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. september, 

Under navnet „Task Group Ferret“ deltog 
102 danske soldater i 2002 i ”Operation 
Enduring Freedom”, som var kodebetegnel-

sen for den amerikansk ledede jagt på al-Qaeda og 
Osama bin Laden i Afghanistan. Deres opgave var 
at fange de ansvarlige for terrorangrebet på USA d. 
11. september 2001, og lukke al-Qaedas trænings-
lejre m.v. (Charlotte Aagaard, Information1). Det 
er ikke oplyst, hvor mange danske soldater der har 
deltaget i denne del af de militære operationer i de 
efterfølgende år. 

Juridisk, politisk og moralsk tager Danmarks del-
tagelse i krigen i Afghanistan udspring i aktiverin-
gen af artikel 5 i NATO-traktaten. Dette skete – for 
første gang i alliancens 51-årige historie – ved et 
møde i Det Nordatlantiske Råd i Bruxelles den 12. 
september, 2001. Det var mindre end 24 timer efter 
terrorangrebet på USA. Efter mødet udsendtes en 
pressemeddelelse, hvor der bl.a. stod:

”....hvis det kan fastslås, at dette angreb på USA 
blev styret fra en magt uden for alliancen (”was di-
rected from abroad”), skal angrebet betragtes som 
en handling omfattet af artikel 5 i NATO-traktaten, 
som stadfæster, at et væbnet angreb på én eller 
fl ere af de allierede i Europa eller Nordamerika skal 
betragtes som et angreb på dem alle” (forfatterens 
oversættelse).2

Det bemærkelsesværdige ved denne meddelelse er 
forbeholdet ”hvis”. Man havde åbenbart en skyldig i 
kikkerten, men manglede blot beviserne.

Frank Taylors rapport
Disse beviser blev tilsyneladende forelagt NATOs 
Råd ved et lukket møde d. 2. oktober i Bruxelles af 

Frank Taylor, som var embedsmand i det amerikan-
ske udenrigsministerium med titel af rejsende am-
bassadør.3 Frank Taylors rapport er omgærdet af en 
vis mystik. NATOs generalsekretær Lord Robertson 
holdt efterfølgende en pressekonference, hvor han 
forklarede, at rapporten var – og vedbliver at være 
i 30 år – hemmeligstemplet. Lord Robertson kunne 
kun viderebringe hovedkonklusionen: 

”Vi ved, at de personer, som udførte disse angreb, 
var en del af det verdensomspændende Al-Qaeda 
netværk, som ledes af Osama bin Laden og hans 
næstkommanderende, og som beskyttes af Tale-
ban” (forfatterens oversættelse).4

Endvidere meddeltes:
”På baggrund af denne rapport er det nu blevet fast-
slået, at angrebet mod USA d. 11. september blev 
dirigeret fra en fremmed magt (”directed from abro-
ad”), og at handlingen derfor er dækket af artikel 5 
i NATO-traktaten.”

Det fremgår også af NATOs pressemeddelelse, at 
der blev givet briefi nger i de nationale hovedstæder, 
hvilket vil sige også i København. Dagen efter, d. 3. 
oktober, blev Det Udenrigspolitiske Nævn oriente-
ret4 og – må man formode – fi k forelagt de beviser, 
som Frank Taylor havde præsenteret i Bruxelles da-
gen forinden. 

Artikel 5 i NATO-traktaten kaldes også musketer-
eden, fordi det er her, medlemmernes kollektive 
ansvar for områdets sikkerhed kommer til udtryk:

”Deltagerne er enige om, at et væbnet angreb mod 
en eller fl ere af dem i Europa eller Nordamerika 
skal betragtes som et angreb mod dem alle; og de 
er følgelig enige om, at hvis et sådant angreb fi nder 

HVORFOR KOM DANMARK I KRIG I 
AFGHANISTAN?

DE BEGIVENHEDER, der beskrives i denne artikel, er ikke noget, man snakker om – specielt ikke i „det gode selskab“. 
Emnet er også tabu i både den trykte og den elektroniske presse. Alle ved, at alle ved, at alle ved det. Man kigger ned. 
Læserbreve og kronikforslag bliver rutinemæssigt afvist. Reportagen fra krigen i Afghanistan er sparsom og diskus-
sionen handler om alt andet. Det meste har karakter af sportsreportage: „Hvem vinder?“ Modige dokumentarfi lm som 
„Armadillo“ og „Den hemmelige krig“ har dog beskrevet virkeligheden i krigszonen. Efter visningen af sidstnævnte ar-
rangerede Danmarks Radio en to timer lang debatudsendelse om krigen i Afghanistan med deltagelse af bl.a. soldater 
fra aktiv tjeneste, ministre, folketingspolitikere, kommentatorer og en enkelt kritisk røst som Carsten Jensens. Men 
hverken fi lmen eller diskussionsdeltagerne stillede det påtrængende spørgsmål: „Hvorfor kom Danmark i krig på den 
anden side af jordkloden?“  Svaret kommer her. 

af Niels Harrit
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sted, skal hver af dem under udøvelse af retten til 
individuelt eller kollektivt selvforsvar, som er aner-
kendt ved artikel 51 i De Forenede Nationers pagt, 
bistå den eller de således angrebne deltagerlande 
ved straks, hver for sig og i forståelse med de øvrige 
deltagerlande, at tage sådanne skridt, derunder an-
vendelse af væbnet magt, som hver af dem anser 
som nødvendige for at genoprette og opretholde 
det nordatlantiske områdes sikkerhed.”5   

Efter endnu et NATO-møde d. 4. oktober6 off ent-
liggjorde man en række tiltag, der tilsammen bliver 
betragtet som en ”operationalisering” af artikel 5. 
For eksempel besluttede man, at der skulle være 
fri adgang for amerikanske fl y til hele alliancens 
luftrum, hvis fl yvningerne var relateret til terror-
bekæmpelse. Selvom det moralsk holdbare i disse 
transporter har været diskuteret i dansk presse, er 
den danske stat sandsynligvis forpligtet4 til at til-
lade disse overfl yvninger efter denne NATO-resolu-
tion fra d. 4. oktober, 2001.  

Den 7. oktober faldt de første bomber i Afghani-
stan. Man må notere, at beviserne for al-Qaedas 
ansvar for terrorangrebet i USA fremkom kun fem 
dage inden bombardemen terne indledtes. 

Den 8. oktober blev Det Udenrigspolitiske Nævn 
atter indkaldt i København4 og orienteret om de til-
tag, som NATO havde besluttet d. 4. oktober. 

Med disse og andre initiativer var musketer-eden – 
én for alle og alle for én -implementeret i praksis 
med Danmark som deltager. Det er en meget vig-
tig begivenhed i Danmarks historie. Men den har 
ikke haft pressens bevågenhed. Det samme gælder 
Frank Taylors rapport, der tilsyneladende heller 
ikke har været omtalt.

Hvorfor Afghanistan?
Som det ses ovenfor, giver artikel 5 kun mulighed 
for ”et individuelt eller kollektivt selvforsvar, som 
er anerkendt ved artikel 51 i De Forenede Nationers 
Pagt”.

Denne artikel 51 i FN-pagten7 er derfor central for 
legitimiteten af krigen i Afghanistan. Men det er 
tvivlsomt, om den kan bruges som hjemmel for at 
angribe en anden stat, blot fordi et angreb er blevet 
dirigeret fra territoriet. De resolutioner, som FN’s 
sikkerhedsråd vedtog i efteråret 2001, gav således 
under ingen omstændigheder NATO ret til at an-
gribe staten Afghanistan.8 

Det er også usikkert, om Osama bin Laden i det hele 
taget var i Afghanistan d. 11. september, 2001. Han 
led af en alvorlig nyresygdom og havde bl.a. været 
indlagt på det amerikanske militærhospital i Dubai 
i juni, samme år.9 Herefter var hans liv betinget af 
regelmæssig dialyse. Således modtog han behand-
ling på det pakistanske militærhospital i Rawalpin-
di d. 10. september 2001 - ifølge en velunderbygget 
nyhedsrapport fra Dan Rather på CBS d. 28. januar 
2002.10 I den anledning ryddede man hele den uro-
logiske afdeling på hospitalet, sendte alle ansatte 
hjem og bragte andet personale ind.

Var det muligt for Osama bin Laden at nå tilbage 
og dirigere terrorangrebet fra Afghanistan dagen 
efter?

Nogen kunne mene, at udtrykket ”directed from 
abroad” i NATOs resolution d. 12. september 
20012,3 mere refererer til planlægningen af terror-
angrebet og mindre til den operationelle styring på 
selve dagen. Men – som Politikens tidligere chefre-
daktør Herbert Pundik11 har gjort opmærksom på 
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– foregik planlægningen i en lejlighed i Hamburg, 
Tyskland. Måske angreb vi det forkerte land? 

USA blev ikke angrebet af Afghanistan – et ludfat-
tigt land med 28 millioner indbyggere, og ingen af 
de 19 angivelige fl ykaprere var afghanere. 

Krigens sande pris
Lovligheden af krigen mod Afghanistan ses der-
for at være fuldstændig betinget af lødigheden af 
de beviser, der som nævnt ovenfor blev forelagt 
Det Nordatlantiske Råd af Frank Taylor d. 2. okto-
ber 2001. De er afgørende for, om NATO-landene 
handlede i selvforsvar, eller om Danmark engage-
rede sig i sin første angrebskrig siden 1848 i mu-
lig strid med Grundloven.12 Udenrigspolitisk nævn 
har fået forelagt disse beviser d. 3. oktober, 2001, 
og den danske regering – må man formode – har 
præsenteret dem for Folketingets medlemmer, der 
efterfølgende sanktionerede aktiveringen og imple-
menteringen af NATOs artikel 5 og traf beslutning 
om indsættelse af danske soldater i Afghanistan. 

Men den danske befolkning har ikke set disse bevi-
ser endnu! 

Ingen – uden for Folketinget – synes at vide, hvor-
for vi kom i krig. 

Denne situation må betegnes som uholdbar på 
baggrund af de store menneskelige og økonomiske 
omkostninger, de udsendte soldater og den danske 
befolkning er blevet påført de sidste ti år som følge 
af krigen. Indtil videre har 42 unge danske mænd 
og kvinder mistet livet i Afghanistan. Mange fl ere 
er blevet invalideret på krop og sjæl. 

Det samme kunne man sige om selve den danske 
folkesjæl, der efter ti års krigsførelse er blevet for-
rået og forarmet i et omfang, ingen ville have troet 
mulig forinden.

Niels Harrit, cand. et lic. scient., lektor emeritus ved Kemisk 
Institut, Københavns Universitet, hvor han har undervist i  
år. Har publiceret over  videnskabelige artikler. Har holdt 
over  foredrag om . september i  lande. Medsti er af 
organisationen Scientists for / Truth. Medlem af panelet 
på The / Consensus Points Project.  
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Den store vægt, som især amerikanske 
økonomier og siden historikere har lagt 
på amerikanske forestillinger som Walt 

Rostows moderniseringsteori, har gjort, at snittet 
i forhold til forståelsen af udviklingsbegrebet ofte 
lægges i 1945. At man fra amerikansk side ikke har 
haft den koloniale dimension med, skyldes bl.a., 
at man i USA ikke opfattede sig selv som en kolo-
nimagt, selvom man reelt var dette i bl.a. Filippi-
nerne, Hawaii, Cuba, Puerto Rico og de af Danmark 
købte Virgin Islands. Derudover betød den hastigt 
omsiggribende koldkrigsramme, at alting blev op-
slugt i denne. 

Fra oplysningstiden til imperialismen og 
kolonialismen 
Begreber er analytiske kategorier, der fungerer som 
vinduer til fortiden igennem deres historie. Rød-
derne til udviklingstanken skal dermed ikke kun 
fi ndes i økonomiske tanker fra 1945, men allerede 
i den europæiske oplysningstids nye forestillinger 
om fremtiden og fremskridtet. Disse nye forestillin-
ger, eller overgangen til moderniteten om man vil, 
markerede bl.a. overgangen fra en primært cyklisk 
til en lineær tidsopfattelse, hvor livet ikke længere 
kun var defi neret af høsten og de biologiske ram-
mer, men også forandringerne i de politiske, tekno-
logiske og videnskabelige paradigmer i både Europa 
i bred forstand såvel som det, der skulle ende med 
at blive dagens USA. Der taltes således ikke om ud-
vikling som sådan, men fremskridt. 

I globalhistoriske og postkoloniale historikerkredse 
er der i stigende grad enighed om nødvendigheden i 
at se moderniteten, dvs. både dens tankestrømnin-
ger, herunder udviklingsbegrebet og realhistoriske 
dimensioner, som en global og simultan proces, 

hvori både imperialismen og kapitalismen har ind-
gået. Dette er afgjort noget andet end den hidtil do-
minerende eurocentriske opfattelse af udviklingen, 
der kommer med ikke bare moderniteten, men også 
fremskridt til resten af verden (igennem den euro-
pæiske imperialisme i både Afrika og Asien inkl. 
Rusland/Sovjetunionen og senere den moderne ka-
pitalisme). 

Denne tanke om fremskridtet blev imod slutningen 
af 1800-tallet koblet sammen med eksisterende 
tanker om vestlig racemæssig og kulturel overle-
genhed med den europæiske imperialismes førte 
politik i kolonierne som en væsentlig del af legi-
timeringen. Udvikling blev herved som operativt 
koncept gennemført via bl.a. ’off entlige’ investerin-
ger samt troen på videnskaberne som instrument i 
samfundsudviklingen og -indretningen. 

Juhani Koponens  udtryk Development for exploi-
tation kan rimeligvis ses som en fælles karakteri-
stik af de europæiske kolonier trods forskellene. 
Disse hang delvist sammen med lokale geografi ske, 
kulturelle, politiske og sociale forhold såvel som de 
afsatte resurser i forhold til det, man vurderede at 
få tilbage de forskellige steder, men også relationer-
ne med og afhængigheden af lokale mellemmænd, 
eliter mv., der søgte at få mest muligt ud af arran-
gementerne. 

Igennem 1920’erne iværksattes koloniale program-
mer inden for folkesundhed, medicin, plantagebrug 
og produktion bl.a. som en refl eksion af tankerne i 
metropolerne omkring arbejdernes sociale forhold 
og koblingen til opretholdelse og gerne udvidelse af 
deres produktivitet. Igennem det efterfølgende årti 
skiftede fokus til befolkningstilvækst og arbejdsløs-
hed på baggrund af den globale kapitalismes krise, 

Udviklingsbegrebets og udviklingsbistandens 
koloniale forbindelse - En kommentar til Mikkel 

Flohrs indlæg

I MIKKEL FLOHRS temaindlæg i oktoberudgaven af sidste år gav han et fi nt overblik over de forskellige økonomi-
ske tanker og forestillinger, der siden 1945 har været knyttet til teoretiseringen af udviklingsbegrebet. Jeg hæftede 
mig dog ved, hvordan udviklingsbegrebet kun ” (…) opstod i kølvandet på den afkoloniseringsbølge, der fulgte efter 
2. verdenskrig. ” 

Af Martin Ottovay
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hvad der understreger trådene mellem metropoler 
og kolonier og dermed også behovet for at erkende 
det relationelle i udviklingsbegrebet. 

På samme vis som i de fl este europæiske lande, 
herunder også det nazistiske Tyskland, det kom-
munistiske Sovjetunionen og USA under Roosevelt, 
udvidedes statens rolle i den grad i kolonierne, så 
man i forskningen taler om state managed develop-
ment. Udviklingsproblematikkerne blev i stigende 
grad set som tekniske problemstillinger, eksperter 
kunne og skulle tage hånd om.  

Internationaliseringen af udviklingstanken
Efter krigens afslutning, der heller ikke for alle del-
tagende og ramte lande sluttede i 1945 som i den 
vestlige fortælling, iværksattes ’den anden koloni-
ale besættelse’ med fokus på statscentrerede ideo-
logier. Parallelt hermed begyndte fl ere af de ’ikke-
økonomiske’ internationale organisationer, der var 
kommet til verden under eller lige efter krigen, at 
deltage i ’konceptudviklingen’. 

Fødevare- og landbrugsorganisationen, Food and 
Agriculture Organization, var en af disse. Den kom 
til at afspejle de seneste årtiers videnskabeliggørel-
se og kommercialisering af de vestlige landbrug og 
de store interesser, der følgende var på spil. Orga-
nisationen var af idealisterne, primært ernærings-
eksperter, tiltænkt som en global fødevarebørs, der 
kunne holde priser stabile til fordel for både sælgere 
og købere, da de så mad som en livsnødvendighed 
og ikke varer. Tanken var logisk, idet man i Europa 
kun fi k 80 % af diæten fra før krigen, den asiatiske 
produktion af ris endnu ikke var over en tredjedel 
af niveauet før krigen, og det globale landsbrugsou-
tput var 10 % lavere end før krigen. Men USA som 
største fødevareeksportør og Storbritannien som 
største fødevareimportør modsatte sig. FAO blev 
en statistikbank med et væsentligt mindre budget 
end oprindeligt diskuteret samt et koordineringsfo-
rum, der promoverede vestlige landbrugsideer med 
større jordbrug, kemisk input mv. som universelt. 
Beskyttelsen af landbrugene i vesten blev ikke kun 
dyrket af amerikanerne; de fl este vestlige landes 
landbrug var mindre end to årtier efter krigen for 
det meste også subsidieret.

Kynismen var til at føle på, men ’blot’ en videreud-
vikling fra tidligere, hvor de europæiske kolonire-
gimer eksempelvis ofte ikke havde taget forholds-
regler ved tørke og derved havde fået millioner af 
menneskeliv på samvittigheden. Kolonierne var 
før krigen administreret ud fra devisen om at være 
selvforsynende for ikke at koste metropolernes 

skatteydere penge. I krigen afviste Churchill der-
for at sende korn til Indien, da dette ville mindske 
mængden af militært isenkram på vej til Asien, 
hvorved man fra britisk side lod mellem 3,5 og 3,8 
millioner indere dø. 

En anden international organisation, der blev in-
volveret i udviklingsparadigmet, var Verdenssunds-
hedsorganisationen, World Health Organization. 
På samme måde som de vestlige landbrugstradi-
tioner var blevet videnskabeliggjort, skete også en 
professionalisering af lægevidenskaben via nye ud-
dannelser, tidsskrifter og konferencer. Næsten alle 
eksisterende regionale og transnationale organisa-
tioner blev samlet i WHO efter krigen. 

Idealisternes mål var en organisation med et globalt 
sigte via evnen til at hindre spredningen af sygdom-
me internationalt gennem koordinerede indsatser 
og informationer til regeringer, NGO’er og uddan-
nelsesprogrammer. WHO var fra starten domineret 
af de vestlige lande, hvorved det vestlige naturvi-
denskabelige medicinske paradigme blev promove-
ret som universelt, mens forskellige naturmedicin-
ske paradigmer i de vestlige lande blev set som levn 
fra en primitiv fortid. Flere nysgerrige og varme 
udtalelser fra medicinske eksperter om disse lokale 
medicinske tilganges evne til at behandle sociale el-
ler psykiske problemer, hvor vestlig medicinsk be-
handling og hygiejne ikke kunne gøre en forskel, fi k 
dog ingen betydning.

Der er altså i forhold til både udviklingsbegrebets 
historie og dets realhistoriske dimension tale om 
væsentlig kontinuitet fra den europæiske imperia-
lisme. 

Det bilaterale udviklingsarbejde 
Fra 1950’erne begyndte amerikanerne på denne 
baggrund at presse de vesteuropæiske allierede til 
at udvide deres udviklingsrelaterede indsatser i 
form af teknisk bistand, uddannelsesprogrammer 
og udviklingsbistand. 

For de vesteuropæiske og især nordiske småstater 
kom programmerne dog relativt langsomt i gang og 
blev indrettet på en måde, der dels tilgodeså disse 
staters FN-politik på længere sigt som promoter 
af en verdensorden med rod i lov og orden og dels 
nationale økonomiske interesser. I Norden var der 
en markant folkelig opbakning, hvad til dels nok 
skyldtes den selvglorifi cering, udviklingsbistanden 
medførte, og dels at man faktisk ville, at folk i den 
nu tredje verden kunne leve godt som ’os’. For ek-
sempelvis Vesttyskland handlede det mestendels 
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om at konkurrere med det nye Østtyskland, selvom 
op mod 80 % af bistanden kom tilbage i form af salg 
af industriprodukter og teknologi, for Japan om 
image og FN-afstemninger, mens det for Frankrig 
handlede om at fortsætte dirigiste-paradigmet med 
stærk fortsat statslig kontrol over udviklingsbistan-
den, valutafællesskabet med det Frankofone Afrika 
mv. 

