemt politisk og ideologiskdagsorden.

af Jesper Jespersen

c VORDAN SKAL VI FÅ RÅD TIL VELFÆRDEN

H: FREMTIDEN?” Sådan lyder det tilbage-
vendende spørgsmål i den økonomisk-

politiske debat. Et spørgsmål, der bl.a. baserer sig

på en overdreven forestilling om, ”at der vil mangle

arbejdskraft i fremtiden”. Der har i den offentlige
debat dannet sig et billede af, at meget små ung-

domsårgange nu træder ind på arbejdsmarkedet og

her skal erstatte nogle omvendt meget store efter-

krigstidsårgange. En ubalance, der sammenfattes

under betegnelsen ”forsørgelsesbyrden”,der, hvis

den var rigtig, ville stille krav om både en øget ar-

bejdsindsats, samt om en betydelig tilbageholden-
hed i det offentlige forbrug, da det stigende antal

pensionister vil belaste de offentlige budgetter i

fremtiden.

Men skulle vi ikke lige se på tallene, inden vi drager
forhastede konklusioner. Antallet af personer i al-

deren fra 18-64 år falder ganskerigtigt i fremtiden;

men faldet vil på intet tidspunkt overstige 3 pct.'
Set i lyset af, at arbejdsløsheden i dag ifølge Euro-

stat er opgjort til ca. 7 pct., er det næppe mangel

på arbejdskraft, der truer dansk økonomi de første

mange år.

Derimod er det rigtigt, at antallet af personer over

65 år vil stige ganske betydeligt. Det er ikke mindst

en forlænget levealder—og tak for den!—der med-

virker hertil. Det er derfor helt naturligt at påbe-

gynde en langsom hævning af efterløns- og pensi-
onsalderen fra 2020. Denvil sikre, at der om 10 år,

når konjunkturerne forhåbentligt har normaliseret

sig, vil være et incitament til at trække sig senere

tilbage fra arbejdsmarkedet, for derigennem at ska-

1 Det Økonomiske Råd (DØR), Formandskabet, 2010:

Dansk Økonomi, s.185, eget forlag, København

be en bedre balance mellem arbejdsliv og den øgede
samlede levealder.

Det er således en myte, at vi står over for en akut

mangel på arbejdskraft i Danmark eller i de lande,

der omgiver os. Tværtimod vil arbejdsløsheden
fortsat være en del af den europæiskehverdag.

Tilbage står diskussionen, om det stigende antal

personer over 65 år og det i øjeblikket betydelige
underskud på de offentlige finanser tilsammen gør

det nødvendigt at spare i den offentlige sektor. De

Økonomiske Vismænd anbefaler i deres seneste re-

degørelser,at der gennemføresbetydelige besparel-
ser på de offentlige budgetter allerede fra næste år

for derigennem at sikre, at "finanspolitikken bliver

holdbar'.

Men denne konklusion bør tages med det betyde-

lige forbehold, at ”vismændene' i selv samme rap-

port skriver, at:

”Den øjeblikkeligeøkonomiske krise og forskyd-

ningerne i befolkningen ændrer ikke ved, at den

materielle velstand forventes at vokse kraftigt i

løbet af århundredet. Det antages i fremskrivnin-

gen, at timeproduktiviteten stiger med 2 pct. om

året. Det medfører, at BNP pr. indbygger omtrent

fordobles i løbet af de kommende 40år.”

I ovenstående citat afliver ”vismændene" i en vis

forstand selv myten om, at vi ikke har råd til øget

velfærd. De anser det for overordentlig sandsynligt,
at væksten vil fortsætte. I deres fremskrivning la-

der de dog hele væksten foregå i den private sektor,

hvilket fører til intet mindre end en fordobling af

2 Ibid s. 187



det private forbrug. På den helt specielle præmis,at
al vækst skal foregåi den private sektor, er det deri-

mod ikke overraskende, at det offentlige forbrug
må holde for allerede til næste år, hvis der skal blive

plads på de offentlige budgetter til det større antal

pensionister.

Mendet er jo den ekstreme forudsætning,at hele

væksten skal foregå i den private sektor, som ska-

ber myten om nødvendighedenaf de offentlige be-

sparelser. Her må det være rimeligt at spørge, hvor-

for ”vismændene' undlader at diskutere en mere

ligelig fordeling af væksten mellem den private og
den offentlige sektor?

Kilden til øget velstand er

produktivitetsstigninger
Kaster vi et blik på den historiske udvikling i dansk

økonomi, så ses det, at produktionen pr. arbejdsti-
me, produktiviteten, er, som ”vismændene' skriver,
øget i gennemsnit med ca. 2 pct. om året. Den væ-

sentligste årsag til velstands- og velfærdstigningen
i efterkrigstiden skal søges i den stigende produkti-
vitet. Det forhold, at der pr. arbejdstime kan produ-
ceres flere varer (og tjenester) er afgørende for den

historiske vækst; men også for væksten i fremtiden.

En af de andre myter omkring dansk økonomi er, at

efterkrigstidens vækst bygger på en større arbejds-
indsats målt i antal timer. Det er ikke tilfældet. For

uanset at kvindernes arbejdsmarkedsdeltagelse er

vokset ganske betydeligt i denne periode, så har

den generelle reduktion af arbejdstiden fra 48 timer

til 37 timer pr. uge og 6 ugers ferie betydet, at antal-

let af arbejdstimer, der samlet set bliver præsteret i

dansk økonomi, ikke er vokset nævneværdigt siden

krigens afslutning. Det er de årligeproduktivitets-
stigninger, der har muliggjort den firedobling af

nationalproduktet, som på trods af det uændrede

antal arbejdstimer har fundet sted siden krigens af-

slutning. Har det så også indebåret, at det private
forbrug er blevet firedoblet? Nej, det er kun blevet

ca. tredoblet; for i den samme periode er det offent-

lige forbrug også steget. Velfærdstaten blev opbyg-
get i perioden fra 1950-1985. Den blev finansieret

gennem enforøgelse af indkomst- og forbrugsskat-
ter; for øget velfærd skal der naturligvis betales

for—den beslaglægger arbejdskraft, der ikke samti-

dig kan produceretil privat forbrug (eller eksport).

Fra midten af 1980erne blev væksten i det offent-

lige forbrug dog reduceret ganske betragteligt, hvil-

ket indebar, at skattetrykket forblev stort set uæn-

dret. Denne tilbageholdenhed i den økonomiske

politik var en medvirkende faktor bag stigningen i

arbejdsløsheden frem til 1994. Kartoffelkuren ret-

tede op på betalingsbalancen, men skabte et forsør-

gelsesproblem i form af et stigende antal personer
i den arbejdsdygtige alder uden job. Den registre-
rede arbejdsløshed nåede op på 350.000 personer,
hvilket uden sammenligning skabte efterkrigsti-
dens største misforhold mellem beskæftigede og

ubeskæftigedepersoner i dansk økonomi. Det blev

der delvist rettet op på igennem 1ggoerne, hvor

væksten gik "på to ben” i form af både øget privat
og offentligt forbrug. Finansieringen af det offent-

lige forbrug kom helt overvejende fra den stigende
beskæftigelse og de deraf mindskede udgifter til

dagpenge og kontanthjælp i kombination med en

stigning i indkomstskatteprovenuet. En udvikling
der fortsatte ind i det 21. århundrede, hvor det

navnlig var de stigende olieindtægter,der mulig-
gjorde både sænkning af indkomstskatten og en

fortsat udbygning af den offentlige sektor. I lyset
af denne historiske udvikling, der helt overvejende
har gået på to ben er det mildt sagt paradoksalt, at

B DET NY CLARTÉ £16—MARTS 2011
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”vismændene' —uden nærmere diskussion—anta-

ger, at væksten i fremtiden udelukkende skal foregå

i den private sektor. Denne antagelse begrundes
heller ikke fagøkonomisk.Der henvises blot til, at

regeringen har den målsætning, at skattestoppet
fortsat skal gælde,hvilket indebærer, at det vil være

vanskeligt at øge velfærden i en situation, hvor be-

skæftigelsen holdes uændret.

Ved således uden nærmere diskussion at lægge re-

geringens antagelse om uændret (i praksis svagt

faldende) skattetryk til grund for fremskrivningen
af dansk økonomi, er det ikke overraskende, at hele

tilvæksten til produktionen vil tage form af et øget

privat forbrug. Det følger af de beregningsmæssige

forudsætninger og er ikke et udtryk for en økono-

misk nødvendighed,men derimod en politisk prio-

ritering til fordel for privat forbrug.

Det er skuffende, at ”vismændene" ikke diskuterer

implikationerne af en så ensidig prioritering af det

private forbrug. Hvilke konsekvenser vil det have,

hvis befolkningen rent faktisk ønskede en anden

sammensætning af deres forbrug: færre flæskeste-

ge, fladskærme, samtalekøkkener og udlandsrejser
til fordel for mere omsorg og velfærd. Under for-

udsætning af, at skattestoppet opretholdes, så kan

en sådan forbrugssammensætning kun opfyldes
ved etablering af (flere) privathospitaler, privat-

skoler, private plejehjem og privat hjemmeservice.

Regeringens politik vil i den situation føre til en

opblomstring af private udbydere af velfærdsydel-

ser, hvilket ikke diskuteres af vismændene. Her vil

fordelingen i forbruget af disse velfærdsgoderblive

bestemt af indkomstudviklingen- således som det

allerede i dag kendes fra private sundhedsforsikrin-

ger.

Finansiering af fremtidens velfærdsydelser:
Skat eller brugerbetaling?
Vismændene forsøger at komme regeringen i møde,

idet de fremfører, at øgede skatter vil reducere ar-

bejdsudbuddet og dermed beskæftigelsen i frem-

tiden. Det er en teoretisk begrundet påstand, hvis

empiriske grundlag ”vismændene' desværre ikke

har undersøgt grundigere. Det ville have været

ønskeligt, idet der ikke umiddelbart er belæg for

denne konklusion. Det kan således konstateres, at

erhvervsfrekvensen i Danmark—uanset det høje

skattetryk—ligger i den absolutte øvre ende blandt

EU-landene. De teoretiske argumenter er heller ikke

overbevisende, idet skat jo er betaling for velfærds-

ydelser, som befolkningen ønsker, fordi alle har

brug for dem—ikke mindst sundhedsydelserne.
Hvorfor skulle en højere sundhedsskat mindske

arbejdsudbuddet, hvis den afspejler befolkningens

prioritering mellem privatog offentligt forbrug?

Der er ingen, derforestiller sig, at sundhedsydelser
er gratis. Selvfølgeligskal der betales for anvendel-

sen af flere ressourcer i sundheds- og omsorgssek-
toren. Menda alle har brug for disse ydelser, er det

bådebilligere, mere effektivt og retfærdigt at basere

det på et kollektivt forsikringsprincip. Alle har en

risiko for at få kræft. Det er umuligt på forhånd at

afgøre,hvem der(ikke) får kræft. Det betyderat alle

har en interesse i at få behandlingen gjort effektiv

og at få udgiften fordelt på en for alle borgere ret-

færdig måde—det vil sige efter betalingsevne. Her

er en skattefinansieret kollektiv forsikring det mest

rationelle—ikke mindst hvis skatten betales efter

evne, dvs. efter en skala med en vis progression —jo

højere indkomst, desto større betalingsevne vil der

være. Selvfølgelig er der råd til en bedre kræftbe-

handling, hvis befolkningen ønsker det. Den skal i

så fald betales gennem en mindre vækst i det pri-



vate forbrug. Dette sikres gennem øget beskatning.
Så enkelt er det.

Hvis skat—af ideologiske grunde—afvises som en

mulig finansieringskilde af velfærd, kunne bruger-
betaling i stedet bringes i forslag. Et sådant forslag
vil ofte støde på en betydelig ideologisk modstand.

Det omtales i den politiske debat, som f.eks. en 'skat

på sygdom', hvilket det også er, hvis kun sygdoms-
ramte skal betale. Men hvis en sådan 'skat' derimod
fik en socialt afbalanceret profil, ville det minde om

tidligere tiders sygekasser.

Brugerbetaling vil naturligvis ikke omfatte alvor-

lige sygdomstilfælde,ulykker, medfødte handicaps,
osv., der primært rammer tilfældigt, og hvor der

ikke er noget valg. Men på en række sygdomsområ-
der er behovene og ønskerne derimod (delvist) in-

dividuelt bestemt. Der bliver allerede nu indført en

vis egenbetalingpå fertilitetsklinikker, hvilket er en

politisk beslutning. Her ville det være mere retfær-

digt, hvis egenbetalingen (og dermed også tilskud-

det fra det offentlige) varierede med indkomsten.

En indkomstgradueret brugerbetaling har den

egenskab, at den indeholder et vist element af ret-

færdighed—ud fra den simple betragtning, at jo
større den personlige indkomst er, desto mindre

vejer én krone i udgiftsbudgettet. For snart 30 år

siden blev begrebet ”socialindkomst' en kort over-

gang benyttet ved fastsættelsen af bl.a. egenbeta-
ling i daginstitutioner og ved modtagelsen af visse

tilskud til offentlige velfærdsydelser.Socialindkom-

sten afspejlede personens (og i nogle sammenhæn-

ge familiens) økonomiske formåen, som så blev

bestemmende for egenbetalingens størrelse. Det

ville være oplagt at diskutere en re-introduktion af

socialindkomsten som grundlag for fastsættelsen

af egenbetalingensstørrelse i forbindelse med ikke-

essentielle offentlige velfærdsydelser—detkunne

bl.a. være tandlægebesøg, fertilitetsbehandling,
adoption, skolemad, hjemmehjælpetc.

Bag om myterne

Hensigten med denne korte præsentation af myter
i velfærdsdebatten har primært været at vise, hvor

afhængigekonklusionerne er af de valgte forudsæt-

ninger. "Vismændene”—som burde være objektive
i deres valg af forudsætninger—harværet overra-

skende ensidige i deres valg. Og nok så alvorligt har
de undladt at diskutere, i hvilken grad deres kon-
klusioner er afhængigedisse valg. Det er således

svært at se, hvorledes der i den aktuelle situation

med betydelig arbejdsløshedskulle opstå mangel på
arbejdskraft i en overskuelig fremtid, hvilket helt
ændrer begrundelserne for de, af vismændene fore-

slåede, offentlige besparelser.

Tilsvarende bygger konklusionen om nødvendig-
heden af at reducere den offentlige sektors andel
i samfundsøkonomien på en anden også ganske
ensidig forudsætning:at hele tilvæksten i økono-

mien skal foregå i den private sektor. ”Vismændene'

benytter den beregningsmæssigeforudsætning,
at produktiviteten fortsat vil vokse med 2 pct. om

året; dette kan naturligvis diskuteres, men Vel-

færdskommissionen 2006 benyttede en tilsvarende

forudsætning.En produktivitetsvækst på 2 pct. om

året indebærer i sig selv, at produktionen —med en

uændret arbejdsindsats—kan fordobles over en

35 års periode. Her virker det ekstremt at forud-

sætte, at hele denne stigning skal foregå i den pri-
vate sektor—med den konsekvens, at det private
forbrug (opgjort i mængder) fordobles. Her burde

'vismændene” have været mere nuancerede i deres

valg af forudsætning;en ligeligfordeling af væksten

mellem privat og offentligt forbrug ville også være

en mulighed. En sådan fordeling ville have rejst
spørgsmålet om, hvorledes det øgedeoffentlige for-

brug skulle finansieres. Her kunne ”vismændene'

have bidraget konstruktivt til den økonomisk po-
litiske forståelse gennem en kvalificeret analyse af

de samfundsøkonomiske—herunder de fordelings-
mæssige—konsekvenseraf en skattemæssigfinan-

siering (der kan sammensættes på mange forskel-

lige måder) og/eller en introduktion af en socialt

afbalanceret egenbetaling (såkaldt brugerbetaling)
for visse offentlige ydelser.

Et mere nuanceret valg af forudsætningerbag vel-

færdsanalyserneville have bidragettil at aflive nog-
le af myterne i velfærdsdebatten, hvilket ville have

kvalificeret den samfundsøkonomiske forståelse og
dermed den politiske debat. El

Jesper Jespersen er professor i økonomi på Institut for Sam-

fund og Globalisering på Roskilde Universitet.
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Medfortiden i bagagen

CHILE. Chile rundede dette efterår de 200 år som selvstændignation, og det blev fejret under stor festivitas. Kun

20 år efter demokratiets genindførselskulle man tro, at tiden under militærdiktaturet stadig spiller en stor rolle

i befolkningens bevidsthed. Men det er som om, befolkningen lider af kollektiv glemsomhed.Umærket af fortiden

suser Santiago derudaf, og de yngre generationer, der ikke har oplevet militærdiktaturet, lever i et andet Chile, hvor

de 17 års diktatur står som et ulæst kapitel i historiebøgerne.IfølgeAndrés Tapia Reyes, tidligere guvernør under

Allende-regeringen,er chilenerne et glemsomtfolk. Efter 20 års eksili Danmark vendte han i 1994 tilbagetil Chile

og blev overrasket over hvilke forandringer landet havde gennemgået—og stadig gennemgår.Forandringer, deri

dag har manifesteret sig i den første demokratisk valgte højrefløjsregeringi over 50 år. For at forstå disse foran-

dringer skal vi 37 årtilbage i tiden.

af Inge-Merete Hougaard

sidste af de to daglige busser til Las Palmas de

Ibacache; de sidste passagerer må stå op. Som

vi begiver os ud i den chilenske landidyl bliver bus-

sen langsomt tømt for passagerer, og snart er jeg

den eneste tilbage. Chaufføren ved, hvor jeg skal af;

når der er udlændinge med bussen, skal Don An-

drés have besøg.

J:
ER DENSIDSTE, der får en siddeplads i den

Det er ikke uden grund, at Andrés Tapia Reyes”hus

bliver kaldt Danmarks Anden Ambassade. Siden

Andrés for over 15 år siden vendte tilbage til Chile,

har huset med jævne mellemrum været besøgt af

journalister, studerende, læger og fagforenings-
folk fra Danmark. Andrés står i indkørslen og tager

imod, da jeg bliver sat af bussen. Efter en varm vel-

komst til et hjem, der med skagensmalerier og en

bogreol fyldt med bøger på dansk, tydeligvis bærer

præg af 20 års livi Danmark, tager Andrés mig med

på enlille tur. Han viser mig byens medborgerhus,
kirke, en sundhedsklinik og et klubhus for byens
fodboldhold; alle projekter han har været med til at

stable på benene i lokalsamfundet. Han fortæller,

hvordan han i sin tid blev udpeget som guvernør.

Og han fortæller om den morgen for 37 år siden, da

han blev vækket af det lokale politi med besked om,

at militære tropper havde indtaget byen Valparaiso.

Kuppet
Den 11. september 1973 kl. 6.00 om morgenen

kom deførste forlydender om, at militære tropper

havde indtaget Chiles vigtigste havneby Valparaiso.
Et par timer senere blev også hovedstaden San-

tiago indtaget, og præsidentpaladsetLa Moneda,

hvor præsident Salvador Allende befandt sig, blev

bombarderet. Kort før kl. 9.00 om morgenen gik

præsidentenpå landsdækkende radio og holdte sin

berømte afskedstale til folket.

”Allende var en meget speciel person. Han var altid

herre over situationen og blev aldrig nervøs. Derfor

kunne han holde sådanen flot tale til sit folk, selvom

han nærmest havde en pistol for tindingen,”fortæl-

ler Andrés. Det var sidste gang man hørte Allendes

stemme. Selvom det officielt hedder, at Allende

begik selvmord, er den gængse opfattelse på ven-

strefløjen i Chile, at Allende blev skudt. Kort efter

hans død annoncerede fire militærfolk, heriblandt

Augusto Pinochet, at militæret havde overtaget

magten i landet.

”Kuppetkom som en stor overraskelse. Der skulle

have været en folkeafstemning den dag, om hvorvidt

den siddende regering med Allende i spidsen skulle

fortsætte,”fortæller Andrés videre. Militæret i Chile

havde en stolt tradition for at forholde sig neutralt

i politik, og i Chile havde man aldrig troet at mili-

tæret ville gribe ind i politik, som man havde set

i de andre lande i regionen. ”Dagenforinden havde

der været samtaler med militæret, og alt forløb roligt.
Alle vidste, at regeringen ville vinde afstemningen,”
fortæller Andrés. ”Derfor var de politiske modstan-

dere nødt til at foretage et militærkup.”

Fange i eget hus

Andrés selv befandt sig i provinsen Nuble i det syd-

lige Chile, hvor han var udnævnt som guvernør. Ef-

ter at han var blevet vækket kl. 6.00 om morgenen

af det lokale politi med beskeden om urolighederne
i Valparaiso, havde han afventet instrukser fra Al-

lende i Santiago. Men ordrerne kom aldrig. I stedet

blev Andrés sat i husarrest, og han sendte resten af

familien hentil en ven.

”Jegville ikke have at mine fire små børn skulle

være til stede, når militæret kom for at hente mig,

for det vidste jeg, at de ville gøre.”



Andrés opholdt sig den første uge i sit eget hjem
under fængselslignendetilstande. Efter en uge blev

Andrés, der havde været meget politisk aktiv, sam-

men med en masse andre ”farlige personer”ført til

et lokalt fængsel. Før kuppet havde de haft et godt
forhold til militæret og det lokale politi, så de blev

behandlet forholdsvis ordentligt den første tid.

Torturen

En aften i slutningen af september hentede militæ-

ret og politiet nogle af de mest indflydelsesrige fan-

ger, heriblandt Andrés. De blev smidt på en lastbil

og kørte til byen Chillån, som er hovedbyen i pro-
vinsen Nuble. Byens fængsel var blevet omdannet

til en lejr, hvor politiske modstandere blev tilbage-
holdt.

”Fængsletvar beregnettil 12 indsatte, og vi var på
det tidspunkt over 700 personer. Hver aften blev

tre, fire, fem mennesker afhentet og tortureret.

Nogle vendte tilbage hårdt sårede. Andre kom al-

drig tilbage. I dette fængselså jeg seks personer dø

som følge af deres kvæstelser efter torturen.”

På dette tidspunkt var Andrés endnu blevet skånet

fra torturkamrene. Meni januar blev det også hans

tur.

”Det var meget brutal tortur. Det varede i 48 ti-

mer med slag og spark, elektriske stød. Jeg miste-

de bevidstheden flere gange. Herefter vækkede de

mig ved at holde noget syre op for næsen på mig,
hvorefter torturen fortsatte. De spurgte aldrig om

noget. I løbet af de første 24 timer var der øje-
blikke, hvor jeg ønskede det hele ville slutte —jeg
ønskede ikke at leve mere. Jeg husker, at jeg blev

undersøgtmed stetoskop, og at de måtte stoppe
torturen. Jeg fik derefter lov at hvile et par timer,

hvorefter de genoptog torturen. Men de spurgte

aldrig om noget.”

14 dage senere blev Andrés hentet ind til afhøring.
De ville have ham til at erklære at Prat, Allendes

udenrigsminister, havde givet ordrer til at forbe-

rede militærkuppet. Da Andrés nægtede, blev han

slået så voldsomt i ryggen, at han de næste 25 dage
var lam fra halsen og ned. Nogle af de indsatte i lej-
ren var læger,og de hjalp med at genoptræne ham.

Imens forsatte torturen for de andre fanger. Hver

dag blev 5-6 personer hentet og bragt til tortur-

kamrene. Andrés var i alt gennem fire omgange
brutal tortur. Den sidste gang tvang de hamtil at

underskrive et eller andet dokument. Med dette

stoppede den fysiske tortur. I stedet startede den

psykologiske tortur, hvilket om muligt var langt
værre end denfysiske.

”Det var frygteligt,” fortæller Andrés. ”Jegblev ek-

sempelvis lukket inde i et lokale, hvorfra jeg kunne

høre, at de torturerede børn om natten. De fik bør-

nene til at skrige, så jeg kunne høre det.”

Sådan forløb de første ni måneder af fængslingen.
Herefter blev de farligste fanger sendt til salpeter-
minerne i Atacama-ørkenen, og til Andrés' store

held, lykkedes det ham at blive i Chillån (i katedra-

len). Efter endnu fem måneders fangeskab fik han

tilfældigt kontakt til den danske ambassade, hvor-

efter hanfik eksil i Danmark. Det var meningen han

bare skulle være der i seks måneder. Der gik 20 år,
før han vendte hjem til Chile.

International sympati
På spørgsmålet om, hvordan det kunne gå så vidt i

Chile, nævner Andrés den økonomiske situation og
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udenlandsk indflydelse.

”UnderAllendes regeringstid i årene 1970-1973

blev kobberindustrien, som var og er Chiles stør-

ste industri- og eksportvarer, nationaliseret. Tid-

ligere havde kobberindustrien været under USA's

kontrol, så nationaliseringen førte til en alvorlig

boykot af Chile. Blandt andet blev Panamakana-

len spærret for gennemfartaf chilenske fragtskibe

og alle andre skibe, der fragtede chilensk kobber.

Ligeledes blev lufthavne lukket for amerikansk

eksporttil Chile. Selvom Chiles økonomi led hårdt

under denne boykot, oplevede man stor sympati og

solidaritet fra omverdenen. Eksempelvis blokere-

de arbejderne i Panamakanalen for, at alle andre

skibe kunne komme igennem, indtil chilenske ski-

be og chilensk godsigen blevtilladt. I Frankrig ar-

rangerede fagforeningerne generalstrejke imod en

lov, der forbød aflastning af chilensk kobber. Mexi-

canerne arrangerede handel med amerikanske va-

rer til Chile, indtil også de blev boykottet. Generelt

oplevede vi stor sympati fra omverdenen.”

Imens kæmpedebefolkningen i Chile videre. De

forstod, at der var opbakningtil deres kamp, og det

betød ikke noget, at der ikke var mad. De forsvare-

de sig og fortsatte med at bakke op om regeringen.
Stemmerne strømmede ind til venstrefløjen, og

højrefløjen forstod, at de aldrig kunne vinde mag-

ten demokratisk. De så derfor et militærkup som

eneste vej til magten.

En befolkning i frygt
Som eksilchilener gennemgik Andrés endnu en om-

gang psykisk tortur. Mens hans kammerater kæm-

pede videre som enterroriseret befolkning i Chile,

levede Andrés under forholdsvis luksuriøse forhold

i Danmark. Hanville hellere være i Chile og kæm-

pe side om side med sine kammerater, og selvom

han sammen med andre eksilchilenere forsøgte at

hjælpe kammeraterne i hjemlandet ved at samle

penge og tøj sammen, var det svært at holde kon-

takten med kammeraterne i Chile. Den væbnede

modstandskamp blev ført af en gruppe kaldet MIR

(Movimiento de Izquirda Revolucionario), men de

blev hurtigt nedkæmpetaf militæret. Allerede fra

de første dage af militærdiktaturet var der skabt en

stemning i landet af frygt og terror.

”Militærregimetførte statsterrorisme,” fortæller An-

drés. ”Folk blev hentet i deres huse og ført bort, folk

blev tortureret, piger blev voldtaget. Mange døde af

tortur, i fængslerne,eller af sult på gaden. Frygten

bredte sig i befolkningen, så man til sidst ikke kunne

vide sig sikker på sin egen familie. Ingen turde sige

noget imod regimet, i frygt for at der sad en stikker

og lyttede med. Den dag

i

dag, er derstadig folk, der

er bange.”

Chile havde udviklet sig til en terrorstat. Selvom

USA, som fra starten havde bakket op om Pinochet,

begyndte at trække i land, var den internationale

opmærksomhedbegrænset. Chile var det glemte
land ved verdens ende.

”Der var ingen væbnet modstand—den var meget

skjult, meget passiv. Det var hovedsaglig unge men-

nesker der stod bag. De samlede sig under påskudaf

forskellige aktiviteter for at dække over, hvadde i vir-

keligheden lavede, hvis nu militæret kom forbi. Der

blev arrangeret danseskole, fodboldkampe, rodeo-

er—alle mulige ting. I virkeligheden forberedtede sig

på modstanden; defortalte befolkningen, at de ikke

skulle være bange, men at de skulle kæmpe imod,”be-

retter Andrés.



Presset på Pinochet fra det internationale samfund

var ligeledes vokset, og han var nødt til at afholde

folkeafstemning om den forfatningsændring,der

skulle gøre ham til præsident for livstid. Han var

sikker på, at befolkningen efter mange års terro-

risering ikke turde stemme imod. Det var i 1988.

Befolkningen greb muligheden og stemte nej, og to

år senere gik Pinochet af som præsident.

Et forandret Chile

Efter 20 år uden for Chile vendte Andrés i 1994

tilbage til sit hjemland. Han havde mange ideer og

planer om projekter, han ville sætte i søen. Men det

viste sig at være lettere sagt end gjort.

”Detvar meget ændret. Jeg blev skuffet, fordi tingene
havde ændret sig meget. Det første spørgsmåljeg blev

mødt med var: ”Hvor mange penge har du med? Hvis

ikke du har penge, kan det ikke lade sig gøre.”Det var

et chok for mig. Før var det ikke nødvendigtmed pen-

ge, da arbejdede vi alle sammen og opnåedeting sam-

men. Men nu var der ikke længeredenne kampånd;de

unge der tidligere var gået pågadenfor at sige at folk
ikke skulle være bange, den ånd var væk, da jeg kom

tilbage til Chile. Folk tænkte på en anden måde —nu

var der kreditkort og forbrugslån.Folk havde ikke tid

til at arbejde for samfundet, der var ikke tid til soli-

daritet. Chile var blevet amerikaniseret og folk, der

havde læst i USA under Pinochet, tænkte på andre

måder.”

Også på det politiske plan var Chile forandret.

”Regeringenhavde det også svært. Vi var på vej ud

af den alvorlige økonomiske krise, som ramte landet
i 1980erne, og regeringen bestod af folk, som vidste

meget lidt om politik—ogendnu mindre om at regere
et land. De startede fra bunden, med en befolkning,
derstadig var terroriseret og som ikke længerekæm-

pede. Regeringen havde mange ting at ændre, men de

måtte altid forhandle med militæret. Selvom regerin-
gen havde den formelle magt, sad militæret på den

egentlige magt. Det var et pseudo-demokrati.”

Født 15. maj 1941 i provinsen Valparaiso.

Uddannet tømrer.

"… Arbejdede på et vingods, hvor han var

med til at organisere de lokale landar-

bejdere. Organisationen bredte sig til

hele landet og tog navnet Unidad Obrero

Campesino (UOC).

Præsident for UOC i 1966.
"… Var i 1967 med til at arrangere denførste

24-timers generalstrejke blandt land-

arbejderne, hvilket førte til en større

landreform.

Kandidat for det kristendemokratiske

parti Partido Democrata Cristiano (PDC),
senere for Movimiento Accidn Popular
Unitaria (MAPU).

"… Guvernør for provinsen Nuble i 1970-1973.

Fængslet 1973-1974.

Eksileret til Danmark i 1974.

" Vendte tilbage til Chile i 1994.
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Danmark

—på vej mod demokraturet

NÅR MAN HER EFTER DET FØRSTE ÅRTI i det nye århundrede—ogårtusind—analyserer
samfundsudviklingen,kanman fristestilat gribetilbagetildentyske filosof Hegels lære om tese/

antitese/syntese: Når en udvikling er slået igennem og har rodfæstet sig, afføder den en mod-
satrettet bevægelse,som, når den er blevet den gældende,afføder og afløses af endnu en modbe-

vægelse,dog ikke helt tilbage til den oprindelige situation. Og sådangår det videre og videre.

Hegel mente også, at vi—samfundet—bliver stedse fornuftigere.

af Bjørn Elmquist

ANKEN OM større fornuft er sympatisk, men

| heri de sidste år har min optimisme lidt et

alvorligt knæk. Ved to store klumper af ter-

rorlove (i 2002 og 2006) og ved mange mellemlig-
gende og efterfølgende lovindgreb er der sket en

voldsom udhuling af retsstaten og af udtrykket
»vestligeværdier", som Danmark og andre offen-

sive, læs aggressive, stater med en jævnthen mi-

litaristisk politik rundt om i verden påstårat ville

forsvare.

Mende værdier, som med det rette indhold for mig
at se er og bør være universelle og ikke bare et vest-

ligt (dansk!) begreb,er i realiteten under størst pres
af vores egne indgreb de senere år.

Sikkerhed, retssikkerhed

Nogle politikere og myndigheder samt store dele af

pressen opererer med sikkerhed og retssikkerhed

som modstående hensyn, hvor sikkerhed betyder
»lov og orden" samt bekæmpelseaf kriminalitet, så

»gamledamer kan færdes i fred, og vi ikke skal gå
og være bangefor at blive overfaldet derhjemme...
Det betyder også vide beføjelser til myndighederne,
herunder de hemmelige tjenester, PET og FE, så alle

med planer om terror i tide kan afsløres og uskade-

liggøres.Det, man siger, der ønskes og tilstræbes,
er tryghed.

Mensikkerhed og retssikkerhed må ikke gøres til

modsætninger. Tværtimod vil den indsats mod

overfald, terror etc., der består i eller medfører ud-

huling af retssikkerheden (forstået som de retsga-
rantier og alle de andre menneskerettigheder, som

udgør en central del af demokratiet), kun skabe en

falsk og farlig (pseudo)tryghed. Farlig både for den

enkelte, som umiddelbart forledes til at tro på øget

personlig tryghed, og for hele det demokratiske

samfund, hvis grundlag svækkes.

Hvad er demokrati?

Kravet om flertalsstyre er så at sige indgangentil
det hele. Hvis mindretal har magten som under

enevælden i Danmark, som før den franske revolu-

tion eller som under apartheidregimet i Sydafrika,
er der ikke demokrati.

Menhvis man bliver stående på det udviklingstrin,
degenerer demokratiet til den afart, man betegner
som demokratur.

Derfor er den næste betingelse, at der hersker ud-

bredt beskyttelse af både mindretal og det enkelte

individ. Menneskerettigheder skal respekteres,
dvs. ytrings-, forenings- og forsamlingsfriheden,
trosfriheden, retten til livet og til privatlivets fred,
forbud mod tortur, retten til retfærdig rettergang
osv. Endelig er et afgørende,overordnet princip for

den demokratiske struktur statsmagtens tredeling
(i den lovgivende, den udøvende og den dømmende

magt).

Modsætningen til det her skitserede demokrati-

begreb er diktatur og som anført demokratur. Her

taler man også om politistaten, forstået som et

samfund, hvor indbegrebet af den udøvende magt,
politiet, der jo i fredstid har monopol på at bruge
fysisk magt, har vide beføjelser og kun er underlagt
sparsom ogineffektiv kontrol.

Gennembrud for menneskerettighederne
I mange år, især gennem sidste halvdel af det ty-
vende århundrede, vandt hensynettil beskyttelse
af menneskerettighederne frem. Helt afgørende
herfor var 2. verdenskrig og opgøret med nazister-

ne, hvis chokerende menneskeforagtførte til dan-
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det rette indhold for mig at

se er og bør være universelle

og ikke bare et vestligt (dansk!) begreb,
er i realiteten under størst pres af
vores egne indgreb de senere år

3
Mende værdier, som med

nelsen af FN og Europarådetmed tilhørende men-

neskerettighedserklæringer.

Senere hen bidrog den kolde krigs kritik af under-

trykkelse og mangel på humanisme i Østblokken

til, at der også her i Danmark blev gjort yderligere

væsentlige og konkrete fremskridt for sikring af

retsstaten og beskyttelse af borgerne mod myndig-

hedsovergreb.

Mennogle kredse syntes jo, at dette bl.a. i Danmark

slog over i pladderhumanisme, og ventede med sti-

gende utålmodighedpå bedre tider.

Efter 11. september 2001 betød war on terror legi-

timering af selv de mest reaktionære synspunkter,
så både den offentlige mening og et bastant flertal

i folketinget kunne indlede og gennemføre deres

lemmingagtige amokløb mod den 'misforståede og

helt overdrevne tolerance".

Faktisk var modbevægelsen (antitesen) herhjem-
me ved at slå igennem allerede i slutningen af

1990'erne, og ved folketingsvalget i 2001 indtraf

”systemskiftet”.Dansk Folkeparti blev stuerent og

sikrede ikke bare flertallet, men fik hånds- og hals-

ret over VK-regeringen.

Menneskerettighedernes deroute

Blandt mange eksempler (på menneskerettighe-
dernes tilbagetog, red.) vil jeg først fremdrage den

indførelse af særdomstolsprocedure,som folketin-

get vedtog i 2009 for sager om administrativ udvis-

ning og frihedsberøvelse af udlændingemistænkt,

men ikke dømt, for terrorisme. Her tvangsbeskik-
ker retten for den pågældendeperson en særlig, af

PET sikkerhedsgodkendt, hemmelig forsvarer, som

ikke må drøfte de hemmelige akter, der udgør sa-

gens bilag, med klienten, og som udensin klients

viden og tilstedeværelse på dennes vegne deltager i

hemmelige retsmøder for lukkede døre i én bestemt

afdeling af Københavns Byret, hvor personalet også

er PET-sikkerhedsgodkendt.

Fra Retspolitisk Forenings side foreslog vi i vores

høringssvar til særdomstolsproceduren, at man i

stedet holdt sig til den ordning, derifølge retspleje-
loven gør det muligt for anklagemyndigheden, un-

der godkendelse af domstolene som en undtagelse
fra princippet om aktindsigt, at udstyre sådanne

fortrolige sagsakter med et såkaldt forsvarerpålæg.

Det betyder, at forsvareren ikke må vise bilagettil

sin klient eller på nogen anden måde oplyse, hvad

det indeholder.

Vi argumenterede, at hvis der ikke kan næres tillid

til, at en advokat overholder sådanne pålæg, bør

den pågældendeoverhovedet ikke være forsvarer.

Det nyttede dog ikke. Nyordningen blev gennem-

ført med det argument, at det kun drejer sig om

ganske få sager og personer, som i øvrigt jo ,,bare"

er udlændinge.

Mennår først der er taget hul på den slags særdom-

stolsprocedurer, er der risiko for, at de i al deres

effektivitet bliver udbredt til også andre sagstyper

(som f.eks. vedrørende terror samt bande- og nar-

kokriminalitet), så der vises politisk handlekraft.

Og hvis ,bare man har rent mel i posen, er der jo
ikke noget at frygte."

Det almindelige domstolssystem med uafhængige

dommere og advokater sættes hermed under mas-

sivt pres.



den herskende tilstand i

Danmark udviser markante

træk af demokratur
med ineffektiv kontrol af den

udøvende magt, herunder politiet.

Andre eksempler er den udvanding af betingelserne
for telefonaflytning og registrering af teletrafik,
placering af IT-snifferprogrammer på PC'er og an-

den overvågningbl.a. på offentlige og private ste-

der ved hjælp af kameraer, der bl.a. er en (tilsigtet)
følge af de ustandselige forhøjelser af strafferam-
mer. Medhøjere strafferammer er det nemmere

for politiet at få godkendt processuelle indgreb for

selv banale forbrydelser. Det rammer også en masse

mennesker, derslet ikke er nogen mistanke, end-

sige sigtelse mod.

Jeg vil videre pege på den beskæring af ytrings-,
demonstrations- og forsamlingsfriheden, som har

fundet sted ved indførelsen af »lømmelpakken".
Den tillader præventive anholdelser, uden at der

skal foreligge nogen mistanke om, at de pågælden-
de personer har begåeteller agter at begåforbrydel-
ser. Endvidere skal hærværk og hindring af politiets
arbejde i et område med ,grov forstyrrelse af ro og
orden" straffes hårdere end ellers.

»Lømmelpakken"blev lynvedtaget med henblik på
klimatopmødeti København i december 2009, men

alligevel ikke gjort midlertidig. Den er derfor nu en

fast bestanddel af den i almindelighed gældende re-

guleringaf disse centrale frihedsrettigheder.

Også er dervisitationszonerne. Ved politiloven er

der skabt hjemmelfor politiet til at udpege geogra-
fiske områder, hvor politiet uden nogen konkret

mistanke eller anden begrundelse kan stoppe hvem

som helst og foretage visitation af deres person, tøj
mv.

Da forslaget blev fremsat, kritiserede Retspoli-
tisk Forening og flere andre det for at indebære en

krænkelse af Den europæiske Menneskerettigheds-

konventions (EMRK)artikel 8, stk. 1 om privatli-
vets fred, herunder den fysiske integritet. Sådanne

indgreb må alene foretages, hvis det bl.a. er nød-

vendigt for at forebygge uro eller forbrydelser.

Ej heller herfik kritikken folketingsflertallet på an-

dre tanker, men den 12. januar 2010 underkendte
Den europæiske  Menneskerettighedsdomstol
(EMD)i Strasbourg et tilsvarende britisk regelsæt.
I begrundelsen hedder det bl.a., at der består risiko
for vilkårlighed—ogdermed også for diskrimine-

ring.

Dommen bekræfter, at også de danske regler bør

ændres for at være i overensstemmelse med de in-

ternationale forpligtelser. Justitsministeriets hid-

til eneste reaktion har imidlertid været at påpege
over for landets politikredse, at den tidsmæssigeog

geografiske udstrækning,,altid skal være reel", hvad
der vel trods alt må udlægges som en erkendelse

af, at anvendelsen af visitationszoner har været for

vidtgående.

Disse eksemplerturde være tilstrækkeligt grundlag
for at fastslå rigtigheden af mit udsagn om, at den

herskende tilstand i Danmark udviser markante
træk af demokratur med ineffektiv kontrol af den
udøvende magt, herunder politiet.

Domstolskontrol med folketingets
overholdelse af grundloven
Magtadskillelsesprincippet er hjemlet i grundlo-
vens &3:

»Den lovgivende magt er hos kongenog folketin-
get i forening. Den udøvende magt er hos kon-

gen. Den dømmendemagt er hos domstolene."
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Allerede formuleringen er jo forvirrende, selv om de
fleste nok ved, at den ikke skal tages bogstaveligt.
Danmark har slet ingen konge i disse år, men en

dronning—ogmonarkens politiske beføjelser er jo
under alle omstændighederfor længst afskaffet. Så

»kongen"betyder her »regeringen",

Hvad substansen i &$3 angår, er det endnu værre.

Regeringen dannes jo ud fra, hvem der har flertal
i folketinget, så kontrollen disse to instanser imel-
lem er af noget særegen karakter. Oftest er statsmi-

nisteren og alle de andre ministre selv medlemmer
af folketinget, og helt uholdbart ville det naturligvis
være, hvis ét eneste parti helt alene havde flertal i

folketinget! Det forholder grundloven sig slet ikke

til, og det har da heller ikke tilnærmelsesvist været

tilfældet i al den tid, lovgiver har bestået af kun ét

kammer og ikke to.

Mankan roligt sige, at her mangler vores danske
model stringens og klar logik. [Det er ikke klart,
hvordan det sikres, at grundloven overholdes,
red]. Der var i masser af år praksis for, at domsto-

lene—højesteret—ikke ønskede at pådømmelov-

givers og regeringens overholdelse af grundloven
og altså på den mådeat leve op til princippet om

magtdeling. Højesteret ønskede ikke at fungere
som forfatningsdomstol.

Menså kom i 1996 Maastricht-dommens udtrykke-
lige tilkendegivelse om, at der godt kunne tænkes at

opstå en situation, hvor højesteret ville pådømme,
om engiven overførsel af national suverænitet ville
overskride grænserne i grundlovens $ 20. Senere

gav højesterets underkendelse af Tvindloven som

grundlovsstridig yderligere næring til opfattelsen
af, at nye tider var på vej. Endvidere hæftede man

sig ved, at der med domstolsreformen i slutningen
af 1990'erne blev gjort andre konkrete fremskridt
i retning af en større—egentlig—uafhængighedaf
denne statsmagt i forhold til de to andre statsmag-
ter.

Her i foråret 2010 led disse spirende tegn imidler-
tid et voldsomt tilbageslag. Den 17. marts 2010 af-

sagde Højesteret dom om afvisning af sagen mod
statsministeren for i 2003 at have fået et flertal i

folketingettil at stemme for krig mod Irak. Beslut-

ningen af 21. marts 2003 blev truffet i medfør af

grundlovens $ ig, stk. 2 om, at bortset fra angreb
på riget eller danske styrker kan kongen ikke uden

folketingets samtykke anvende militære magtmid-
ler mod nogen fremmed stat.

Bestemmelsen stammer fra den seneste grund-
lovsændring(1953), hvorved ”Kongens”ret til at

erklære krig blev fjernet og erstattet af en umisfor-

ståeligt klar intention om at bringe vor forfatning
i overensstemmelse med international lov og ret

som udtrykt af FN-pagten.

Grundlovsforslagetvar forberedt af en forfatnings-
kommission (politikere og fagkyndige professorer),
der var usædvanligtklare i mælet. Det samme var

alle politiske partier, samtlige juridiske lærebøger
siden 1953 og hele retsvidenskaben. Alt udtryktes i
en note i Karnovs Lovsamling:

”Efterat Danmark gennem internationale aftaler
harafstået fra krig som middel for sin udenrigs-
politik, kan anvendelsen af militære magtmidler
mod andre stater kun forekomme som forsvar
mod angreb eller som deltagelse i sanktioner i

overensstemmelse med FN-pagten”.

Dette var således en enig opfattelse, da Irakkrigen
blev iværksat, da grundlovssagen i 2005 på vegne
af ,bekymrede borgere" blev anlagt af min kollega,
advokat Christian Harlang og migselv, og da sagen
blev pådømtaf landsretten i 2007, ja faktisk lige
indtil 2008, hvor noten i Karnov blev ændret af en

ny redaktør baseret på en ny ”opfattelse”kreeret i

2007.

Afvisningsdommenfra Højesteret er nu af Harlang
og mig indklaget for EMD i Strasbourg ud fra det

synspunkt, at grundloven er gældendefor forholdet
mellem stat og borger, og at adgangen i EMRKarti-
kel6 til rettergang må indebære en ret for borgerne
til at få afgjort, om en regeringsleder i en givensi-

tuation har brudt grundloven.

Klagenskerne er således, at det i en moderne rets-

stat fører til magtarrogance, hvis et sådant spørgs-
mål ikke kan afgøresved domstolene.

Spørgsmålet er også, om Danmark skal vedkende

sig at være en del af den internationale retsorden,
der blev etableret efter 2. verdenskrigs Holocaust

og andre rædsler. Dette er fastslået i vores omlig-
gende lande: grundlovene i Norge og Sverige ad-
skiller sig ikke væsentligt fra den danske på dette
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punkt, og de statslige rådgivere fastslog i 2003 i

begge lande, at et angreb på Irak ville være i strid

med folkeretten og dermed nationalt grundlovs-

stridigt. Det samme er fastslået af den tyske høje-

steret (Bundesverwaltungsgericht).

Højesteret afviste i dommen, at Danmark i 1953

skulle have overladt det til FN's Sikkerheds-

råd—med vetoret for de permanente medlem-

mer—at afgøre, om Danmark uden for folkeretligt

anerkendte situationer ville kunne anvende mili-

tære magtmidler.

Menvar det ikke netop det, som var kernen i de dy-

rekøbte erfaringer fra mellemkrigstiden og opgøret

med nazismen? Atkrig aldrig igen måtte være et

nationalt anliggende, men alene en sanktion i den

internationale retsorden?

Forhåbninger for fremtiden

Det påtrængendespørgsmåler, om der tegner sig

nogen vej ud af mistrøstigheden?Desværre ser det

ikke umiddelbart sådan ud. Folketingsflertallet

bag udviklingen er muligvis under svækkelse. Men

spindoktorer med managementsyndromstyrer det

ene oppositionsparti efter det andet i »sikker havn".

Og når disse med offentlige midler overbetalte

spinkarrierer fører videre til kommentatorfunktion

i pressen, fastholdes spinvurderingen af, hvornår

»man" er regeringsduelig:de rets,- og udlændinge-

samt værdipolitiskeholdninger skal svare til Dansk

Folkepartis…!

Håbet om ændring af denne tingenes tilstand må

baseres på en forventning om, at pressens nyheds-
kriterium en skønne dag lever op til sit indhold i

bogstavelig forstand. Det vil sige, at pressen begyn-

der at berette om de usædvanlige tilfælde, hvor der

i modsætning til de gængse historier gøres op med

de sidste 10 års strammerholdninger—og samtidig

giver kritikken langt bedre muligheder for at doku-

mentere behovet for at lægge kursen om, så det går

op også for vælgerne. Og endelig er der jo Hegels

teori om, at før eller senere vil en modbevægelseal-

tid slå igennem.
BE

Bjørn Elmquist er forsvarsadvokat og formand for Retspo-

litisk Forening, han har lagt sag an mod regeringen for at

bryde grundloven, da den besluttede at deltage i Irakkrigen

og er kendt for at føre kontroversielle sager f.eks. terrorsa-

gen fra Volsmose.