Alting foregik dog ikke på afsenderlandenes præ-
misser. Studier fra Indien, Tanzania og fl ere mel-
lemøstlige lande har vist, hvorledes man fra mod-
tagerlandenes side i noget omfang kunne ignorere, 
omgå eller forandre kontraktlige forpligtelser uden 
sanktioner fra de vestlige donorlande. Disse studier 
synes at markere en tendens i forskningen, der min-
der om tendensen i studierne af forholdene mellem 
kolonimagten og de lokale, hvor man i stigende 
grad har ladet kompleksiteten og den lokale befolk-
nings agency (berettigede krav) træde frem. Dette 
ændrer dog ikke ved den samlede belastning, man 
i de ’nye’ juridisk selvstændige stater måtte søge at 
håndtere i form af eftervirkningerne af kolonialis-
men, resterne af de koloniale administrationsappa-
rater, de støt stigende krav fra vestlig side i forhold 
til eksempelvis befolkningskontrol og omlægning 
af fødevareproduktionen til cash crops i forbindelse 
med låne- og gavebistand i udviklingens navn.

Jeg har søgt at gøre udviklingsbegrebet relationelt, 
mere globalt og ikke kun økonomisk ved at se på de 
realhistoriske koblinger mellem tiden før og efter 
1945 med vægt på betydningen af imperialismen 
og kolonialismen. Derfor må jeg beklage ikke at 
have inddraget Japan, Sovjetunionen og USA både 
før og efter 1945. Fælles for dem var netop troen på 
fremskridtet, teknologi og videnskab, menneskets 
overlegenhed over naturen og deres eget samfunds 
overlegenhed. 

Det handler om at komme ud over vores desværre 
fortsat eurocentriske og industrifi kserede videns-
konventioner, hvis vi skal forstå hvad der ’har væ-
ret’ og hvordan vi kan komme videre.  

Martin Ottovay Jørgensen er cand.mag. i historie og har 
nyligt påbegyndt phd. stip. ved historiestudiet på Aalborg 
Universitet med et forskningsprojekt omkring FN’s fredsbe-
varende operationer under den Kolde Krig. Hans akademi-
ske interesser orienterer sig primært imod ‘ny militærhisto-
rie’, international historie, og den Kolde Krig.
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Folder man den kooperative kerne ud, er den 
centreret omkring syv kooperative princip-
per. De forstås som de organisatoriske og eti-

ske ledetråde, der danner rammen om det koopera-
tive idégrundlag, og som kooperative virksomheder 
verden over forpligter sig til at efterleve. De blev 
vedtaget i 1895 af den internationale kooperative 
alliance, ICA, og er anerkendt af både FN og EU 
– og indgår i lovgivning i hele verden. Værdierne 
lyder: Frivilligt og ligeværdigt medlemskab, demo-
kratisk medlemskontrol, økonomisk ansvarlighed, 
selvstændighed og uafhængighed, uddannelse og 
oplysning, samarbejde samt samfunds- og fælles-
skabsinteresse.

Kooperationen i Danmark
Kooperationen blev i Danmark født ud af konfl ikt 
og krise. Den første brugsforening, Th isted Arbej-
derforening, blev stiftet i 1866 under den store de-
pression efter krigen i 1864 med det formål at sikre 
den almindelige befolkning billige og ordentlige 
dagligvarer. 

Der opstod i Danmark, i modsætning til mange an-
dre lande, en opdeling i tre dele mellem 1) produ-
cent/landbrugs- 2) forbrugs- og 3) arbejderkoope-
rativer. 

Det kom til at betyde, at disse tre dele af den koope-
rative bevægelse i Danmark stadig er adskilt i hhv. 

· Landbrug&Fødevarer, der typisk organiserer Ko-
operative andelslandbrug, -mejerier og -slagte-
rier, dog uden at lægge særlig stor vægt på de 
kooperative værdier.

· Forenede Danske Brugsforeninger (FDB - Coop), 
der tæller , mio. medlemmer og i  havde en 
årlig omsætning på , mia. kr.

· Kooperationen, der tæller . medarbejdere 
fordelt på  forskellige virksomheder og orga-
nisationer (herunder Boligselskabernes Lands-
foreninger, der organiserer de almene boligfor-
eninger med deres . boliger). 

Kooperationen og den danske 
arbejderbevægelse
De store lockouter ved indgangen til det 20. år-
hundrede, hvor arbejdere nægtedes adgang på ar-
bejdspladserne, medmindre de accepterede arbejds-
givernes krav til løn- og arbejdsforhold, fødte ikke 
kun Hovedaftalen mellem arbejdsgivere og arbejds-
tagere. De var også gnisten, der satte fut i skabel-
sen af arbejdernes egne, demokratiske virksomhe-
der. Med den socialdemokratiske ideolog, Frederik 
Borgbjergs ord:“[ ]i kooperationen har arbejderne 
det skjold, mod hvilket stor-lockoutens sværd skal 
splintres.“1

 Claus Bryld: ”Kooperationen – et stridspunkt i den 
socialdemokratiske strategiudvikling - ”i Ar-
bejderhistorie nr. , : http://www.sfah.dk/filer/
ah-arkiv/ah-/AH--C.Bryld.pdf s. 

KOOPERATIONENS kerne er fællesskab. Fællesskabet står demokratisk 
sammen om produktion eller forbrug, og et eventuelt overskud tilfalder 
fællesskabet i form af medarbejder-ejere, medlemmer eller almennyttigt i 
(lokal)samfundet. På denne vis udgør Kooperationen en helt anden model 
end den privatkapitalistiske, som netop har til formål at skabe afkast på 
investorernes kapital.  

Af Peter Westermann

Kooperation - brikker til en demokratisk økonomi

” Kooperationen blev i Danmark 
født ud af konfl ikt og krise”

” Den teoretiske indvending mod 
kooperationstanken svækkes i krisetid”
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Brugsforeningerne blev dog længe ikke anerkendt 
af arbejderbevægelsen som positive tiltag.  Kun 
produktionskooperativer duede som progressive 
skridt i retning af afskaff elsen af kapitalismen.  So-
cialdemokratiets Gimle-program af 1876 nævner 
derfor kun sidstnævnte som værd at arbejde for:

· Det danske socialdemokratiske Arbejderparti for-
drer, for at begynde at løse det sociale Spørgsmål, 
Indrettelsen af Produktionsforeninger med Stats-
hjælp under et arbejdende Folks demokratiske kon-
trol.

· Produktionsforeningerne er for Industri og Ager-
dyrkning på den Måde at indrette, at den socialisti-
ske Organisation kan opstå af fælles Arbejde.

Efter en periode med ny skepsis over for koope-
rationen fandt den – og brugsforeningerne – an-
erkendelse på den socialdemokratiske kongres i 
1908, ligesom de gjorde på II. Internationales kon-
gres i København i 1910. Internationale havde dog 
fra starten en mere positiv tilgang til kooperatio-

nen, hvilket historieprofessor Claus Bryld refererer: 
“Oprindelig havde I. Internationale i sin af Marx 
forfattede Inauguraladresse fra 1864 tillagt arbej-
dernes kooperative foretagender, især produktions-
foreningerne, stor betydning - men ikke uden for-
behold. Den kooperative bevægelse måtte komme 
ud over „de snævre rammer, enkelte arbejderes lej-
lighedsvise forsøg frembyder“ og “udvikles i natio-
nal målestok og fremmes med nationens midler “.“2

Det var de nordiske socialdemokratiers kongres i 
1907, der lagde grundstenen for de danske social-
demokraters omfavnelse af kooperationen, inklusiv 
brugsforeningerne.  Hermed blev kooperationen 
– teoretisk – sidestillet med fagbevægelsen og par-

  Claus Bryld: ”Kooperationen – et stridspunkt i den 
socialdemokratiske strategiudvikling - ”i Ar-
bejderhistorie nr. , : http://www.sfah.dk/filer/
ah-arkiv/ah-/AH--C.Bryld.pdf s. 

. Frivilligt og ligeværdigt medlemskab

Kooperativer er frivillige organisationer, som er åbne for alle, der kan bruge deres ydelser og som er villige til at 
acceptere medlemskabet uden hensyn til køn, social status, race og politisk eller religiøs overbevisning.

. Demokratisk medlemskontrol

Kooperativer er demokratiske organisationer, der er styret af medlemmerne. Medlemmerne deltager aktivt i fast-
læggelsen af politikker og i beslutningsprocesser. Kvinder og mænd, der fungerer som valgte repræsentanter, er 
ansvarlige over for medlemmerne.

. Økonomisk ansvarlighed

Samtlige medlemmer bidrager ligeværdigt mhp. kooperativernes kapital. Medlemmerne kontrollerer kapitalen på 
en demokratisk måde. Medlemmerne modtager ingen eller eventuelt begrænset kompensation for deres bidrag til 
kapitalen som betingelse for deres medlemskab.

. Selvstændighed og ua ængighed

Kooperativer er autonome, selvstændige, selvhjælpsorganisationer, som styres af medlemmerne. Dersom de ind-
går a aler med andre organisationer, herunder regeringer og off entlige myndigheder, eller rejser kapital fra eks-
terne kilder, sker dette i henhold til vilkår, der sikrer demokratisk kontrol og bevarer kooperativets ua ængighed.

. Uddannelse og oplysning

Kooperative virksomheder bør stille uddannelse og viden til rådighed for medlemmerne; valgte repræsentanter, 
ledere, samt arbejdstagere således, at disse bidrager eff ektivt til udviklingen af deres kooperativer. Kooperative 
virksomheder skal oplyse off entligheden, især unge og meningsdannere, om fordelene ved det kooperative virke.

. Samarbejde

Kooperative virksomheder tjener deres medlemmer mest eff ektivt ved at styrke den kooperative bevægelse ved at 
samarbejde med de lokale, regionale, nationale og internationale organisationer.

. Samfunds- og fællesskabsinteresse

Kooperative virksomheder arbejder for en bæredygtig udvikling af nærsamfundet gennem politikker, der er blevet 
godkendt af medlemmerne.

De organisatoriske og etiske ledetråde, der danner rammen om det kooperative idégrundlag. De er vedtaget af 
Den Internationale Kooperative Alliance. De er desuden anerkendt af både FN og EU.   
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tiet, hvilket dog sjældent blev afspejlet i arbejderbe-
vægelsens praktiske prioriteringer. 

På den danske kongres et år senere kaldte Borg-
bjerg kooperationen for arbejderbevægelsens tredje 
streng, ved siden af fagbevægelse og parti. 

Fra succes til hårde tider
Med arbejderbevægelsens støtte – og til tider på 
dens initiativ – voksede stærke kooperativer frem. 
Arbejderkooperativer opstod inden for byggeri, ba-
geri og ikke mindst bolig. Var der noget, man mang-
lede, kunne man gå sammen og lave det: Gode og 
billige forbrugsvarer, ordentlige boliger uden hajer, 
arbejde med værdighed. Alt kunne lade sig gøre, når 
man var nok, der gik sammen om at forandre sam-
fundet. Denne indignerede, idealistiske pionérånd 
og selvtillidsfulde fremskridtstro er en stor del af 
opskriften på den kooperative succes.  

I løbet af et halvt århundrede kunne en arbejder 
gennem kooperationen få dækket alle materielle 
behov fra vugge til grav.  Men i takt med stigende 
velstand og velfærd blev arbejderidentiteten sløret 
og opbakningen til kooperationens enkeltdele var 
ikke længere en selvfølgelighed. Nogle kooperativer 
bukkede under på grund af markedskonkurrence, 
andre fordi de blev syge og fi k lig i lasten, det kan 
ske for selv et ligkistemagasin. Nogle omformedes 
til ukendelighed, så forskellen mellem dem og de 
privatkapitalistiske konkurrenter sløredes, mens 
endnu andre holdt fast i den kooperative kerne. 
Den dominerende opfattelse blev dog, at koopera-
tions- og andelstanken var døende.

Arbejderkooperationen talte alt fra almene bolig-
foreninger, brugsforeninger som Hovedstadens 
Brugsforening (HB), mejeri som Enigheden, bryg-
geriet Stjernen, fællesbagerier, en lang række hånd-
værkskooperativer, kultur- og oplysningskooperati-
ver som Arbejdernes Oplysningsforbund, Forlaget 
Fremad, avisen Aktuelt, ARTE – Arbejdernes Tea-
tercentral og en række lokalradiostationer, og til 
fi nans- og forsikringskooperativerne Arbejdernes 
Landsbank og ALKA Forsikring. 

”Rygterne om min død er stærkt overdrevne”, tele-
graferede Mark Twain til redaktionen på den avis, 
der havde bragt hans nekrolog. Det samme kunne 
kooperationen have gjort: Bolig-, håndværks- og fi -
nans- og forsikringskooperativerne er fortsat med i 
Kooperationen og lever i bedste velgående.

Arbejderbevægelsens tre strenge er i de seneste år-
tier blevet løsnet fra hinanden organisatorisk såvel 
som politisk – kooperation fylder ikke meget i par-
tiernes programmer. Socialdemokraternes princip-
program nævner intet om kooperation andet end 
en hyldest til andels- og boligbevægelsens histori-
ske rolle:  

”Der ligger historien om et land, som i kraft af en 
politisk kamp er blevet et af de bedste i verden. Det 
folkelige engagement i arbejderbevægelsen, lejer- 
og boligbevægelsen, andelsbevægelsen og i de po-
litiske partier har skabt et trygt og rigt samfund, 
hvor “få har for meget og færre for lidt”.”3

SF’s nye principprogram fra april fremhæver dog 
kooperativers betydning for demokratisering af 
økonomien: ”SF er tilhænger af virksomhedsdemo-
krati. Vi ønsker en udvikling, hvor lønmodtagerne 
på forskellig vis opnår stadigt større indfl ydelse på 
deres eget arbejde, arbejdsliv og på arbejdsplad-
sens overordnede drift og prioriteringer herunder 
disponering af overskud. SF’s mål for virksomheds-
demokrati er udbredelsen af en bred vifte af ejer-
skabsformer til at forny og supplere de traditio-
nelle virksomhedsformer, herunder kooperativer, 
andelsmodeller, medarbejderejede og socialøkono-
miske virksomheder.”4

Enhedslistens principprogram nævner også fl yg-
tigt kooperativer, men først som noget, der kan 
udvikles ”under socialismen”: ”Under socialismen 
vil forskellige kollektive produktions- og virksom-
hedsformer kunne udvikles, lige fra stats- og kom-
munalt ejede virksomheder over produktionskol-
lektiver og kooperativer til virksomheder ejet af 
beboerforeninger eller andre lokale organisationer 
og institutioner.”5

Kooperationen og krisen
Kooperation vinder typisk popularitet i kølvandet 
på økonomiske kriser. Som beskrevet fødtes arbej-
derkooperationen herhjemme især af storlockout-
erne i 1800-tallets allersidste år. Nu står vi i en ny 
krise, hvor kooperation bevæger sig op i den kollek-
tive bevidsthed igen. 

Den teoretiske indvending mod kooperationstan-
ken svækkes i krisetid.  Indvendingen lyder, at 
kooperativer er tvunget til at agere på et privatka-

  Socialdemokraterne : http://www.socialdemo-
kraterne.dk/default.aspx?func=article.view&id=
&menuID=&menuAction=select&topmenu
ID= – s. 

  SF : http://www.sf.dk/uploads/me-
dia_items/principprogram-vedtaget-af-
landsm%C%Bdet-.original.pdf – s. .

  Enhedslisten : http://enhedslisten.dk/enhedsli-
stens-principprogram- - s. 

”
Kan spekulationsdrevne 

virksomheder klare sig i den 
kapitalistiske konkurrence?”
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pitalistisk marked og derfor er tvunget til at spille 
på udebane, hvilket gør, at de taber i konkurren-
cen. Konklusionen bliver, at kooperativer enten 
vil gå mod kapitalistisk konformitet eller konkurs. 
Denne indvending har hentet sine eksempler i de 
kooperative virksomheder, der er blevet privatkapi-
talistiske, og kooperativer, der bukkede under, når 
den økonomiske bistand fra LO-fagbevægelsen for-
svandt eller på grund af usunde kulturer, med for 
ringe arbejdsmoral og for lempelige lønforhold. De 
eksempler fandtes. Men de skyldtes svagheder i de 
enkelte virksomheder, ikke i den grundlæggende, 
kooperative model. 

I dag skal danske kooperativer kunne klare sig på 
markedsvilkår. Uden bistandshjælp fra fagbevægel-
sen klarer masser af kooperative virksomheder det 
strålende. Vel at mærke uden at give køb på de ko-
operative kerneværdier, selvom fl ere virksomheder 
har åbnet op for begrænsede kapitalindskud udefra. 
Overskud bruges stadig i altovervejende grad på 
geninvestering, personalepleje, dividende til med-
lemmer eller almennyttige formål.  

Finanskrisen synes næsten at vende spørgsmå-
let på hovedet: Kan spekulationsdrevne virksom-
heder klare sig i den kapitalistiske konkurrence? 
Bankpakkerne viser i al fald, at store dele af den 
fi nansielle sektor ikke kan. Den kooperative Arbej-
dernes Landsbank havde imidlertid ikke behov for 
fl ere bankpakker, især nr. 2 og 4, som de takkede 
nej til. Den langsigtede, forsigtige investeringspo-
litik viste sig at være en konkurrencefordel. Også i 
forsikringsbranchen virker den kooperative model. 
ALKA, der gennem fagbevægelsen er ejet af danske 
lønmodtagere og øvrige kooperative virksomheder, 
er over de sidste årtier det forsikringsselskab, der 
oftest har haft den højeste kundetilfredshed grun-
det lave priser og høj kvalitet. 

Efter en generel tilbagegang det sidste halve år-
hundrede mærkes der nu en stille fremgang af 
kooperativer i Danmark. Små nye kooperative 
virksomheder og indkøbsforeninger spirer frem, li-
gesom det stigende fokus på socialøkonomi har en 
klart kooperativ kerne. 

Det har sandsynligvis noget med fi nanskrisen at 
gøre, at der efterspørges en anderledes model. En 
af de store årsager til fi nanskrisen var den massive 
spekulation. Som alternativ til fi nanskrisens skyldi-

ge spekulanter kan kooperativer også byde ind med 
bankvirksomhed: I Frankrig står kooperative virk-
somheder for 60 procent af banktransaktionerne. 
Mere end hver tredje amerikaner – 90 mio. – har sat 
penge i en credit union, svarende til en kooperativ 
andelskasse. Deres samlede indlån udgør ca. 1 bil-
lion dollars. For de penge kan man lave 190 Øre-
sundsforbindelser.

At den kooperative tanke er i fremgang i USA blev 
understreget på aktionsdagen 5. november 2011, 
Bank Transfer Day, hvor ca. 500.000 amerikanere 
skiftede deres privatkapitalistiske bank ud med 
credit unions. Occupy Wall Street bakkede op om 
initiativet. Herhjemme er der nu opstået et borge-
rinitiativ, Skift Bank Dag, som via facebook.com/
SkiftBankDag opfordrer bankkunder til at fi nde en 
bank, der er god både for kundernes privatøkonomi 
og bidrager til en sund og stabil samfundsøkonomi 
– og gerne en, hvor kunderne har indfl ydelse. Det 
lyder ganske kooperativt.

Når problemet har været direktører og aktionærers 
kortsigtede profi tmotiver og totale ligegyldighed 
over for deres handlens konsekvenser for samfun-
det i øvrigt, må det være her, der skal sættes ind, for 
at en ansvarlig og bæredygtig økonomi kan bygges 
ud fra dette fundament. 

Mere fair og bæredygtig model
Vi må bygge videre på virksomhedsmodeller, der 
ikke baserer sig på profi t og hensynsløshed. Koope-
rativer repræsenterer en sådan model. Endda én, 
der er i fremgang, ikke mindst fordi den ikke var 
nær så sårbar over for krisen. Der sad ingen aktio-
nærer, der krævede større og større afkast, så der 
var ikke samme tilskyndelse til at kaste sig ud i ri-
sikable satsninger med kortsigtet gevinst for øje. 
Kooperativers hovedopgave er at sikre arbejdsplad-
ser, ikke afkast. Derfor skal der også mere til, før en 
kooperativ virksomhed fyrer medarbejdere – der jo 
ofte er medbestemmende i virksomheden. Fyringer 
skal selvfølgelig være en mulighed også i et koope-
rativ, men forsøges undgået, hvor det kan lade sig 
gøre.

Idealerne bag den kooperative bevægelse, hvor 
medlemmerne på demokratisk vis både ejer og 
driver deres virksomhed eller aktivitet, danner en 
værdibaseret virksomheds- og organisationsmodel. 
Den kooperative virksomhed skal være til størst 
mulig nytte for medlemmerne og samfundet – frem 
for at give det størst mulige økonomiske overskud. 
Her er modellen diametralt modsat den privatkapi-
talistiske model, hvor ejernes – aktionærernes – in-
teresse typisk står i modsætning til de ansattes og 
samfundets interesser.

” Mere end hver tredje amerikaner 
–  mio. – har sat penge i 

en credit union, svarende til 
en kooperativ andelskasse”
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At den kooperative model hverken er batikfarvet 
hippienostalgi eller tossegod fi lantropi, men deri-
mod rentabel, bæredygtig og robust, understreges 
af nogle få fakta: På verdensplan har kooperative 
foretagender omtrent 1 mia. medlemmer og skaber 
100 millioner arbejdspladser – det er 20 % fl ere end 
alle multinationale selskaber tilsammen. 

Samfundsforandring kræver 
samfundsbevægelse 
I forbrugerismens og valgfrihedens tidsånd er vi 
længe blevet opfordret til at stemme med fødderne. 
Det kan vi også gøre for samfunds- og ikke bare 
egeninteressen ved hver især at vælge ansvarlige, 
stabile alternativer til privatkapitalistiske virksom-
heder og spekulation. 

Det vil uden tvivl kræve mange små skridt at be-
væge os i retning af en mindre spekulationsdre-
vet økonomi. Men kooperativer kan ikke gøre det 
alene, og selv hvis de skal styrkes, batter det først 
for alvor, hvis der bakkes op – samfundsmæssigt og 
politisk – om den kooperative tanke. Jeg tror ikke 
at den politiske forbruger alene kan gøre forskellen. 
De store privatkapitalistiske aktører har større re-
klamebudgetter og brand values alene på grund af 
deres størrelse. Derfor er det en kæmpe udfordring 
hvis den kooperative model skal udbredes – indivi-
duelt, kollektivt og politisk.

Politikere verden over er tilskyndet af FN til at for-
bedre kooperativers vilkår. For at fremme dette mål 
har FN endda udnævnt 2012 til Kooperativernes 
Internationale År. Generalsekretær Ban Ki-Moons 
forklaring på dette er, at ”Kooperativer minder det 
internationale samfund om, at det er muligt at for-
ene stærk økonomi med social ansvarlighed”. EU-
Kommissionen har også i fl ere udtalelser pålagt 
medlemslandene at styrke kooperativerne.

Politisk kan kooperativer styrkes gennem lettere 
adgang til start- og lånekapital, hvor kooperativer 
jo ikke bare kan hive kapital ind fra private inve-
storer. Der bør også gives støtte til en kooperativ 
iværksætterrådgivning, lidt lempeligere regler, så 
kooperativer som minimum sidestilles med private 
virksomheder, fx i forhold til skat og godkendelse. 
Udbredelsen af sociale klausuler i off entlige udbud 
vil også kunne hjælpe, også hvis klausulerne bredes 
ud til andre samfundsgavnlige indsatser end prak-
tikpladser til lærlinge. Listen over gode idéer er lang 
– og voksende, så der er meget godt at gribe fat i for 
vores regering. 

Jeg tror ikke, at vi kan fj erne fi nanskapitalismens 
greb om samfundene alene gennem kooperativt 
forbrug og produktion. Men det kan løsne fi nans-
kapitalismens greb, så et også økonomisk bæredyg-
tigt samfund – hjulpet på vej politisk – kan spire 
frem. Virksomhedsdemokrati og medarbejdereje er 
væsentlige ingredienser i kampen mod fremmedgø-
relse og for en økonomi uden udbytning. 

Det skabes især nedefra og af samfundet, ikke 
ovenfra af staten. 

Peter Westermann er cand.scient.pol og arbejder som 
konsulent hos Kooperationen. Han er medlem af SF og var 
blandt andet medsti er af og vicedirektør i Cevea.”   På verdensplan har kooperative 

foretagender omtrent  mia. 
medlemmer og skaber  millioner 

arbejdspladser – det er  % fl ere end alle 
multinationale selskaber tilsammen” 
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Ski e til en bedre bank? Er det ikke hele systemet 
som er råddent? 

Grundideen ved et fi nansielt system er jo 
fornuftig nok: at give samfundet mulighed 
for at matche opsparede midler med inve-

steringsprojekter, der har behov for fi nansiering. 

Bankvæsenets berettigelse er af samme årsag for-
ankret i to kernefunktioner. Den første er netop at
levere en eff ektiv betalingsmekanisme, hvormed 
banken faciliterer transaktioner fra dens kunders
opsparede midler til dem, der sælger kunderne pro-
dukter og ydelser. Den anden kernefunktion er at 
vurdere og håndtere risici og udlån af penge. Dette 
hænger tæt sammen med den første
kernefunktion. Hvis en bank foretager dårlige kre-
ditvurderinger, hvis den spekulerer eller investerer
for mange penge i risikable projekter, der går kon-
kurs, kan banken ikke længere garantere, at kun-
derne får deres penge igen.

Og her har vi problemet – i den ideelle verden ville 
en velfungerende bank netop fi nansiere opstart af 
nye virksomheder og muliggøre en fortsat økono-
misk vækst og skabelse af nye arbejdspladser – sam-
tidigt med at banken opnår en profi t. Den profi t vil 
så sørge for at bankens indskydere og opsparere kan 
få deres penge igen med rente og samtidig sørge for 
konkurrencedygtige afkast til bankens aktionærer.

Men hvad gik så galt under fi nanskrisen?

 Bankerne tog deres kunders opsparing for givet 
og tænkte i stedet kun på at forgylde sig selv: 
bankdirektørerne og aktionærerne. Kommercielle 
banker kendetegnes nemlig ved deres fokus på 
‘shareholder-value’ som mål, altså maksimering 

Nyt initiativ – ”Skift Bank Dag”
 – men hvorfor? 

CLARTÉ har spurgt Peter Schrøder fra borgerinitiativet ”Skift Bank Dag” om, hvad der ligger bag denne tilskyndelse 
til at skifte bank og overveje banksystemet mere generelt. Er nogle banker ”bedre” end andre, er det for ens egen eller 
samfundets skyld, at man skal skifte? Og hvorfor er ejerforholdene så vigtige? Læs mere…. Og tag selv stilling! 

Af Christian Borum

af profi t for aktionærerne - men det skaber øget 
risikotagning og kortsigtede forretningsstrategier.
Aktionærerne har jo typisk kun en andel af deres 
formue placeret i banken – og den vil de jo have til 
at formere sig hurtigst muligt. Og for at øge chan-
cen for profi t, må risikoen også øges! Og eftersom 
bankens direktion belønnes med aktier og står til 
ansvar for aktionærerne, så øges bankdirektørens 
risikovillighed, da det potentielle afkast langt over-
stiger hans basisløn.

 Alt dette var drivkraften bag de stadig mere avan-
cerede fi nansielle produkter, som i stigende grad 
ikke havde noget med virkeligheden at gøre. Den 
hurtigste profi t laves jo i dag på lynhurtige digitale 
handler – så hvorfor gide at bruge tid og penge på 
at låne penge ud til virksomheder? Det ses jo ved 
et hurtigt kig på de danske bankers regnskaber, at 
spekulation er noget af det, der skæpper allermest i 
kassen – foruden de renter og gebyrer de selvfølge-
lig pålægger os almindelige kunder. 

I sidste ende mistede selv bankfolkene overblikket 
over, hvad de fi nansielle papirer rent faktisk repræ-
senterede, og hermed hvor risikable de var. Og nu er 
vi klar over, hvem taberne var. Taberne er samfun-
det og bankkunderne. For mens bankens profi t bru-
ges til at forgylde bankdirektøren og aktionæren i 

”
I modsætning til en kommerciel bank er 
der således ikke fokus på en kortsigtet 
maksimering af aktionærernes profi t”
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de gode år, så står borgeren og bankkunden tilbage 
med regningen, når krisen rammer, og festen luk-
ker.

Kan der ændres på dette blot ved at ski e bank?

Ja. For det første fordi bankerne ikke er ens. 
De fl este er nu klar over, at bankerne ikke er 
neutrale, off entlige instanser, hvis formål er at 
servicere borgerne bedst muligt - selv om antal-
let af statslige redningspakker kan få det til at 
se sådan ud. De er tværtimod vidt forskellige.

For det andet fordi bankerne ikke er alene om an-
svaret. De har ikke kunnet gamble med samfunds-
økonomien uden hjælp fra deres kunder. Det er vo-
res penge, der er blevet spekuleret med, og som er 
sat i risikable fi nansielle produkter. Og nu er det på 
tide, at vi vågner op og tager ansvar for, hvad vores 
penge bliver brugt til.

Hvilken type bank skal man så ski e til?

Vi mener, man bør skifte til en bank baseret på an-
delstanken. Det kaldes i bred forstand en koopera-
tiv bank, men i Danmark hedder det typisk en an-
delskasse eller en sparekasse, selvom det desværre 
ikke er en beskyttet titel. Banker baseret på andel-
stanken er kendetegnet ved, at de sætter hoveder 
over høveder. Det er et gammeldags udtryk for, at 
bankens kunder også er dens aktionærer – kunder-
ne ejer simpelthen banken. Og eftersom man typisk 

har alle ens penge stående i den samme bank, så 
tager man ikke så store risici - det er jo ret surt at 
miste ens formue på spekulation! Det står i skarp 
kontrast til de store, kommercielle bankers ejere, 
aktionærerne.

I en andels- eller sparekasse får bankens direktør 
altså at vide, at han skal passe godt på pengene – og 
han får ingen aktiepræmie, som giver ham incita-
ment til kortsigtede gevinster.

I modsætning til en kommerciel bank er der således 
ikke fokus på en kortsigtet maksimering af aktio-
nærernes profi t – det der på engelsk hedder ’sha-
reholder value’. Tværtimod forsøger en kooperativ 
bank at give sine kunder den bedst mulige service, 
billige lån og små eller ingen gebyrer. Den maksi-
merer altså sine medlemmers nytte/velfærd, hvad 
der på engelsk hedder ’stakeholder value’. Koopera-
tive banker ejes således af deres medlemmer, bestå-
ende af borgere og individuelle entreprenører. Det 
er altså medlemmerne, som forretningsstrategien 
centrerer sig om, frem for eksterne aktionærer. 
Ejerskabet af banken er derfor typisk lokalt eller 
regionalt baseret.

Men kan de store banker ikke tilbyde bedre ren-
ter til deres kunder? Hvorfor så ski e?

Der fi ndes masser af videnskabelige undersøgelser, 
der dokumenterer, at kooperative banker, base-
ret på andelstanken, har klaret sig markant bedre 
gennem krisen grundet deres lavere risikotagning. 
Forskning tyder også på, at kooperative banker tje-
ner lige så mange penge til deres medlemmer, som 
kommercielle banker gør til deres aktionærer. Og 

” Taberne er samfundet og bankkunderne”

”
Så ved at ski e bank ændrer 

vi langsomt på magtforholdet 
mellem borgere og storbanker”

Peter Schrøder
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dette formår de, samtidigt med at de skaber øget 
vækst i deres lokalområder, selv mens de kommer-
cielle banker smækker kassen i – de kooperative 
banker har simpelthen en mission om at låne penge 
ud, når deres kunder har brug for det.

Fornyligt off entliggjorde forbrugerportalen My-
banker også en brugerundersøgelse, hvor første-
pladsen blev indtaget af en andelsbank. Så for den 
enkelte såvel som for samfundet er der kun gode 
grunde til at skifte bank! 

Så er ’Ski  Bank Dag’ et forbrugerinitiativ a la ’ 
ingen ptalatater i suttefl asker’, eller en protest-
bevægelse a la boykotten af Sydafrikanske pro-
dukter under apartheid?

Begge dele – og så lidt til. Vi kalder os for et bor-
gerinitiativ, fordi vi mener, vi har en demokratisk 
agenda. Indtil for nylig havde vi ikke overvejet, at 
det betød noget, om vores løn- og opsparingskonti 
var placeret i Danske Bank eller en lokal andels- el-
ler sparekasse. 

Vi opfattede banken som en pålidelig, neutral for-
valter af vores penge. Så ramte fi nanskrisen. Så be-
gyndte vi at interessere os for banksektoren.

For på trods af bankpakker er de spekulative prak-
sisser, som udløste krisen, ikke ophørt. Det kan jo 
ikke blive ved på den måde. Så ved at skifte bank 
ændrer vi langsomt på magtforholdet mellem bor-
gere og storbanker og spiller gradvist politikerne 
bedre kort i hænderne for eff ektiv regulering.

Og her nytter det at skifte bank. Hvis man vil sige 
fra over for spekulation, som smadrer arbejdsplad-
ser og skaber fødevarekriser – hvis man vil fremme 
vækst i ens lokalområde, hvis man vil fremme so-
ciale eller miljømæssige bæredygtige initiativer. 
Eller hvis man bare er træt af, at ens bankrådgiver 
reelt set er en banksælger, som ikke tænker på din 
økonomi, men kun på sin egen og aktionærens. Ja, 
så fi ndes alternativerne allerede– i form af almen-
nyttige spare- og andelskasser. 

Derfor opfordrer vi nu alle omkring os til at tage 
kritisk stilling til deres bank og skifte til en, der er 
bedre – både for den enkelte som forbruger, men 
også for den enkelte som borger i et større fælles-
skab. 

Besøg borgerinitiativets egen Facebook-side 
på, www.facebook.com/SkiftBankDag

Hvem bliver interviewet: Peter Schrøder er medsti er af 
initiativet ”Ski  Bank Dag”. Han skriver speciale om den 
danske fi nanssektor på Forvaltningsstudiet på RUC.

Christian Borum er medlem af redaktionen

”
Forskning tyder også på, at 

kooperative banker tjener 
lige så mange penge til 

deres medlemmer, som kommercielle 
banker gør til deres aktionærer”

Skift Bank Dag
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HR. MØLLER ER DØD – MÆRSK LEVER

Kongen er død – kongen leve, hedder det. Men nu er 
kongen, der var sit eget rige, død. Et moderne fi rma 
med bestyrelse og direktion er dog skabt. Men my-
ten, magien, er væk. Og godt for det. Mærsk lever, 
men jeg vil ikke ligefrem ønske ’Mærsk leve’, for der 
er nogle alvorlige ridser i lakken. 

Hr. Møller, hvis fulde navn var Arnold Mærsk McK-
inney Møller, har skabt en international i den grad 
grænseoverskridende virksomhed, der er opkaldt 
efter hans første mellemnavn. Denne storvirksom-
hed, så langt Danmarks største, skal nu stå til søs 
uden den store rorgænger, der har ledet det autori-
tativt og autoritært i så mange år.

Men hr. Møller havde også sin fars første fornavn, 
Arnold. Det var første-Arnold, der var den store 
Gründer-kapitalist i A. P. Møller-Mærsk Gruppen, 
som storvirksomheden jo sådan set hedder nu.  
Mærsk-navnet stammer fra A.P.’s far, Peter Mærsk 
Møller.

A.P. Møller vidste nok at tyrannisere sin vej frem 
og få slået en del af havets husmænd sønder. Der-
udover var der de andre historier om værnemageri 
under krigen, som fi rmaet senere blev dømt for.  
Men det var så papa. Sønnen var i USA på det tids-
punkt og fremmede dygtigt fi rmaets interesser der. 
Han var mindre brutal af udseende og væsen vendt 
mod omverdenen, men måske ikke inderst inde. 
Han omgav sig dog med en facade af gammeldags 
belevenhed og nåede den status, hvor alt, hvad han 
sagde, fi k klang af visdomsord. Eller som om der lå 
noget meget dybsindigt bag de enkle ord. 

Hans akilleshæl familiemæssigt har været de mang-
lende sønner. For døtrene var opdraget som pæne 
overklassepiger og ville ikke eller fi k ikke lov til at 
blive set som arvtagere (kun arvinger). Først meget 
sent blev den yngste datter Ane nævnt som efter-
følger som bestyrelsesformand i de store almene fa-
miliefonde. Med samtidig fremskubning af hendes 
to sønner. Ane Uggla har aldrig udtalt sig off entligt 
om noget som helst af interesse og mangler helt 
klart sin fars ubestridelige format og evne til at jage 
skræk og ærefrygt i høj som lav. Det skal indskydes, 
at Anker Jørgensen, der ifølge eget udsagn forma-
stede sig til at sige til hr. Møller, at han var statsmi-

nister også for andre danskere end ham, sammen 
med Poul Nielson var de eneste kendte undtagelser 
fra blå som ’røde’ regeringers bukken og skraben for 
rederen.

Nogle af Mærsk-selskabets mindre nævnte meritter 
i nekrologerne over den legendariske hr. Møller og 
hans liv og virke skal lige nævnes.

Mærsk blev hyret af USA›s fl åde og hær op til Irak-
invasionen allerede i august 2002. Firmaet fi k en 
kontrakt til en værdi af 219 millioner dollar for at 
transportere ammunition, tanks og våben fra Diego 
Garcia i Det indiske Ocean til Den persiske Golf. Der-
udover blev gruppens ‘Rhode Island’ chartret (lejet) 
i februar 2003 til at transportere olie og brændstof 
til den amerikanske hær, efter at skibet var blevet 
amerikansk borger under søfartsstyrelsens “acce-
lererede fl agpolitik”. Mærsk fi k også transportkon-
trakter uden konkurrence til Iraks genopbygning. 
Maersk Line blev i juni 2004 anerkendt som fuldt 
amerikansk og fi k subsidier for USD 31,5 million 
om året fra den amerikanske regering bare for at 
stille 15 skibe til rådighed for Pentagon, så de kun-
ne sendes af sted med kort varsel. Maersk Alabama 
blev verdensberømt i april 2009 som amerikansk 
skib, da det blev angrebet af pirater i Aden Bugten, 
og der var dem, der undrede sig højligt over, at et 
amerikansk skib var udenlandsk ejet.

Det lykkedes Mærsk at chokere selv amerikanske 
myndigheder, da fi rmaet overtog Khor az-Zubayr-
havnen i Irak, lige efter at fj endtlighederne var er-
klæret overstået. Mærsk påstod, at det havde fået 
en 5-årig kontrakt, selvom den midlertidige koa-
litionsmyndighed (CPA) ikke kunne forpligte den 
fremtidige irakiske regering. Mærsk informerede 
Børsen om kontrakten, men glemte at afmelde den 
igen. 
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En kuriositet er, at Anders Fogh Rasmussen i 2004 
var villig til at gå med til, at EU’s våbenembargo 
mod salg af våben til Kina blev ophævet, hvilket 
ville være til Mærsks fordel. Men AFR blev sat på 
plads, og Danmark fastholdt sin position om betin-
get ophævelse.

Maersk har ført krig mod de amerikanske trans-
portarbejdere (teamsters) om kollektive aftaler. Så 
vidt vides, er striden ikke bilagt.

Andre historier om arbejdstagerrettigheder inklu-
derer en containerfabrik i Kina samt en bananplan-
tage i Cameroun, hvor Mærsk ikke rangerer højt på 
listen over socialt ansvarlige virksomheder. Man 
må håbe, at de nye ledere er mindre entreprenante. 

Hr. Møller skal dog anerkendes for ikke at have lig-
get under for moderne business-mantraer om at 
koncentrere sig om sine kerneydelser. Pudsigt nok 
giver fi nansvisdommen det modsatte råd til papi-
rinvestorer, der skal sprede deres porteføljeinve-
steringer, således at hvad der tabes på gyngerne, 
vindes på karrusellerne. Den med at koncentrere 
sig troede hr. Møller ikke på. Der skulle forskellige 
virksomheder til, og kun modvilligt gik han med til 
at nedlægge Lindø Værftet, vil rygtet vide. 

Forhåbentlig opdager regeringen, at magien er 
forsvundet med den gamle. Og så skal Nordsøolie-
aftalen revideres.