Jerusalem
Den evige og udelte hovedstad

KONFLIKT. ISRAEL HARI DE SENESTE år intensiveret kampen mod realiseringen af et Østjerusalem som frem-
tidig palæstinensisk hovedstad. Under mit seks måneders ophold i de besatte palæstinensiske områder, bosat i
Sheikh Jarrah i Østjerusalem,oplevedejeg på egen krop, hvordan frustrationer og magtesløshedvæltede op i mig
for hver en krænkelse af mine naboers rettigheder. Med vores fortsatte, uforpligtende støtte og samarbejde med
den israelske stat er vi med til at mindske ethvert håb om et palæstinensiskØstjerusalem.Vi danskere har, sam-

men med især resten af europæerne, medmenneskelig pligt til at endegyldigt påtage os vores ansvar i konflikten.
Dermed én gang for alle stoppe den langsomme, men forfærdeligt effektive, udrensning af palæstinenserne.

af Nathalie Rigall

lingerne og efter internationalt krav indførte

den israelske premierminister Netanyahu i

november 2009 et 10-måneders bosættelsesstop,
, der ikke omfattede Østjerusalem. Østjerusalem har

siden Oslo-aftalen i 1993 været det punkt på dags-
ordenen man aldrig nåede til. Med det internatio-

nale samfunds manglende handling har israelerne

grønt lys til at virkeliggøredrømmen om en samlet

hovedstad. De seneste års udvikling viser en inten-

sivering af staten Israels ageren mod en deling af

Jerusalem, i samarbejde med bosættere, kommu-

nen, politiet og domstolene.

Gin
LED I GENOPTAGELSEN af fredsforhand-

I marts 2010 blev opførelsen af 1.600 nye huse i Ra-

mat Sholomo, en ultraortodoks ulovlig bosættelse i

Østjerusalem, godkendt af det israelske indenrigs-
ministerium. USA's vicepræsident Joe Biden havde

ikke opholdtsig i Israel meget længere end et par

timer, før nyheden nåede ham. Biden fordømte

øjeblikkeligtbygningsplanen, ligesom han under-

stregede, at det var direkte imod de konstruktive

fredsforhandlinger, man havde haft i Israel hidtil.

På trods af at Østjerusalem ikke var inkluderet i

det officielle bosættelsesstop, viser tallene fra ned-

rivningsrapporter, at der har været et fald både i

nedrivninger af palæstinensiske bebyggelser såvel

som i godkendelser af nye israelske bygningsplaner
i samme periode. Godkendelsen af bygningsplanen
i Ramat Sholomo førte til en større international

bevågenhed,der gav endnu to og en halv måneds

pause fra nedrivninger af palæstinensiske jerusa-
lemitters hjem, kvægstalde, lege- og parkerings-
pladser samt lignende konstruktioner.

De tidlige sommermåneder blev de travleste må-

neder i hele året for de israelske myndigheder: Al-

lerede fra midten af juni frem til den 13. juli blev

50 palæstinensiske bygninger' revet ned i Østje-
rusalem, sammenlignet med 168 konstruktioner i

hele forrige år. På få uger blev 133 palæstinenseres
levevilkår ændret (OCHA)

Staten Israels ageren i Østjerusalem er ikke enestå-

ende, tværtimod er der flere metoder der går igen
ved håndteringenaf Gaza såvel som Vestbredden.

Der er dog ét punkt, hvor Østjerusalem skiller sig
ud—siden 1967 har de israelske myndigheder haft

en åbenstrategi for Østjerusalem: at tage den under

deres vinge og ”samle” Jerusalem. Realiseringen af

et samlet Jerusalem rummer en stor kompleksitet,
og de palæstinensiske jerusalemitter bliver presset

på flere fronter samtidig. Med den vestlige verdens

hang til monitorering og rapportering er besættel-

sen og annekteringen af Østjerusalem registreret
og arkiveret, men handlinger imod de daglige kræn-

kelser, ydmygelser og forringede levevilkår ventes

der stadig på.

Intet er så permanent som det midlertidige
Oslo-aftalen skal tillægges særligværdi i Palæstina-

Israel-konflikten. De midlertidige zoner, som Pa-

læstina blev opdelt i for ca. 17 år siden, udgør det

Palæstina, vi ser i dag. Under Oslo-forhandlingerne
var det udelukkende kontrollen over Vestbredden

der blev truffet beslutning om, mens både Gaza og

Østjerusalem først skulle komme på forhandlings-
bordet senere hen. Med den anden intifadas ud-

brud i 2000 blev fremtidige forhandlinger om netop
Gaza og Østjerusalem skudt i sænk. Med Østjerusa-
lems senere annektering og et Hamas-ledet isoleret

1. Konstruktioner som bygninger, vandtanke, kvæg-
stalde, osv., benyttet af palæstinensere enten fra

Østjerusalem, Vestbredden eller Gaza.
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Gaza, ser vi reelt et Palæstina der kun indbefatter

Vestbredden. Selv her er det kun dele af de 22 pro-

cents Vestbred, der hører under Den palæstinensi-
ske Autoritets kontrol.

Oslo-aftalen gik kort sagt ud på, at inden for en

tidsramme på fem år skulle jurisdiktionen over de

israelsk kontrollerede og delvist palæstinensisk
kontrollerede zoner af Vestbredden overdragestil

de palæstinensiske myndigheder. Dette er aldrig
sket. Tværtimod begyndte Israel allerede under

Oslo-aftalen at udvide og udbygge de ulovlige bo-

sættelser i de israelsk kontrollerede områder og

satte en kæp i hjulet for en fremtidig overdragelse
af både land og jurisdiktion. I stedet ser vi i dag en

Vestbred splittet af muren, med over 100 af midler-

tidige checkpoints, vejspærringer og et stadig eks-

panderende netværk af bosætter-veje udelukkende

til brug for israelsk registrerede køretøjer. Palæsti-

nenserne er efterladt med et stykke land, der er

fuldstændig opbrudt og usammenhængende,med

parolen hængende over hovedet fra israelsk side:

det hele er midlertidigt, til vi forhandler os frem til

en løsning.

Med Hamas' overtagelse af Gaza i 2007 og Israels

isolering af striben siden daer forestillingen om et

samlet Palæstina for alvor blevet udfordret. Siden

9/11 har terror-diskursen floreret og er på sit hø-

jeste i dag i den vestlige verden, som dermed også

har vanskeliggjort donorernes arbejde i Gaza. Med

EU's og USA's terrorlister er de vestlige donorer med

til at understøtte en endelig opdeling af Palæstina.

Endvidere vanskeliggøres deres arbejde i Østjeru-

salem, idet området er under israelsk jurisdiktion.
Her rangerer styrkelse af palæstinensisk tilstede-

værelse ikke som topprioritet.

Kontrollen over Jerusalem

Nedrivninger af palæstinensiske hjem, vandtan-

ke og lignende konstruktioner er ikke noget nyt.
Tværtimod er metoden blevet brugt siden 1967, og

siden da er over 24.000 hjem blevet jævnet med jor-
den. For ikke at forglemme den systematiske øde-

læggelse af flere end 500 palæstinensiske landsby-
er, byer og nabolag, der er blevet jævnet med jorden
siden 1948 med flere tusinde af fordrevne palæsti-
nensere som følge. Nedrivningerne er et politisk
værktøj, der brugestil at forfølgemålet om at kvæle

ethvert håb om en levedygtig palæstinensisk stat

ved enten at samle palæstinensere fra Vestbredden,



Israels ageren imod en deling af Jerusalem, i samarbejde3)
Deseneste års udvikling viser en intensivering af staten

med bosættere, kommunen, politiet og domstolene

Østjerusalem og Gaza i små, overbefolkede, økono-

misk isolerede og usammenhængendeenklaver el-

ler drive dem helt ud af deres land.

Den overordnede strategi har, siden besættelsen af

Østjerusalem i 1967, været at opretholde kontrol-

len via et demografisk overtal, med en befolkning
bestående af 70 procent israelere og 30 procent pa-

læstinensere. I 1980 annekterede Israel Østjerusa-

lem, dvs. israelsk lovgivning er gældende for både

Øst- og Vestjerusalem, på trods af at annekteringen
af Østjerusalem hverken anerkendes af palæstinen-
serne eller det internationale samfund. Officielt

hedder det sig, at palæstinensere bosat i Jerusalem,
indehavere af såkaldt blåt id-kort, anses for at være

indbyggere og ikke statsborgere. De palæstinensi-
ske jerusalemitter kan stemme ved kommunevalg,
tilbydes sygesikring, betaler skatter og afgifter,
hvilket giver dem krav på basale kommunale ydel-
ser. I praksis nyder palæstinenserne meget få af

disse ydelser.

Opretholdelsen af det demografiske overtal har

været udgangspunkt for de israelske myndigheders
forskellige metoder, alt fra diskriminering med byg-
getilladelser, mangel på skoler og klasseværelser og

husnedrivninger til begrænset bevægelsesfrihed.
Gennem forskellige restriktioner og begrænsninger
presses palæstinenserne til at søge mod Vestbred-

den eller udlandet, såledesat en befolkningsratio på

70/30 procent opretholdes.

Al Quds, det palæstinensiske Østjerusalem,
anno 2010

Efter 1967 valgte Israel ulovligt at besætte det 6,5
km2 jordanske Østjerusalem samt yderligere 64
km2 af Vestbredden. I den periode lå det palæsti-

nensiskejede land øde og var derfor ideelt til opfø-
relsen af bosættelser.

Desidste tre år har Israel ført en hidsig kamp for

at skabe en endegyldig israelsk dominans i Østjeru-
salem og underminere palæstinensiske jerusalemit-
ters rettigheder. Kampen har flere facetter; her

nævnes nogle af de større trusler mod et palæsti-
nensisk Østjerusalem:

Jerusalems kommune og

Jerusalem Master Plan 2000

Den føromtalte demografiske strategi er i dag ned-

fældet sort på hvidt i den nyeste, endnu ikke god-
kendte Jerusalem Master Plan 2000, der blev of-
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fentliggjort under stor debat i 2004. Dener hidtil

blevet bremset af indenrigsministeren under pres

fra bosættere, der har ment, at planen giver palæ-

stinenserne i Østjerusalem forlang en line.

Det interessante i master planener, at der er langt
flere områder i de palæstinensiske nabolag, som

overgives til udvikling og bebyggelse. Hidtil ville

mange palæstinensiskenabolag som f.eks. Silwan

syd for den Gamle By blive gjorttil et grønt område,

dvs.et område uden bebyggelse uden. Med andre

ord skulle bygninger i dette område blive revet ned,

da de ansås for at værende ”ulovlige”.Går man den

nye plan nærmere igennem, stilles der forskellige
krav til de nye områder, der kan bygges på. F.eks.

har palæstinensiske jerusalemitter indtil nu kun

måttet bygge i to-etagers højde, men siden den nye

plan er op til seks-etager højdetilladt, hvis der er

en 12 meter bred vej og kældergarage. Disse krav

er ikke meget anderledes fra almindelig byplanlæg-

ning. Tager man en gåturi et af de palæstinensiske

nabolag som Silwan, forstår man hurtigt, at denne

plan ikke tager højde for realiteterne: mange af de

palæstinensiskenabolag har snævre, tæt bebyggede
gader og kravene om 12 meter brede veje er tæt på

umulige at realisere. Hele gaderville blive revet ned,

hvis en enkelt familie ønskede at bygge højere. Den

israelske organisation Bimkom (for planlæggere

og arkitekter) understreger, at hovedproblemet
derudover ligger i implementeringen: der kræves

så mange tilladelser, der både tager tid og koster

penge, at de nye retningslinjer ikke kan realiseres i

de palæstinensiskenabolag. Derfor er mange af de

palæstinensiske konstruktioner i dag bygget uden

tilladelse og anses som værende ”ulovlige”.Det er

de israelske myndigheders pligt at nedrive ulovlige
konstruktioner. Siden 1967 er mindst 2.000 palæ-
stinensiske huse i Østjerusalem blevet revet ned af

israelske myndigheder på grund af manglende byg-

getilladelser og beviser på ejerskab.

Udvidelser af byens bosættelser

Numerisk er bosætterne ikke flere end palæsti-

nenserne, men den magt, de med tidens løb har

opnået, er en udfordring mod en fredelig løsning.
I iggoerne ansås bosættere som en forstyrrende
faktor mod den offentlige ro og orden. Dette er

fuldstændig vendt i dag: bosætterne i Østjerusalem
får ikke kun støtte fra Jerusalems kommune, hvor

borgmesteren så sent som sidste år åbenlyst arbej-
dede sammen med dem omat starte en ny plan for

det palæstinensiskenabolag Silwan, men ogsåtil-

skud fra regeringentil deres private vagtværn, samt

støtte fra politiet og domstolene . Som den israelske

Jerusalemekspert, Danny Seidemann, formulerer

det:”The settlers control the state, it is no longer the

state who controls the settlers.””

2 Danny Seidemann, Americans for Peace Now, oktober

2010.

Bosætter-organisationer går i dag rettens vej for at

få anerkendt deres ejerskab til beboede ejendomme,
som dederefter kanflytte direkte ind i. I september
2010 blev yderligere fem palæstinensiskefamiliers

ejerskab over ejendommene i Sheikh Jarrah under-

kendt. Sheikh Jarrah er en særlighistorie, da mange

af palæstinenserne er 1948-flygtninge fra byer som

Haifa, der i 1956 fik tildelt deres ejendommeaf det

jordanske styre og UNRWA; dette ejerskab under-

kendes nu. Generelt har palæstinensere svært ved

at bevise deres ejerskab, da registrering af skøder

ikke har været systematiseret.

Konstruktion af muren

Jerusalems kommunegrænse blev i 1967 tegnet
med to mål forøje: israelsk overtagelse af så meget

ubebygget palæstinensisk land som muligt samt

eksklusion af så stor en del af den palæstinensiske

befolkning som muligt. Denne udvikling er blevet

endnu mere grotesk med opførelsen af den israelske

”sikkerhedsmur”. Mange steder annekterer muren

yderligere land fra Vestbredden. I Al Walaja omkran-

ses den palæstinensiskeby fuldstændigt at muren

og efterlader størstedelen af landbrugsjorden uden

for byen. Endvidere udgrænser muren større grup-

per af palæstinensiskejerusalemitter, blandt andet

ved at flygtningelejren Shuafat og forstaden Kafr

Aqab er skubbet uden for murens grænse. Hele tre

forstæder i området blev ekskluderet fra Østjerusa-

lem, på trods af at mere end 75 procent af beboerne

havde Jerusalem-id. I 2004 var en palæstinensisk
familievidne til, hvordan deri løbet af et år blev op-

stillet en mur på 9 meter omkring forstaden Eizarya
en. Inden for en kort periodeblev detklart for fami-

lien, at de nu ansås som Vestbredspalæstinensere,

og faderen fik besked på, at hans kone, to døtre (der

endnu stod i hans navn, da de var under 17 år) og

hanselv ville få frataget deres sygesikring. Samtlige
fædre i de forskellige forstæder fik samme besked.

Fra tidligere at kunne komme til Østjerusalem på

under et kvarter, var transporttiden nu forøgettil

næsten en time, og familien kunne kun gøre brug
af de hospitaler i Østjerusalem, der var under Vest-

bredsautoritet, og som havde meget lave standar-

der. De to ældste børn i familien har ikke fået frata-

get deres sygesikring, men de mener begge det kun

er et spørgsmålom tid før både deres Jerusalem-id

og sygesikring konfiskeres.



…presses palæstinenserne
til at søge mod

Vestbredden eller

udlandet og ideelt set opretholdes en

befolkningsratio på 70/30 procent

Donoransvarlighed i de besatte

palæstinensiske områder

Danmark regnes i dag for at være den største donor

blandt ”ligesindede”europæiske donorer. Samlet

set gives der US$ 850 pr. indbygger med EU som

den største donor. Til sammenligning modtager
et af verdens fattigste lande, DR Congo, ca.US$ 31

pr. indbygger”,Man må stille sig selv to spørgsmål:
hvorfor så mange penge fortsat pumpes ind i Palæ-

stina, og hvordan det kan være, at disse ikke ændrer

noget- uden at finde noget entydigt svar. Dog kan

det siges, at de besatte palæstinensiske områder

ikke bare mangler ressourcer, men også mulighed
for udvikling.

De europæiske lande lider stadig af dårlig samvit-

tighed efter 2. verdenskrigs jødeforfølgelser.En

ny dårlig samvittighed har de seneste år meldt sig
på banen: Med den stadigt voksende monitorering
og dokumentering af en besættelse, der har varet i

mere end 45 år, kan Europa ikke længere lukke øj-
nene for de uretfærdigheder,der finder sted i Østje-
rusalem, Gaza og på Vestbredden. Den dårlige sam-

vittighed over at lade stå til, mens palæstinensere
bliver undertrykt og får krænket samtlige deres ret-

tigheder, forklarer på sin vis den fortsatte ekstremt

høje donorfinansiering.

Mens donorer dokumenterer den effektive etniske

udrensning af palæstinensere og ellers fortsætter

med et uforpligtet forhold til Israel, er der sket et

ryk især hos civilbefolkninger verden over. Boycott,
Sanctions, Divestment-kampagnener for alvor be-

gyndtat tage fat. Israels bombardementer af Gaza

i januar 2009, uden nogen internationale retslige
repressalier til følge, fik mange op af stolene. Ni

3 Tal fra Udenrigsministeriet.

Palæstina lider ikke under en

udviklingsproblematik, der skal

eller kan løses af donationer og

aflad. Her er tale om en politisk konflikt,
betalt ud af vores egen lomme

hundrededræbte civile, de fleste kvinder og børn,

og ni dræbte fredsaktivister på den internationale

flotilla i maj 2010 har medført stor harme over den

fortsatte internationale passivitet på regeringsni-
veau.

I Frankrig er der på initiativ af en fransk organisati-
on påbegyndt en retssag mod infratstrukturgigan-
ten Veolia, der investerede i en letbane, der knyt-
tede de ulovlige bosættelser tættere sammen med

Vestjerusalem. Også hjemme i Danmark blev der

for nylig rejst kritik af Københavns Kommunes in-

vesteringer hvoraf ”12,9mio. kroner [er investeret]
i tretten virksomheder, som enten har deres produk-
tion fysisk placeret i bosættelserne eller producerer
materiale og udstyrtil bosættelserne”, Danske Bank

trak i januar 2010 sine investeringer tilbage fra to

israelske selskaber—Africa Israel Investments og
Elbit Systems—med henvisning til deres aktivite-

ter i bosættelserne og i forb. med muren.

Palæstina lider ikke under en udviklingsproblema-
tik, der skal eller kan løses af gavebistand og aflad.

Her er tale om en politisk konflikt, betalt ud af vo-

res egen lomme. De mange penge, der pumpes ind

i de besatte palæstinensiske områder, er på mange
måder med til at betale for besættelsen. Kombine-

ret med mangel på politisk handling fra donorlan-

denes side efterlader det et Israel der i bedste vel-

gående kan fortsætte sin praksis. Spørgsmåleter,

hvor langt vi vil tillade det at gå. Ea

Nathalie Rigall er bachelor i Internationale Udviklingsstu-
dier og Offentlig Administration fra Roskilde Universitet.

4 Politiken, Kronikken 16.08.10
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BæredygtigGrøn Diskurs?

af Stine Vejlby

litiske diskurs opblomstret. ”Energi',”klima',

'CO2' og ”bæredygtigudvikling”er nogle af de

buzzwords som flittigt bliver brugt og som nok

mest af alt kan betragtes som gratis point på den

politiske feel good konto.

I
GENNEM DESENESTE 10 ÅRer den grønne po-

Forskellige klima- og energidiskurser hersker lan-

dene imellem. Divergensen indikerer altså, at lan-

dene harforskellige interesser hvad angår miljø og

klima.

Danmarks Interne Klimastrategier
Virksomheder booster deres image og markedsfø-

rer deres produkter med en ”grøn'diskurs. Denne

sektor ydes ogsåoffentlig statsstøtte, hvis virksom-

hederne optimerer og effektiviserer deres produk-
tion. Klima og Energiministeriets program GREEN

LABS DK stillede 60 mio kr. til rådighedfor uddeling
i 2010.

Novo Nordisk er blandt de virksomheder som har

udviklet en klimastrategi siden 2003. I 2010 skrev

Novo, at den havde mindsket sit CO? udslip og tjent

millioner af kroner. Selvfølgeliger optimeringer en

mådeat spare penge på, og bevares, hvis det hjælper

miljøet,er det jo kun en bonus, men om optimerin-

ger og effektiviseringer er signifikante drivkræfter

bag sådanne strategier er tvivlsomt. Mon ikkekli-

mastrategierne i stedet er et dække til at erhverve

sig statsstøtte på?

Det Internationale Puslespil om Energien
Internationalt er debatten anderledes. Her om-

handler det energiressourcer så som olie, gas og

elektricitet som skal holde landenes befolkninger
i live og vigtigst af alt, eliten ved magten. Denne

kamp bliver lejlighedsvist udkæmpet med våben så

som ”menneskerettigheder'”,”demokrati' og ”funda-

mentale friheder'.

I en af ressourcekampene kæmperbl.a. EU, Hvide-

rusland, Rusland og Tyrkiet. EU importerer ca. 40%

af sin gas fra Rusland, en sats der vil stige til ca. 60%

over de næste 10-15 år hvis ikke andre tiltag bliver

taget. Hviderusland er gennemløbslandog prøver

at udnytte sin placeringfor at få billigere olie, mens

EU, som modtagerland, beskylder det for at være

en diktatorstat, der krænker menneskerettighe-
der. Selvom forholdene i Hviderusland utvivlsomt

kan kritiseres, ytrer Polen, at lignende krænkelser

foregår i Rusland, som EU er mere positivt indstillet

overfor. Så fordi Rusland har gassen bliver landet

derfor ikke underlagt samme hårde tone fra EU.

Over de senere år er Hvideruslands og Ruslands

venskab begyndtat vakle. Samtidig, og måske for

at styre uden om en fremtidig konflikt, har EU

gjort kur til Tyrkiet som fremtidig energiforsyner.

Tyrkiets langhårede optagelsesproces i EU hjæl-

per dog ikke på denne mulighed. Desuden vil EU's

stormagter; Frankrig, Storbritannien, Tyskland,
Italien, Spanien og Polen trues hvad angår magtba-
lancen samt disse landes produktioner, da Tyrkiet
kan konkurrere, måske endda udkonkurrere, EU's

nuværende landbrugsstater og tekstilfabrikanter.

Den tiltagende europæiske islamofobiske diskurs

har selvfølgeligheller ikke hjulpet på optagelses-

processen. Derimod er handelsrelationerne mellem

Hviderusland og Tyrkiet samt Tyrkiets relationer

til Mellemøsten, deriblandt landets relationer med

Iran, blevet forstærket. Det kunne tyde på en be-

gyndende samlet front, som bliver sværere for EU

og Rusland at hamle op med.

COP16

En anden international kamp var COP16 afholdt i

slutningen af året i Cancån, Mexico. Konferencen

blev omtalt som en succes i de vestlige masseme-

dier, hvilket vidnede om at udviklingslandenes
protester atter blev overhørt. Klimaregningen blev

nemlig sendt videre til udviklingslandene med

mulighed for lidt fondsstøtte fra den nyoprettede
Klima Fond som Verdensbanken blev inviteret til at

administrere.

Hvad virker paradoksalt er, at oppositionen i tilfæl-

det af klimaforhandlingerne, som udgørde fattigere

udviklingslande, bliver omtalt som de kompromis-
løse eller som dem, der prøver at ”vride armene om”

på de rige udviklingslande. Verdensmagterne giver
altså udtryk for, at det er de fattige (med deres rin-

ge gennemslagskraft), der laver løjer med de tunge

verdensmagter. Sådan repræsentation af situatio-

nen minder mest af alt om en handling af trasfor-

mismo, hvor eliten stjæler oppositionens kritik og

vender den mod den og som resultat opløser den

brede opposition til fordel for dens egne interesser.

Interessen for klima og bæredygtig udvikling tager
derfor forskellige former lande og regioner imel-

lem. Em

Stine Vejlby er Kandidatstuderende og snart færdiguddan-

net på The American Graduate School of International Re-

lations and Diplomacyin Paris, France



Skammens Årti

DAGE, ÅR OG ÅRTIERer ofte tildelt navn i historien. Navnet på detårti, vi forlader er: SKAMMENS ÅRTI.

af Patrick Mac Manus

rel' identitet, der afgrænser og udelukker, af

fremmedhad. Det fordriver ikke blot menne-

sker, men også virkeligheden.

C
KAMMENS ÅRTI drives af en national ”kultu-

SKAMMENS ÅRTI er magtens mur og hav. Tusinder

af flygtninge drukner i et hav vi kalder Middelha-

vet, et armeret hav, der vil standse historien. De er

kun mennesker, der i håb forsøger at nå et bedre liv.

SKAMMENS ÅRTI er dannelsen af en europæisk
fæstning”mod verden. En neofascistisk dimension

træder frem i disse år, i sin tid var reaktionen for

opdelt og for sent.

SKAMMENS ÅRTI er krigen i Afghanistan, magtens
projekt sammen med korrupte krigsherrer. Leveal-

deren for befolkningen i Afghanistan er nu 43 år, 25

% af befolkningenlider af sult, 69 % har ikke adgang
til rent vand og børnedødelighedener blandt de hø-

jeste i verden.

SKAMMENS ÅRTI er besættelsen og ødelæggelsenaf

landet Irak og dens befolkning. En krig uden legi-
timitet, begrundet i forfalskninger. Mennesker har

”ingenpersonlig eller retslig interesse i en sådan

sag”erklærer landets højeste domstol om folketin-

gets overtrædelse af landets grundlov.