Karen Helveg Petersen
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tandløse forvaltere af markedskapitalismen. Det, 
der i Christiansborg-jargonen hedder en ’ansvarlig 
økonomisk politik’. 

Under investerings- og spekulationskapitalens 
hærgen op gennem 80’erne, 90’erne og 00’erne lyk-
kedes det at vende de økonomiske kriser til et poli-
tisk problem og en yderligere accentuering af, hvor 
vigtigt det er at overholde markedskapitalismens 
spilleregler. Ellers var der jo nok af eksempler på, 
hvor galt det går. Den politiske og den økonomiske 
grundlov skiftede plads, og politikerne er herefter 
ladt tilbage med det, der nu hedder ’råderummet’, 
som for det meste er noget, der ikke er der. Nu er 
det halen, der logrer med hunden.

I den økonomiske optik skyldes de økonomiske 
kriser i Europa – Grækenland, Spanien, Portugal, 
Italien – at politikerne ikke overholder de fastlagte 
EU-krav om maksimale budgetunderskud på sta-
tens fi nanser. Bag ved den problematik er der – sta-
dig økonomisk set – tale om, at der er store forskelle 
på betalingsbalancerne. Tyskland har store over-
skud, mens kriselandene har enorme underskud. 
Og hvorfor så det – jo, det er selvfølgelig, fordi de 
ikke er konkurrencedygtige, hvilket i en økono-
misk omskrivning bliver til, at omkostningerne er 
for høje. Og så kommer vi til sagens kerne, nemlig 
’manglende reformer’, som en ny omskrivning af, 
at lønningerne er for høje, arbejdet er ineff ektivt, 
og de sociale overførsler og støtteordninger til de 
arbejdsløse er for høje. 

Med et trylleslag har den økonomiske logik fået 
omfortolket alle sine selvskabte plager til at have 
politik både for og bag. Igen og igen og igen lander 
markedskapitalismens åndsforladte lirekasse med 
at præke lavere omkostninger for at styrke konkur-
renceevnen og skabe mere vækst. Og sådan kan vi 
blive ved med at pumpe løs på klodens ressourcer, 
for der er jo altid nogen, der er mere eff ektive og 
mere konkurrencedygtige – det er netop hele hum-
len med den økonomiske apokalypse, vi kalder de 
frie markedskræfter. 

Når markedskapitalismen – mainstream økonomer 
og politikere – studerer de økonomiske kriser, stu-

 POLITISK DEROUTE

Nu har vi set, hvordan et parti (SF) kan sælge så me-
get ud af arvesølvet, at det bliver overfl ødigt. Men 
i virkeligheden er vi måske vidne til noget endnu 
større – et helt politisk system i opløsning.

Hvad hjælper det at sidde med ved bordet, når pri-
sen er at forlade alt det, der engang gjorde SF til 
noget klart andet end S – for slet ikke at tale om 
de radikale? Man spørger sig selv, hvordan så man-
ge kloge mennesker har kunnet være med til det. 
Hvorfor så man ikke den risiko på forhånd? Hvor-
for tog man ikke ved lære af mange års historie? 
Hvorfor skelede man ikke til Norge, hvor SV har 
været igennem præcis den samme øvelse, med præ-
cis det samme resultat? Hvad i himlens navn havde 
I forestillet jer!?

Det moderne socialdemokrati er ikke noget ideali-
stisk parti. De har ingen grundlæggende værdier. 
De har ingen røde tråde, der kan vise vej til, hvor-
dan de vil alliere sig og placere sig i næste sag. So-
cialdemokratiet er et pragmatisk parti, der arbejder 
fra sag til sag uden fi ne følelser over for det socia-
listiske arvegods, hvis det skader vælgertilslutnin-
gen og truer magten. Det markerede de ved at vælge 
Nyrup frem for Auken og senere, i udvandet udgave 
af begge, Th orning og ikke Frank Jensen.

De radikale har om nogen gjort sig til markedskapi-
talismens forlængede arm, og Vestager har ihærdigt 
arbejdet for at nedbryde blokkene i dansk politik og 
pladre det hele til i en bolledej af snusfornuft og 
pseudovidenskab. Trist, når man tænker på arven 
fra Hørup, som forstod, at demokrati er præcis det 
modsatte.

Da SF denne gang traf det helt afgørende valg at bli-
ve radikale i stedet for socialister, skrev det nok un-
der på sin egen dødsdom, men måske blev SF’erne 
også medunderskrivere på en endnu større dekla-
ration, nemlig det politiske systems endelige knæ-
fald for hele det arsenal af økonomiske diktater, der 
langsomt, men sikkert, har forvandlet den politiske 
debat til en økonomisk lirekasse og politikerne til 
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derer den sig selv. Og man kan næppe fortænke den 
i at konkludere, at problemet ikke skyldes, at der 
er for meget af den, men snarere for lidt. Man kan 
også konkludere, at hvis der bliver dræbt mange 
mennesker, fordi vi kører 140 km i timen, så skal 
vi bare køre endnu hurtigere, for man kan jo ikke 
vide, om det skyldes, at hastighedsgrænsen er for 
lav! Og mens vi venter på det, kommer alle dem, der 
overlever jo meget hurtigere frem, oven i købet på 
en sjovere måde. I det lange løb er der bare vindere 
tilbage.

Det er næppe nogen stor overraskelse, at markeds-
kapitalismens inderste drivkraft er at skabe profi t 
til investorerne, kapitalejerne. Så det kan forment-
lig heller ikke komme som noget stort chok, at så-
dan en social konstruktion indebærer en gigantisk 

omfordeling af de værdier, vi alle sammen er med til 
at skabe. Hele molevitten er drevet af konkurrencen 
om at skabe størst muligt afkast og værdi til inve-
storerne. Så når CEPOS-komplekset har så uende-
lig ondt af de politiske omfordelinger via skatter 
og afgifter (nogen kalder det ligefrem tyveri), så er 
det en ren fi s i en hornlygte sammenlignet med den 
omfordeling, markedssystemet allerede har afsted-
kommet.

Markedskapitalismen er et monumentalt politisk 
projekt, som har større konsekvenser for sam-
fundsbygningen og menneskers tilværelse end no-
gen anden social konstruktion. At kapitulere over 
for den økonomiske damptromle og indordne sig 
efter al den økonomiske mumbo-jumbo, der sæt-
ter grænserne og bestemmer, hvad der er muligt, er 
ikke bare at sælge demokratiet – det er at gøre det 
til katalysator for alt, hvad markedskapitalismen 
står for.

Må vi bede om politikere og en politisk debat, der 
beskæftiger sig med samfundet, menneskers tilvæ-
relse og vores forhold til klodens ressourcer. Må vi 
bede om at få de virkelige holdninger frem i lyset i 
stedet for at få dem pladret til i økonomiske pseu-
do-diskussioner. Og må vi bede om en økonomi, der 
er indrettet på at fremme det samfund, vi ønsker, i 
stedet for et samfund, der er indrettet på at fremme 
markedskapitalismen.

Af Jens Laugesen
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RET OG PLIGT I HISTORISK PERSPEKTIV

Hver gang debatten om overførselsindkomsternes 
højde, misbrug eller modtagernes moral popper op, 
hører man formanende ord fra socialdemokratiske 
politikere vendt mod overførselsindkomstmodta-
gerne, om at der er nogle, der har glemt arbejder-
bevægelsens slogan om ret og pligt, specielt pligten 
til arbejde/aktivering, for at få ret til en overførsels-
indkomst.

Hvor sloganet „gør din pligt, kræv din ret“ i ar-
bejderbevægelsens barndom blev forstået som et 
politisk kampslogan for nye rettigheder og vendt 
mod overklassens privilegier som bl.a. manglende 
indkomst- og arveskattepligter, bliver dette slogan 
i dag af Socialdemokraterne brugt til at retfærdig-
gøre overklassens – de fuldtidsarbejdendes – fast-
holdelse af arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere 
som en andenrangsarbejdskraft ved at pålægge 
dem en særlig pligt til at arbejde for deres overfør-
selsindkomst. For at få sin kontanthjælp kan man 
f.eks. komme i aktivering i kommunen med grønt 
arbejde, hvor man arbejder sammen med almin-
delige gartnere og derved bliver en andenrangsar-
bejdskraft.

Dengang ”talte man op til mennesker”, gav dem 
værdighed og skabte begejstring og en ny social be-
vægelse, i dag ”taler man formanende ned til folk” 
og støder dem fra sig. 

Tænk hvis den ny regering blev lidt kreativ og la-
vede en nyfortolkning af de gamle begreber. Man 
kunne igen anvende sloganet over for overklassen. 
Hvad er det for privilegier, de har i dag? Men også 
over for underklassen på en ny måde. 

For eksempel har man i Danmark en ret til at blive 
indlagt på sygehus, hvis man er syg. Hvad er den 
modsvarende pligt? Der er ikke nogen umiddelbar 
betalingspligt i Danmark, men vores system har en 
general skattepligt. Hvorfor kunne man ikke på be-
skæftigelsesområdet have den samme tilgang? Man 
har en ret til en overførselsindkomst, men hvad 
er pligten? Ikke en arbejdspligt som i dag, men en 
skattepligt.

Nu skal man som aktiveret stå til rådighed for ar-
bejdsmarkedet, men man kunne udvide opfattelsen 
i A-kasse-lovgivningen Man kunne ændre den til, 
at man ikke har pligt til at stå til rådighed for ar-

bejdsmarkedet, men en pligt til at stå til rådighed 
for samfundet/lokalsamfundet. 

Hvis der blev defi neret en masse funktioner, som er 
vigtige for den grønne omstilling, kunne man vælge 
at stå til rådighed for den grønne omstilling, som 
regeringen ønsker at igangsætte. Den nødvendige 
grønne omstilling kræver nyfortolkninger af gamle 
slogans, så den kan begejstre.

Erik Christensen er cand.scient.pol og lektor i samfundsfag 
på Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning på Aalborg 

Universitet

SIDSTE NYT FRA MARKEDET FOR 
SKANDALER: LIBOR, HSBC OG G4S

Når man diskuterer Afrika, forventes det, at man 
bekræfter sig selv og andre i, hvor forfærdelig kor-
rupte regimerne eller embedsmændene dernede er. 
I baghovedet ligger et idealbillede af, hvordan det 
går herhjemme og i den ’udviklede’ del af verden, 
hvor skandaler, snyd og manipulation under ingen 
omstændigheder er systemisk, selvom der måske 
ryger en fi nke af panden i ny og næ. Men i Afrika er 
det reglen og ikke undtagelsen, at alle vil have noget 
under bordet. Mener vi.

Sådan kan vi alle lulle os ind i vrangbilleder af vir-
keligheden. 
Det er måske rigtigt, at problemerne er formuleret 
anderledes der end her, hvor der ikke er så mange 
brune konvolutter under bordet. Her har vi bank-
skandaler, almindelig kontraktsnyd og samtidig et 
enormt selvbedrag. Måske det værste er det sidste.
LIBOR-skandalen1 virker måske meget esoterisk 
(virkelighedsfj ern), men den har helt reelle konse-
kvenser. Libor er en gennemsnitsrente baseret på 
daglig indrapportering af de største bankers ren-

  LIBOR står for London Interbank Offered Rate.
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teomkostninger. Dette gennemsnit bliver så brugt 
som den nedre grænse for andre renter. Typisk skal 
mere ’risikable’ låntagere betale ”3m USD Libor + 
250 bps”, dvs. Libor-renten for US dollars med 2,5 
procentpoints lagt oveni for et tre-måneders lån. 
Det har vist sig, at nogle af de mest respektable 
banker systematisk har fejlrapporteret. Derved bli-
ver de lån, der er baseret på gennemsnittet, natur-
ligvis dyrere. Amerikanske kommuner har regnet 
sig frem til, at de har tabt hundredvis af millioner af 
dollar på de bevidste overdrivelser. 

LIBOR blev også manipuleret nedad, dengang pen-
ge blev dyre i 2007 og 2008, for at det ikke skulle se 
så slemt ud. Chefen fra Barclays, Bob Diamond, har 
lige måttet træde tilbage pga. af bankens hovedrol-
le, og den har fået en bøde på 290 millioner pund. 
Oven i købet blev Bank of Englands chef, Mervyn 
King, så langt tilbage som 2008 advaret om ’syste-
matisk manipulation’ af den nuværende fi nans-
minister i US, Tim Geithner, men foretog sig ikke 
andet end at sende memoet videre. Naive national-
bankdirektører er altså også en del af problemet. 
Mervyn King har længe lidt under den opfattelse, 
at Bank of England skulle tage sig af pengepolitik-
ken, og at kredit og bankmarkedet ikke var dens 
anliggende. Til dels er han undskyldt, for Finan-
cial Services Authority (FSA), der skulle kontrollere 
bankernes ydelser, blev udskilt fra Bank of England 
i 1998. Det var fi nansminister Gordon Brown me-
get stolt af, men adskillelsen har vist sig at være en 
stor fadæse, for hvis nationalbank og banker ikke 
hænger sammen, hvad gør så? 

Så er der ’den store hval’. Nogle JP Morgan Chase-
mæglere kom for godt af sted med at dække handler 
af – på den gale måde (altså de fejlvurderede totalt 
risiciene ved de papirer, de handlede). 5,8 milliarder 
USD i tab. Nå ja, der er ikke nogen, der har anklaget 
JP Morgan for snyd, kun overmod. 

HSBC, vistnok verdens største detailbank, er ikke 
for fi n til pengehvidvaskning, endog af transaktio-
ner, der lugter langt væk. Den nuværende engelske 
handelsminister, Lord Green, er involveret, for han 
var chef for banken 2003-06 og bestyrelsesformand 
til 2010. Narkokarteller, pariastater og terrorister 
har brugt banken, der har haft livlige transaktioner 
med Cayman Islands som nervecenter.  

G4S vandt kontrakten for at levere sikkerhedsfolk 
til De olympiske Lege i London. Det fi k da også 
fat i nogle arbejdsløse og studerende, men glemte 
at holde kontakt med dem, efter at løsarbejderne 
selv havde betalt for træning og uniformer. En ære 
at arbejde for G4S og så til olympiaden. Problemet 
er bare, at G4S ikke sørgede for at have personalet 
klart til OL, for naturligvis ville det ikke betale for 
en eneste dag, hvor løsarbejderne ikke var i aktivi-
tet. Soldater måtte udkommanderes. Kønt, at det 
off entlige skal redde uansvarlige private i forfejlede 
udliciteringer. Under en ydmygende parlamentshø-
ring svedte den pæne chef for G4S, Nick Buckles, 
tran over at måtte indrømme, at fi rmaet ikke hav-
de udført kontrakten korrekt. Man kan jo så selv 
fuldende cirklen og konkludere, at de ansvarlige i 
G4S nok havde ment, at det hele var i orden ved un-
derskriften. Buckles udtalte også, at ”G4S påtog sig 
kontrakten”, som om det var en tjeneste, det ville 
gøre landet. 

Pudsigt nok har alle ovennævnte skandaler nære 
kontakter til City of London – også JP Morgans 
store hval befandt sig der. 

I Danmark har vi en masse hyggebanker, der har 
haft et tæt forhold til nærmiljøets topfolk. Lån fl ød 
så rigeligt til det store landbrug og diverse ejen-
domsprojekter. Nu bliver de afviklet på stribe med 
store tab for småaktionærer til følge. Amagerban-
ken er et andet gyseligt eksempel.

Off entlige licitationer er da også her blevet mere og 
mere et spil om at vinde, men ikke om at udføre.  Og 
når skaden er sket, løber de ansvarlige rundt som 
hovedløse høns. IC4-skandalen er et godt eksempel 
på en skandale, der er løbet løbsk, og hvor man for 
længe siden skulle have sagt fra i stedet for at prøve 
at redde en tvivlsom ære. Vi kan vist roligt konklu-
dere, at den sidste skandale ikke er set endnu.

Vi kan også konkludere, at snyd og fup har antaget 
dimensioner, som hiver ethvert legitimationstæppe 
under den moderne storkapital bort.

Af Karen Helveg Petersen
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UDEN ANSIGT OG IDENTITET

At være anonym i dansk politik kan være let, men 
samtidig at få sine holdninger hørt er uhyre van-
skeligt. Ikke desto mindre er det den opgave, Den 
Hemmelige Folketingskandidat har sat sig for. Hun 
er træt af, at de fl este politikere er svære at kende 
forskel på, fordi de gemmer sig bag toppen af deres 
parti, og at de dominerende fi gurer på Christians-
borg mere er defi neret af deres mere eller mindre 
tilstedeværende karisma end deres holdninger.

Hun har folketingserfaring og et tilhørsforhold 
til et politisk parti, men hun afslører ikke hvilket. 
Hendes projekt har form af en facebookside, som 
alle og enhver kan ‘like’ og dermed følge med i, 
hvad hun foretager sig. Hun melder ud på alle mu-
lige politikområder og siger, hvad hun mener. Hun 
har lavet sit eget skatteudspil, hun kommenterer på 
politiske beslutninger, og hun kritiserer andre poli-
tikeres udmeldinger og handlinger.

Hun kalder det selv for et eksperiment. En under-
søgelse af, hvad der virkelig tæller for folk i dansk 
politik. Om personfnidder virkelig er det, folk er 
mest interesserede i, eller om man kan vinde folke-
lig opbakning alene på baggrund af sine holdninger. 
Den dag Den Hemmelige Folketingskandidat har 
fl ere ‘likes’ end Danmarks mest populære politiker 
afsløres hendes identitet. Der er ingen grund til, at 
hun her omtales som en kvinde, for hendes køn er 
også en hemmelighed.

Nogle ting kan man læse ud af hendes opdaterin-
ger. Hun håber, at Socialdemokraterne vil lytte til 
sin ungdomsorganisation, når den melder ud, at 
det er livsnødvendigt for regeringen at genoprette 
forholdet til sit (tidligere) støtteparti. Hun mener 
også, at det var en stor fejl ikke at lave skattereform 
med Enhedslisten, og hun mener, at statslige ydel-
ser skal være universelle, så man må placere hende 
til venstre i folketinget. Men fi rst things fi rst.

Hvad er det ved den nuværende persondyrkelse i 
christiansborgpolitik, du ikke kan lide?

Som sådan har jeg ikke noget imod persondyrkelse. 
Jeg kan også fascineres af stærke personligheder og 
har også forbilleder jeg ser op til.

Men politik i sin reneste form er holdninger og vær-
dier – ikke ansigter og strategi. Jeg angriber folke-
tingsmedlemmerne over en bred kam for at have 
glemt, hvorfor de egentlig sidder der. Alt for ofte sy-
nes jeg vi hører dem sige det stik modsatte af, hvad 
de mener, af rene „strategiske hensyn“. Nogle gange 
bliver jeg helt i tvivl, om de overhovedet kan huske, 
hvad deres ideologiske udgangspunkt er.

Alle ved jo, det er en håbløs løgn, når Villy Søvndal 
påstår, at han er vild med topskattelettelser. Hvor-
for er han ikke tro mod sin ideologi og siger, at det 
ikke er hans hjertebarn, men at det var, hvad der 
skulle til for at få De Radikale med på en i øvrigt 
udmærket skattereform?

Politikerne gør dette, fordi de tror, det er det, væl-
gerne vil have. Medierne kritiserer dem, der er dår-
lige til spillet og roser dem, der kan lyve, uden at vi 
opdager det. Og vælgerne står tilbage og kan lige 
pludselig ikke kende forskel på nogen af politikerne 
mere.

Min påstand er, at vælgerne i virkeligheden meget 
hellere vil have ærlighed, ideologi og ægte uenig-
hed, end de vil have en homogen grød af MF’ere, 
der alle sammen kæmper om ikke at skille sig ud 
fra mængden.

Derfor har jeg lavet dette initiativ – for at vise i 
praksis, at en politiker uden ansigt og identitet kan 
blive mindst lige så populær som de fl este siddende 
MF’ere ved udelukkende at kommunikere holdnin-
ger og værdier. Alt det andet er bare fyldstof.

Hvis skyld er det, at politikerne opfører sig sådan?

Det er først og fremmest deres egen skyld. Men det 
handler også om, at politik som institution ikke har 
fulgt med tiden.

Folketinget og pressen fungerer i store træk stadig 
som for 30-40 år siden, mens alt omkring dem – in-
klusive vælgerne – har forandret sig markant.