SKAMMENS ÅRTI er angrebet på en fængslet be-

folkning, en ødelæggelseder stadig er uhelt i Gaza.

Koncentrationslejren, hegnet og overvågningen, en

administration eller ”selvstyre”,der overlades til de

indespærrede: det er fortiden. Det var vilkårene i

Warszawa og andre steder i sin tid. I dag er det i

Gaza.

SKAMMENS ÅRTI er en stigende global ulighed, hvor

fattige bliver mere fattige og de sultne endnu flere.

Derigeste to procent af verdens voksne befolkning
ejer mere end halvdelen af den globale rigdom. Glo-

bale uligheder fremdriver flugten mellem verdens-

delene.

SKAMMENS ÅRTI er internationalt opkøb af massive

arealer i de fattiges lande til forsyning af de rige
med fødevarer og biobrændsel. Flere ogflere fattige
fordrives fra jorden og sulter under magtens menu.

SKAMMENS ÅRTI er en fortsat udbytning af jorden.
En mislykket klimaaftale, hvor øerne, mennesker

og mere forsvinder, er magtens nye geografi.

SKAMMENS ÅRTI er nedbrydningen af sociale hjæl-

peforanstaltninger skabt af arbejdende befolknin-

ger gennem generationer. I indfrielsen af kapita-
lismens drømmeøkonomi, købes og sælgeslivet og
døden på markedet.

SKAMMENS ÅRTI er forbud, forfølgelseog straf, der

rammer dem, der kæmperfor bedre vilkår. En op-
hævelse af terrorlovgivningen ville være at vende

tilbage til virkelighedens historien. Folkeligt, væb-

net oprør er i visse tilfælde en nødvendighed.

I SKAMMENS ÅRTI er det en ironisk stolthed at blive

idømt fængselsstraf: For solidaritet med befolknin-

ger i kampenfor retfærdighed.

Nu også det… MH
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kommentar

LIGE PÅ

OG HÅRDT

WIKILEAKS OG YTRINGSFRIHEDEN

Da millioner af mennesker verden over i begyndel-
sen af 2003 demonstrerede mod den nært forstå-

Sorel eee ENE TET TEATERET E ROERE delse]

havde to supermagter: USA og befolkningen. Kri-

gen kom ogdet viste sig, at USA var den suveræne

supermagt, der til trods for massiv modstand trom-

lede befolkningen og verdenssamfundet ned. Det er

en realitet, at krigsansvarlige ledere fra hele verden

løj, manipulerede, truede og bestak i deres forsøg

på at overbevise lande og befolkninger om rigtig-
heden i at gå i krig. De grove løgne og manipulatio-
ner har ført til, at en lang række modige mennesker

verden over har offentliggjort fortrolige beviser på,

at statsoverhoveder ikke fortæller sandheden til be-

folkningen. I Danmark har vi haft sagen om Frank

Grevil, der offentliggjorte efterretningsrapporter,
som viste, at Danmarks efterretningsvæsen ikke

mente der var beviser for, at Irak besad masseøde-

læggelsesvåben.Klokkeklart i modstrid med hvor-

dan daværende statsminister Anders Fogh Rasmus-

sen udtalte på sit pressemøde den 21. marts 2003:

”Irak har masseødelæggelsesvåben,det er ikke noget

vi tror, det er noget vi ved.” Det var en løgn! Det er

rigtigt, at Irak havde haft masseødelæggelsesvåben,
men som det efterfølgendestod klart for alle, fand-

tes der ingen aktive masseødelæggelsesvåbeni Irak

i 2003.

Frank Grevil og andre wistleblowers (den efterhån-

den internationalt anerkendte betegnelse for an-

satte, der offentliggør staters og firmaers beskidte

hemmeligheder) rundt om i verden oplevede på

egen krop, hvordan statsmagten var parat til at be-

kæmpedem, der viste kejseren uden klæder. I 2006

blev Wikileaks så stiftet som en modreaktion til

løgnene og manipulationerne—ikkeblot fra staters

side—men også mod private virksomheders løgne,

der kostede (og stadig koster) befolkningerne ver-

den over milliarder af kroner. Tanken var, at man

ISdVobarss treds tetoy agnenERE roneKelent ere dress Bobo SE

der var klar til at skaffe adgang til de dokumenter,

der viste de løgne og hemmeligheder, som den an-

den 'supermagt—befolkningen—ikkemåtte få

kendskab til. At sikre anonymiteten har ikke været

Bero t IRS EJKE FRbse roere MAdTES AMETSINET ES

at få fat i en imponerende mængde dokumenter.

Dokumenter bl.a. om krigene i Irak og Afghanistan

og senest dem fra det amerikanske diplomati. Do-

kumenter der endnu engang viser, at løgnene over

ol rol de torre Rg SK OVS TÆT SES BEITS nele]

undtagelsen. Blandt dokumenterne finder vi også

flere belastende beviser på, at Danmarks tidligere
statsminister og nuværende Nato generalsekretær,
Anders Fogh Rasmussen, var klar til at vælge hyk-
leriet og manipulationerne i sit forsøg på at få top-

posten i NATO. Retsforfølgelsen af det danske ROJ

ASSR S rod sk ere oe er GEte Hg ora: Un

acceptere Anders Fogh Rasmussen. Uanset hvordan

SE lage Te ES ere STENSENsee lebe srre none

T

eo

at Anders Fogh Rasmussen, der få år forinden ivrigt
forsvarede ytringsfriheden, i sin jagt efter Natopo-
sten ikke klart og utvetydigt afviste kravene som

værende i modstrid med danske værdier. I 2006,

hvor han lancerede sin principielle diskussion om

ytringsfriheden, var han ikke bleg for offentligt at

fastholde, at han som statsminister ikke ”redige-

rer aviserne” Men den principfaste holdning til

Nanette ekSene las KENd CENTSosabe eNosKE E- TIK

tilfælde—for nogle gange vil regeringen åbenbart

godt være med til at redigere medierne —endog
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selskab.

Både Anders Fogh Rasmussen og andre tidligere og

nuværende regeringsledere i Danmark og resten af

verden har utvetydigt kritiseret Wikileaks—en kri-

tik man nægtede at fremkomme med overfor Jyl-
landsposten. Vi kan altså endnu engang slå fast, at

ytringsfrihed hverken er konstant eller absolut.

”Rettentil at ytre sig er derimod en konstant kamp
mellem forskellige samfundskræfter.” (Fra mit ind-

læg i Det Ny Clarté nummer 1 om Muhammedkri-

sen). Og denne gang må venstrefløjen stå sammen

med verdens anden supermagt om at forsvare Wiki-

KEN bestere

RE

hora orsolen g: HORNOTAreso IST SET FRR NGT

må ikke tøve med at stå sammen mod statsmagten
i Danmark og mod supermagten USA uanset hvilke

anklagerder bliver brugt mod Wikileaks grundlæg-

fys eros ge hb Es Hoyger: hankhE losor salp alle

lb

es

r

TeleSF: Idsd38 EST re

KJÆRS ENB a So TE Urere No)EsIOKRS øer

Cesar error sole BEVRE Tabor seer Tan ser IS ERS TelerSe

ved direktørbordet. Vi må kæmpefor ytringsfri-
heden, som lige nu er truet og under angreb fra de

selvsamme mennesker, der for kort tid siden råbte

op om ytringsfrihedens ukrænkelighed. Hykle-
riet bliver udstillet, men de kan stadig nå at vinde

kampen, derikke kun drejer sig om Wikileaks. Den

handler også om dem, der frembringer informatio-

nen. Det gælder ikke mindst om at kæmpefor alle

de andre gode kræfter, der risikerer at blive ramt af

censuren. ||

af Troels Riis Larsen

KØBENHAVNERSKOLEN

Københavns Universitet har fået et trumfkort: Kø-

benhavnerskolen. Det fortæller universitetets rek-

tor stolt i Politiken d. 28. nov. Skolen beskæftiger
sig med sikkerhedspolitik, undskyld sikkerligheds-
gørelse, på engelsk 'securitization' (ligesom ordet

for det banker og kreditforeninger f.eks. gjorde
med subprimelån, når de pakkede dem sammen til

værdipapirer). Den har en teori, der giver redska-

ber til at analysere dagens sikkerhedspolitiske ud-

fordringer, siges det (hvad skulle den ellers?). Dens

verdensberømmelse skyldes, at den har indkogt
lidt fransk socialkonstruktivisme og hældt den hen

over den sædvanligestatsapparatssnak og tælleriet

af fremføringsraketter og atomsprænghoveder. Og
så vel også noget om terror. Snedigt har den gen-

nemskuet, at terrortruslen til dels er konstrueret,
italesat. Mener den, at der slet ingen ”trussel' er,

eller at den bevidst skabes, eller —som en anden

én—at den ikke mindst skabes af reelle krigsak-
tioner eller stigende ubalancer? Deføler sig i pagt
med de kritiske intellektuelle, københavnerskole-

lærerne. Hvad med god gammeldags geopolitik?
Eller er verden slet og ret for diffus til at forstå sin

egen grundlogik? En eftersøgning burde gå ud efter

nogle rigtig kritiske intellektuelle, der ikke starter

med at acceptere præmisserne for sikkerhed”, men

tværtimod ser usikkerhedsgørelse som verdens

joe TSor ORE EICO SENSE ELSEEKO TERE Nato Tee Se

er sammenflettede med kapitalistiske interesser,
som deenten er følgagtige eller impotente overfor,
når de endelig tager sig sammen til lidt opposition.
Som så malende illustreret ved alverdens CcoP'er.

Miljøet er i parentes bemærket også en del af de nye

sikkerhedsproblemer, mener Københavnerskolen.

Dener klart i verdensklasse. EB

af Karen Helveg Petersen
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THINGS FALL APART.

Hvis man synes verden er af lave, så har man noget

at have sine fornemmelser i. Der er ikke den bas-

tion, der ikke falder, ikke den offentlige person og

institution, hvis hulhed ikkeafsløres.

Vi behøver ikke engang tale om Wikileaks” afslørin-

ger af løgnen bagkrigene i Irak og Afghanistan, fra

begyndelsen til enden, inkl. af hvordan krigen går,

fangetilbageholdelse- og overgivelse til de ”rette'

myndigheder, forbrydelser mod menneskeheden,

bevidst overtrædelse af Genéve-konventionen.

Fulgt op af ambassadeindberetningsskandalen.
Smilende venlige ambassadører skriver giftige kom-

mentarer og vælter sig endog i kendt stof. Ind imel-

lem kan man glædesig over nogle karakteristikker.

De stakkels ambassadører skal jo levere, om ikke

andet så det enhver avislæser ved i forvejen. Løkke

ville nok holde en lav profil efter C0P15, mente den

Ens an Ever SE beo or KE Te

I

sat

e

Er T SER EEE EE

Mellem forbløffende banaliteter og afsløringer af

id Sel er kle lg btedorTele MEMelo bre AKSREVEN

l

ORE AE

diske konge over for Iran kan man kun sige, at ver-

dens koryfæer befinder sig på en skala mellem det

uimponerendetil det særdeles utiltalende.

Filosofien i diplomatiet er måske heller ikke for

snedig, personfikseret som den er. Med fingrene
stift om glasset kigger diplomaterne de udkårne

lokalpolitikere i øjnene, joker høfligt-venligt med

(else Glensnor

r

er Rob eN ODESDE ERE

N

ENER

ambassadørerne), hvorefter de så sandelig rappor-

terer, at samme lokalpolitikere lader en del tilbage
EU] OT AS EON SER TOTENSel TSARs bete lle leo ta Kosole]

pax americanas tid. Med diplomater som disse hvad

kan man så vente sig af politikken andet end at den

Vegetar hb sele lene enkes ns see AalIR ale SON SJKAN=10

forbløffet over alt det diplomaterne ikke har indbe-

rettet om. For det gælder jo også her, at man skriver

om det man tror at vide, ikke om det man ikke ved

eller ikke søger oplysninger om. Og sociale eksplo-
sioner er jo ikke et ex ante faktum. Jo, der er da ef-

øret er ar KS OK sele les

A

STE NREN RSEERROBLIR

der vogter på, om mistænkelige personer kommer

for nær på deres hjemlands (UsA's) ambassade.

VÆ: DET NY CLARTÉ +16—MARTS 2011

Det blev så alligevel Wikileaks, men det fylder me-

(LSE es MS ore TE nb korRERNATSosse erelse er ER EKS or SEIl

vogten af deres sociale ansvar, bl.a. i den omvendte

form, at de prøver at hægte korruptionssager på ud-

valgte i ulande for at undgå at komme under ankla-

ge. A la Pfizer, der har lavet uetiske medicinforsøg
i Nigeria, og som så skyndersig at prøve at kaste

noget snavs på den nigerianske statsanklager.

Europa står i en fatal kreditkrise, hvor de eneste

CSE SES TASEKS Tele

e
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kerne. Dem skal vi nok få reddet. Og de skal have

lov til at fortsætte med at forlange en ordentlig
overrente på udkantslandes obligationer. Men i den

almindelige økonomopfattelse er det stadig staten i

udkantseuropa, der bruger for mange penge. Uden

at se sammenhængen,at lande, der er økonomisk

svage, naturligvis også er ineffektive og prøver at

skjule det.

Den danske regering er i frit fald. Dens inkompe-
tence, selvmodsigelser, brud på anstændighed,

kammeratlige forfremmelser og vennesæle priva-

tiseringer og udliciteringer er i top. Jeg nævner i

flæng: pointsystem, privathospitalskandalen, re-

geringsmedlemmers accept af gaver, misbrug af

offentlige midler, Kommunekemi-tilladelsen til at

raa Sr Er ERENU KSng-NET se lle

R

So d AbbeEn

midlertidig tilbagekaldelse, reformer, der kun gør

det sværere for de dårligtstillede, nedskæring på

universiteter, privatisering af og svindel i forsknin-

gen, kommunernes skjulte skattestigninger under

dække af afgifter og gebyrer, TDCs og bankernes

jysk senerser Re Nero e eN eN else

e

ErITereler -B TE KE

sikkerhed. Det uendelige udlændingespørgsmål.

Den danske regering er ved at blive en aktiv hin-

dring for Danmarks fremskridt ved at stå for regu-

lær fordummelse. Det var så herhjemme. Obama



er faldet som en sten, den engelske
regering sørger for, at kun de rigeste
forældre kan putte deres børn på uni-

versiteter. Sarkozy spinner rundt om

sig selv. Ja selv Muhammed Yunnus

har fået hak i den dydige lak. For slet

ikke at tale om kirkesexskandaler og

økonomiske ditto.

Så er der finanskrise og arbejdsløshed.
Hvad med at sige klassesamfund? El-

ler kapitalismens krise? Hvad med at

erklære, at vi ikke tror på en dytaf det,
der siges. Må vi ikke bare slippe for at

høre på vores såkaldte politikere, der

lader somom deer noget. Janteloven

er den lov, der skal dømme dem.

|

|

af Karen Helveg Petersen
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Der er stor uklarhed om størrelsen af verdens

olie- og gasressourcer, og om hvor meget det

koster at udvinde dem. Dels er vanskelighe-
derne af teknisk art, dels er der aftaler mellem

ejer (staten) og de selskaber, der udnytter res-

sourcerne, og disse er ikke altid offentligt til-

gængelige.Vi er alle klar over, at ressourcerne

er begrænsede, men i mindre grad over nuan-

ceringerne i det forhold. Jørgen Henningsen
viser, at der er store usikkerheder om fremti-

dens olieforsyning. Nok rækker ressourcerne

til mange års forbrug på det nuværende niveau,

men produktionen fra defelter, der i dag sikrer

vores forsyning, vili de kommende år falde dra-

stisk. Fremtidens olieproduktion bliver dyrere.

Igen i forhold til det nuværende forbrug er der

naturgas til flere år, end derer olie til, men også

gassen kan meget vel stige i pris. Derfor gårkli-

maagendaen og forsyningssikkerheden håndi

hånd, også mht. ønsket om afdæmpedepriser

på konventionel energi.

Endvidere er der et spørgsmål om suverænitet

over ressourcerne. Grønland er et muligt nyt

olieland, et potentiale, der er ved at modnes

netop nu, hvor Grønland har opnåetselvstyre

og kanstå for sit eget olieeventyr. Eva Waldorff

viser imidlertid, at der fra dansk side stadig
synes at være interesse i at påpege alle de fa-

rer, der lurer på ubefæstede udviklingslande,
der bliver olielande uden at få noget udaf det.

Har Danmark svært ved at slippe Grønland, og

ligger der en postkolonial tankegang bag den

overdrevne bekymring?

Anne Grete Holmsgaard skriver om den dan-

ske energipolitik, der for længe har været for

lidt proaktiv, så meget at den førende position,
som Danmark har haft, er ved at være enillu- .

sion. Hun nævner de initiativer, der bør satses

på, vind og sol og 2. generations biobrændsler

samt forskellige teknologier, og ikke mindst

at transportsektorenbør læggesom, så den færne

højeregrad drives af elektricitet,batteri- eller

ledningsbaseretmedbrug
a

ut-gridtekno- |

"—logi.Dette skal sk

politikken.or





tema: energi

Energiressourcer

ENERGIMARKEDER. I denne artikel gennemgårJørgen Henningsens, hvad videnskaben på nuværende tidspunkt

ved om verdens energireserver, især hvad angårolie og naturgas. Han kommer desuden ind på sandsynlige mar-

keds- og prisudviklingersamt på, hvad en klimaindsats kan betyde for energisituationen. Endelig afslutter Jørgen

Henningsen med nogle betragtninger om Grønlandog energiressourcer.

af Jørgen Henningsen

ÅTear
ENERGIRESSOURCER dukker med

mellemrum oppå den offentlige dagsorden,
i Danmark senest med regeringens udmel-

ding om målsætningen om, at Danmark på sigt bør

gøre sig fri af fossile brændsler. Debatten er sjæl-

dent præget af megen dybde, endsige detaljer. I for-

længelse af Klimakommissionens afrapportering
i september 2010 skal jeg forsøge at sætte nogle

nøgleparametre om fremtidens energiforsynings-

mulighederi perspektiv.

Danmarks energisituation er i øvrigt enestående

i international sammenhæng. Ved ”udbruddet” af

den første oliekrise i 1973 var vi suverænt verdens

mest energiimportafhængige(og olieimportafhæn-

gige) land. I en rækkeår, siden midten af 1ggoerne,

har Danmark været EU's eneste nettoeksportør

af energi, samtidig med at vi har været det land i

verden, der har øget andelen af vedvarende energi

mest. Men deter vist efterhånden gået op for de

fleste, at denne ideelle situation snart vil være forbi.

Vores olieproduktion toppede i 2004 og har allerede

tabt en tredjedel af pusten, og selv om forbruget

også er faldende, må vi forberede os på at vende til-

bagetil olieimportørrolleni løbet af det kommende

årti. Med hensyn til naturgassen har produktionen

også toppet, men faldet er indtil videre mindre, og

der er bedre udsigter for at fastholde en produktion

på niveau med forbruget i en længere periode, uan-

set hvad der har været skrevet i pressen i de seneste

år.

Det er imidlertid vigtigt at holde fast i, at Danmark

er en del af større energimarkeder. For oliens ved-

kommende af et globalt marked og for naturgassens

af et europæisk marked, der i øvrigt, i takt med at

der produceres stigende mængderflydende natur-

gas, også er ved at blive delvist globalt. Den danske

produktion af olie og gas er derfor i højere grad af

interesse for nationens økonomiske velvære end for

energiforsyningssikkerhedensom sådan.

Den politiske, og i et vist omfang også den almin-

delige offentlige, diskussion af energiressourcer har

en tilbøjelighedtil at sammenfatte kul, olie og gas

i overbegrebet ”fossile brændsler”. Geologisk set

er dette korrekt, men fra et samfundsøkonomisk,

klimapolitisk eller forsyningssikkerhedsmæssigt

synspunktgiver det ikke megen mening. Rent øko-

nomisk repræsenterer verdens gasproduktion min-

dre end halvdelen af olieproduktionens værdi (se

box), og kulproduktionen kun godt ti procent. Til

gengældgiver kulanvendelse anledning til væsent-

lig højere CO?-udslip end olie og især end gas, mens

forsyningssikkerhedsproblemeter langt mere akut

for olie end for gas og stort set ikke-eksisterende for

kul. Lad os fokusere på forsyningssikkerhedsaspek-
tet mht. olie og gas.

Forsyningssikkerhed: Olie

Verdens officielt rapporterede, kendte økonomisk

udvindelige oliereserver beløber sig til godt 1300

milliarder tønder." Dette svarer til ca. 45 gange det

globale årlige forbrug. Begge tal har vist stigende
tendens de seneste år, ikke just en udvikling der pe-

ger på en nært forestående forsyningskrise. Reser-

vetallene bør imidlertid tages med stort forbehold.

Langtde fleste lande med betydelige olieressourcer

betragter deres opgørelsersom ”statshemmelighe-

der”,ikke noget der er genstand for uvildig revision

eller indblanding udefra. I øvrigt opgiver de fleste

OPEC-lande uændrede reserver år efter år, trods be-

tydelig produktion uden at der gøres nye fund. Det

er ogsåpåfaldende,at da OPEC i midten af 1980erne

1 BP, Statistical Review of World Energy, 2010.



7 Frygten for afhængighedaf
russisk gas er stærkt overdrevet

besluttede at lade produktionskvoterne afhænge
af de enkelte medlemmers reserver, fordobledes

de officielle reserver over et par år. Og her på det

seneste (2010) har først Irak og dernæst—som et

modtræk—Iran forøget deres reserveopgørelser
betragteligt. Der er således al mulig grund til skep-
sis over for disse reserveopgørelser,men desværre

er det vanskeligt at få en sikrere bedømmelse af,
hvor meget olie der rent faktisk skjuler sig i sandet.

På den anden side er det også vigtigt at være op-
mærksom på betydningen af økonomisk udvinde-

lige ressourcer. Højere oliepriser og ny teknologi
betyder, at en større del af olien i et givet felt vil

blive produceret, men den fysiske ressource sætter

selvfølgeligen øvre grænse for, hvor langt dette kan

drives.

US Geological Survey har i 2000 foretaget et skøn

over de sandsynlige (udvindelige) globale reserver

af konventionel olie, og deres, ganske vist usikre,
bud er på ca. 3000 milliarder tønder, inkl. de ca.

1100 milliarder tønder der allerede er produceret og
brændt af. Det betyder, at vi ud over de officielt rap-

porterede reserver på 1300 milliarder tønder skulle

kunne forvente at finde yderligere ca. 600 milliar-

der tønder, ikke meget, hvis foreliggende prognoser
om fortsat stigende olieforbrug virkeliggøres. Men

meget godt i overensstemmelse med, at det i de sid-

ste 20 år, trods store investeringer i efterforskning,
generelt har været umuligt at finde nye oliefelter

svarende til mere end ca. en tredjedel (10 milliarder

tønder) af den årlige produktion (ca. 31 milliarder

tønder). Det skal dog ikke overses, at mange af de

mest lovende områder, specielt Mellemøsten, ikke

er tilgængeligefor efterforskning.

Billedet ”sløres” herudover af, at ”olie er ikke bare

olie”. Tjæresand i Alberta, Canada, ”heavyoil” i Ori-

noco-deltaet, Venezuela samt olieskifer adskillige
steder i verden vil i stigende grad kunne bidrage til

den globale forsyning, imidlertid ofte med stærkt

forøgede CO?-udslipog andre miljøproblemeri for-

bindelse med udvindingen. Hvis det globale sam-

fund tager klimatruslen alvorligt, f.eks. gennem en

halvering af de globale drivhusgasudslip i 2050, vil

klimaproblemet snarere end ressourcebegrænsnin-
gen lægge en dæmperpå olieforbruget på kort og

mellemlangt sigt, noget der fra et forbrugersyns-
punktvil være gunstigt for prisudviklingen.

Selv om der således er betydelig usikkerhed om-

kring, hvor meget olie vi endnu globalt kan regne
med at disponere over, er der intet belæg for at

hævde, at vi ”løber tør” for olie inden for de næste

årtier. Der er snarere grund til at forvente, at olie

GAS- VS. OLIEPRISER:

Værdien af den globale olieproduktion
er relativt let at opgøre: Årligproduk-
tion (pt. ca. 31 milliarder tønder) gange

verdensmarkedsprisen (pt. ca. 85 $ pr.

tønde) andrager godt 2600 milliarder $.
Værdien af den globale gasproduktion
er langt mere kompliceret. På energi-

basis udgør gasproduktionen ca. 7o % af

olieproduktionen, og de steder i verden,
hvor gasprisen er højest (Japan, Europa),
ligger den på ca. 70 % af olieprisen. På

globalt plan ville dette svare til ca. det

halve af olieværdien. Imidlertid handles

meget store dele af den globale gaspro-
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duktion (Rusland, Nordamerika, Mel-

lemøsten m.v.) til langt lavere priser, og
selv om større mængderflydende natur-

gas vil bidrage til udjævning af gaspri-
serne globalt set, er der grund til at tro,

at det gældende mønster vil fortsætte i

et vist omfang mange år frem i tiden.
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derimod, især hvis den gennemføres3
En ambitiøs global klimapolitik vil

intelligent, kunne lægge en dæmper på

olieefterspørgslen,der ud over begrænset CO2-

udslip ogsåvil holde oliepriserne pået, set fra et

forbrugersynspunkt, mere komfortabelt niveau

i et eller andet, sandsynligvis beskedent, omfang

stadig vil være disponibel ved århundredets slut-

ning. Der er derimod meget, dertaler for, at ver-

denssamfundet inden længevil nå det punkt, hvor

en permanent knaphedssituation, af en helt anden

karakter end noget vi hidtil har oplevet,vil karakte-

risere det globale oliemarked. På produktionssiden
lever vi stadig højt på de store oliefelter, der blev

fundet i 1960erne og ”7oerne,mens antallet af nye

store fund siden 1980er til at overse. Det Interna-

tionale Energiagentur (IEA) har i sit 2008 World

Energy Outlook vurderet, at de oliefelter, der i dag
er hovedkilden til en produktion på ca. 85 millioner

tønder pr dag (bpd), svarende til de omtalte 31 mil-

liarder tønder pr. år, i løbet af de næste 20 år vil

opleve et samlet produktionsfald på væsentlig mere

end 50%. Når man samtidig tager i betragtning, at

flere store udviklingslande i stigende grad vil se en

stærk vækst i transportsektoren, ikke mindst pri-

vatbilisme, og at der derfor kan forventes fortsat

stigning i efterspørgslen (IEA skønner til ca. 105

millioner bpd i 2030), kan man hurtigt se, at der

bliver behov for ny produktion i størrelsesordenen

60 millioner bpd i løbet af de næste 20 år. Det er

ikke let at se, hvor de skal komme fra, og det kan

kun blive vanskeligere, når vi bevæger os ud over

2030-perspektivet. Det er også værd at bemærke, at

hvor toppen af oliebranchen traditionelt har afvist

bekymringer over den fremtidige olieforsyning (så

længe deblot blev sikret et tilstrækkeligt overskud

til at kunne investere i efterforskning og ny pro-

duktion), er der i de seneste år opstået professionel
tvivl, om det overhovedet er realistisk at forestille

sig en global olieproduktion på mere end 100 mil-

lioner bpd.

Alt i alt kan man således konkludere, at hvis det

ikke lykkes at reducere forbrugetaf olie (og andre

fossile brændsler) som led i en global indsats inden

for klimabeskyttelsen, er der grund til at forvente

en kritisk forsyningssituation inden for en tidsho-

risont, der måske nok kan synes lang i et politisk

perspektiv, men som erkort, hvis det drejer sig om

at omlægge transportsektoren til brug af andre

energikilder end olieprodukter.

Forsyningssikkerhed: Naturgas
I den offentlige debat er det almindeligt at omtale

olie- og gasressourceproblemet som én og samme

sag. Det er ikke berettiget, og det er uheldigt for den

politiske beslutningsproces. Set i et perspektiv på

hundrede år eller mere er der selvfølgeliggrund til

at antage, at tilgængelighedenaf alle fossile brænd-

sler vil være i det mindste stærkt reduceret i forhold

til, hvad vi oplever i dag. Men hvis tidsperspektivet
er 50 år eller mindre, ser det ganske anderledes ud.

For det første svarer de rapporterede kendte natur-

gasreserver til ca. 63 gange årsproduktionen mod

ca. 45 gange for olien. Det giver i sig selv en bre-

dere margin, og det modsvares da også af, at der

rundt omkring i verden ligger store mere eller min-

dre uudnyttede naturgasfelter, der blot venter på,

at der skal dukke en køber op. For det andet er der

langt mindre grund til at frygte, at de officielle re-

servetal —som på olieområdet—kan være overvur-

derede. Der har aldrig været fastsat reserveafhæn-

gige gasproduktionskvoter som på olieområdet. For

det tredje er der grund til at forvente en betydelig

opskrivning af udnyttelige gasressourcer over store

dele af verden, efter at det er blevet muligt at ud-

nytte den såkaldte skifer-gas (eller tight gas). Dette

har i de seneste år vendt det nordamerikanske gas-

marked på hovedet, så priserne er faldet betydeligt,

og de leverancer af flydende naturgas (LNG), der

var tiltænkt det amerikanske marked, må sælges i



et generelt overforsynet marked til priser, der ofte

end ikke dækker de betydelige kapitalomkostninger
i infrastrukturen.

Selv om man skal være forsigtig med at drage lang-
sigtede konklusioner på basis af kortsigtede be-

givenheder, er der al mulig grund til at tro, at vi i

en længere årrække fremover vil se olie- og natur-

gasmarkederne udvikle sig meget forskelligt, i den

forbindelse også med en sandsynlig afkobling af

gasprisen fra olieprisen, en afgørende ændring i det

europæiske gasmarked fra hvad der har været gæl-
dende i 30 år. Da naturgas efter 1970ernes oliekri-

ser kom ind på det europæiske (og japanske) ener-

gimarked, var det helt overvejende som erstatning
for olieprodukter såsom gasolie til boligopvarm-
ning og tung brændselsolie i industrien og el-pro-
duktionen. Det var derfor naturligt, at de langtids-
kontrakter, der lagde grunden for investeringer i

produktions- og transmissionsanlæg, relaterede

gasprisen til olieprisen: det skulle være billigere end

olie, men for producenterne helst så dyrt som mu-

ligt. Den model har i de seneste fem år givet høje

naturgaspriser, så høje at kul i mange tilfælde har

været økonomisk mere attraktivt end gas i el-pro-
duktionen. På det nordamerikanske marked, hvor

naturgas allerede var vidt udbredt før oliekriserne,
har der aldrig eksisteret en tilsvarende prisrelation,
hvorfor naturgas på det seneste har været betydelig
billigere i USA end i Europa.

Også på efterspørgselssiden er der stor forskel på
olie og naturgas. Hvor olie i stadig stigende grad
anvendes i transportsektoren, med begrænsede

muligheder for substitution, anvendes naturgas i

vid udstrækning til opvarmning, el-produktion og
som energikilde i industrien, områder hvor substi-

tution, direkte eller via el, er langt lettere (vind, sol,

kernekraft). De ressourcemæssige bekymringerfra

olieområdet kan således på ingen mådeoverføres til

naturgasområdet.

En anden væsentlig forskel på olie og naturgas lig-
ger i selv markedsstrukturen. Hvor oliemarkedet er

helt globalt, handles naturgas, først og fremmest

på grund af bundetheden til gasledninger, helt

overvejende i regionale markeder. Den ofte anførte

europæiske afhængighedaf russiske gasleverancer
hører hjemmeher. Frygten for afhængighedaf rus-

sisk gas er imidlertid stærkt overdrevet. For det

første udgør gasimporten fra Rusland ”kun”ca. en

fjerdedel af det samlede EuU-forbrug.For det andet

vil faldende egenproduktion af naturgas inden for

EU kunne erstattes af import fra et betydeligt an-

tal kilder: Norge, Nordafrika, Det kaspiske område

samt LNGfra Vestafrika, Mellemøsten mv. EU har i

løbet af de seneste år fået bygget et betydeligt antal

LNG-terminaler, der i dag gør det muligt at dække

20-25 % af det samlede naturgasforbrug med LNG.
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>)
det betyder, at et eventuelt fund

af et større oliefelt i Grønland

med stor sandsynlighedvil blive

udnyttet ”så hurtigt som muligt”,dvs. inden

for en 10-15 års tidshorisont efter fundet

Alt i alt kan man konkludere, at det vil være langt
lettere for EU på mellemlang sigt at finde alterna-

tive forsyninger til russisk gas, end detvil være for

Rusland at finde alternative kunder til den gas, der

i dag eksporteres til Eu. Og man kanlige så sikkert

konkludere, at fortsættelse af samarbejdet mellem

Rusland og en række EUgasselskaber vil være i fæl-

les interesse. Det ved de implicerede parter kunalt

for godt.

Klimapolitik og energiressourcer
Mulighederne for forsat brug af fossile brændsler

vil afhænge meget af, i hvilket omfang der globalt
opnås enighed om at begrænse drivhusgasudled-

ningen, hvor CO? fra afbrænding af fossile brænd-

sler er klart den største kilde. Uden en ambitiøs

klimapolitik vil olie- og naturgasforbruget først og

fremmest blive styret af markedet gennem pris-
mekanismen, der sikrer balance mellem udbud og

efterspørgsel. Her er især olieprisen vigtig. Den vil

kunne komme til at stige rigtig meget, også fra det

nuværende, historisk set høje, niveau. Det skyldes

lige så meget lav priselasticitet som den ovenfor

omtalte forventelige stramme forsyningssituation.
Som forbrugere begrænser vi kun vores kørsel me-

get lidt ved stigende benzinpriser, brændstoføko-

nomien kommer langt nede på prioriteringslisten
hos bilkøberen, og alternativerne til olieprodukteri

transportsektoren er dyre og ”upraktiske”(el-biler).

En oliepris på 200 $ pr. tønde vil ikke bringe den

amerikanske benzinpris meget over, hvad vi for

længst har vænnet os til i Europa (p.g.a. den højere

beskatning), men denville få voldsomme økonomi-

ske konsekvenser, ikke mindst i kraft af overførsel

af værdier til de olieeksporterende lande.

En ambitiøs global klimapolitik vil derimod, især

hvis den gennemføresintelligent, kunne lægge en

dæmperpå olieefterspørgslen, der ud over begræn-
set CO?-udslip også vil holde oliepriserne på et, set

fra et forbrugersynspunkt, mere komfortabelt ni-

veau; og de begrænsede ressourcer, uanset deres

størrelse, ville vare længere med mindre risiko for

behov for chokbehandling, når visse sektorer for-

holdsvis pludseligt stilles over for radikale prisæn-

dringer. Der er ingen grund til at frygte, at de 3000

milliarder tønder ikke skal blive brugt hen ad vejen.
Det vil bare ske i et tempo, der respekterer f.eks.

beslutningen om at holde den globale temperatur-

stigning inden for 2 grader. Og detvil selvfølgelig

betyde, at de, der ”sidder på”ressourcerne, får færre

penge i kassen—og senere.

Det er der mange, der vil have fordel af.

FE

LNG:

Traditionelt har naturgas været trans-

porteret fra produktion til forbruger i

gasledninger ved højt tryk, som vi ken-

der det i det danske system. Dette er

den mest økonomiske transportform
over afstande op til ca. 4-5000 km. Ved

større afstande, eller ved transport over

havet, kan det være fordelagtigt (over

havet ofte nødvendigt, f.eks. fra Mel-

lemøsten til Japan) at omdanne natur-

gassen til en væske ved nedkøling til ca.

minus 160 grader og derefter transpor-

tere den flydende gas i specialbyggede
skibe. Ved ankomst til forbrugsstedet
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”regassificeres” produktet i en gaster-

minal og kan derefter distribueres i lo-

kale gasledninger. Energiforbruget ved

nedkøling og regassificering beløber

sig til 15-20 % af gassens energiindhold,
dvs. samme størrelsesorden som ved ca.

7000 km transport i rørledninger.



Mankan kunhåbe på, at de tusinder, der for tiden

lader, som om de forsøger at redde det globale kli-

ma, vil rette blikket lidt mere mod energiaspektet.
Det rummer lige præcist de muligheder, der mang-

ler, og specielt de muligheder, der burde kunne

samle USA, EU, Japan, Kina og mange udviklings-
lande i et klart interessefællesskab.

Grønland

Olie- og gasperspektiverne for Grønland går langt
ud over rammerne for dette indlæg,herunder ikke

mindst de miljømæssige aspekter ved olie- og gas-

udvinding i Arktis. Men de ovenfor anførte overve-

jelser er ikke uden betydning for Grønland.

Der er grund til at tro, at olieprisen fremover vil for-

blive høj, næppe i længereperioder meget under de

nuværende ca. 80 $ pr. tønde. Det er tilstrækkeligt
til i de fleste tilfælde at gøre arktiske oliefund renta-

ble, medmindre der er tale om små eller særligtvan-

skelige forekomster, og det betyder, at et eventuelt

fund af et større oliefelt i Grønland med stor sand-

synlighedvil blive udnyttet ”så hurtigt som muligt”,
dvs. inden for en 10-15 års tidshorisont efter fun-

det. Det er derimod usikkert, hvor store indtægter
et sådant fund vil kunne bidrage med til den grøn-

landske økonomi. Ud over de arbejdspladser, dervil

følge i kølvandet af en eventuel olieudvinding, af-

hænger indtægtsmulighederne(royalties m.v.) jo af

forskellen mellem salgspris og produktionsomkost-
ninger. Devil ikke nødvendigvisblive imponerende.

Fremtiden for et større gasfund vil derimod være

langt mere usikker. Det forhold, at der rundt om

i verden ligger store, relativt lettilgængelige,gas-

felter (Rusland, Mellemøsten, Turkmenistan), ta-

ler ikke for, at et evt. grønlandsk gasprojektvil få

en—økonomisk set—let gang på jorden. Værdien

af naturgas er meget afhængig af nærheden af et

marked, ikke just en faktor på plussiden. Igang-
sættelsen af Shtokman-feltet 500 km nord for

Murmansk er indtil videre udsat i tre år, og natur-

gasmarkedethar ikke i den mellemliggende tid ud-

viklet sig til fordel for projektet. Mulighederne for

at det nordamerikanske ”skifer-gaseventyr”og an-

dre former for ukonventionel naturgas vil gentage

sig andre steder i verden, gør, at man må regne med

betydelig tilbageholdenhed, når det kommer til nye

naturgasprojekter med høje investeringer. Grøn-

land kan næppe vriste sig fri af den kategori. Den

nuværende (nov. 2010) spotmarkedspris på ca. 100

€ pr. 1000 m3 er kun omkring det halve af, hvad der

skal til for at gøre udnyttelsen af et arktisk gasfund
rentabel.

Mangør, som bekendt, klogt i at vente med at sælge
skindet, til bjørnen er skudt. Em

Jørgen Henningsen er energiekspert og medlem af regeringens
klimakommission. Han er tidligere direktør for Eu-Kommissionens

Generaldirektorat for Miljø og var Kommissionens chefforhandler i

FN-processen, der førte til Kyoto-aftalen i 1997.
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Omkostninger og profit i en tønde olie

NORDSØ-BEREGNINGER. Hvad koster det at producere en tønde olie? Nok sælges olie normalt til verdens-mar-

kedsprisen, men omkostningerne og dermed overskuddet varierer fra felt til felt. Øvelsen med at finde ud af, hvor

meget det koster at producere en tøndeolie og tilsvarende mål for gas vanskeliggøresaf, at olie og gasi et vist

omfang produceres sammen, og at olieselskaber er ekstremt hemmelighedsfulde. Men deter et af de emner, der

trænger til at blive belyst, og i det følgendefremlæggervi nogle beregninger for den danske del af Nordsøen baseret

på Energistyrelsens årsrapporter om olie- og gasproduktionen. Styrelsen er dog mere glad for at bringe tekniske tal

end finansielle data, så der skal nogle mellemregningertil. Hvis en læser vil gå os efter i sømmene, er detaljerne

fremlagt på www.clarte.dk/portal under overskriften ”En tønde olie i Nordsøen”.

af Karen Helveg Petersen

EN STØRSTE KONCESSIONSHAVER i den dan-

D ske del af Nordsøen er DUC konsortiet, der

ejes af A.P. Møller Gruppen (39%), Shell

(46%) og Chevron Denmark, tidligere Texaco (15%).
I 2006 producerede det 85% af olien, mens Mærsk

Olie og Gas var operatør på 15 ud af de dengang 19

felter. Også DONGer operatør.

I 2006 blev der

produceret 158,1
millioner tønder

olie og gas (om-

regnet til tønder

olie i forhold til

pris for samme

Med an-

dre ord

var deres eks-

traprofit på 18,8

milliarder kr.
energiindhold)
til en salgsværdi
af 60,7 milliarder

kroner, heraf 48,4
mia. kr. fra olie og 12,3 mia. kr. fra gas. Olieselska-

berne indkasserede 29,2 milliarder kr., hvoraf 10,4

milliarder kr. dækkede omkostningerne til inve-

steringer, løbende udgifter, inkl. transport, og ud-

forskning. Med andre ord var deres ekstraprofit på

18,8 milliarder kr., idet man kan antage, at normale

profitter er inkluderet i omkostningerne. Staten fik

31,5 milliarder kr. i royalties og skatter, tariffer på

olieledningen osv. Til en dollarkurs på 5,9 kr. og en

gennemsnitspris på 65,1 dollar per tønde solgt sva-

rer det til, at det kostede 11,1 dollar at producere
en tøndeolie, at staten fik 33,8 dollar, og oliesel-

skaberne kunne nyde 20,2 dollar i ekstraprofit per

tønde.

I 2009 blev der produceret 129,3 millioner tønder

olie og gas omregnet til tønder olie. Omkostnin-

gerne var på 12,9 milliarder kr., staten fik 24,3 mil-

liarder kr. og olieselskaberne 5,8 milliarder kr. Til

en gennemsnitlig salgspris på 61,6 dollar og den

dollarkurs, der var gældende i 2009 på 5,4 kr., kan

omkostningerne beregnestil 18,5 dollar per tønde,

staten fik 34,8 dollar per tønde og olieselskaberne

8,3 dollar.

Man bemærker omkostningsstigningen per tønde

mellem 2006 og 2009, fordi produktionen faldt,

og totalomkostningerne steg 24%. Produktionspri-
sen udgør 17% af markedsprisen i 2006 men 30% i

2009. Kalkulerne viser dog for begge år, at produk-
tionsomkostningerne kun er en mindre del af salgs-
prisen. Da omkostningerne ikke varierer meget fra

år til år, giver år med høje verdensmarkedspriser
ren ”rente', dvs. ekstra indtægt i lommerne på olie-

selskaberne og staten. Men i de år, hvor verdens-

markedsprisen er relativt lav, vil olieselskabernes

ekstraprofit falde. Den danske stat ser således ud

til at have fået forhandlet en nogenlunde ordent-

lig aftale på plads, medmindre omkostningerne er

skruet kunstigti vejret.

Man kan nemt forestille sig, at i ”svage'stater er

forholdene ganske anderledes. Her får staterne næ-

sten ingenting, mod at olieselskaberne giver lidt

lommepengetil de herskende. Ea

Karen Helveg Petersen er Ph.D. i økonomi og konsulent i ud-

viklingsarbejde. Hun har skrevet i de foregående numre af

Det Ny Clarté om hhv. økonomi og medier. Hun er medlem

af bladets redaktion.



Energidebatten og den postkoloniale ulighed

GRØNLAND. Der opstår et særligt paradoks, når grønlandskeforhold debatteres i de danske medier. På den ene

side lærer danskere intet om Grønland i hverken folkeskole eller gymnasium." På den anden side står en tilsyne-
ladende gudsvelsignet rettighed til altid at udtale sig om f.eks. grønlandskenergi-, udenrigs- og socialpolitik, så

længeman selvfølgelig er dansker. Men hvorfor er Grønland stadig interessant set med danske øjne?Og hvad er det

for et syn på den tidligere koloni, som de danske medier fremstiller?

af Eva J. R. Waldorff

Medier og energipolitik
IDENS HOTTE emne, når danskere debatterer

| Grønland, er uden tvivl landets energi- og

ressourcepolitik. Det er ingen hemmelighed,
at det unge selvstyre har olie, og at Danmark ikke

har nogen andel i indtjeningen fra denne. Alligevel
finder danske medier det usandsynligt interessant

at beskæftige sig med, hvem der skal tjene på den

grønlandskeolie, samt hvornår og hvordan detskal

ske. Også andre af Grønlands naturressourcer bli-

ver der fokuseret kraftigt på, såsom mineraludvin-

ding ved minedrift osv. Det er der flere grundetil.

Vigtigt for at forstå denne udtalte interesse er

det ,at Grønland og Danmark har et specielt for-
hold, der bunder i den meget langvarigehistorie

mellem landene. Kontakt mellem de to lande kan

spores flere hundrede år tilbage, og denne fæl-
les historie har en større betydning for, hvordan

danske medier dækker begivenhedernes gang i
Grønland, end de fleste sikkert tror. For eksem-

pel kunne vi i et af de seneste RUC-projekter, jeg
har været en del af, påvise, at Poul Erik Heilbuths

dokumentarfilm fra 2007 Flugten fra Grønland

var drevet af en stærk moderniseringstanke. Fil-

mens udgangspunkt er, at Grønland skal være et

moderne samfund, og ikke mindst en moderne

velfærdsstat ligesom Danmark. Jeg har ikke ind-

til videre stødt på artikler eller andet om Grøn-

land, der ikke har denne idé som en grundlæg-

gende forudsætning. Og det er ikke nogen ny

idé. Tværtimod viser historien, at en meget cen-

tral del af forholdet mellem landene består i en

modsætning mellem på denene side ønsker (fra
både dansk og grønlandsk side) om en moderne

1 Der er ingen forskrift om undervisning i Grønland og
dansk kotonihistorie.

grønlandsk velfærdsstat, og på den anden side

nationalromantiske forestillinger om bibevarelse

af grønlandsk natur og kultur”. Man kansige, at

moderniseringstanken vandt, blandt andet på

grund af Grønlands valg om at handle og have

kontakt med andre lande end Danmark efter 2.

verdenskrig. Det giver derfor god mening, at det

er denne tanke, der er bærende i danske mediers

tilgang til Grønland.

Menhvorfor er net-

op energipolitikken
Minister- og økonomien i fo-

præsidenten kus? Fra cirka 2007

kontrollerer blev debatten om

via sit reklamebureau

Publitalia 80, der er

en del af Mediaset-

gruppen, omkring to

tredjedele af fjern-
synsreklamemidlerne

Grønlands olie skudt

i gang i forbindelse

med forhandlinger
om landets selvstyre
og dets råderet over

egne ressourcer. Den

danske protest var

ikke ubetydelig, da det stod klart, at Folketinget var

klar til at give Grønland fuld selvbestemmelsesret

over egne naturressourcer uden indtægt til Dan-

mark, men dog med modregningi bloktilskuddet til

Grønland.

Netop den manglende(olie)indtægt var stridspunk-
tet i debatten. Kunne det virkelig passe, at Danmark

bare skulle 'give”olien væk—og særligt når nu man

årligt donerer omkring 2-3 milliarder i tilskud til

den tidligere koloni? I takt med at klimaet er kom-

met på dagsordenen, er Grønlands olie fortsat til

debat, og så sent som denne sommer, i kølvandet

2 Lidegaard, Mads: Ligestilling uden lighed, J.H.
Schultz A/S, 1973, bl.a. s. 37 + 56.
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finder danske medier det

usandsynligt interessant at

beskæftige sig med, hvem

der skal tjene på den grønlandskeolie

på oliekatastrofen i Den mexicanske Golf, kunne

man se, at de danske medier satte ekstra fokus på
de mulige grønlandske dybvandsboringer. Der er

altså masser af realpolitiske grundetil, at man har

diskuteret Grønlands energipolitik. Men alligevel
kan man undre sig.

For det kan være svært at forstå, at det virkelig kan

være til diskussion, om et land (Rigsfællesskabeller

ej) har ret til at styre sin egen energipolitik. Sær-

ligt efter indførelsen af det grønlandskeselvstyre i

2009 skulle man ikke tro, at forholdet kan være til

debat. Så hvorfor er det, at man i Danmark har en

fret' til at blande sig? Hvori består de danske kvali-

fikationer til at sige noget om grønlandskeforhold?

Her er vi nødt til at se længere tilbage og prøve at

forstå en lille bid af den komplicerede postkoloniale
relation. Først og fremmest må det pointeres, at

der stadig i dag, ligesom i hele den fælles historie,

er et ulige magtforhold mellem Danmark og Grøn-

land. Ifølge forsker Ulrik Pram Gad kan man ikke

betragte landene som ligeværdige medlemmer af

Rigsfællesskabet på trods af, at dette rent faktisk er

Rigsfællesskabets forudsætning?.Uligheden hæn-

ger ikke kun sammen med Danmarks økonomiske

og fysiske overlegenhed, men også i høj grad med

noget, der ikke fremstår nær så tydeligt.