På pressens side har gratisaviser, webmedier og 
sociale netværk ændret vilkårene markant. Der er 
ikke tid til gennemarbejdede historier og konkur-
rencen om at „blive set“ er meget større, samtidig 
med at økonomien er blevet dårligere. Derfor for-
falder alle de traditionelle medier til sladder og pro-
ceshistorier, fordi det er det eneste indhold, de kan 
producere, der bare er en smule unikt.

Der er ikke tid til ordentligt journalistisk håndværk. 
Den slags historier, hvor journalisten ikke længere 
er mikrofonholder, men går i kødet på politikeren 
og ikke tager til takke med det samme ikke-svar tre 
gange i træk. Øget konkurrence på markedet bety-
der, at førsteprioriteten nu i stedet 9 ud af 10 gange 
er „at udkomme først“.

For at kompensere for dette ansætter alle medierne 
så politiske kommentatorer, som skal fortælle os, 
hvad MF’erne VILLE have svaret, hvis de var blevet 
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stillet de kritiske spørgsmål, og hvad de EGENT-
LIG mente, da de for tredje gang præsterede ikke at 
svare på spørgsmålene. Vi har næppe haft så mange 
politiske kommentatorer før, men gid journalister-
ne ville bruge lidt mere tid på at interviewe politi-
kerne end på at interviewe hinanden.

På den anden side sidder politikerne og bliver alle 
sammen rådgivet af tidligere journalister, som hel-
ler ikke har forstået, at tiden har overhalet dem. Så 
de forsøger alle sammen at indrette sig efter medi-
ernes dagsorden og lader sig forme efter deres syge 
tilstand.

Beviser det ikke bare, at “personfnidder” er det, folk 
vil have?

Jeg tror ikke, det er det, vælgerne vil have, og jeg 
synes faktisk også, vi ser masser af beviser for, at 
de vil en anden vej. DUF lavede i august sidste år 
en undersøgelse, der viste, at næsten hver tiende 
unge dansker mellem 18-25 år betragter Facebook 
som sin primære nyhedskilde vedrørende politik. 
Og hvorfor? Fordi der kommer holdningerne igen i 
centrum. Det er muligvis stadig links til de samme 
artikler, vi ser, men i det mindste er de ledsaget af 
en personlig holdning til emnet fra den ven, der 
delte linket.

Du har været beskyldt for bare at drive en ny form 
for valgkamp, der er lige så personfi kseret. Du bli-
ver bare kendt som Den Hemmelige Folketingskan-
didat i stedet for dit borgerlige navn. Risikerer du 
ikke at få en masse mediebevågenhed omkring din 
person, hvis du en dag får fl ere „likes“ end Helle 
Th orning-Schmidt og må off entliggøre din identi-
tet, og at fokus dermed drejer sig væk fra din po-
litik? 

Hvis jeg nogensinde når op at overhale Th orning, 
vil min Side til den tid være så enormt stor, at jeg 
tror, det i mellemtiden er lykkedes mig for alvor at 
ændre det politiske miljø. Ingen politiker kan sidde 
overhørig, hvis over 150.000 danskere udtrykker et 

ønske om et andet debatmiljø. Så hvis den dag kom-
mer, tror jeg også fokus fortsat vil være på mine 
værdier og holdninger.

Det er også vigtigt i den forbindelse at påpege, at jeg 
netop har sat en meget høj målsætning for at undgå 
at det bare bliver en valggimmick. Jeg kunne jo sag-
tens have været mere beskeden og sat en grænse på 
1.000 eller 10.000. Men min primære ambition er 
ikke nødvendigvis at blive folketingsmedlem – det 
er at vise partierne og politikerne, at de ikke behø-
ver spille efter mediernes regler for at blive valgt.

Når det så er sagt, så ved jeg jo godt, at mange me-
dier og politikere er så konservative, at de ikke KAN 
se ud over personen. Og det at opbygge en hemme-
lig identitet er så min måde at lokke dem med på 
min dagsorden. For hvis medierne begynder at in-
teressere sig for mig en dag, bliver det med garanti 
først og fremmest, fordi de spekulerer på, hvem jeg 
er. Men jeg får min vilje, for i sidste ende vil det bare 
give mere opmærksomhed om mit budskab og min 
kritik.

af Anton Thorell Steinø

Den Hemmelige Folketingskandidat kan følges på 
www.facebook.com/Folketingskandidat
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V enstr efløjens k a mpar enaer

Temaet for dette nummer, venstrefl øjens 
kamparenaer, byder ikke på nemme kampop-
skrifter. Det er ikke svært at identifi cere are-

naerne, der først og fremmest er Europas hurtige 
forfald både demokratisk og som enhed. Med ven-
ner som de igangværende opløsningstendenser be-
høver EU ikke fj ender for at bryde sammen, kunne 
man mene. Det er dog ikke helt sandt, for EU opru-
ster på de indre autoritære linjer, fører en mere og 
mere absurd ’austerity’-politik, mens arbejdsløshe-
den stiger, understøttelsen og velfærden forfalder. 
Banker skal reddes, banker, der har manipuleret sig 
til højt afkast før og efter krisen, der startede så 
langt tilbage som 2007. 

Alt dette har fået gamle debatter fra tredverne og 
før til at blive aktuelle igen. Vi må kigge længere 
ned i historiens dyb. Hvad foregik der egentlig den-
gang, ja, hvad er hele vores moderne historie? Jo 
mere man dykker ned i de sydeuropæiske lande, 
i østlandene, jo mere opdager man både, at deres 
moderne kapitalistiske historie er helt forskellig fra 
de nordeuropæiske landes, men også, at de løfter og 
den støtte, som EU har givet dem, nu er vendt mod 
dem som en boomerang. De nordeuropæiske lande 
har vel nydt godt af udviklingen, kommer den ikke 
Tyskland til gode for eksempel? Og så alligevel: Det 
er ikke Tyskland som sådant, der nyder godt af ud-
viklingen, det er en bestemt model, hvor Tyskland 
sidder på kapitalakkumulationen og den produk-
tive kapital. Men lad os ikke blive narret: Der er in-
gen steder, det ser rigtig godt ud. Der er til gengæld 
mange steder, hvor et stort mindretal lider materiel 
nød, unødig og umenneskelig nød.

Lad os ikke glemme solidariteten med de 
sydlige lande. 
Det arabiske forår er måske også ved at afblomstre. 
Enten har reaktionære kræfter fået den formelle 
regeringsmagt, eller de indgroede magter vil ikke 
afgive den. Kampe er blevet til krige, løfter er blevet 
skuff et.

Temaet bringer to artikler baseret på interviews 
med hhv. Samir Amin og den portugisiske venstre-
fl øjspolitiker Francisco Louçã. Amins teorier er glo-
baliserende. Den dominerende monopolkapital er 
den stærkeste faktor, men USA er på tilbagetog, og 
Kina, som Amin ikke mener har samme aspiratio-
ner, vinder frem. Louçã ser en lang kamp forude, 
på den ene side er Portugal i skudlinjen (omend 
det ikke er i centrum af opmærksomheden), på den 
anden er de venstreorienterede røster forbløff ende 
spage, selvom landet har sin nedskæringspolitik, og 
de svageste grupper marginaliseres. Der lader dog 
til at være mere social lim og reserver i Portugal end 
i nabolandet Spanien. 

Tyskland er vores allesammens storebror. Rolf 
Czeskleba-Dupont tager landet under kærlig be-
handling. Tilbage til Versailles-fredens hårde be-
tingelser og Tysklands rejsen sig under naziregimet 
til genopblomstringen efter 2. verdenskrig er Tysk-
land nu ’Riget i Midten.2.0’. Inden for EU har Tysk-
land eff ektivt blokeret for de solidariske mekanis-
mer, såsom alt der smager af en overførselsunion, 
og klager nu også over den relativt mindre byrde, 
det er blevet pålagt i alle redningspakkerne, der jo 
i første omgang fi nansieres via kapitalmarkederne. 
Hykleri, kunne man mene, for Tysklands overskud 
over for andre lande vejer mere end rigeligt i den 
anden vægtskål. ”Europa står ved skillevejen, hvor 
valget står mellem solidarisk integration eller tyske 
sparediktater”, citerer Rolf Czeskleba-Dupont. Det 
er, som om man aner resultatet. Det er ikke det of-
fi cielle Europa, der kommer til at træff e et accepta-
belt valg.

Endelig redegør Mikkel Zeuthen for, at arbejder-
klassen/lønmodtagerne ikke behøver lægge sig 
fl adt på ryggen under den nuværende tingenes til-
stand. Pensionsformuer kunne bruges til at skabe 
fornuftige arbejdspladser via solidaritetsfonde, så-
ledes som man ser det i Quebec. I stedet for blot at 
søge det højeste afkast. 

Så jo, der er nok af arenaer. Men som man plejede 
at sige, det drejer sig ikke bare om de objektive, 
men også om de subjektive betingelser. På den an-
den side afhænger de subjektive betingelser af de 
objektive. Man kunne jo mene, at situationen er så 
desperat, at oprøret lurer.





konsekvenser af den høje grad af centralisering til 
den generaliserede monopolkapital, der fandt sted 
i perioden 1975-90.

Alle betydningsfulde økonomiske aktiviteter er nu 
kontrolleret af GMC, der i tur og orden styres af 
kredit. Der trækkes monopolrente, imperialistisk 
rente (dvs. beløb over den gennemsnitlige profi t-
rate, et fænomen der især gælder på naturressour-
ceområdet, også kaldet jordrente) ud af systemet: 

“Den generaliserede og globaliserede 
monopolkapitalisme er et system, der garanterer 
disse monopoler en monopolrente pålagt [levied 
on] den merværdimasse (transformeret til profit), 
som kapitalen trækker ud af udbytningen af arbejde. 
I den udstrækning disse monopoler opererer i 
systemets periferier, er monopolrente imperialistisk 
rente. Kapitalakkumulationsprocessen – der 
karakteriserer kapitalismen i alle dens successive 
former – er derfor drevet af maximeringen af 

monopol/imperialistisk rentesøgning.” 2

Europa, USA og Japan står sammen om at styre sy-
stemet, og så længe det virker, er der ingen mod-
sætning, men snarere tale om en fælles bevidsthed 
om delte interesser. Finansialisering er bygget ind 
i reproduktionen af GMC, der går fra én boble til 
den næste.

Vi bevæger os væk fra et politisk system med en 
vis balance mellem kræfterne. Nu er det politi-
ske system i samdrægtighed med GMC baseret på 
konsensus, der ødelægger den relative grad af de-
mokrati, der herskede tidligere. USA’s nuværende 
politiske scene er endog en total farce med en hel 

  I ”Dristighed, mere dristighed” (”Audacity, more 
audacity”, Pambazuka --, Issue , http://
www.pambazuka.org/en/category/features/).

Samir Amin og spændingsfelterne i den 
generaliserede monopolkapitalisme

DEN NUVÆRENDE FASE af kapitalismen kalder Samir Amin den generaliserede monopolkapitalisme1 , der politisk 
(imperialistisk) modsvares af triaden mellem USA, Europa (EU) og Japan. Spændingsfelterne ligger mellem triaden 
og Kina og andre fremspirende lande som Indien og Brasilien. En ny form for polycentrisk globalisering er ved at tage 
form, bl.a. fordi medlemmer af triaden viser så åbenbare svagheder. EU er præget af opløsning, formidlet af euroens 
sammenbrud. Kina og Rusland er ved at nærme sig hinanden, men samtidig har Kina indtil videre støttet det dollar-
baserede internationale valutasystem, så relationerne er ikke entydige. Amin tiltror ikke det arabiske oprør evnen til 
at gøre op med imperialistisk dominans, hvis egentlige rationale er kontrol med alle verdens ressourcer og udtrækning 
af ’rente’ (overnormale profi tter). 

Af Karen Helveg Petersen

Transform-konference og transformationer

Samir Amin var en meget aktiv deltager i 
Transform-konferencen om Krisen i Europa i 
København i foråret. En lille ældre herre med 

stor vitalitet og udstråling. Oprindelig fra Egypten 
er den højproduktive forfatteraktivist og teoretiker 
Amin nu skiftevis i Paris, Dakar Senegal og Cairo, 
eller hvor han ellers kaldes hen. Den 80-årige var 
lige kommet fra Brasilien, en nats søvn og han var i 
form. Han er en sand radikal i den forstand, at han 
udtrykker det, som hans analyse har ført ham til at 
konkludere. Nogle gange giver hans udsagn et gib 
i én. 

I sit indlæg på konferencen lå det Amin på sinde at 
redegøre for, at den nuværende fase af kapitalismen 
kræver sin egen term, Generalized Monopoly Capi-
talism (den generaliserede monopolkapitalisme1), 
GMC. Siden halvfj erdserne er vækstraten faldet til 
halvdelen af sit tidligere niveau, og monopolkapi-
talismen, som Amin kaldte den tidligere fase, rea-
gerede ved at fl ytte op ad stigen, hvori indgår det 
nye mønster af fi nansialisering (mere om dette 
begreb senere i artiklen). Den kvalitative ændring 
kan dog beskrives på mange måder. Mange er klar 
over forandringen, men drager ikke de nødvendige 

  Artiklen er baseret på Samir Amins offentlige optræ-
den på Transform-konferencen om Krisen i Europa i 
København d. - marts og på forfatterens (KHPs) 
samtaler med Samir Amin ved den lejlighed, senere 
telefonkontakt samt fortrinsvis nyere publikationer af 
Amin. KHP har indlagt fortolkninger, men har så vidt 
muligt indikeret hvor og hvordan samt også, hvor hun 
giver sit eget besyv med.- Se også Arbejderen, ”Sta-
tus på et oprør” fra d. . maj  for et mere ordret 
interview med Amin optaget i forbindelse med kon-
ferencen. Som titlen siger, drejer den artikel sig især 
om det arabiske oprør, hvorfor der er lagt mindre 
vægt på det her. 
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befolkning udsat for aktiv fordummelse. Naturlig-
vis er politisk modstand til stede, men ikke som en 
vel integreret del af systemet, kan man slutte. 

Før i tiden havde kapitalen til huse i mennesker, nu 
er den abstrakt. Marx forestillede sig, at systemet 
ville bryde sammen, men i stedet er det inkorpo-
reret i en ’præstekaste’ [clergy]. Det er ikke bære-
dygtigt. 

Der er ikke tale om en konspiration, men om en 
strategi. Vi bliver nødt til at se på den virkelige fj en-
de med klart blik. Vestens (dvs. triaden bestående af 
USA, Europa/EU og Japan) fundamentale strategi 
er på to niveauer: For det første skal de ny fremspi-
rende [emerging] lande som Kina inddæmmes eller 
tvinges tilbage. For det andet er der resten af ver-
den, Indien og Brasilien med en vis autonomi samt 
mindre lande, som vil kunne komme under militær 
kontrol. Europa er en del af det kompleks, der vil 
have militær kontrol med planeten. En præventiv 
krig fra vestens side er ikke udelukket. I hvert fald 
er destruktion af lande og ikke demokrati målet. Til 
det hører også destruktion af mennesker, også af 
højtuddannede, f.eks. af ingeniører i Irak efter Sad-
dams fald. I de ikke-fremspirende lande foregår der 
en ’lumpen’ udvikling. Her henviser Amin til André 
Gunder Frank, der talte om den fattigdomsgørelse, 
som vi klart ser i dag i Grækenland. Men selv i Tysk-
land er der marginale eksistenser.

Kampens kerne er adgang til jordens ressourcer. 
Kapitalismen er ikke grøn. Livet på jorden er truet, 
men der er potentiale for at udvikle et positivt al-
ternativ, i og med at folk ikke vil blive ved med at 
acceptere tingenes tilstand. I de arabiske lande ser 
vi måske begyndelsen på begyndelsen.

Vi har brug for dristighed. Den radikale venstre-
bevægelse er en minoritet, men har nået et punkt, 
hvor den kan ændre verden. Der skal sættes spørgs-
målstegn ved ejendom, og GMC fi rmaer skal natio-
naliseres. Samfundets styring skal socialiseres. Om 
man vil kalde det socialisme eller kommunisme er 
ligegyldigt. Uanset hvad kræver et højere civilisato-
risk niveau afskaff else af den private ejendomsret.

Hvorfor kalde den nuværende kvalitativt forskel-
lige fase af kapitalismen for den generaliserede 
monopolkapitalisme?

I grunden er termen ’oligopol’ (altså fl ere produ-
center/sælgere) mere dækkende for de nuværende 
markedsforhold end monopol. Spørgsmålet er 
imidlertid ikke så meget antallet af fi rmaer, men 
at der ikke er ren konkurrence. Samt at oligopol/
monopol dækker mere end markeder, nemlig også 
produktionsleddet.

Stammer forestillingen on ren konkurrence ikke fra 
mikroøkonomien, især Alfred Marshall? Og har det 
nogensinde været andet end en fi ktion, spurgte jeg 
(KHP).

På det svarede Amin, at Marshall faktisk byggede 
på, hvad der var tilfældet i det 19. århundrede, hvor 
der var mange producenter af de samme varer. Men 
det er da rigtigt, at centralisering af kapitalen var 
en selvfølgelighed hos Marx. I kolonitiden udbyg-
gedes verdenshandlen. Dengang drejede det sig 
faktisk først og fremmest om handels- og ikke om 
produktionsmonopoler, selvom man havde store 
kapitalkoncentrationer omkring jernbanebyg-
geri, og oligopoler blev opbygget i mineindustrien 
og de store kemiske industrier. Dette varede til 2. 
verdenskrig. Før den 1. verdenskrig var monopo-
ler imidlertid nationale. Først efter 2. verdenskrig 
opstod de transnationale virksomheder bygget op 
omkring de store amerikanske selskaber, f.eks. bil-
producenter. Monopolerne kontrollerer nu alt fra 
ekstraktion til salg. 

GMC’er i Europa er imidlertid fortrinsvis nationale 
monopoler, ikke engang europæiske. Der er et par 
transnationale selskaber/organisationer som Air-
bus og European Space Agency, men de er etableret 
af stater. Disse monopoler kan have problemer på 
det nationale niveau, men på det globale niveau er 
de associeret med deres konkurrenter eller har delt 

”
Europa, USA og Japan 

står sammen om at styre 
systemet, og så længe det 

virker, er der ingen modsætning, 
men snarere tale om en fælles 

bevidsthed om delte interesser.”
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markedet mellem sig (selvom man kunne sige, at 
der f.eks. er konkurrence mellem Boeing og Airbus, 
KHP). Det er disse oligopoler, der dominerer den in-
ternationale kapitalisme og gennem dem, at deres 
hjemstater har magt, kunne man tilføje.3

Det var i perioden 1975-90, at konsortier med af-
taler om produktion og markeder og indbyrdes 
afstemte aktioner opstod. Der er måske 5.000 

virksomheder af betydning i verden i dag. GMC-
præsteskabet kontrollerer alt. De former forbrug og 
behov, livsstil, den off entlige mening. 

Er det ikke udtryk for profi tratens tendens til fald? 
Amin svarede til det, at produktionen er klemt, og 
det er profi traten også. Underforstået: derfor drif-
ten mod imperialistisk rente.

Om det splittede Europa
EU er delt i tre zoner. Den centrale del er de tidligt 
udviklede kapitalistiske lande, England, Frankrig, 
Tyskland, Holland, Skandinavien, Belgien, Schweiz 
og Østrig. Det andet lag er Italien og Spanien,4 hvor 
kapitalismen ikke er slået igennem før meget se-
nere, faktisk først efter 2. verdenskrig. Det tredje 
stratum er landene, der tidligere var sovjetisk domi-
nerede samt Grækenland,5 der ikke var kapitalistisk 
udviklede inden 2. verdenskrig, og som udviklede 
en form for statskapitalisme sidenhen. De er nu pe-
rifere lande, dominerede af den centrale kerne. De 
mangler GMC fi rmaer, dvs. man kan sige, at Tjek-
kiet naturligvis har Skoda, men det er nu helt ejet 
af tyske VW (KHPs tilføjelse).  

Den nye opdeling minder om tredverne – der er fak-
tisk tale om en slags ’blød’ fascisme. Tyskland stod 
dengang i modsætning til England og Frankrig, 
mens landene i Østeuropa var dets vasaller - også 
politisk omkring autoritære ledere som Józef Pils-
udski i Polen (1926-35)6 og Miklós Horthy i Ungarn 

  Min (KHPs) forståelse af Amin er, at de store firmaer 
er monopoler på deres hjemmemarked, men ikke 
nødvendigvis på det internationale marked, hvor 
der er oligopoler, dvs. få sælgere, men dog flere, af 
samme produkt.

  Amin nævnte ikke Portugal, som dog må høre til i 
denne kategori.

  I min opfattelse hører Grækenland til i samme grup-
pe som Spanien etc.

  En kompliceret skikkelse, der først og fremmest for-
svarede Polens uafhængighed og storhed.

(1920-44). Sydeuropa, dvs. Italien, Spanien og Por-
tugal, gik også den fascistiske vej dengang. Parallel-
len er naturligvis ikke perfekt, men gældsbyrde ba-
seret på mangel på moderne udvikling og et solidt 
politisk fundament er fælles for dem i dag. 

Amin ser en lighed, ikke mellem Nordamerika og 
Europa, men snarere en europæisk parallel til for-
holdet mellem USA/Canada og dets satelitter i La-
tinamerika og Caribbean. Således har det centrale 
Europa også sine egne periferilande. 

Der er ingen mulighed for at reparere på uligheder-
ne, der kun er blevet bestyrket af euroen. Europa 
under det nuværende EU er i GMC’ernes tjeneste. 
Euroen er et projekt, der deler og ikke samler. Den 
står ikke til at redde, men det er heller ikke ønske-
ligt. Vi har nu en de facto mark-zone med Tyskland 
i centrum (dvs en zone, hvor euroen er en fortsæt-
telse af den tyske D-mark), associerede lande (Skan-
dinavien og Holland) og Tysklands semi-kolonier i 
periferien. Over for det står UK, der fl ytter sig mere 
og mere over mod den atlantiske alliance forstær-
ket af City of London/Wall St. aksen. Frankrig viser 
to tendenser, Vichy, der med en smule overdrivelse 
kan siges at være Sarkozy-linjen , eller de Gaulle,7 
hvis linje repræsenteres af Hollande (måske også en 
lidt heroisk antagelse). Spørgsmålet er, om Frank-
rig går med Tyskland eller England eller gør noget 
tredje. Og over for det har vi de sydlige kriseramte 
lande. At forsvare EU er at slå det ihjel. EU i sin nu-
værende form er en logisk konsekvens af udviklin-
gen, der skal vendes totalt, hvis der skal komme no-
get progressivt ud af det. Derfor mener Amin ikke, 
at det fra et venstreradikalt synspunkt er ønskeligt 
at forsøge at redde euroen. Man må begynde helt 
forfra. 

På Transform-konferencen udspandt der sig en 
hektisk debat med den kendte tyske venstreori-
enterede debattør og akademiker Elmar Altvater 
om lige præcis euroens fremtid. Altvater mente, at 
Grækenland burde blive i euroen, ja, man skulle end 
ikke ønske, at det blev tvunget ud af møntunionen, 
hvorimod Amin ikke så nogen udvej eller noget bed-
re for Grækenland end at skulle bryde med euroen.

Er Kina stadig en del af periferien, og står det vir-
kelig i modsætning til vesten?

Fremspirende lande/markeder er dem, der har 
opnået høje vækstrater og eksporterer andet end 
råmaterialer, dvs. industrielle produkter. De tre 

  Vichy-regeringen var Frankrigs tyskvenlige regering 
fra - under ledelse af Marskal Pétain med sæde 
i Vichy. Charles de Gaulle, den franske befrielses-
general og senere præsident -, forsvarede et 
stærkt Frankrig, selvom han også var med til at frigive 
kolonierne og accepterede Algeriets uafhængighed.

”
Uanset hvad kræver et højere 

civilisatorisk niveau afskaff else 
af den private ejendomsret.”
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vigtigste lande er Kina, Indien og Brasilien. I lighed 
med gængse forestillinger accepterer Amin nu at 
kalde de stærke nye lande fremspirende. Implicit 
regner han dem altså ikke længere som en del af 
periferien, men de fremspirende lande er forskellige 
og har ikke samme strategi i det globale system. Der 
er kvalitativ forskel mellem Kina på den ene side, 
Brasilien og Indien på den anden.

Der fi nder en polycentrisk globalisering sted, der 
giver manøvrerum for andre end triaden, også for 
interne klassekampe i andre lande. Kina er ikke-he-
gemonisk (dvs. ønsker ikke dominans, KHP), hvad 
man bør sætte pris på og støtte. Om det er fremspi-
rende er ikke det vigtigste. Triadens strategi vis-à-
vis Kina er som sagt inddæmning [containment] og 
om muligt tilbagetrængning. 

Ifølge Amin har Kinas politiske strategi opmuntret 
Rusland, der i grunden sammen med Kina er USA’s 
fj ender, og Amin ser en tendens til tilnærmelse mel-
lem de to lande. I det lys kan man se Putins bestræ-
belser på at modernisere den russiske hær. 

Indien og Brasilien har indgået et semi-kompromis 
med USA, mens CIA’s rolle er snævret ind til at 
sætte lande op mod hinanden, Kina mod Vietnam, 
Brasilien mod svagere lande som Bolivia, Ecuador, 
Venezuela.

Forfatteren af denne artikel påpegede, at Kinas ud-
vikling i høj grad er formidlet ved hjælp af vestlig 
kapital, og at det er en vigtig spiller i det nuværende 
internationale valutasystem omkring dollaren. 
Amin indrømmede, at Kina forsvarer det globale 
monetære system, men dette er alligevel ved at 
bryde sammen. Yuan (eller renminbi) er i stigende 
grad en international valuta, begyndende på nær-
markederne, og derfra sker der en udvikling af en 
form for regionalisering. Den kinesiske strategi har 
været at skubbe den politik ud i fremtiden, men det 
opretholder dermed også USA.

Mao var en forudsætning for Kinas succes. Selvom 
man kan karakterisere Kina som fundamentalt set 
kapitalistisk, er det stadig statskontrolleret. Selv 
det mest private initiativ er under off entlig sty-
ring, om ikke reelt så potentielt. Altså er der tale 
om statskapitalisme. Kina er fuldt ud klar over, 
hvordan vesten kontrollerer det globale system 
gennem teknologi og kontrol med planetens res-
sourcer, gennem medier og militær. Kina lærer ved 
at få udenlandske investorer til at hyre dets topin-
geniører. Senere skifter selskaberne hænder. På den 
måde er Kina langt fremme mht. at udvikle tekno-
logi med egne midler og har også skaff et sig adgang 
til naturressourcer uden for landet, bl.a. kobber og 
olie. Og jernmalm kunne man tilføje. 

Men mht. medier har Kina ingen magt. Militæret er 
ved at blive bygget op. Er Kina imperialistisk? Amin 
fastholder, at Kina nok har taget ved lære af vesten, 
men har et andet perspektiv, og det vil ikke bøje 
sig for vesten. Selvom Kina har støttet den ame-
rikanske gæld, vil det ikke overtage dominansen i 
verden, men går ind for multidominans. (Se Det Ny 
Clarté # 11, august 2009: Lande i Syden, foren jer!).

Vil det fi nansielle system bryde sammen af sig 
selv?

Finansialisering bestemmes af Amin i forhold til 
fi re faktorer: a) Finansmarkedernes volumen har 
ekspanderet meget hurtigere end ’realøkonomisk’ 
vækst – allerede i 1995 var fi nanskapitalen på 190 
% af USA’s, Japans og Europas BNP (fi nanskapitalen 
her bestemt som aktier og andre ejerandele, stats-
obligationer og private lån) – nu er procentsatsen 
langt højere, b) nye instrumenters udvikling især 
inden for derivater og rent spekulative papirer, c) 
den øgede vægt af fi nanser i virksomhedsøkonomi-
en, altså en vækst i porteføljeinvesteringer i forhold 
til fysiske aktiver inden for de enkelte storvirksom-
heder, d) stigende globalisering af den fi nansielle 
hypertrofi  (abnorme vækst), f.eks. inkluderende 
Singapore og Malaysia.8

Den ’udadvendte’ udviklingsmodel er fundamental 
i det spil, hvori indgår den hellige triade, USA, 

EU og Japan. Det er den model, der har skabt 
compradorborgerskabet i periferien, de mennesker, 
der lever af at formidle udenlandsk kapitals 
indtrængen i egne lande mod selv at få del i kagen. 
Mere end det, Amin ser korruption som indbygget 
i alliancerne. Alt skal se fi nt ud på overfl aden, 
men nedenunder hersker de mindre pæne deals. 
Compradorborgerskabet har i tur og orden sine egne 
underleverandører og spytslikkere. Er der nogen, 
der kan huske termen imperialistlakajer? ”Jeg 
hævder, at på scenen for GMC er korruption blevet 
en organisk komponent i reproduktionen af dens 
akkumulationsmodel: Rentesøgende monopoler 
kræver statens aktive medvirken. Den ideologiske 
diskurs (den ’liberale virus’) proklamerer, at ’statens 

  Amin, Samir. . Obsolescent Capitalism: Con-
temporary Politics and Global Disorder, London/New 
York: Zed Books, s. 

”
Den nye opdeling [af Europa] minder 
om tredverne – der er faktisk tale om 

en slags ’blød’ fascisme. Tyskland stod 
dengang i modsætning til England og Frankrig, 

mens landene i Østeuropa var dets vasaller...”
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hænder skal væk fra økonomien’, mens dens praksis 
er ’staten i monopolernes tjeneste’.”9 

Det internationale fi nansielle system fortsætter 
med at være dollarbaseret, men BRIC-landene vil få 
et vidt spillerum for autonomi ligesom Latiname-
rika, hvis anti-US ALBA alliance (Venezuela, Cuba, 
Bolivia og Ecuador som de vigtigste medlemslande) 
dog bliver sat på plads af Brasilien og de mere so-
cialdemokratisk orienterede lande i regionen. 

Amin giver altså ikke noget klart svar på spørgsmå-
let. At euroen bryder sammen, synes at være den 
sikreste forudsigelse. Dollaren og de dollarbaserede 
kapitalmarkeder er afhængige af Kina, der derfor 
langsomt rejser sig som reservevaluta. 

Har den arabiske revolte ændret på konstellatio-
nenerne?

Samir Amin har naturligvis grundigt kendskab til 
forholdene i Maghreb-landene 10 og hele Mellem-
østen. Grundlæggende ser han frihedselskende 
tendenser i oprørene, men også at de nye herskere, 
der kommer til, ser ud til at blive lige så underord-
net vestlige interesser, som de tidligere regimer var. 
USA indså sent, hvad der skete i Egypten, vendte 
så på en tallerken og blev pludselig pro-oprørsk, 
hvor det tidligere havde holdt sig til Mubarak. Det 
muslimske broderskab, der ikke fi k lov til at stille 
op til valgene under Mubarak, var i virkeligheden 
vel integreret i magtapparatet. Det var med til at 
gøre forarmelsen acceptabel ved at tilbyde social 
støtte, undervisning og sundhedstjenester. Amin 
ser broderskabet som reaktionært og præget af le-
dere, der er medlemmer af comprador-borgerska-
bet. En bevidst depolitisering har fundet sted lige 
siden Nassers sidste år (han døde i 1970), og i den 
samvirkede USA’s dominans på det overordnede 
politisk-økonomiske plan med en kraftig udvik-
ling af den informelle sektor. Materielle småbidder 
fra bazaar-økonomien11 blev parret med islamiske 
dogmer for at sikre massernes fysiske og sjælelige 
overlevelse.  

  Amin, Samir. . ”An Arab Springtime”, Pambazuka, 
/. URL: http://www.pambazuka.org/en/cate-
gory/features/

  De nordafrikanske lande fra Libyen og mod vest.
  Småhandel, tuskhandel.

Syrien er kompliceret. Den syriske præsident 
Bashar al-Assads statsterror er konfronteret med 
et islamistisk oprør med kun begrænset rum for 
egentlige frihedsbevægelser. Der er dog også ind-
blanding udefra, f.eks. fra Tyrkiet og Saudi-Arabi-
en. Den overordnede amerikanske interesse er, at 
Syrien samt Iran svækkes. Bashar var ellers lige in-
den oprøret kommet ind i varmen p.gr. af den øko-
nomiske åbning udadtil og neoliberale politikker 
indadtil. Dette sidste var dog med til at stimulere 
det folkelige oprør, fordi livsvilkårene blev kraftigt 
forværret p.gr. af stigende priser på basisvarer. Det 
lyder kynisk, men i lyset af de vage rent verbale ud-
fald fra amerikansk side mod Bashar kunne man 
fristes til at konkludere, at enten afholder USA sig 
fra intervention, fordi det er svækket, eller også 
kan det se, at Syriens selvdestruktion går i den stra-
tegisk set ønskede retning. Amin nævnte ikke en 
vestlig humanitær intervention, evt. fremtvunget 
af den vestlige opinion, som en mulighed. 

I en ny artikel, ”Th e Arab Revolutions: A Year 
After”12 nævner han forhindringerne for et befriet 
Syrien som 1) USAs ønske om at bryde Iran/Syrien/
Hezbollah alliancen, 2) Israels ønske om fragmen-
tering af Syrien, og 3) golfstaternes støtte til opret-
telsen af et sunni-diktatur. Hans syn på Syrien giver 
således meget lidt håb for nogensomhelst forbed-
ring for befolkningen.

Alt i alt lader det ikke til, at Amin mener den ara-
biske revolte har ændret på de internationale kon-
stellationer og heller ikke meget på vilkårene for 
befolkningerne bortset fra ovennævnte ”begyn-
delse på begyndelsen”. Snarere har den ført til en 
ny form for hjemmegroet uro, hvor man kan frygte, 
at den kan manipuleres i stormagternes retning. 
Afhængigt af hvor macchiavellistiske stormagterne 
er, eller man ser dem som. – Om Amin har ændret 
mening efter indsættelsen af den nye præsident i 
Egypten, vides ikke, men det er nok tvivlsomt.

Karen Helveg Petersen er ansvarshavende redaktør af Det 
Ny Clarté, konsulent og Ph.D. i økonomi.

  Pambazuka --, Issue , http://pambazuka.
org/en/category/features/. 

”
Alt i alt lader det ikke til, at Amin 

mener den arabiske revolte har 
ændret på de internationale 

konstellationer og heller ikke meget på 
vilkårene for befolkningerne bortset fra 

ovennævnte ”begyndelse på begyndelsen.”

    #— 



Riget i Midten

John M. Keynes forlod i 1919 fredsforhandlin-
gerne i Versailles på grund af en erkendelse af, 
at de krigserstatninger og grænsedragninger, 

som Tyskland blev pålagt, ville ramme hele den 
mellemeuropæiske økonomi.  Efter tysk genfor-
ening markerede Jesper Jespersen denne rolle som 
gravitationscenter for europæisk økonomi ved at 
kalde Tyskland analog til Kina for ’Riget i Midten’ 
(R.C.-Dupont 1992). I dag er Tysklands centrale be-
tydning for Europa ikke mere et udelukkende øko-
nomisk spørgsmål, men genstand for Europapoli-
tikken med alle dens omskiftelige forudsætninger 
og konsekvenser. Europa står ved skillevejen, hvor 
valget står mellem solidarisk integration eller tyske 
sparediktater (AAW 2012).

Efter euroens introduktion ligger sammenlignin-
gen med Kina lige for, idet både Kina og Tyskland 
har et overskud på betalingsbalancen på mellem 
USD 150 og 250 mia. årligt. Man hører meget om 
problemet med Kinas overskud, der i høj grad sva-
rer til produktionen fra udenlandsk fi nansierede 
eksporterhverv; USA ville endda have indstævnet 
Kina af samme grund for WTO – omend ameri-
kanske virksomheder hører til de førende inden for 
udfl agning til netop Kina. Derimod er det lykkedes 
at tabuisere talen om det problematiske i Tysklands 
overskud, måske fordi balancekriteriet ”peger di-
rekte hen på økonomiernes reale styrke” (Helveg 
Petersen 2012) – og man identifi cerer sig med den 
stærkeste. Derfor vækker det i sig selv beundring 
og bliver fremhævet som eksempel til efterfølgelse 
– helt i tråd med en nymerkantilistisk ideologi om 
konkurrencestater som vej fremad. Også den nye 
danske regering har taget det til sig i sin moderni-
seringstænkning.

I sit nyeste skrift om euroen fremhæver Jesper 
Jespersen derimod, at Tysklands fastholden af en 
målrettet konkurrenceforbedrende politik ganske 
vist har medført et akkumuleret tysk overskud 
på betalingsbalancen, der fra 1998 til 2012 blev 
til i alt 1226 mia. euro (Jespersen 2012). Men 
på de sydeuropæiske landes betalingsbalancer 
er der samtidig fremkommet et underskud af 
samme størrelsesorden. Dette smitter af på deres 
statshusholdninger, fordi eroderingen af landenes 
produktionsmuligheder, f.eks. gennem øget 
import af luksusvarer, langlivede forbrugsgoder 
samt importtung infrastruktur, formindsker 
arbejdskraftintensive investeringer og øger 
udgifterne til udkonkurrerede arbejdsløse m.v. To 
sammenhængende faktorer var udslagsgivende 
for denne tyske måde at sejre EU ihjel på: (a) 
den nævnte brug af euroen som skalkeskjul for 
ikke at skulle revaluere i forhold til en forhøjet 
produktivitet; og (b) omfordelingen fra løn til profi t 

Tysklands ubalancer 

TYSKLAND er i centrum af debatten, i midten af Europa samt dets absolut dominerende magt. På den ene side er 
den tyske historie præget af 1. og 2. verdenskrigs traumer på det politiske plan og på det økonomiske plan af en 
solid industri. Selvom Tyskland skal ’redde’ EU, er det uvilligt til at acceptere større overførsler til de sydlige lande, 
og da slet ikke nogen, der indskrives i nye EU-pagter. På den anden side har Tyskland selv nydt godt af de sydlige 
landes industrielle svagheder. Modstanden inden for Tyskland mod denne dobbeltbundethed og destruktive udvik-
ling artikuleres ikke mindst i forbindelse med rød-grøn omstilling.

Af Rolf Czeskleba-Dupont, RUC og Grobund
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der har stået på i årtier og blev intensiveret med 
Hartz-IV-sociallovene under kansler Schröders 
”rød-grønne” regering.1 På arbejdsmarkedet betød 
samme politik, at tyskerne forlod det trepartsystem, 
der blev indført i 60’erne, og som gav mulighed for 
løntilvækst op til væksten i produktiviteten. 

Euroens reelle introduktion som valutaenhed i 
2002 satte afgørende skub i det tyske eksportover-
skud, jf. opgørelsen over 40 år fra årets tyske me-
morandum for en alternativ økonomisk politik:

I 2010 beløb det tyske overskud sig til USD 162,3 
mia., medens summen af underskuddene i Portu-
gal, Italien, Grækenland og Spanien var på USD 165 
mia. Selvom der fandtes fl ere overskuds- og under-
skudslande i EU, tyder meget på, at tysk eksport ef-
fektivt har udraderet – eller hindret – en stor del 
af Middelhavslandenes produktionsmuligheder. I 
den hellige konkurrences navn er dette også helt i 
orden. Men krisen har nu vist, at de medfølgende 
ubalancer er uholdbare, da de netop ikke udlignes 
gennem ’markedskræfternes frie spil’ eller en la-
den-stå-til politik. 

Denne indsigt stiller imidlertid spørgsmålstegn 
ved kernen af EU’s konstruktion, eftersom den al-
lerede i 50’erne byggede på tanken om en fremad-
skridende konvergens inden for og mellem landene 
i EF’s fælles marked. Inden udvidelsen af EU med de 
østeuropæiske lande var det da også mere undtagel-

  Hartz IV lovene fra  betegner det fjerde trin 
i de tyske arbejdsmarkedsreformer, der i  be-
gyndte med nedsættelsen af en -mandskommission 
under ledelse af Peter Hartz, personaledirektør i 
Volkswagen-koncernen. Her blev bl.a. dagpengene 
for langtidsarbejdsløse (Arbeitslosenhilfe) sat ned til 
kontanthjælpen for ikke-organiserede (Sozialhilfe).

sen end reglen, at der var større regionale forskelle 
inden for medlemslandene, som ikke kunne blive 
udlignet gennem den frie bevægelighed af kapital, 
arbejdskraft og varerne. 