Ifølge Pram Gad spiller Danmarks selvforståelse en

stor rolle heri. 'Danmark' ser sig selv som et land,

der værdsætter 'bløde' værdier, og som kan hjælpe

3 Gad, Ulrik Pram: Tidsskriftet Politica, Når mor/barn

relationen bliver teenager. Kompatible rigsfælles-
skabsbilleder som (dis)integrationsteori, Aarhus

Universitets Forskningsfond og Statens Samfundsvi-

denskabelige Forskningsråd, 2008.

med fattigdomsbekæmpelse og menneskerettig-
heder. Ligeledes vil vi gerne have, at andre tænker

det samme?. Forståelsen af relationen mellem de to

lande er altså, at det ikke umiddelbart er et forhold,

hvor begge har noget at 'vinde”. Det er derimod

et forhold, der lever på, at Danmark har noget at

tilbyde Grønland, noget at hjælpe Grønland med.

Bloktilskuddet er en væsentlig del af Grønlands

økonomi, men derudover forstår man Danmark

som det land, der kan støtte grønlænderne i opbyg-
ningenaf deres land. Realiteten er dog, at forholdet

har båret mere prægaf at være til gavn for Danmark

end at være godgørendefor Grønland, og hvorfor

ellers opretholde ko-

eres

Realiteten

er dog, at> >
forholdet

har båret mere præg

af at være til gavn

for Danmark end at

være godgørende

for Grønland

loniseringen over så

lang en periode? (Et
enkelt eksempel kunne

være, at Danmark fik

større vægt som ameri-

kansk allieret på grund
af Thulebasen m.m.).

Nogle argumenterer

for, at dette stadig er

tilfældet i dag.

Meddette in mente kan forholdet mellem landene

aldrig blive betragtet som ligeværdigt. Tilmed kan

man sige, at i denne situation vil Grønland altid

stå som den underlegne"lillebror" i forhold til 'sto-

rebror'. Netop denne analogi ses normalt brugti
beskrivelsen af relationen, f.eks. i nogle folketings-
debatter5.

Mankan argumentere for, at denne ulighed ikke er

af det onde, og at det jo er i Grønlands interesse at

4 Ibid.

5 Ibid.



det kan være svært at forstå, at

3 det virkelig kan være til diskussion,
om et land (Rigsfællesskabeller ej)

har ret til at styre sin egen energipolitik

modtage den hjælp, som Danmark nu er villig til at

give. Det vil jeg dog mene er tvivlsomt, hvilket jeg
vender tilbage til.

Men én ting er sikker. Uligheden i relationen og
den danske selvforståelse forklarer en del i forhold

til mediernes dækning af Grønland. For hvis rela-

tionen ikke er lige, men tværtimod er udtryk for

et skævt magtforhold, hvor Danmark betaler for

Grønlands gøren og laden, tilbyder sin hjælp, og
hvor Grønland er afhængig af Danmark, så er der

vel ikke noget mere naturligt, end at man til stadig-
hed har en vis kontrol med, hvordan der ageres, og i

hvert fald holder øje med Grønlands situation. Man

forventer måske endda taknemmelighed og kræver

et udbytte igen f.eks. i form af olieindtægtereller et

nedsat bloktilskud, når Grønland tjener på sin olie.

Danmarks selvforståelse som givende nation er

ikke et nyt fænomen. Allerede tilbage i 1800-tal-

let ser man, hvordan Danmark ikke kun udnytter
Grønlands naturressourcer, men også forsøger ”at

højne befolkningens kulturelle og sociale stade””.

Vi kan altså se, at den ulige relation, hvor Danmark

står som en slags 'bedre' samfund, er en idé, der

hængerved fra kolonitiden.

Det ovenstående giver os et indblik, der kan hjæl-

pe med at forklare mediernes opmærksomhed på

energi- og ressourceforhold. Greenpeace-protester
ved olieselskabet Cairns boreplatform, mulig mi-

nedrift i afsides beliggenheder af Grønland, klima-

konsekvenser i Grønland og faren ved dybvandsbo-

6 Iflg. Selvstyrelovens par. 8 reduceres bloktilskuddet,
hvis selvstyret får indtægter fra råstofaktiviteter.

7 Lidegaard, Mads: Ligestilling uden lighed, J.H.
Schuttz A/S, 1973, s. 28.

ringer er nogle af de historier, der har været meget

oppe i det seneste års tid. Det er alle ting, der ligger
under Grønlands suverænitet, men samtidig har i

hvert fald historierne om olie og klima også store

konsekvenser globalt. Man kan derfor næppe kri-

tisere medierne for at bringe historierne, da de jo
netop er 'oppe i tiden” og væsentlige for mange.

Historierne vanskeliggørdet dog alligevel for Grøn-

landat frigøre sig fra afhængighedaf bloktilskud og
at have øget selvstændighed.Ligesom ældre histo-

rier om Grønlands råderet over egne ressourcer osv.

havde samme effekt.

Når medierne fokuserer på olien, minedriften og

alt, hvad der kan betyde penge i Grønlands stats-

kasse, afspejler det for det første Danmarks konkre-

te interesser i Grønlands økonomi. Dernæst bliver

mediernes interesse et udtryk for en reproduktion
af det ulige magtforhold, hvor Grønland har brug
for Danmarks hjælp, og dermed genskaber man en

kolonial diskurs om Grønland, som har rødder til-

bagetil 1800-tallet.

Det er sandsynligvis sådan, at hvis ikke der eksi-

sterede en følelse af, at Danmark havde et ærinde

i Grønland, altså enten konkret økonomisk eller

med forståelsen af, at man er medvirkende til 'ud-

viklingsarbejde' i landet, så ville der næppe være

nær den samme medieinteresse for den energipo-
litiske agenda. Samtidig er det dog ikke alle lande,
som Danmark giver udviklingshjælptil, som får

nær samme medieopmærksomhed.Det er også her,
at den mangeårige fælles kolonihistorie samt mo-

derniseringen af Grønland i Danmarks billede, som

har formet både Grønland og Danmark, spiller ind.

Danmarks historiske lederskab af Rigsfællesskabet
har f.eks. muliggjort en dansk selvopfattelse som
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mere end en lilleputnation.

Forskellen med selvstyre?
Indførelsen af det grønlandske selvstyre i 2009

sætter den ovenstående diskussion i et interessant

perspektiv. Tanken med selvstyret er, at Danmark

ikke længere skal have nogen politisk indflydelse
på forhold i Grønland. Kun det sikkerhedspolitiske
område skal vedblive at være dansk ansvar (hvilket

vil sige, at den omstridte Thulebase også stadig hø-

rer under dansk overhøjhed).

Dertil er der en række områder, som Grønland end-

nu ikke har overtaget ansvaret for, men som skal

overgå til selvstyret, når der er økonomi og kapa-
citet til at administrere dem. Det betyder i prak-
sis, at Grønland endnu ikke er fuldt selvstyrende,

og de er altså ikke alene afhængige af det danske

bloktilskud, men også den danske regerings politik.
Grønland står altså i en relation til Danmark, hvor

man officielt er uafhængig, men ikke i praksis. Man

forsøger at gøre sig uafhængig, men det har lange

udsigter.

På grund af dette har mediedækningen som nævnt

sandsynligvis også en stor betydning, da selvstæn-

dighed altså ikke alene har med økonomi at gøre,

men også i høj grad med magtforhold mellem lan-

dene.

Bloktilskuddet er lige nu den største hurdle for et

Grønland, der forsøger at være 'mentalt' uafhæn-

gigt, og for at landene kan indgå i den ligeværdige

relation, som Rigsfællesskabetforudsætter, og som

nu er klart udtrykt i selvstyreloven. De økonomiske

forhold opretholder følelsen af, at Grønland 'skyl-
der' Danmark noget, og energipolitik fungerer som

en oplagt undskyldningfor, at Danmark fortsat via

medier eller politik kan interessere sig for interne

grønlandskeforhold.

Hvad der fremover sker med denne ulige relation

er uvist, men detstår foreløbigklart, at kolonitiden

stadig influerer mediernes vinkler på Grønland.

i denne situation vil Grønland

altid stå som den underlegne
lillebror” i forhold til 'storebror”

Andre vinkler

Dogser vi også en ny tendens. På trods af—eller

på grund af—al den opmærksomhed(primært ne-

gativ), der har været fra dansk side omkring Grøn-

land, såsom de ovenstående forhold samt den al-

lerede nævnte omdebatterede dokumentarfilm fra

2007 Flugten fra Grønland, som absolut ikke gjorde
noget forsøg på tage sine 'kolonimagtsbriller' af,

har der været nye tilgange i dansk journalistik og

kunst. Der er lavet flere andre dokumentarfilm,

som i højere grad tager udgangspunkt i grønlæn-
deres liv, og der bliver (dog i temmelig ringe grad)

også i dagbladene skrevet med andre vinkler på det

grønlandske samfund. Især Information og Kriste-

ligt Dagblad har flere eksemplerpå dette.

Mankan jo håbe på,at der i dette tilfælde er tale

om, at selv den presse, der har reproduceret koloni-

ale forståelser og syn, har haft en positiv effekt, idet

de i det mindste har skabt en debat. De har skabt en

opmærksomhedom Grønland i danskeres bevidst-

hed, som ikke var der før, og de har måske gjort det

mere interessant for medierne også at bringe mere

nuancerede blikke på det grønlandske folk og deres

land. Om det er den øgedemediedækning, der har

haft denne effekt, eller om det udelukkende er poli-
tiske hændelser, der har skabt opmærksomhed om

grønlandske forhold, føler jeg mig dog ikke i stand

til at udtale mig om. EH

Eva Waldorff er kandidatstuderende i Kultur- og Sprog-
mødestudier og Journalistik fra Roskilde Universitet og

venstrefløjsaktivist. Hun har beskæftiget sig med medi-

ernes dækning af Grønland hovedsageligt i arbejdet med

projektet: ”Det postkoloniale Grønland—en undersøgelse
af en dansk dokumentarfilm”, i samarbejde med sin studie-

gruppe.



Energipolitikk—førog efter klimakommissionen

ENERGIVISION. Vi har bedt Anne Grete Holmsgaard om at give et bud på, hvad vi kan forvente os af en energipo-
litik, såfremt S-SF kommer til roret. Hun præsenterer os her for en række konkrete forslag, som efter Holmsgaards
mening også nuværende klima- og energiminister LykkeFriis burde ladesig inspirere af.

af Anne Grete Holmsgaard

EGERINGSPARTIERNE har tillagt sig en vældig

Racen:attitude i den energipolitiske
ebat. Den lyderi kort form: Det er gået rig-

tig godt i 00'erne med udbygningen med vedvaren-

de energi (VE)—bedre end i 90'erne —0og Danmark

er et enestående land, der er bedre end alle andre!

Nu lugter selvros ofte lidt råddent, så lad mig starte

med et par oplysninger.

19 % af Danmarks energiforsyning kommer fra

vedvarende energi (VE)—resten fra olie, kul og na-

turgas—i nævnte rækkefølge.Det rækker til en 8.

plads i Europa—efter Norge,Sverige, Letland, Fin-

land, Østrig, Portugal og Rumænien. Den med den

fantastiske fremgang i 00'erne må bestemt også

tages med et stort forbehold. Fra 2002 til 2009 er

VE-andelen vokset med 5,4 procentpoint. Væksten

skyldes især tre ting: 2 havmølleparker,der var be-

sluttet inden regeringsskiftet i 2001, og hvor plan-
lægningen var så langt fremme, at de ikke kunne

aflyses; 2 yderligere havmølleparker,som vi i op-

positionen fik trumfet igennem som prisen for et

bredt flertal i en anden energisag; og vækst i forbru-

get af brænde. Vel ikke ligefrem noget, regeringen
kanbryste sig af.

Det var så et kort tilbageblik. Nu til det fremad-

rettede, der i bund og grund handler om tre store

udfordringer: Vores fælles klima, som er belastet

af faretruende global opvarmning; behovet for at

skabe grøn vækst og nye job samt behovet for uaf-

hængighed af begrænsede og stadigt dyrere fossile

brændsler.

I september offentliggjorde klimakommissionen

sine analyser og anbefalinger, hvor jeg især vil pege

på tre pointer. For det første at det er muligtat slip-
pe helt af med fossile brændsler inden 2050. For det

andet at det ikke bliver dyrere på sigt end at fort-

sætte i fossil-afhængigheden.Og,for det tredje, at

udviklingen ikke kommer af sig selv. Det er derfor

afgørende,at der tages nye initiativer, og at vi kom-

mer hurtigt i gang. Kort tid efter erklærede Lars

Løkke Rasmussen sig så enig i 2050 målet.

Hvis jeg var LykkeFriis, ville jeg betragte begge dele

som en enestående anledning til at fremlægge en

offensiv energistrategi med klare målsætningerfor

de næste 10 år. Målet om at være helt fri af fossile

brændsler i 2050 er naturligvis vigtigt for at have et

pejlemærkeat styre efter, men det er de kommende

10 år, der for alvor skal vise, om derer tilstrække-

lig politisk vilje til at gå til makronerne. Eller om

hovedparten af opgaven skubbes videre til næste

generation af politikere.

Jeg ville starte med at gøre det meget synligt, at

vi kan omstille vores el- og varmeforsyning langt
hurtigere end 2050 og melde ud, at vi går efter, at

el- og varmeforsyningen er 100 % grøn i 2035. Her

har vi den tilstrækkeligeviden og de nødvendige
teknologier til at gennemføre ændringeni løbet af

25 år, og det signal er det vigtigt at få ud til ener-

giselskaber, kommuner, virksomheder mv.. Det er

noget vanskeligere at få transportsektoren ud af

fossilafhængigheden. Her mangler vi endnu modne

teknologier. Elbilen er godt på vej, men dens ræk-

kevidde er fortsat kort, og prisen er høj. 2. generati-
ons biobrændstoffer, dvs. brændstoffer produceret
på biologiske restprodukter, er også på vej, men

biomasse er en begrænset ressource, og vi kan der-

for ikke satse på, at det især er denne teknologi, der

skal løse problemet.

Set med mine øjne skal en offensiv strategi være ba-

seret på 4 indsatser:
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Efteruddannelse af dem, der er

beskæftiget med renovering, samt

bedre kontrol med at kravene til

renoveringer og nybyggeri overholdes

>)

Punkt 1. ENERGIBESPARELSER, så det samlede ener-

giforbrug kommer ned. Investeringer i energibe-
sparelser er den bedste og billigste investering, vi

kan foretage. Markante energibesparelser betyder
desuden, at vi kan ”slippe”med færre investeringer
i VE til erstatning for produktionen baseret på fos-

sile brændsler. Mit mål er at få det samlede energi-

forbrug ned med min. 10 % over de næste 10 år. Det

er kun godt, hvis vi kan nå mere, men 10 % er rea-

listisk. Indsatsen vil være koncentreret om at ”jage

spild”i alle led i kæden fra produktiontil forbrug,
men hovedindsatsen vil være koncentreret om føl-

gende: 1. En styrket indsats for at få renoveret vores

boliger, offentlige institutioner og erhvervsbygnin-

ger. I dag går ca. 40 % af vores samlede energifor-
brug til varme, varmt vand, ventilation mv. i boliger

og bygninger. Potentialet for besparelser er stort,

og det er fordelene også: Lavere energiforbrug ge-

nerelt, lavere energiregning for ejeren/lejeren, bed-

re indeklima, et større marked for lavenergivinduer
mv. 2. Efteruddannelse af dem, der er beskæftiget
med renovering, samt bedre kontrol med at kra-

vene til renoveringer og nybyggeri overholdes, så vi

ved, om vi får det, vi går efter. I dag er der for mange

svigt, og den manglende kontrol betyderreelt, at vi

præmierer dem, der sjusker eller ligefrem snyder

på vægten. 3. En udvidelse af fjernvarmedæknin-

gen. I dag kommer knap halvdelen af vores varme

fra kollektive anlæg, der generelt er mere effektive

end individuelle anlæg.Der er god energiøkonomii

at koble flere på fjernvarmenettet og udvide det til

flere boligområder,men naturligvis skal det ikke ud

i tyndt befolkede egne. 4. En gradvis udfasning af

individuelle oliefyr og gasfyr. Efter min mening kan

det mest fornuftigt ske ved, at vi allerede nu varsler,

at det er helt slut med denne form for varme i hhv.

2025 (oliefyr) og 2030 (gasfyr). Det vil indebære at

flere motiveres til at skifte til fjernvarme (hvor det

Den med den

3 3 fantastiske
fremgang

i 00'erne må bestemt

også tages med et

stort forbehold

er muligt) eller til

en varmepumpe.

5. Anvendelse af

afgiftsdifferentie-
ring for at anspore

til, at man som for-

bruger vælger de

mindst energiforbrugende produkter.

Punkt 2. UDBYGNING MED VEDVARENDE ENERGI, så

vi målrettet går efter at fordoble vores nuværende

VE-andel inden for de næste 10 år. Jeg vil satse

stort på vindkraft, fordi vind er en næsten ube-

grænset og gratis ressource. Der er pladstil flere og

mere effektive møller på land, og der er brug for at

udskifte gamle møller med nye. Mendet største po-

tentiale ligger i havmøller. Prisen for disse er endnu

for høj,bl.a. fordi de store energiselskaber kan tjene
mere ved at bygge havmølleparkeri England. Den

”markedsfejl”skal vi have brudt. Her kan lokale

projekter med kystnære havmøller bidrage, fordi

det tydeligvis er vigtigere for disse projekter at sat-

se på lokalt medejerskab end at satse på særlig høj

fortjeneste. Store mængder vind forudsætter, at vi

løbende videreudvikler vores udlandsforbindelser

og etablerer såkaldte smart-grids, hvor vi i stigende
grad brugerel til transportsektoren og til varme i

varmepumper. Menvind gør det ikke alene. Vi har

brug for at supplere med biomasse (halm, træ, gyl-
le, slam, organisk affald), store solvarmeanlæg og

geotermi (varmt vand fra undergrunden). På sigt
vil solceller formentlig også kunne bidrage væsent-

ligt—og måske bølgekraft. Biomasse er imidlertid

en begrænset ressource. Vi skal bruge vores—og

klodens—landbrugsjord til mange formål: Føde-

varer til verdens voksende befolkninger, biomasse

som alternativ til plast, der i dag producerespå olie,

og biomasse til energi. Vi skal samtidig værne om
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Mendet største potentiale3 ligger i havmøller. Prisen for
disse er endnu for høj, bl.a. fordi

de store energiselskaber kan tjene mere

ved at bygge havmølleparkeri England.
Den ”markedsfejl”skal vi have brudt

klodens biodiversitet, der bidrager til at opsuge
store mængder CO2. Det er derfor afgørende,at vi

forpligter os til, at biomasseanvendelsen skal være

bæredygtig. For kraftig satsning på biomasse vil

desuden ramme os selv i nakken i form af stigende
priser, fordi (alt for) mange lande satser så kraftigt
på netop biomasse.

Punkt 3. TRANSPORTSEKTOREN SKAL UD AF OLIE-

AFHÆNGIGHEDEN. Her er der brug for mange vir-

kemidler. Elbilteknologien er lovende men endnu

i sin barndom. Et andet alternativ er forskellige
former for 2. generations biobrændstoffer produ-
ceret på organiske restprodukter. Det kan være

bioethanol på halm, som Novozymessatser stærkt

på, men det kan også være flydende brændstoffer

fra forgasning af affald og slam eller biogas. Det er

bl.a. derfor en delaf strategien, at vi skal bevæge os

væk fra at brænde vores affald og over til at forgasse
det. Det giver desuden mulighed for at genanvende
fosfor, som om få år vil blive en mangelvare som

”byggesten”i landbrugsproduktionen. Et realistisk

perspektiv vil være at satse på elbiler til person-

transport, at anvende naturgas (i en overgangspe-

riode) til busser og lastbiler og at stile mod, at 2.

generations-brændslerne især skal anvendes til sø-

og lufttransport. Det er samtidig helt afgørende, at

vi satser på at få antallet af kørte kilometer pr. ener-

gienhed op: Betalingsringe om de store byer; mere

pendlertrafik i tog; på sigt eldrevne tog; flere der

vælgercyklen—halvdelen af alle bilture er på under

5 km.; bedre togforbindelser, afgiftsdifferentiering,
så folk vælgerbiler, der kører længerepå literen mv.

Punkt 4. EN OFFENSIV EUROPÆISK STRATEGI, hvor

vi går efter skrappere standarder for alt, der bruger
energi—fra mobiltelefoner til biler, og hvor vi går
efter at danne klubber af lande, der går foran—uden

at slække presset på de andre. En offensiv europæ-

isk strategi indebærer også at få CO2 kvoteprisen
op. I dag er den sålatterlig lav, at den ikke virker

efter hensigten. Hele ideen med kvotemarkedet er

jo at gøre anvendelse af fossile brændsler så dyre,
at investeringerne flytter til de grønne alternativer.

Der er desuden behov for politiske strategier for at

gøre Nord- og Østersøen til store havmølleområder,
der kan levere grønel til Nordeuropa, og for at få ta-

get hul på tilsvarende strategier for Sydeuropa med

sol i centrum.

I, der læser dette, har formentlig hørt både V og K

sige nogle af de samme ting. Menindtil videre sav-

ner jeg den politiske vilje til at rykke på den korte

bane, dvs. de næste 10 år. Det går ganske enkelt

ikke, for uden et stærkt, ekspanderende hjemme-
marked for grønne teknologier mister vi gevinsten
ved at være blandt de bedste. Kampen om at være

førende i det spirende grønne kapløber hård, og vi

kan ikke i længden regne med at fastholde de stær-

keste og mest innovative virksomheder, hvis vi ikke

dyrker vores hjemmemarked. Energipolitik handler

derfor ikke ”kun” om at gå foran i klimapolitik og

om at blive mindre afhængig af stadigt dyrere fos-

sile brændsler. Energipolitik er også en ”driver” i

erhvervspolitikken og i indsatsen for at skabe frem-

tidens job. Em

Oppositionens (Rad., SD, SF, Enh.l.) energivision ”Klima-

Danmark 2050”kan f.eks. findes via dette link: parti.sf.dk/
Default.aspx?func=article.view&id=92617

Anne Grete Holmsgaard er medlem af Folketinget for SF.

Huner partiets klima- og energiordfører og er medlem af

Det Energipolitiske Udvalg, Europaudvalget samt Miljø- og

Planlægningsudvalget.
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Leg og farver i politik og kunst

—Interview med Ole Jorn, søn af Asger Jorn

ASGER JORN ER VERDENSKENDT for sine ekspressionistiske og farvefulde malerier, men Asger Jorn var også

stærkt politisk engageret på sin egen farverige og humoristiske måde, han har bl.a. udsmykketnational arkivet i

Havana, Cuba. I et Interview med sønnen Ole Jorn, går Flemming Larsen fra DET NY CLARTÉ tæt på Jorns holdning
til politik, 1968 og trekantsfodbold.

af Flemming Larsen

om, at kunst og kultur er underlagt politikken.VILKE ERINDRINGER har du angåendedin

fars holdningertil og engagement i politik?

Jorn var ,,en fanatisk kommunist", sagde

Willemijn Stokvis, en velanskreven, hollandsk

kunsthistoriker i et interview om Cobra-maleren

Corneilles død i september 2010. Og hun har

endda skrevet standardbogen om Cobra-grup-

pens historie. Men Jorns radikale kritik af de her-

skende magter var ikke kommunistisk. Som han

sagde «går man ikke til yderligheder, er det ikke

værd at gå».

Han nægtede at tro på, at samfundsstrukturer
eksisterer andre steder end inde i folks hoveder.

Men mennesket er ikke struktureret, det er leven-

de. Det gjaldt om at sætte sig imod alle forsøg på

at påtvinge autoritære, ortodokse udsagn, om

det var stat, parti, kirke eller militær.

I sommeren 1971 sad han en dag og spiste ude

med min søster Bodil. Frelsens Hær spillede og

sang på fortovet og samlede penge ind. Så tog

han pungen frem, og Bodil spurgte, om hanvir-

kelig ville støtte Frelsens Hær? ,,Det er den eneste

hær, jeg giver penge til i dag," svarede han. Han

drev paradokset til en kunst.

Han blev medlem af DKP og modstandsmand un-

der krigen. Før det havde han lært om syndika-
lismen gennem Christian Christensen". Men al-

lerede i 1940'erne havde hangjort op med tanken

Kunstneren støbte ikke kugler i klassekampenfor
det revolutionære parti. For ham var det krea-

tive, altså kunsten i bred forstand, og ikke det po-

litiske, der var det styrende og livsbekræftende

princip i menneskets tilværelse og gerne ogsåi

samfundet.

Huskpå, at han i 1941 som den første oversatte

noveller af Franz Kafka til dansk og anmeldte "1

fangekolonien'. Jeg tror, at han blevled ved vil-

jestærke ledere og følgagtighed i maj 1945. På

Rådhuspladsen i København havde han oplevet

almindelige danskere iført kontormappe og ind-

købstaske spytte i flok på en tysk soldat, så han

drev af slim. Da var det slut med Modstandsbe-

vægelsen. Hanblev allergisk over for dogmatik,

flokmentalitet og fjendebilleder.