Typisk for Rom-traktatens liberale ideologi skulle 
dens tekst ikke indeholde noget om den Europæi-
ske Investerings Bank (EIB). Pengeallokeringen 
skulle da ikke styres centralt! EIB er en mærkelig 
hybrid konstruktion, hvis ejere er EU’s medlems-
lande, der er underskrivere på dets aktiekapital, 
mens den faktisk udlånte kapital rejses på marke-
derne. Banken blev derfor kun omtalt i en protokol 
og fi k sidenhen øgenavnet ’Th e European Invest-
ment Bank of Italy’. EIB blev ikke omtalt i den EU-
politologiske litteratur (Robinson 2008), og brugen 
af EIB og dens fond (Europæisk Investeringsfond, 
EIF) fra 1993 var ikke velset hos markedsortodokse 
politikere. 

I sin tid som EU-kommissær ville Jaques Delors in-
troducere Euro-bonds, der via EIB skulle være med 
til at fremme investeringer i transeuropæiske net-
værk (Delors-Hvidbog 1993). Dette afviste den ty-
ske regering, selvom arbejdsløsheden i EU i begyn-
delsen af 90’erne lå omkring 15 millioner. Billedet 
ændrede sig først med optagelsen af nye medlems-
lande i det Østeuropa, der gennem århundreder har 
været Europas fattiggård. Sidenhen har EIB fået et 
større udlånsvolumen end Verdensbanken. Men af 
ideologiske grunde blev den indtil det seneste holdt 
uden for EU’s politiske spil, fordi politikerne som 
f.eks. Morten Messerschmidt ville have det til at se 
ud, som om også EIB kun ville fl ytte rundt på skat-
teydernes penge. Dette er ikke tilfældet, se ovenfor, 
men også tyske spidspolitikere vil gerne fremme 
dette indtryk, fordi de bygger på en frygt for det, de 
kalder en europæisk ’transfer-union’. 

Transfer-Union?
Ordet transfer-union vækker bekymring hos ty-
skerne pga. deres dyrekøbte erfaringer fra den 
indre-tyske indlemmelse af de nye forbundslande. 
Godt nok er produktivitetsforskellen mellem dem 
og de gamle forbundslande (det tidligere Vesttysk-
land) blevet reduceret fra cirka 50 % i 1990 til kun 
ca. 20  % i dag. Men det har foreløbig kostet 1,5 
billioner euro og stadigvæk kun ført til et BNP pr. 
capita i de nye forbundslande på 70 % af de gam-
les. I den her citerede evalueringsrapport om den 
østtyske økonomi advarede tyske økonomer i 2011 
om, at målet med en 100 % udligning er urealistisk, 
uanset hvor længe man bliver ved med at poste 
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kæmpebeløb ind i østtysk infrastruktur m.m. (IWH 
2011). Kansler Merkels parti er ikke glad for dette 
budskab, da det underkender eks-kansler Kohls på-
stand fra genforeningsårene om, at markedsøkono-
mien ville forvandle Østtyskland til ’blomstrende 
landskaber’! 

Der fandtes imidlertid solidariske alternativer til 
Tysklands egen fi nansiering af transferydelserne, 
der ville have været mindre belastende for tysk 
økonomi. Den engelske økonom og Delors-rådgiver 
Stuart Holland pegede allerede i første halvdel af 
90’erne på, at EIB gennem sin nytilknyttede fond 
(Den Europæiske Investeringsfond) kunne have 
været med til solidarisk at fi nansiere en væsentlig 
del af omkostningerne ved den tyske genforening.  
Dette skulle ikke ske gennem en 1:1 omfordeling af 
skatteindtægter fra medlemslandene til Tyskland, 
men gennem lånefi nansiering via kapitalmarkeder-
ne, hvor EU’s store kreditværdighed mod en mindre 
indsats af skattepenge ville have betydet favorable 
lån (Holland 1993). På denne måde ville EU præcist 
have gjort, hvad den fi nansielle sektor gør, nemlig 
at forøge sin egenkapital gennem optagelse af frem-
mede lånemidler (’leverage’, ordret: vægtstangsef-
fekt). 

Men ironisk nok var det Merkels forgængere, den 
tyske kansler Helmuth Kohl og hans fi nansminister 
Waigel, der i december 1993 blokerede denne vej. 
De ville ikke tillade EU at stifte gæld – når man nu 
var ved at indskrænke medlemsstaternes mulig-
hed for det samme. Maastricht-traktaten med sine 
konvergenskriterier var netop med møje og besvær 
blevet vedtaget og skulle i fl ere omgange supple-
res med en vækst- og stabilitetspagt – og her på 
det seneste med ”fi nanspagten”, der for alvor slår 
tænderne i staternes budgetter. Idet Kohl/Waigel 

behandlede EU som en anden nationalstat, værd-
satte de ikke, at EU dengang stort set var gældfrit.  
Kommissionsformand Delors’ forslag om udstedel-
se af Euro-obligationer røg af bordet pga. renlivet 
dogmatisme. Den dag i dag er tysk modstand mod 
en fornyelse og vedtagelse af et sådant forslag ikke 
brudt. Det er kun blevet til spæde forsøg med nogle 
få projekt-obligationer.

Centralisering
Hidtil er det ikke lykkedes politisk at forhindre ka-
pitalakkumulation i at blive koncentreret – bl.a. via 
fusioner, som det hedder i fysisk terminologi; og i 
det hele taget at blive samlet på færre hænder – de 
berømte 1 eller endda kun 0,1 %, der kontrollerer 
vældige centraliserede produktionsimperier. Det er 
længe siden koncernerne kun beherskede mindre 
regionale markeder og var klart hjemmehørende i 
den nationale kontekst, som både keynesianismen 
og monetarismen var skræddersyet til. Globale pro-
duktions-, afsætnings- og værdikæder har bredt sig 
over hele kloden således at f.eks. den vulgærøko-
nomiske forestilling om, at lande uden faktormo-
bilitet skulle specialisere sig i deres komparative 
fordele, for længst er uanvendelig. Det er de store 
kapitalgrupper, der siden 70’erne dominerer ver-
densmarkederne, således at verdenshandelen over-
vejende består af deres interne transaktioner (Hol-
land 1987 a, b).

I denne sammenhæng virker EU’s indre marked 
som katalysator for yderligere centralisering, slet 
skjult under camoufl agen af markedskonforme 
politikredskaber. Rumligt viser resultatet sig i den 
polarisering, der nu har skabt EU’s perifere lande – 
et begreb der tidligere var forbeholdt udviklingslan-
dene. De konvergens-skabende spredningseff ekter 
fra kapitalakkumulationens centre, der svarende 
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til trickle-down eff ekten i en ikke-rumlig økonomi 
skulle have hevet periferierne op, har ikke indfun-
det sig. I stedet for kan vi med Gunnar Myrdals 
ikke-marxistiske teori om akkumulation og under-
udviklede regioner tale om eroderende eff ekter, der 
påfører periferierne tab og er til fordel for de højt 
besungne vækstpoler (Myrdal 1957). Kun en mål-
rettet antikapitalistisk transformation af den her-
skende politik i EU kan lave om på denne tendens, 
der både undergraver eksistensen for millioner af 
europæere og truer med at fj erne den sidste demo-
kratiske fernis, der var blevet påført EU’s teknokra-
tiske konstruktion.

Budgetkontrol
Siden de sidste beslutninger på EU-topmødet i slut-
ningen af juni går spøgelset om en central kontrol 
med enkeltlandenes budgetter gennem Europa. Det 
burde vel være omvendt, at medlemslandenes par-
lamenter, som foreslået af Stuart Holland i 1993, 
havde mulighed for at diskutere EU’s budget, inden 
det blev vedtaget. Dette kunne have styrket sam-
menhængskraften i EU. Men i et neoliberalt domi-
neret system havde forslaget ingen gang på jorden.

Krisen kradser i mellemtiden dybere. For at der kan 
være tale om en demokratisk løsning, kræver det, at 
parlamenternes kernefunktion, kontrollen af rege-
ringernes budgetter, genetableres i fuld skala. Ame-
rikanske økonomer, hvis føderalstat i efterkrigsti-
den årligt har omfordelt langt mere end ti procent 
af USA’s BNP, grinede ad kontorerne i Bruxelles, der 
kun havde fået lov til omfordeling af 1-2 procent. 
Hvis det imidlertid bliver normaltilstanden, at der 
skal ske større transfers, burde disse også under-
lægges en styrket kontrol gennem EU-parlamentet. 
I så fald ville en af de betingelser være opfyldt, som 
den tyske forfatningsdomstol i sin dom over Lissa-
bon-traktaten har opstillet for mere integration i 
EU (Haug 2012). Som det har været med tidligere 
tysk overdragelse af suverænitet til Bruxelles, skal 
denne nemlig ikke forringe borgernes retsstilling 
under den tyske demokratiske forfatning fra 1949. 
Den skulle i modsætning til den første demokrati-
ske forfatning fra 1919 garantere, at en glidende 
overgang til diktatoriske tilstande kunne undgås. 
Derfor blev Vesttyskland et forfatningsdemokrati, 
som Marlene Wind (bl.a. i 2006) har beskrevet som 

alternativ til en parlamentarisme,2 hvor politikerne 
kun vanskeligt kan råbes op, selvom de tilsidesæt-
ter grundlovsbeskyttede rettigheder. Om der kan 
skabes et europæisk statsborgerskab, der demokra-
tisk vælger et parlament med reel budgetkontrol-
magt, er dog et åbent spørgsmål. 

Grøn omstilling
Foruden at have pisket euro-/fi nanspagten igen-
nem viste Angela Merkels politiske lederskab sig på 
en mere velfunderet måde, da hun i foråret 2011 
fandt et konsekvent svar på Fukushima atomkraft-
katastrofen ved at gribe ind over for de tyske atom-
kraftværker. Selvom denne inddæmning af a-kraft-
lobbyen i Tyskland har en lang forhistorie siden 
70’erne inden for de sociale bevægelser og de kri-
tiske forskningsområder, er energiomstillingen hel-
ler ikke i Tyskland på skinner endnu. Derfor skrev 
en af lederne af samfundsanalyseafdelingen i Rosa 
Luxemburg Stiftelsen, Rainer Rilling, sidste decem-
ber, at det første skridt hen imod den nødvendige 
omstilling måtte være at kæmpe for en retfærdig 
overgang til en økokapitalistisk udviklingsvej. Her 
kan man ikke gå på kompromis med atomkraft-
tilhængerne, fordi denne højrisikoteknologi (på 
linje med den endnu ikke miljømæssigt vurderede 
teknologi til kompression og lagring af kuldioxid 
i undergrunden) skaber en øget økologisk gæld til 
fremtiden. Balancen i politikken kræver ifølge Ril-
ling som det andet skridt, at man kæmper for den 
økologiske, demokratiske, sociale og solidariske 
udformning af denne vej. Dette er vendt imod de 
forvridninger, der følger med en for ensidigt oppri-
oriteret grøn kapitalisme og dens økonomiske res-
sourcekrav – jævnfør vores hjemlige radikales ski-
zofreni mellem storstilede grønne tiltag og socialt 
reaktionær politik. Endelig bør disse kampe ifølge 
Rilling bindes sammen gennem et mere langsigtet 
perspektiv rettet mod en socialistisk transforma-
tion i retning af en grøn, demokratisk og solida-
risk socialisme (Rilling 2011) – det vil sige et nyt, 
økosocialistisk samfund, der har lært at leve med 
grænserne for vækst i samfundenes stof- og ener-
giomsætning i både produktions-, distributions- og 
konsumtionsmønstrene. For mere om dette henvi-
ses til den grøn-røde aftenskole Grobund i Køben-
havn (www.grobund.nu).

Denne transformatoriske strategi, der har sin gro-
bund i det politiske felt omkring partiet Die Linke 
(”Venstre”), deles også af den hårde kerne i partiet 
De Grønne, der gennem årene (Brüggen 2001) har 

  Danmark er et godt eksempel på et parlamentarisk 
demokrati, hvor folketingsflertallet bestemmer re-
geringsmagten (dvs. regeringen må ikke have folke-
tingsflertallet imod sig), men der er så godt som ikke 
nogen anden regulerende instans, såsom en præsi-
dent eller en forfatningsdomstol (Hørups ’intet over 
og intet ved siden af Folketinget’).
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stået og f.eks. i Europa-Parlamentet stadig står for 
en strategi for en Grøn New Deal. De betragter den 
som en forudsætning for en udligning af betalings-
balancerne i de mest gældsplagede eurozone-lande, 
fordi import af fossil energi og ikke-vedvarende 
ressourcer er en væsentlig del af deres – og vores 
– krise (Giegold 2012).  Udfordringen i centrene 
for den tyske såvel den franske automobilindustri, 
hvor navnlig indskrænkningerne i sydeuropæernes 
efterspørgsel er ved at føre til masseafskedigelser 
f.eks. hos franske Renault og hos de tyske Opel-
fabrikker (ejet af amerikanske GM), stiller desuden 
dagsaktuelle krav til en fagbevægelse, der har tran-
ge kår. 

Et generelt opsving i klassekampen kan imidlertid 
ikke forventes, før mere solidariske holdninger får 
lov at brede sig i den tyske og internationale arbej-
derklasse og sympatiserende lag. Til de sidste hører 
også de mere keynesiansk orienterede alternative 
økonomer. De har nu i snart 40 år (indtil 2010 un-
der ledelse af økonomen Jörg Huff schmidt, Bre-
men) udgivet deres årlige memorandum for en al-
ternativ økonomisk politik, i de sidste årtier fulgt 
op af et tilsvarende memorandum på europæisk 
plan (www.euromemo.eu). I november måned vil 
der igen være en chance for at tilslutte sig det sidste 
med sin underskrift. Gad vide, om ikke historien 
byder på overraskelser i denne lidt triste rutine?
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Portugals økonomiske, politiske og sociale 
situation

Portugals standard makroøkonomiske in-
dikatorer er ikke for lyse. Den portugisiske 
nationalbank vurderede i oktober 2011, at 

økonomien ville trække sig sammen med 2,2 % i 
2012 efter et fald på 1,9 % i 2011. Alt i alt vil økono-
mien altså skrumpe med 3-4 % i 2011-12 ifølge offi  -
cielle vurderinger. Portugal har i en 10-årig periode 
haft lav vækst, 0,7 % om året, altså stort set i hele 
euroens levetid. Det har i sig selv været et problem, 
for man regner normalt med at skulle op på over 2 
% for at kunne udvide beskæftigelsen.

Portugal fi k en redningspakke på 78 milliarder euro 
i 2011 til en rente på 5-6 %. De 54 milliarder skulle 
bruges til at servicere gælden, 12 milliarder til at 
rekapitalisere banksektoren, og de sidste 12 mil-
liarder kunne støtte bundlinjen på statsbudgettet. 
Den blev nødvendig, fordi off entlig obligationsgæld 
– i samarbejde med banksektoren – blev optaget i 
de gode tider for at støtte turismeinvesteringer og 
infrastruktur. Prestigebyggeri inkluderer Oriente-
kvarteret i Lissabon, der tog sin begyndelse med 
verdensudstillingen i 1998, og som nu står tilbage 
som et forstørret, til dels arkitektonisk fl ot, men 
lige så livløst område som Ørestaden. Den sociali-
stiske regering (2005-2011) foretog store off entlige 
investeringer i grøn energi og motorveje, restau-
rerede skoler og planlagde en ny lufthavn og høj-
hastighedstog, som var med til at få den off entlige 
gæld til at stige meget.

I forbindelse med redningspakken betingede troi-
kaen (EU, ECB og IMF) sig, at budgetunderskud-
det på 9,8 % af BNP i 2010 skulle ned på 5,9 % i 
2011, 4,5 % i 2012 og i 2013 nå 3 %, det berømte 
standardbudgetkrav fra EU’s Vækst- og Stabilitets-

Venstreblokken i Portugal trækker fronterne op 
- Samtale med Francisco Louçã, leder af Bloco de Esquerda 

pagt. For at nå målene i 2012 overførte regeringen 
kommercielt anbragte pensionskassemidler til det 
statslige forsikringssystem og dermed til statens 
bogholderi. På den måde blev underskuddet forbed-
ret med 3,5 procentpoints, således at det ’kun’ var 
på 4,2 %. Uden denne engangsmanøvre/kreative 
bogføring ville det have været på 7,7 %. Bonussen 
til off entligt ansatte og pensionister på to måne-
ders ekstra løn om året er skåret væk. Den blev el-
lers regnet som en normal del af de i øvrigt ret lave 
lønninger, der alt i alt er faldet med 20-25 %. På den 
måde regner man med, at regeringen kan nå målene 
mht. budgetunderskud i 2012.

Betingelser i pakken er i øvrigt at restrukturere hæ-
ren, gennemgå de off entlige-private partnerskaber, 
skære ned på den off entlige administration inkl. 
kommunerne, ændre budgetpraksisser og reducere 
antallet af off entligt ansatte. Det har involveret 
drastiske nedskæringer i overførslerne til de 308 
kommuner plus de to autonome regioner, Madeira 
og Azorerne, der derfor ikke kan møde deres for-
faldne betalingsforpligtelser på omkring 9 milliar-
der euro. Derved mister de deres kreditværdighed 
og udelukkes fra kapitalmarkederne og kan så hel-
ler ikke låne penge til at betale deres leverandører 
osv., en nedadgående spiral.

På trods af at tidligere privatiseringer ikke har væ-
ret ubetinget succesrige, bestemte troika-aftalen 
også, at luftfartselskabet TAP, Aeroportos de Por-
tugal (ANA), energiselskabet EDP, REN (operatør af 
transmissionsnetværket), Galp (olie og gas) og CGD 
skulle under hammeren. Staten ejer ikke 100 % af 
selskaberne, men har en vis procentdel. Over 20 % 
af EDP (dvs. statens andel) er i maj blevet solgt til 
det kinesiske fi rma Th ree Gorges for 2,7 milliarder 
euro og 40 % af REN er solgt til China State Grid 

SAMTALEN fandt sted i det portugisiske parlament d. 16. maj 2012 og var på engelsk. Samtalen er supple-
ret med uddybende forklaringer. Mathias og Ole Eistrup har været behjælpelige med at sætte mødet op og 
komplettere oplysninger. Artiklen indkredser: 1) de specifi kke grunde til den portugisiske krise, drejer det sig 
om kapitalfl ugt, deindustrialisering, for stor afhængighed af turisme, landbrugssvigt? Er der tale om at redde 
off entlige fi rmaer, evt. ved hjælp af off entlige-private partnerskaber eller om yderligere privatiseringer? Har 
Portugal overinvesteret i off entlige arbejder/infrastruktur, som det har svært ved at klare gældsforpligtelserne 
for? 2) nedskæringsproblematikken, 3) de fi nansielle markeders rolle i at forstærke problemerne - afsmitning 
fra Grækenland, 4) hvis Grækenland forlader euroen, kan Portugal så klare angrebene, eller skal der endnu 
en større redningspakke til? vil Portugal forlade euroen? 5) hvilke er Portugals økonomiske muligheder? 6) 
arbejdsløshed/ungdomsarbejdsløshed, problemerne for universitetsdimittender, utilfredshed, emigration, 7) 
modbevægelser såsom strejker, politisk organisering, politisk aktivisme. 

Af Karen Helveg Petersen
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”
Der er strukturelle problemer hele paletten rundt, 
uden tvivl sammenhængende med de næsten  
år (-) med en form for fascistisk diktatur.”

Francisco Louçã



og Oman Oil. TAP skal sælges i løbet af 2012. En 
lidt længere tidshorizont er der for privatiseringen 
af postvæsnet, tv-stationen RTP og vand- og sani-
tetsselskabet. 

Banksektoren lånte massivt fra ECB for at kunne 
låne videre til regeringen, 11-14 milliarder euro i 
første halvdel af 2010. Så banksystemet er stærkt 
afhængigt af regeringens evne til at stå ved sine 
lån. Den største bank i Portugal er off entlig, Caixa 
Geral de Depósitos (CGD). Moody’s nedgraderede 
den i marts d.å. til Ba3 sammen med Banco Espirito 
Santo, Banco Comercial Português (BCP) og Banco 
BPI SA (BPI). Banco Internacional do Funchal (Ba-
nif) faldt fra Ba3 til B1. Vanskelighederne illustre-
res ved, at portugisiske banker benyttede ECB faci-
liteter for op til 56 milliarder euro i marts 2012. I 
begyndelsen af juni 2012 annoncerede regeringen, 
at den ville rekapitalisere CGD, BCP og BPI med 6,6 
milliarder euro, hvoraf de 5 milliarder stammer fra 
78 milliarder-pakken.