I 1962 skrev hani en skarp kritik af de socialde-

mokratiske og kommunistiske fagforeninger og

politikere: ,,Min fremskridtsidé er derfor baseret

på en yderliggående, revolutionær konservatis-

me, idet jeg går tilbage til den første Internatio-

nales sammensætning og påstår, at ingen af dens

tre grundprincipper i dag kan undværes: Anar-

kismen eller princippet for udviklingen af den

personlige frihed, syndikalismen eller udviklin-

gen af kloge, sociale organisationer, og socialis-

men eller erkendelsen af alle sociale fænomeners

sammenhæng."

1 Christian Christensen (1882-1960) havde i årene op til

1918 skabt en stærk syndikalistisk arbejderbevægelse

og blev senere kritisk kommunist. Han skrev de popu-

lære En rabarberdreng vokser op og Bondeknold og

rabarberdreng om sin opvækst.
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hoved med tiden blev til en total, kritisk teori om

den borgerlige kultur i det senkapitalistiske sam-

fund. Da situationismen blev til en abstrakt te-

ori om dentotale revolution med centralkomité,

kongresser og eksklusioner, bakkede handiskret

ud i 1961.Han kunne ikke forlige sig med Débords

kritiske begrebsapparat, for det afskrev enhver

mulighed for at lave kunst: kunst, der bliver om-

Maj /68 i Frankrig
I 1968 var du 18 og din far 54, og I boede sammen

i Paris—hvordan husker du din fars reaktion på

768-oprøret?

Hanstøttede de studerendes krav om bedre ud-

dannelse, men for at være kreative. Jeg tror han

kunne li” paroler som ,fantasien til magten!" |

lighed med andre kunstnere lavede hanfire, sjo-
ve støtteplakater, som blev solgt i en boghandel

på Boulevard Saint Germain—hans blev udsolgt

først. Han var indforstået med kritikken af kapi-
talisme og markedsøkonomi, men lige så kritisk

var han over for den østeuropæiske socialisme.

Hanså "68 humoristisk og distanceret: for meget

venstresekterisme, for meget teori i debatterne

og grupperne, og for lidt kreativitet.

Defire støtteplakater havde paroler, der lignede
de studerendes krav, men stavningen var rad-

brækket, som lidt frit oversat lyder(lidt midtjysk):
»Gnus rammen som gvælerbildet" ,,Ingen stærg

foresdillingsevne uden stærge bilder" ,,Jælb de

studerende, så de ka studer og læri frihe'" ,,Leve

den greative inteligens' pasionerede revolution".

Han var ikke nogen tilhænger af retskrivning

og formelle krav, og radbrækkede gerne både

fransk, italiensk, engelsk og tysk. Hans støtte til

de studerende var i tråd med hans arbejde med

Situationistisk Internationale i 1950'erne og dens

kritik af ,la société du spectacle" (på moderne

dansk: ,,showsamfundet)?”,som i Guy Debords

een.

2 Situationistisk Internationale var en revolutionær

kunstnerisk bevægelse, dannet i 1957 med rødder i

marxismen, anarkismen og avangardismen. To af ho-

vedmændene var AsgerJorn og den franske skribent

og filosof Guy Debord. Sidstnævnte udgavi 1967 en

bog netop med titlen La société du spectacle.

sat i det kapitalistiske ,,;showsamfunde",bliver del

af systemet, altså en vare og dermed ingen kunst.

Denslags logik ville han ikke stå model til.

Trekantsfodbold og barokhumor

I 1964 kom hans pamflet 'De la méthode de tri-

oléctique"—omdentriolektiske metode, som et

sidste indspark i Situationistisk Internationale.

Det var et opgør med dialektikken, en af marxis-

mens grundteser. Dentriolektiske metodes mest

konkrete anvendelse hidtil er trekantsfodbold,
hvor der er tre målopstillet og tre hold på banen:

holdet, der får færrest mål, vinder. Det skulle

nedbryde aggressioner og antagonisme og lade

glæde og samspil ved boldspil genopstå.(Men det

er ikke den antagonistiske model med to delta-

gere men derimod sportens kommercialisering,
der ødelægger glæden, hævder min ven Carlos.

Menhvad ved jeg om fodbold?!) Sagener, at den

triolektiske lære siger, at i kampen mellem to re-

gelrette modstandere kan en tredje part sætte

reglerne ud af spil og frigøre spillet. Sidst blev

trekantsfodboldvist spillet ved kunstbiennalen i

Lyon i september 2009. Og der er faktisk forskere
i post-kolonialisme og idræt, der arbejderseriøst

med Jorns triolektik. Skæg og leg er altid godt.
Ogdet var kunstnerne, de skæve og originaler-
ne, der brød reglerne. Han var jo kunstner, sagde
hanaltid, og ikke politiker.

Og det udsagn var en selvbevidst hævdelse af
det kreatives ret til at stå frit i forhold til det po-

litiske. Han forsvarede derfor den fremragende
USAnske digter Ezra Pound, som var erklæret



fascist og talte i Mussolinis radio til langt ind i

krigen for at få Joe til at holde sig uden for den

krig i Europa, som Joe ikke havde fattet en dytaf.
Min far forsvarede ham som pacifistisk kunstner

og var forarget over, at man havde tvangsindlagt
en kunstner på et sindssygehospital i 10 år, fordi
han var politisk ukorrekt.

Netop i 1968 lavede han og forfatteren Noél Ar-

naud, der også var knyttet til Cobra-gruppen,
ikke tilfældigt en komisk parodi over antropolo-

gen Claude Lévy-Strauss”arbejder i et stort og

gennemillustreret værk f'La langue verte et la

cuite: étude gastrophonique sur la marmytholo-
gie musiculinaire'.3 Et hav af farvelagte billeder

3 Bogens titel er et stort ordspil, og lyder:
La LangueVerte et La Cuite : Etude Gastrophonique
sur la Marmythologie Musiculinaire / Linguophilée

par Asger Jorn; Linguophagée et postpharyngée par

Noét Arnaud. - [s.l.] : Jean-Jacques Pauvert Editeur,

1968. -(Bibliothéque d'Alexandrie Vol. Ill)
For at anskueliggøre ordspil som ,langue verte"

(,slang" / ,slyngelsprog"); ,,cuite" (,,brændert") osv.

samt orddannelser som ,gastrophonique", ,,;marmy-

thologie" og ,musiculinaire" er der tre (omtrentlige)
oversættelser af titlens første del La Langue Verte et

La Cuite : Etude Gastrophonique sur la Marmytholo-
gie Musiculinaire:

1) Rå og kogt tunge: Gastrofonisk Studie om Musikuli-

narisk Grydemytologi
2) Slyngelsprog og fuldskab: Tarmlydsstudie om mu-

sikrøvluft

3) Slang og brændert: Fordøjelseslydsstudie omkring
musikøkkensk grydemytologi
Resten af kolofonen kan oversættes omtrent sådan:

»Ordfremelsket af Asger Jorn og ordgumlet samt ef-

terslugt af Noél Arnaud. Paris: Jean-Jacques Pauvert

Editeur, 1968. (Alexandria Biblioteket Bd. Ill)"
Rabelais (1494-1553), fransk forfatter. I hans bogserie

Gargantua og Pantagruel findes megen latrinær hu-

mor, og lange lister over fornærmelser og bandeord

fylder flere kapitler.

Erik Nyholm og

Ole Jorn i 1965,

der hjælpermed

at iføreAsger
Jorn en ægte

sousafon.

fra alverdens lande og kulturer med tunger i alle

former—lange, stumpe, kløvede og snoede—er

ledsagetaf en vildt fantasifuld snørkeltekst, der

gør nar af antropologernes strukturalisme. En

ophobningaf sjov og leg med en syndflodaf fjol-
lede ordspil og paradokser på en halv snes sprog.

Det er nok den længste vittighed næst efter Ra-

belais . Claude Lévy-Strauss syntes også, det var

sjovt.

En gru-historie fra 'Jfomsvikingernes saga', han

gerne læste op, giver et billede af den tanke, at

skæg og fiduser altid er en mulighed for menne-

sket over for magter og autoriteter og blodig al-

vor. Her kommer den: Efter nederlaget til Hakon

Jarl står Thorkel og halshugger jomsvikingerne
én for én udenet kny fra dem. Så er det turen til

»en ung Mand, som havde et stort hår, der var

gult som silke. Thorkel spurgte som sædvanlig,
hvordan hansyntes om at dø. Han sagde: ,,Levet

har jeg nu min skønneste tid, og ej agter jeg li-

vet kært, nu da sådanne mænd er døde, men jeg
vil ikke, at trælle skulle lede mig til døden, men

en mand, der ikke er ringere end du, og han må

holde håret ud fra mit hoved, og rykke hovedet

til sig, så at håret ikke bliver blodigt." En hird-

mand gik da frem, og tog håret og viklede det

om sin hånd; Thorkel svang så sværdet og hug
til; men da den unge mand hørte hvinet af hug-

get, rykkede han hovedet hårdt til sig, og hugget
ramte hirdmanden, som holdt håret, og Thorkel

hug begge hans arme af i albueleddet; den unge

mand sprang op, og gjorde løjeraf det, og sagde:
»Hvem har hænderne i mit hår?"" Min far syntes,
det var alle tiders.
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Kommunister og kunst

For at vende tilbage til ”68—diskuterede du og din

far begivenhederne, og var der forskelle i jeres op-

fattelse af dem?

oppe i bakkerne, så børnene kunne få frisk luft og

solskin. Det var godt. Men da minfar jo blev ved

Jeg var 18 og havde ikke noget videre forholdtil

det, der skete i Paris, bortset fra det, mine søstre

fortalte mig, som alt sammen var vældigt adre-

nalinfyldt og sjovt. Den antikapitalistiske ånd

havde da ogsåfat i mig, så jeg spurgte minfar,
hvordan han som gammel kommunist havde det

med de rige kapitalister, han omgikkes med. Jeg
tror nok, at jeg var misundelig på dentid, han

tilbragte med blandt andet den stenrige Paolo

Marinotti, en i øvrigt kultiveret og venlig mand.

Hansvarede, at man ikke kunne optræde som re-

volutionær aktivist og samtidig sælge kunst til de

rige. ,,Man spytter ikke i den tallerken, man spi-
ser af," var hans korte svar. Han havde et reali-

stisk forholdtil sin stilling som kunstner i det bor-

gerlige samfund og havde bevidst trukket sig ud

af partipolitik. Han mente, at de kommunistiske

styrer både i Sovjet-Rusland og Kina betragtede
kunst som et nyttigt redskab i klassekampen og

fkulturarbejdere”som arbejderklassens hjælpere.
Menkunst er unyttig per definition, kunst er luk-

sus, sagde han.

Det minder mig om, hvordan vi fik et ordentligt
sted at bo i Italien. Vi var kommet dertil i 1953,

tror jeg, og lånte kunstneren Lucio Fontanas

sommerhus nær byen Albisola i nogle måneder.

Så flyttede vi ind i et lagerrum, der var så fugtigt,
at kalken flagede af væggene. Jeg lå ustandseligt
med bronkitis og mellemørebetændelse. Det var

ikke så godt efter otte måneder på tuberkoloses-

anatoriet ved Horsens Fjord. Men så slog borg-
mesteren i Albisola til. Han var en kommunist af
den gamle skole. Han meddelte minfar, at han

nu for en slik kunne købe et meget gammelt hus

med at være fattig som enkirkerotte, indkaldte

borgmesteren ham igen og erklærede, at Asger

Jorn hermed blev æresborger i byen. Så slap han

da for kommunalskatten. ,,Og det gør jeg ikke,

fordi jeg bryder mig om Deres kunst, Hr. Jorn, det

er slet ikke noget for mig. Det er for deres kones

og deres børns skyld." Og sådan tog man imod

ludfattige indvandrere nordfra i en italiensk

kommune efter en krig, der havde smadret Italien

på en måde, danskere slet ikke kan forestille sig.
Menden kommunistiske borgmesters holdning til
»abstrakt" kunst var linjetro—og tæt på rinda-

lismen, der jo siger: giv folk det, de kan li'—så fik
de hjort ved skovsøen og grædendesigøjnerbarn
over sofaen.

”Go to hell” med Guggenheim-prisen
I øvrigt var min far yderst kritisk over for det

kapitalistiske markeds spekulation i kunst og

kreativitet. Det fremgårtydeligt af bl.a. hans bog
"Værdi og økonomi' fra 1962. I 1962 sagde hannej
tak til Eckersbergmedaljen. Afslog at udstille i

den danske pavillon på Venedigs Biennale. Ogi

1964 satte han trumf på, da hanfik tildelt Gug-

genheim-prisen, der bestod i en guldmedalje og

en stor sum penge. Straks telegraferede hantil

fondens præsident Harry F. Guggenheim følgen-

de rasende ord:

GO TO HELL BASTARD—STOP—

REFUSE PRIZE—STOP—

NEVER ASKED FOR IT——STOP—

AGAINST ALL DECENCY MIX ARTIST AGAINST HIS

WILL IN YOUR PUBLICITY—STOP—

I WANT PUBLIC CONFIRMATION NOT TO HAVE

PARTICIPATED IN YOUR RIDICULOUS GAME.



Guldmedaljen blev, så vidt jeg husker, i øvrigt
snart stjålet fra huset i Albisola. Han var jo imod,
at man overhovedet uddelte priser til kunstnere.

Hvilken målestok afgør, om en kunstner er bedre

end en anden? Da han fik statens livsvarige ydel-
se, gik den videre til Christian Dotremont, en ven

fra 1950'erne.

Jeg vender lige tilbage til de politiske diskussio-

ner mellem minfar og os børn. Min søster Olga
studerede sociologi på Sorbonne og var glødende
maoist. Når min far en sjælden gang var hjemme,
brød diskussionen løs med Olga, som syntes, at

han var blevet ret borgerlig. Han belærte hende

så om, at efter at have læst Marx" Kapital ,,forfra
og bagfra", som han sagde, anså han den kom-

munistiske Internationales marxisme for at have

taget afgørende fejl ved at anse industriarbej-
deren som den, der producerer merværdien. Da

hun talte om udbytningen af arbejderklassen og

de koloniserede folk, svarede han provokerende,
at dem, der blev udbyttet for alvor, var folk som

Johnny Halliday, tidens store franske rock-ikon.

Fordet, der gavrigtig stor profit, forklarede han,
var investering i og udbytning af den kunstne-

riske kreativitet—altså de skabende kræfter i

folket. Over for de profitter, kulturindustrien

kaster af sig, giver fodbolde syet af pakistanske
børn forsvindende lide—om der overhovedet

kan tjenes penge på det… Med andre ord mente

han, at det eneste, der har reel værdi, ligger uden

for markedet, nemlig alt det, mennesker skaber

AsgerJorn ved siden af en sten,

han havde fået fragtet op fra
en bjergbæki Ligurien, som

hanfik udhugget, stillet op og
bemalede i Sejs ved Silkeborg
til minde for syndikalisten
Christian Christensen

og laver udelukkende for deres

fornøjelses skyld, inklusive børn.

Kun det kan forvandlestil varer,

der så giverprofit.

Helt økologistisk skrev han: ,,Rå-

materiale kan ikke, som kapitalister og socia-

lister påstår, være konstant eller gratis kapital.
Råmaterialet er i en fortsat reduktiv proces."
Meni sådan en sammenhæng spiller industriar-

bejderklassen jo ikke nogen revolutionær rolle.

For at sætte det lidt på spidsen hævdede han li-

gefrem at have vendt Marx på hovedet, at have

revideret hans værdilov og dermed erstattet ar-

bejderklassen som dem, der skaber merværdi,

med ,,dem, der får en ny idé, dem, der finder på

nye maskiner og processer, opfinderne. Herer vi

ved den egentlige kilde til den stigende mervær-

di, den menneskelige opfindsomhedog fantasi."
Nemlig ,,den skabende elite", som han i dansk

sammenhæng ønskede samlet i et reformeret
højskolemiljø. Højskolerne skulle være centre

med ,,en progressiv, åndelig, digterisk, kunstne-

risk, filosofisk og nordisk-filologisk ledelse" for
genetablering af en direkte forbindelse mellem

det bedste og det folkelige eller vulgære. ,,Der må

planlægges et gennembrud og udformes en selv-

stændig social struktur, som kun skal varetage
dette ene, i direkte kontakt mellem det højeste

og det bredeste i folkets livsberigelse". Så han

var langt fra marxistiske, men havde dog Marx-

inspirerede samfundstanker.

I øvrigt sagde hantil Olga, at ,,universitetet er

dødt, det har det været længe", og ,,når du er

færdig med studierne, vil du opdage,at du intet

har lært",
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Cuba, kunst og bananer

Husker du noget om din fars Cuba-besøg?

Ja, jeg fik et postkort med et cubansk frimærke

på, der afbildede noget af maleriet ,,Stalingrad",
som er cirka fem gange fire meter stort. Det fri-
mærke var han mægtig stolt af. Så stort et bil-

lede på et enkelt frimærke! Også det komiske i

proportionerne tiltalte ham vist. For kunne man

lave noget sjov, så var han der som en mis. Jeg
husker, hvordan han nogle år tidligere havde

hjulpet mig med at klæbe nogle frimærker indi et

album: en serie værdier fra DDR med helt samme

flymotiv, men selvfølgelig kunne de da ikke alle

flyve i samme retning, nogle skulle da den mod-

satte vej, ikke? Det med at indordne sig lå ikke

rigtigt til ham, og leg og kritik var ét for ham. Han

mente, at den frihed, der var i legen, bragte det

bedste frem i mennesket. Da han komtilbage fra
Cuba, fortalte han begejstret om detdejlige land,

som var så frugtbart, at ,,hvis man stak en fin-

ger i jorden, væltede bananerne ud af ørerne på

én"—nej, det var ikke de dybsindige analyser af

revolutionen, han underholdt med, men han var

rigtig glad for at have været i Cuba. Han havde

leget rigtig godt med gode venner. Det var tyde-

ligt, at oplevelsen havde været et vældigt friskt

pust—også som kunstmaler, og han bukkede da

også snart under for de mange taler på kultur-

konferencen og bad om at komme til at male, og

så gikdet ellers løs.

Krig i Algeriet og Paris

Har du erindringer om din fars forhold til den

verden i øvrigt?

Fra slutningen af 1950'erne boede vi i Paris" 13.

arrondissement—et indvandrerkvarter. Fra slut-

ningen af 1950'erne har vi krig og terror, tortur

og mord i Paris og Algeriet. Da 121 franske kunst-

nere i september 1960 udsendte et manifest, hvor

de krævede, at enhver ,,skulle kunne afgøre med

sin samvittighed, om hanville slå nordafrika-
nere ihjel”,blev de udelukket fra deres pladser,
blandt andet fra forlystelseslivet. I 1963 var kri-

gen på kogepunktet og terroren fra både OAS

gang razziaer med maskinpistolbevæbnetpoliti
mod nordafrikanernes caféer. Det var en grum

stemning. Jeg blev klar over, hvor slemt det var,

da min far en dag kom hjem helt bleg og opre-

vet. På vej hjem til fods var en bil kommet kø-

rende og havde fyret med maskinpistol lige ind

i de forbipasserende på fortovet. Min far nåede

at kaste sig ind i en port og kom ikke noget til.

Menhan var rystet, og situationen var faktisk al-

vorlig. Med hans kommunistiske fortid—jeg tror,

at han på det tidspunkt stadig betalte kontingent
til DKP, så at sige anonymt—og som fremmedi

Frankrig var hans opholdstilladelse alt andet

end sikret. Jeg ved, at han i alle de år, han boede

i Frankrig, hadede at skulle op til la Prefecture"

for at forny opholdstilladelsen: intet var givet, og

slet ikke i '68, hvor udlændinge, der var lidt for

politisk aktive, blev udvist med dagsvarsel. Det,

indvandrere igen idag bliver udsat for. Jo, jeg er

overbevist om, at han altid havde et meget kritisk

syn på imperialisme og kolonialisme, som vi nu

opleveri Irak og Afghanistan—fordet er koloni-

alisme—og undertrykkelsen af de koloniserede.

Hanvar jo selv immigrant, og hans retssikkerhed

var til at overskue, det var han meget bevidst om.

Mentilbage til de 121 franske kunstneres aktion

og sortlistning. Den tillagde han en særlig be-

tydning: ,,Denne lockout virkede så lammende,

at man var nødt til at kalde dem tilbage. Dette

viser, hvad en lille elitestrejke kan afstedkomme.
Det er på tide, at den skabende elite bliver klar

over sin magt, kræver ret og gørsin pligt over for

folket.”Det er afskedssalutten i hans bog 'Værdi

og økonomi', udsendt på Borgens Forlag i 1962
som , meddelelse nr. 2" fra Skandinavisk Institut

for Sammenlignende Vandalisme og ,,Foreningen

for ung dansk kunst".

Som man kan se af alt dette, fanatisk var hanslet

ikke, men radikal, jovist, men på legens og krea-

(den franske højreorienteredemilits, der mod- tivitetens barrikader! E

arbejdede algiersk uafhængighed) og FLN (den

socialistiske, nationale befrielsesfront i Algeriet)
allerværst—husk på, at hundredvis af algeriere
var blevet dræbt i Frankrig, og snesevis af dem Flemming er psykoanalytiker og bachelor i samfundsfag,

druknede i Seinen. I 1962 og 1963 var der gang på desuden sidder han i redaktionen for Det Ny Clarté
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2001 HENVENDTE JORN-EKSPERTEN Troels

Andersen sig til Ole Sohn (stifter af Forlaget
Sohn), fordi han var bekymret for en række

unikke vægmalerier af Asger Jorn i Havana, Cuba.

Efter at have konstateret værkernes truede til-

stand indstiftede Ole Sohn en støttekomité, der fik

rejst penge til en smuk restaurering af malerierne.

Som bieffekt kastede arbejdet en pragtfuld bog af

sig—Jorn i Havana.

AsgerJorn var blevet inviteret til en cubansk kul-

turkongres i 1968 af de cubanske myndigheder. Af

andre deltagere kan nævnes internationale navne

som forfatterne Hans Magnus Enzensberger, Jean-

Paul Sartre og Pablo Neruda. Fra Danmark del-

tog forfatterne Ivan Malinovski og Jens Branner,

etnografen Werner Jacobsen, redaktøren Bente

Hansen—og så har bogen glemt at nævne journa-
list Jens Lohmann. Jorn trættedes dog hurtigt af

detofficielle programs taler og fik udvirket, at han

i stedet kunne udsmykke det historiske revoluti-

onsarkiv med vægmalerier.Det blev til en række af

slagsen fra gulv til loft, et enestående Jorn-værk for

eftertiden.

Bogen Jorn i Havana består dels af tekst og dels af

farvefotografier af en række udsnit af billederne.

Hovedteksten er skrevet af Troels Andersen, men

suppleres af tre interviews med cubanere, der i be-

gejstrede vendinger mindes Jorns arbejdsproces og
samværet med ham. Teksterne præsenteres både på
dansk og engelsk, idet Jorn-kenderen Peter Shield

har stået for den engelske oversættelse. Bogen ud-

kom første gang på dansk i 2005, men den bliver

genoptrykt i februar 2011 med et nyt afsnit om

selve restaureringsarbejdet, der blev færdiggjort
februar 2009.

Troels Andersen, tidligere direktør for Silkeborg
Museum og blandt andet kendt for sin Jorn-biogra-
fi i to bind, beskriver Jorns kunstneriske udvikling
samt selve vægmalerierne.Det er som sædvanligt
en fornøjelse at læse Troels Andersens insigtsfulde
betragtninger.

Brian Rasmussen står for to vigtige dele af bogen,
nemlig for de mange farvefotos af maleriudsnit

samt for interview'ene med de tre cubanere. Han

har helt klart stor sans for at vælge udsnit, som i

sig selv fremstår som små malerier med enten et

genkendeligt motiv midt i de jorn'ske abstrakte far-

veeksplosioner, eller også netop med en meget fin

farvesammensætning.

Jorn er ikke altid umiddelbart forståelig. Således
fortæller den cubanske fotograf Raul Corrales, at

han havde sagt til Jorn: ”Jegforstår ikke, hvad det

er, du maler?” Asger Jorn forklarede ham, at det

sorte udtrykte diktaturets kræfter, mens den cu-

banske revolution blev malet i rødt og grønt. Cor-

rales erindrer, at Jorn kaldte et af malerierne ”Re-

volutionsfesten” og et andet for ”Triumfen i Sierra

Maestra Bjergene”.

De interviewede cubanere har i tilbageblik mange
rosende ord at sige om den danske, verdensberømte

kunstner. De begejstredes både over hans arbejdsi-
ver (undertiden til langt ud på natten) og over hans

vindende væsen. Og så er de tydeligvis også stolte

over, at en verdenskendt kunstner har viet deres re-

volution disse værker.

Hvad var Asger Jorns holdning til den cubanske re-

volution, der allerede en del år før 1968 var blevet

erklæret socialistisk? Jeg har ikke kunnet finde no-

gen direkte udtalelser fra Asger Jorns side. Førom-
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En intellektuel arbejder
”Kæmpfor fanden! Kæmpfor alt, hvad du har kært.”
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ET ER I DE SIDSTE ORD i Mattias Tesfayes

Ds Vi er ikke dyr, men vi er tyskere. Jeg

sagde til mig selv, efter jeg havde læst den

sidste side, at alle, som jeg kender, skal læse bogen.
Mattias har for det første tænkt over sine egne op-

levelser som arbejder, og for det andet har han læst

så utroligt mange bøger,og han har reflekteret over

de mange ord han har læst. Han viser sig på bedste

vis som en intellektuel arbejder.

Dette er en bog, som man skal tænke over som so-

cialist, fordi det lykkes Mattias at give nogle nye

tanker, og det er en velskrevet bog, som stiller de

væsentligespørgsmål.Det er dog indlysende, at han

ikke rigtigt giver klare svar. Dels fordi det er svært

at give svarene, og dels fordi han som medlem af

SF ikke rigtigt kan eller vil give svarene. Men han

prøver—og prøver godt—at give os en gennemar-

bejdet historie om det komplicerede samfund, som

vi lever i dag.

Mattias tager udgangspunkt i sit eget liv som murer

og faglig sekretær i 3F (Bygge, Jord og Miljø fag-

foreningen i København). Han har oplevet utallige

gange, at hans kollegaer bliver presset på løn og

arbejdsforhold, blandt andet på grund af de mange

udlændinge, som kommer til Danmark og er parate
til at arbejde for meget lavere lønninger, end de

normale danske overenskomster sikrer. Lige som

han har oplevet forskellige lønarbejdere, som bliver

presset. For eksempel chauffører og rengøringsfolk,
som har svært ved at få lønnen til at slå til, hvis de

skal overleve.

”Working poor”
Med utallige eksempler fra rundt omkring i verden

kan vi i dagens kapitalistiske samfund konstatere,

at tusindvis af arbejdere er en del af det, vi kan kal-

de ”workingpoor”,altså mennesker med lønarbej-

de, der alligevel ikke harråd til et føre et anstændigt
materielt liv. Og ikke mindst kanvi se, at working
poor står på dørtærsklen til det danske arbejdsmar-
ked. Ikke alene handler det om udenlandske fattige

arbejdere, men mere og mere også om indfødte

danske arbejdere.

Mattias konstaterer, at vi har forsvarsbastioner i

form af fagforeninger for de ufaglærte, i overens-

komster og en relativ høj organisationsprocent.
Men i forlængelse af dette kan vi se, at forsvaret

begynderat smuldre.

Mattias giver os så et historisk tilbageblik, bl.a. gen-

nem sin mormor og mor, som fortæller fra deres

arbejdsliv. Det er to generationer som har formet

nutidens samfund på godt og ondt. Det godeer, at

mange af dem har kæmpetfor at skabe sig et godt
liv og et godt arbejdsliv. Det onde er, at de uden at

ville det, har skabt et samfund, hvor udviklingen

glider almindelige mennesker af hænde.

Hangiver os nogle billeder på mennesketyper, som

bliver skabt i takt med samfundets nyere historie.

De bliver fremstillet lidt firkantet som evigheds-
studenterne, romantikerne, forbrugerne og sofady-
rene. Men uanset hvad, så kender vi alle den slags
typer, og de er bærere af en del af problemet med

samfundets udvikling, hvor vi arbejdere er påvej til
at tabe.

Dentredje vej
I forlængelse af dette giver Mattias os en præcis

beskrivelse af Socialdemokratiet, som gennem det

sidste århundrede har været det største arbejder-

parti. Det har været det reformistiske parti, som

gennem klassekompromis'er har forsøgt at for-



svare arbejderbefolkningen over for kapitalismens
udbytning. Men i 1980'erne og i 1990'erne udvik-

lede Socialdemokratiet det, der kaldes den ”tredje

vej”.Socialdemokraterne har opgivet målet om at

ville forandre samfundet hen imod den demokrati-

ske socialisme, men vil i stedet forvalte en ”men-

neskelig”kapitalisme. De har nu som målsætning,
at den fri konkurrence skal være drivkraften for et

rigere liv for alle. Derfor bakker de helhjertet op om

udliciteringer og international fri konkurrence, for

eksempel gennem Eu. Det blev udmøntet af Tony
Blair i England, af Gerhard Schråder i Tyskland og,

vil jeg tilføje, af Nyrup-regeringen i Danmark.

Et godt arbejdsliv
Det er noget af det centrale i bogen. Det er det vig-

tigste for os som socialister, at vi kan og skal forstå,

hvad udviklingen i Socialdemokratiet betyder for os

som ”venstrefløjen”.Vi har et Socialdemokrati, som

er det største arbejderparti, og vi har også en bety-
delig venstrefløj (SF og Enhedslisten). Vi skal for-

stå, at toppen i Socialdemokratiet går varmt ind for

den tredje vej. Hvad vil de menige arbejdere? Efter

min mening skriver Mattias nogle af svarene rundt

omkring i bogen. Nogethan kredser om er, hvad det

vigtigste ved arbejdslivet er i dag. Det handler om,

at vi alle skal være glade for vores arbejde. Som når

han vender tilbage til Phillips-strejken i 1950'erne,
hvor de kvindelige arbejdere blev ”sure over værkfø-

rernes behandling af dem. Eller hans samtale med

nogle udlændinge, som arbejdede for utroligt lave

lønninger. De vil bare have et godt arbejde—i mod-

sætning til arbejdet i deres hjemland.

Det er noget af det centrale for arbejderne i dagens
kapitalistiske samfund. Vi ønsker os et arbejde,
hvor vi glæderos til at gå på arbejde, og hvor vi også

går glade hjem bagefter.

Organisér
I den forbindelse peger Mattias på en særlig type
blandt arbejderne, som han kalder ”deltagerne”.
Han tager udgangspunkt i en oplevelse, han har

haft i England, hvor han lærte om en ny fagfor-
eningsstrategi —Organizing modellen.  Fagfor-
eningsmedlemmer får arbejderne til at tage deres

arbejdsliv alvorligt og arbejde sammen med deres

kammerater for at vinde små delsejre.

Jeg er selv uddannet som ”Organizer”,og jeg har

arbejdet som en sådan. Mine oplevelser som Or-

ganizer ligner meget dem, som Mattias har haft i

England. Derfor forstår jeg, at Mattias er blevet lidt

mere optimistisk, når han kalder dem, som organi-
serer deres kammerater for ”deltagerne”.

Men desværre overvurderer Mattias det, når han

umiddelbart kalder deltagerne for socialister. Det

er rigtigt, at mange af dem kan blive socialister.

Det vigtigste er, at vi som socialistiske praktikere
bruger deltagernes egne oplevelsertil at vise dem,
hvordan de gennem organiseringen af deres kam-

merater udfordrer udbytterne i praksis. Og lige så

vigtigt er det, at vi kan organisere Organizerne dem

sammen med alle andre socialister.

Ind i kampen
Det mest ærgerlige ved bogen er, at Mattias ikke

har tænkt længere end til at konstatere, at vi skal

have en fundamental ændring af samfundet, hvis

vi skal have et bedre liv. Hvordan pokker kan han

så have valgt at være medlem af SF, som har lagt
sig rigtig tæt på Helle Thornings Socialdemokrati?.

Han beskriver meget nøjagtigt, at Socialdemokra-

tiet modarbejder ”deltagerne”i al almindelighed og

socialisterne i særdeleshed.

Jeg er jo medlem af Enhedslisten, og jeg synes, at vi

også har nogle tendenser, som peger i den samme

retning . Menjeg bliver nødt til at sige til Mattias,

at Enhedslisten er det eneste socialistiske alterna-

tiv til den ”tredjevej”.Vi har i Enhedslisten rigtig

meget brug for medlemmer som Mattias, som en

deltager og som ensocialist. Han skal være velkom-

men som deltager i kampen. E

Jørgen Arbo-Bæhr er Folketingskandidat og tidligere med-

lem af folketinget for Enhedslisten
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Undercover i det århusianske nazimiljø
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Forklædt som nazist — en Århushistorie
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ODBOLDKLUBBEN AGF'S højreradikale hooli-

MHgangruppering White Pride er berygtet for

utallige overfald på indvandrere og venstre-

orienterede i Århus samt for deres ideologiske for-

bindelser med den nazistiske forening Vederfølner.

Medderes aktiviteter inden og uden for AGF's sta-

dion har de højreekstreme voldsmænd forvandlet

Århusfra smilets til voldens by.

I al hemmelighed valgte den tidligere landsholds-

svømmer, 21-årige Charlotte Johannsen, i 8 måne-

der fra efteråret 2008 til sommeren 2009 at infiltre-

re det voldelige miljø ved at blive venner med bl.a.

”Dollar”, ”Diesel” og ”Føreren”. Indtil hun udgav
en bog om det, har Charlotte holdt sine oplevelser

hemmeligt for selv de allernærmeste.

Hendes bog FORKLÆDT SOM NAZIST — EN ÅRHUSHI-

STORIE er beretningen om en utrolig modig bedrift

af en ung pige, og giver et sjældent personligt ind-

blik i volden, radikaliseringen, sammenholdet og

hadet i det ellers så lukkede miljø.

Bogen 'FORKLÆDT SOM NAZIST” har vakt en del op-

sigt. Charlotte Jensens fortælling skildrer et miljø,
der ellers "kun” kommer til syne gennem research-

arbejde og journalistik.

I Politiken konstaterede anmelderen, at der ikke var

det store nye. De briller, anmelderen havde på, var

nok ret præget af, at han åbenbart har fulgt godt
med i dagspressen og velsagtens også research-

gruppen Redox's arbejde.

Det er til dels korrekt, at det er småt med ny hård”

information for dem der har fulgt området, men

denstørste fortjeneste er at bogen bringer informa-

tion om det ekstreme højre ind i de små hjem og

dermed udfylder en vigtig oplysningsopgave.

Mender er også en enkelt ting, der ikke er blevet

bemærket endnu. Lad os kalde det Balkanforbin-

delsen.

Hen mod slutningnen af den tid hvor Charlotte Jo-

hansen infiltrerede miljøet planlagde Vederfølner

en tur til Serbien. Det er tyderligt at det ideologiske
godsi stort omfang leveres af Den Danske Forening,
og Balkan fremhæves som et eksempel på hvad der

sker, når muslimerne tillades at eksistere—i den

ekstreme højrefløjs udlægning er der tale om, at

muslimerne søger at udslette kristendommen og

de kristne. Desværre nårvi ikke at få nærmere in-

formation om turen til Serbien, da det er på dette

punkti fortællingen,hvor Charlotte Johannsen må

stoppe sit forehavende. Så hvad der er foregået på
Vederfølners sommertur til Serbien ved vi ikke.

Menderfor er det nu stadig interessant, fordi Ser-

bien og Balkan er et fælles referencepunkt for ad-

skillige grupperinger på den yderste højrefløj i Dan-

mark, lige fra Den Danske Forening, White Pride,
over Vederfølner og ikke mindst for Dansk Folke-

parti og deres udenrigspolitiske ordfører Søren

Espersen. Sidstnævnte er af journalisten Jørgen

Dragsdahlblevet kritiseret for at have standpunk-
ter, der blandt andet inkluderer benægtelse af mas-

semord på muslimer.

Det lader til at den yderste højrefløj i Danmark ser

Serbien og Balkan som et forvarsel om hvad der

må komme—og det uundgåelige er åbenbart en

form for religions- eller racekrig mellem kristne

og muslimer. Det er ikke svært at finde den ene

paranoidt-racistiske ytring efter den anden fra di-

verse højreorienterede, Dansk Folkeparti inklusiv.



Til gengæld har vi endnu til gode systematisk at få

kortlagt Danmarks yderste højrefløjs ideologiske
væbning, netværk og ikke mindst forbindelsen til

Balkan og Serbien. Hvor dybtstikker forestillingen
om en kommende religions- eller racekrig i Dansk

Folkeparti og deres front-organisationer? Hvilke

forbindelser findes der mellem den yderste højrefløj
i Danmark og på Balkan? Hvilke 'forholdsregler',
om nogen, er den yderste højrefløji Danmark i gang
med at tage?

Charlotte Johannsen har med sin infiltration af det

højreekstreme miljø i Århus ydetet vigtigt bidrag
til kampen for demokrati og mod fascisme og ra-

cisme—spørgsmålet om forbindelsen til Balkan er

endnu ubesvaret. Undertegnedeser frem til at den

bog bliver skrevet—og lad gerne det være en opfor-
dring til yderligere research. E

Peter Bofils er historiker og skribent for Det ny Clarté
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Møgkællinger—medfuld fart og fare for overspisning
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ENS JEG VAR VEDat læse Gretelise Holms

M:: krimi MØGKÆLLINGER, kørte jeg en

sen aften med regionaltoget mellem Vo-

jens og Fredericia. En ung mand, som var velklædt

men tydeligt påvirket af narko, gik hvileløst rundt

i togvognen, hvor jeg sad. Jeg var bangefor at få

øjenkontakt med ham, ligesom den unge pige over-

for mig var det. Det var tydeligt, at hans humør var

dårligt, og at han var meget aggressiv. Umiddelbart

efter ankomst til Fredericia steg den unge mand ud

af toget og slog en ung kvinde hårdt i ansigtet, så

hun faldt bevidstløs om på perronen. Næste dag
kunne jeg læse efter en kort søgning på nettet, at

der var tale om kæresteproblemer,og episoden blev

omtalt som 'Uro på Fredericia Banegård”,selv om

den rette overskrift burde havde været: 'Grov vold

mod sagesløs'.

Det var en chokerende oplevelse, som det altid er

når man oplever afstumpet vold på tæt hold, og som

det altid er, når man mindes om, at fysisk styrke og

overlegenhedalt for ofte bliver den afgørende(af)-

magt. Menhelt galt er det da, når en episode som

vold mellem kærester dysses ned som uro, og når

mænds vold mod kvinder, de kender, betegnes som

noget helt andet end det det er, nemlig overgreb af

værste skuffe.

I relation til Gretelise Holms krimi med den spæn-

dende titel: MØGKÆLLINGER, er det præcist temaet

om mænds vold mod kvinder, der rulles ud i en

stærkt underholdende fortælling, som tager alle de

kønspolitiske temaer op, der vedrører mænds magt

over kvinder. Forstået som fysisk overmagt. Men

også religiøst vanvid, kvinders trang til hævn, eli-

tens magt over folket og kvinders af og til grænse-

løse kærlighed til selv de mest troløse og skvattede

mænd tages op som tema i denne krimi.

Sproget er legende let og flydende, og det betyder
at man begærligt sluger side efter side i jagten på at

alle tråde redes ud.

Skal der falde et kritisk ord eller to, så er det, at der

er og bliver for mange tråde at rede ud i denne hi-

storie: At den vil for meget. Som genre kan krimien

meget, som vi har set det med de svenske femi-kri-

mier, også i form af Stieg Larsson, hvor samfunds-

kritik, ligestilling, kærlighed og organiseret krimi-

nalitet går hånd i hånd. Menalligevel er det noget af

en mundfuld, når man som Gretelise Holm gerne vil

omkring både mord, voldtægt, kvindekamp, retssy-

stem, fængselsvæsen,religiøs fanatisme og hoved-

person Karin Sommers egen personlige sorg i én og

samme bog.

Nårdet så er sagt, er jeg kisteglad ikke hver, men

hver eneste gang, kønspolitiske temaer tages op i

skønlitterær form. Det er så vigtigt i et land som

Danmark, hvor der stadig soves tornerosesøvn i

skøn forvisning om, at mangel påligestilling er for

folk fra fjerne egne og langt nede i Afrika. I Dan-

mark er det så godt som umuligt at få sat gang i en

debat om, at der kun på papiret er lige muligheder

og lige rettigheder for mænd og kvinder. Det er altid

de andre der har et problem. Selv om vi hverken har

ligeløn,ligelig repræsentation i råd, nævn og besty-
relser eller lige stort held med at begrænse mænds

vold mod kvinder, så er det så godt som umuligt at

rejse en reel ligestillingsdebat i Danmark.

Netop derfor er det også så befriende når Gretelise

Holm sætter en dagsorden i underholdende form,

som læses af forhåbentligt mange. Der er i sandhed

tale om en både morsom og sarkastisk tilgangtil

møgkællingerne i denne bog, og de mænd, der skal

forestille at have overtaget og overmagten, skildres



som i bedste fald vattede, i værste fald

direkte ude af stand til at føle empati med

andre end de unge mænd, der på bestialsk vis

mærker kniven mod, ja ikke struben, men så

mod noget andet.

Det skønne ved denne historie er måden hvorpå

alting vendes op og ned, og det triste er, hvordan

det alligevel ikke giver sig udslag i en anden praksis
omkring mænds vold mod kvinder. Selv i 2010 er

voldtægtsmandens retssikkerhed alt for ofte væg-

tet højere end offerets, og vold betegnes stadig som

husspektakler så længe volden holdes indenfor par-

forholdet og hjemmets fire vægge. Godt at Holm

tager bolden op for på ny at skabe debat om et stort

samfundsproblem. En dag må del vel lykkes at se

på mænds vold mod kvinder i en anden og mere al-

vorlig optik.

Alt i alt er der tale om rigtig

god underholdning, som dog
med fordel kunne have begrænsetsig
til at ville lidt mindre—måske udelukkende

med det rene plot og det kønspolitiske for øje.

Skønhedsfejl som at dommerens kone i starten

hedder Louise og senere på mystisk vis er omdøbt

til Lotte lever man med, netop fordi Gretelise Holm

skriver så siderne flyver og stemningen fortættes

mere og mere. Her er tale om god efterårs-u-hygge
med et trods alt temmelig klart budskab! Ea

Pernille er medlem af Folketinget for SF og er ligestillings-
ordfører
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Voldelige ideer
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An Intellectual History
of Terror

VOLDENS VÆSEN fascinerer og skræmmer, men

samtidig er og har vold altid været en del af tilvæ-

relsen. I en flot, international udgivelse byder den

danske idéhistoriker Mikkel Thorup ind på voldens

væsen og dens sammenhæng med terror såvel som

statsmagt.

VAD KAN MAN LÆRE af at studere vold, ikke

Hess som selve hændelsen, men mere

den logik der ligger bag handlingen, og

som for så vidt er med til at forme vores indtryk
af volden? Dette svære, men desværre også evigt
aktuelle, spørgsmål kan man søge svar på i Mikkel

Thorups nye bog. Det engelske forlag Routledge har

i serien Critical Terrorism Studies antaget Thorups
bud på en uortodoks historie om terror og vold, der

fokuserer på de ideer og forestillinger, som lurer

under overfladen og bidragertil at forklare, igang-
sætte og ikke mindst legitimere voldshandlinger.

Voldslegitimering er i høj grad et moderne fæno-

men. Fokus i bogen retter sig derfor i overvejende

grad mod modernitetens vold, herunder hvordan vi

er nået frem til at betragte vold som en undtagelse

og nærmest en skandale. Hvor det tidligere blev

anset for en uundgåeligdel af livet, så bliver vold i

moderniteten snarere set som et produktaf det so-

ciale. Fortællingen om og retfærdiggørelsenaf mo-

derne vold må derfor i langt højere grad præsentere

sig selv som en anti-vold, det vil sige, som noget der

forsøger at sætte en stopper for en voldelig situa-

tion. Ironisk nok har dette ofte givet anledning til
endnu mere vold, for snarere end reelt set at be-

grænse vold, så indeholder den moderne tænkning
om vold tilsyneladende uanede muligheder for at

fremføre argumenter for netop vold, som et middel

til at hindre mere og værre vold. Det er denne ar-

gumentspiral, som Thorup på yderst kyndig vis for-

følger,eftersom pointen består i at insistere på det

analytiske potentiale i at se bort fra handlingens
anatomi og se på tænkningen bagved; deraf bogens
titel. Dette er vel også den idéhistoriske præmis for

overhovedet at beskæftige sig med emnet.

I bogen tages læseren med ud på en lærd rejse, som

strækker sig over talrige eksempler og bugter sig
som en både udbytterig og fordomsfri gennemgang

af voldens idémæssige historie. For dem derallere-

de har stiftet bekendtskab med Thorups udgivelser
på dansk, kan bogenføles lidt som en greatest hits

opsamling, meget af det beskrevne lyder således

som numre vi allerede har lyttet til. I det store bil-

lede ændrer det dog ikke på netop denne udgivel-
ses potentiale, når Thorup nu på engelsk under ét

samler de ting han har arbejdet med i en årrække i

dansk sammenhæng. I den forstand kan man sige
at opsamlings-cd'en er udstyret med solide bonus-

numre, ligesom der intet forgjort er ved at sende

noget gammelkendt ud til et internationalt pub-
likum. Så har vi jo ligesom noget at snakke videre

om. Ogde her ting er i høj grad værd at snakke om.

Et spørgsmåli den kritiske ende er dog, om bogen
i det hele taget handler om terror, sådan som tit-

len ellers synes at indikere? Det gør denselvfølgelig

også, men mest af alt er fokus på voldslegitimering
gennem tiden. 'Terror' i sine mange forklædninger
er kun ét element blandt flere, hvorfor titlen kan

fremstå lidt skæv, selvom den da er virkningsfuld.
Undertitlen giver omvendt fint indtryk af hvad

det hele handler om—det analytiske omdrejnings-
punkter statens forhold til vold, dels som modtager
og dels som igangsætter.

Staten er således fikspunktet, netop fordi den mo-

derne stat har udviklet sig til en 'voldeligt privilege-



ret” aktør, altså som den der fastsætter normer om-

kring voldsudøvelse og tilskriver sig selv et rum for

legitim voldsudøvelse, der står i skarp modsætning
til alle andre aktører, som fortsat begår den 'skan-

daløse' vold. Det fordomsfri i bogen består netop
i antagelsen om, at volden er den samme, uanset

hvem der begår den, men at der blot er stor forskel

på hvem derhistorisk har haft magt og dermed ret

til at definere lige netop sin vold som denrigtige el-

ler tilladelige. Her er staten i moderne tid blevet det

voldelige vokabulariums udgangspunkt, som alle

aktører må forholde sig til.

Der er ingen tvivl om, at Thorup, ligesom i sin tidli-

gere bogPirater, terrorister og stater fra 2008, gør

en dyd ud af at udforske dette betændte emne ud

fra talrige eksempler og historiske dybdestudier.
Pointerne er derfor hele vejen båret godt igennem
af et fokus på udvikling over tid, dels af selve begre-
berne og dels af den aktive handlen og tankegang
som begrebsudviklingen fører med sig. En anke i

forhold hertil, hvilket til dels også gælder den tid-

ligere danske bog, er de lidt forvirrende sammen-

hængei det store og i det små, som Thorup insiste-

rer på at drage frem. I det små grundes de mange

eksempler på voldslegitimering ofte i en lind strøm

af citater, på dette mikroniveaw bliver man derfor

let forpustet. Der gås kun sjældent i dybden med

de konkrete citater, som godt nok alle virker uhyre
relevante, men hvis hastighed og volumen simpelt-
hener for højt skruet op.

Derudover fremstår variationen imellem bogens
fire hovedafsnit til tider lidt for stort, hvert afsnit

er på sin vis sit eget lille studie, hvor eneste fæl-

lestræk er fokus på de sproglige forskydninger om-

kring vold samt udviklingen i skellet mellem regu-

lær/legitim og irregulær/illegitimvold. Hver for sig
er de enkelte afsnit eksemplariske og velfunderede

indføringer i hvert sit nøje udvalgte aspekt af det

overordnede emne, men samlet set fremstår bogen
lidt for uegal og fornemmelsen af at læse en sam-

menhængendeanalyse halter lidt. Så meget ind-

rømmes da også i sidste kapitel, hvor der ikke gøres

forsøg på at samle op og konkludere.

Ingen tvivl skal der dog være om, at Thorups bog
er længder foran den diskussion der foregår her-

hjemmeom de her ting. At bogen samtidig udgør et

nuanceret og væsentligt bidrag til den forsknings-
mæssige indsats er ubetvivleligt, al den stund at

meget af det der udgives om emnet mest har ka-

rakter af enten navlepilleri eller behagesyge overfor

staten (arbejdsgiveren!).

Mest af alt er bogen et solidt studie, der fint kan

indtage hovedstolen blandt lignende studier. Lur

mig dog, om ikke dener så tilpas historisk bevidst

og kritisk anlagt, at den lige netop ikke vil få no-

gen større offentlig udbredelse trods sit højaktuelle
emne, af den simple grund at sådanne kvaliteter i

sammenhængenvold-terror-stat ikke just er velset

på bjerget. Ærgerligt,for der er meget atlære.. M

Marc Grønlund studerer journalistik ved Aarhus Universitet

og har tidligere været med i redaktionen af Det Ny Clarté
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