Der er strukturelle problemer hele paletten rundt, 
uden tvivl sammenhængende med de næsten 50 
år (1926-74) med en form for fascistisk diktatur. 
I disse år konsoliderede Portugals elite sin magt 
og krydsrelationer, familier som Espirito Santo 
(banker, forsikring), de Mello (energi), Pinto Basto 
(transport), Lima Mayer (vin) og Sommer (cement), 
der med hæren og kirken støttede diktatoren Sala-
zar til gengæld for privilegier fra styret. Dermed 
blev de sociale relationer frosset og skabelsen af 
en bredere middelklasse forhindret. Under revolu-
tionen 1974-75 blev mange af disse konglomerater 
splittet op og nationaliseret for igen at blive mere 
eller mindre privatiseret efter midten af fi rserne. 
Det betød genoplivning af mange af de gamle Grün-
derkapitaler, der dannede eller indgik i nye forbin-
delser med multinationale korporationer. 

I landbruget er ejerforholdene dels traditionelle 
storgodser, dels kooperativer (ca. en tredjedel af 
jorden blev overtaget af kooperativer under revolu-
tionen, heraf er en tredjedel senere blevet restitue-
ret til tidligere ejere), dels er der urentable småbrug. 
Den nødvendige transformation kan dog pege i for-
skellige retninger, både moderne industrialiseret 
landbrug, der naturligvis allerede er fremherskende 
i store områder, og økolandbrug, som ligger i for-

længelse af de traditionelle dyrkningsmetoder. Der 
har dog ikke været nogen videre klar politik i hver-
ken den ene eller den anden retning. 

Markedet for lejeboliger har været fastlåst i mange 
år, fordi huslejerne har været frosset, dvs. de kunne 
ikke stige med infl ationen eller i takt med forbed-
ringer. Det har naturligvis gavnet lavtlønnede og i 
øvrigt også bedrestillede, der har været heldige på 
markedet, men både ført til boligmangel for unge 
(der har heller ikke været gang i socialt byggeri), og 
at en stor del af boligmassen ikke er blevet vedli-
geholdt. I Lissabon ser man f.eks. selv i attraktive 
kvarterer smukke huse i forfald. De skal nok blive 
sat i stand, når den sidste enke er forsvundet. Ny 
lovgivning er undervejs på området, og den vil na-
turligvis være kontroversiel, fordi den kommer i en 
ekstra vanskelig situation for mange mennesker, 
der lider under stigende arbejdsløshed eller under-
beskæftigelse og under højere priser på energi, brød 
og andre livsfornødenheder.

Emigration prægede Portugal siden tresserne og 
halvfj erdserne, hvor over to millioner sivede ud, og 
nu er der igen en kraftig bølge af udvandring, denne 
gang blandt de højtuddannede. Ifl g. en BBC udsen-
delse tog 23.000 til Angola i 2010 for at prøve lyk-
ken der, mens hele 60.000 tog til Brasilien. I 2011 
fl yttede 120.000 (Al Jazeera). Det inkluderer også 
udvandring til f.eks. Nordeuropa. Naturligvis behø-
ver denne bølge ikke være irreversibel, og kontak-
terne hjemadtil er tætte. Flowet går også den anden 
vej. En celebrity storinvestor (banker, telekommu-
nikation) er Isabel dos Santos, datter af den an-
golanske præsident, en meget entreprenant dame 
med interesser i Angola og Portugal, og hvad der 
falder sig for. Noget af startkapitalen har hun vist 
indtjent på Elf-skandalen (Angolagate). Uden tvivl 

”
I landbruget er ejerforholdene 

dels traditionelle storgodser, 
dels kooperativer, dels 

er der urentable småbrug.”

”
Renten på Portugals gæld er nu højere 
end Spaniens, i midten af maj var den 

på , % på  års obligationer..”

    #— 

Venstrefl øjens kamparenaer



har hun dog åbnet vejen for rige muligheder for 
krydsforbindelser til Angola, for good and for bad.

 Et andet strukturelt problem er, at Portugal er me-
get afhængigt af Spanien, der dels har sine egne 
vanskeligheder, dels har opkøbt en del af Portugals 
landbrug til videre forarbejdning af råvarerne.

Regeringen, der kom til magten i 2011, og som 
består af det socialdemokratiske parti (om muligt 
endnu mere højreorienteret end det danske) og Fol-
kepartiet (konservativt), har et solidt fl ertal på 132 
mandater ud af 230. Oppositionen består af socia-
listpartiet PS (i praksis socialdemokratisk), der hav-
de regeringsmagten indtil sidste valg, men nu kun 
har 74 parlamentsmedlemmer, kommunisterne og 
de grønne, der har dannet Den demokratiske En-
hedskoalition med tilsammen 16 medlemmer samt 
Venstreblokken med 8 repræsentanter, et fald fra 
16 før valget i 2011. 

Samtalen med Francisco Louçã
Baggrund: Venstreblokken blev dannet i 1999 og 
har ud over at indtage mere traditionelle venstre-
orienterede positioner aktivt kæmpet for kvinders 
rettigheder og opgøret med den katolske arv (abort 
blev tilladt i 2007), antikrigsaktiviteter og organi-
sering af arbejdsløse og marginale. Den har også fra 
første færd modsat sig troika-pakken ved at kræve 
a) en revisionsrapport om gælden, samt at korrup-
tionsomkostninger skulle trækkes fra, b) genfor-
handling af gælden, betalingsterminer og renter, 
samt c) etablering af en redningsfond baseret på 
fi nanstransaktionsskatter.

Francisco Louçã, lederen af Venstreblokken i par-
lamentet, er en dygtig økonom, der ud over de 
marxistiske klassikere er hjemmevant i mainstream 
matematisk økonomi. Oplysningerne under denne 
hovedoverskrift stammer fra Louçã, mens uddy-
bende forklaringer angives i noter.

Mit første spørgsmål til Louçã var, hvorfor man hø-
rer så relativt lidt om Portugal i det øvrige Europa. 
Han udtrykte, at den sociale konfl ikt ikke er så in-
tens i Portugal som i Grækenland, selvom arbejds-
løsheden er på omkring 15-20 %. Det fører til store 
indtægtstab i mange familier. 

Banco Português de Negócios er den eneste bank af 
betydning, der er kollapset, men den havde off ent-
lige penge i sig.1 Andre banker er i vanskeligheder, 
og en rekapitalisering gennem EU kan blive nød-

  I  blev den overtaget af det offentlige p.gr. af 
gæld og uregelmæssigheder og lagt ind under CGD. 
Den er siden solgt for et symbolsk beløb til Banco BIC 
Portugues SA, hvor netop Isabel dos Santos har en 
fremtrædende rolle.

vendig.2 Der har ikke været direkte bankpanik eller 
kapitalfl ugt ud over de ’normale’ off shore skattely, 
der bruges af kapitalfonde osv.

Louçãs forklaringer på problemerne er, at euroen 
ikke tog højde for konkurrenceaspektet. Med en 
åben økonomi, en svag industriel struktur og et 
stort handelsunderskud havde Portugal ikke et 
stærkt udgangspunkt. De private investeringer har 
været begrænsede og samfundets moderne trans-
formation for langsom. Portugal er meget afhæn-
gigt af services og handel. EU-støttepenge erstat-
tede investeringer, men disse penge gik til spilde i 
landbruget, der ikke just har været en udviklings-
motor. De jobs, der blev skabt, var ikke langtids-
holdbare. De ambitiøse tiltag har ikke fundamentalt 
udviklet økonomien.3 Der er brug for en økonomi 
med høje lønninger og en stor arbejdstagerbase. 

Med den høje arbejdsløshed er det et ekstra pro-
blem, at retten til arbejdsløshedsunderstøttelse 
fortabes meget hurtigt. Mange mennesker har mi-
stet deres ejerboliger, der typisk er fi nansieret ved 
langtidskontrakter med bankerne. Mere end 1000 

ejerboliger gives tilbage til bankerne om måneden, 
og der bliver ikke betalt renter og afdrag på over 
200.000 boliger, sagde Louçã.

Renten på Portugals gæld er nu højere end Spaniens 
(den overgås kun af Grækenland blandt eurokrise-
landene), i midten af maj var den på 11,5 % på 10 
års obligationer, hvilket ikke er holdbart. Den of-
fentlige gæld er på over 100 % af BNP. Mere præcist 
var den ifl g det portugisiske statistiske kontor på 
107,8 % i 2011, og den vil stige til 112,5 % dette 
år. Derfor er der ikke for Louçã megen tvivl om, at 
en ny redningspakke bliver nødvendig, på 20 mil-
liarder euro i første omgang, men altafgørende er at 
bringe obligationsrenten ned. 

Mht. smitten fra Grækenland mente Louçã for 
det første, at et exit af Grækenland fra eurozonen 
er farligt. Portugal vil blive det næste i rækken af 
lande, der vil få alvorlige problemer. Hvis Græken-

  Som man kunne se ovenfor, har bankerne retfærdigt 
eller uretfærdigt fået en lav kreditvurdering, og en 
rekapitalisering af tre banker med penge fra -red-
ningspakken er vedtaget efter samtalen i maj.

  Tværtimod har Portugal tabt arbejdspladser ikke 
mindst til Østeuropa og Kina, fordi det har mistet 
fordele som billigt produktionsland.

”
Den europæiske elite er 
aggressiv og ligeglad med 
arbejdsløshed, udtrykte Louçã.”
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land smides ud, vil drachmen (hvis en sådan mønt 
adopteres) straks blive devalueret. Fordelene vil 
være, at dets gæld vil blive slettet og rentebyrden 
dermed falde. Det er klart, at Louçã ikke mener, at 
det er ønskeligt, at Portugal forlader euroen. På den 
anden side nævnte han med tilfredshed, at Mario 
Soares4 har foreslået, at Portugal skulle bryde med 
troika-aftalen og europagten.

Lige nu er investeringerne frosne, der er ingen 
nye initiativer,5 og også de private investeringer 
halter, faktisk er de kun på 3-4 % af BNP i 2012. 
Nedskæringerne føles hårdt, ikke mindst på gr. af 
de to månedslønninger, der de facto er faldet bort. 
Den europæiske elite er aggressiv og ligeglad med 
arbejdsløshed, udtrykte Louçã.

Hvordan skal den portugisiske økonomi forandre 
sig? Der bør skabes en mere koherent industriel 
base i forlængelse af landbruget. Derudover skal 
der oprettes forskningsklynger, bl.a. omkring de 
enorme maritime ressourcer, som Portugal har. En 
helt ny økonomisk strategi bør udvikles, hvor den 
off entlige sektor skal have en større, snarere end en 
mindre rolle.

Af mere konkrete tiltag nævnte Louçã en jordbank, 
der kunne hjælpe med landbrugsreformer, og inve-
steringer i den maritime klynge. F.eks. er der mulig-
heder for farmaceutisk brug af maritime ressourcer. 
Derudover har landet mineraler og olie. Videnskab 
skal styrkes gennem etableringen af et forsknings-
ministerium.

Grøn energi er stadig dyr, men vil være nyttig og 
vigtig.6 I og med at olie vedbliver med at være dyr, er 
disse åbninger højst nødvendige, ifl g. Louçã. 

Venstreblokken foreslår fi nansiel hjælp til dem, der 
mister deres hjem. Hjemløsheden er dog ikke så 
stor, fordi der er en høj grad af solidaritet i samfun-
det.

  Portugals uden tvivl mest kendte politiker i nyere 
tid, premierminister (- og -) og præsident 
(-) fra PS.

  Mange projekter såsom højhastighedstog og den nye 
lufthavn er blevet stoppet.

  Der har faktisk været en kraftig udvikling inden for 
grøn energi de sidste ti år. Det kan nævnes at private 
kan sælge elektricitet til nettet genereret fra sol-
paneler til endog særdeles favorable priser, men at 
prisen falder med solanlæggenes størrelse.

Mht. relationer til venstrebevægelser i andre lande 
forklarede Louçã, at Venstreblokken samarbejder 
med Enhedslisten i Danmark uden at komme nær-
mere ind på hvordan. Jeg spurgte ham, hvad han 
mente om François Hollande, hvortil Louçã svare-
de, at han ikke mente Hollande var så tapper som 
krævet af situationen. På hjemmebane samarbejder 
Venstreblokken med kommunisterne og det sociali-
stiske parti. Der var 25 stemmer i parlamentet mod 
troika-aftalen. 10 medlemmer af socialistpartiet 
stemte sammen med Venstreblokken og kommu-
nisterne. Det er den alliance, der eksisterer på det 
økonomiske område. Venstrefl øjssamlingen er lidt 
større, når det kommer til LGBT (lesbiske, bøsser, 
biseksuelle og transpersoner) rettigheder, den nye 
socialt-kulturelle front. Selvom regeringen har et 
stort fl ertal for tiden, er den ved at gå op i limin-
gen. Den har i hvert fald ingen positive økonomiske 
resultater at vise frem. På den måde blev det klart, 
at Louçã bestemt imødeser en bedre fremtid for 
Venstreblokken og dens politik, men i en tid med 
en hårdere optegning af fronterne.

Modstand
Portugal er den artige pige i klassen af sydlige lande, 
og der er ikke megen aktiv opposition i befolknin-
gen til troika-pakken. Der blev kaldt til generalstrej-
ke i marts, men det var ikke så stor en succes som 
en strejke i november sidste år. Der har også været 
en metro-strejke i Lissabon. De to fagforbund, det 
kommunistiske CGTP og det socialistiske UGT, er 
uenige om oppositionen til nedskæringer, det før-
ste er militant, det sidste frygter kaos, hvis Por-
tugal følger Grækenland, og har derfor accepteret 
troikaens krav i form af en aftale med regering og 
arbejdsgivere. 

De unge afspejler resten af befolkningen. 
Civilsamfundet er generelt ikke så aktivt og engageret 
som f.eks. i Nordeuropa. Det har sikkert kulturelle 
grunde, men det 50-årige autoritære styre før 1974 
har også været medvirkende til, at folk ikke er vant 
til at engagere sig, selvom der var store folkelige 
bevægelser i årene efter nellikerevolutionen, og 
det kommunistiske parti går tilbage til 1921.

Men der er nu stor bekymring blandt unge. De sidste 
par år har de ikke hørt om andet end recession, 
krise og voksende arbejdsløshed. Ikke bare var 
ungdomsarbejdsløsheden i april 2012 på 36,6 %, 
men ca. halvdelen af de unge mellem 15 og 24 år, 
der har et job, er ”usikkert ansatte”, dvs. enten 
ansat på tidsbegrænset kontrakt eller i „recibo 

    #— 

Venstrefl øjens kamparenaer



verde“ (grøn kvittering) systemet, hvor de så at 
sige har status som underleveandører uden ret til 
arbejdsløshedsunderstøttelse og kan smides ud med 
dags varsel. Det har givet anledning til „movimento 
dos precários“ (de marginales bevægelse) eller 
„movimento dos indignados“ (de indigneredes 
bevægelse). I marts 2011 udviklede en facebook 
event sig til en stor demonstration i Lissabon og 
Porto, der samlede mellem 100 og 300.000 folk 
på gaderne. Den blev kendt som ”geração à rasca” 
(„generation i nød“`) demonstrationen. Det er især 
de manglende fremtidsudsigter ”generationen” 
protesterer imod. Disse bevægelser plejer at møde 
op, når der er demonstrationer eller strejker. 

Studenterbevægelsen er ikke stærk og det på trods 
af studieafgifter, der relativt til udgifterne er de 
højeste i Europa. Mange bliver færdige med deres 
bachelor og har ikke råd til en mastergrad, som tit 
koster meget mere end en bachelor, og så er deres 
bedste overlevelsesmulighed at tage et ukvalifi ceret 
arbejde i en café eller lignende. 

Men studerende mobiliserer sig også. Over det sidste 
år har de forskellige studenterråd organiseret en del 
demonstrationer imod de store nedskæringer i uni-
versitetsbudgetterne. Der er blevet markant færre 
stipendier, og studenterrabatten for off entlig trans-
port er stort set fj ernet. ”Problemet” er bare, at stu-
denterrådene for det meste består af de forskellige 
partiers ungdomsmedlemmer, og at de derfor tager 
stilling til tingene efter partilinje. Studenterrådene 
har dog givet udtryk for mere kritiske holdninger 
efter regeringsskiftet i juni 2011, hvor bl.a. de unge 
fra det tidligere socialistiske regeringsparti nu fø-
ler sig friere i deres kritik af de konservative afl ø-
sere, selvom politikken ikke har skiftet væsentligt.

På universiteterne fi ndes der også andre kritiske ak-
tioner og publikationer, debatklubber osv, men det 
er de færreste, der faktisk involverer sig i dem. De 
samfundsmæssige uddannelser som statskundskab 
er for teoretiske og ikke samfundskritiske nok, og 
det er mange studerende utilfredse med. Men det er 
ikke et stort debatemne på universiteterne. Indtil 
videre. 
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De sidste årtier har kapitalismen ændret ka-
rakter. De to grundlæggende institutioner, 
markedet og den private ejendom, er fun-

damentalt forandret i nutidens kapitalisme, som vi 
her skal kalde fi nanskapitalismen.

Den private ejendom, som vi kender den fra den 
tidligere kapitalisme, er blevet marginaliseret og 
i stedet er trådt en form for kollektiv ejendom. I 
takt med at kapitalbevægelser og investeringer er 
blevet verdensomspændende, ejes virksomheder i 
stigende grad af aktionærer på et fj ernt og anonymt 
aktiemarked, jf. det man på godt ameri-dansk kal-
der corporate-modellen. Hård konkurrence tvinger 
mange virksomheder til at gå på børsen og sælge de-
res ejendom til aktionærer for at få kapital nok til at 
udkonkurrere eller opkøbe konkurrenter. På denne 
måde ejes mange af samfundets produktionsmidler 
i dag kollektivt af aktionærer og i mindre grad som 
tidligere af private enkeltindivider. Der er altså tale 
om en form for kollektivisering af ejendommen.

Betydninger for klassekampen og 
fagbevægelsens rolle
Den daglige konfl ikt over arbejdets indhold og 
mængde, som udspænder sig mellem arbejdsgiver 
og arbejdstager, udtrykker ikke fi nanskapitalis-
mens fundamentale modsætning. Selvom den ople-
vede konfl ikt skam er reel nok, så udspiller den sig 
i højere og højere grad som et middel for de fj erne 
og anonyme herskere: fi nansmarkedets aktionærer. 
Der er naturligvis stadig interessekonfl ikter mellem 
arbejdsgivere – og deres ledende mellemlag – og ar-
bejdstagere, men arbejdsgivernes magt betinges i 
stigende grad af ejerne, dvs. aktionærerne. Direk-
tørerne skal nemlig leve op til strengere og stren-
gere krav om performance fra aktionærerne for at 
få adgang til fi nanskapital. Performance-krav som 

LAD MILLIARDERNE ARBEJDE – 
OM FAGBEVÆGELSENS MULIGHEDER I 

FINANSKAPITALISMEN

EJENDOMSRETTEN til kapital er i stigende grad kollektiv, forvaltet gennem børsen. Danske lønmodtagere har 
enorme formuer opsparet i pensionsfonde. Formuer, som kunne bruges til at forbedre arbejdsforhold og skaff e ar-
bejdspladser, hvis de investeres anderledes end i dag. Der er inspiration at hente på den anden side af Atlanten, i 
Québec.

Af Mikkel Zeuthen

hermed påføres udefra og i mindre grad fastlægges 
af ledelsen, for slet ikke at tale om lønmodtagerne, 
som ikke har noget at skulle have sagt om virk-
somhedernes overordnede performance, der opnås 
gennem stadig mere komplekse og udspekulerede 
ledelsesteknikker (selvledelse, kontrolleret autono-
mi, standardisering og fagligheds-tyveri), som skal 
presse så meget ud af arbejdskraften som muligt. 
Men selvom virksomhedslederen har interesse i at 
presse arbejdet for at få fi ngrene i personlige bonus-
ser, så er det dybest set ikke for egen vindings skyld, 
at han presser arbejderen. Presset skyldes et stadig 
større krav om profi t fra fi nansmarkedets aktionæ-
rer. Ledelseslagene fungerer i den forstand i stadig 
højere grad som kapitalens lakajer.

Betyder det så, at Marx fi k ret, og kapitalen og ar-
bejdet polariseres og står i stadig tydeligere mod-
sætning? Nej egentlig ikke. For selvom Marx fi k ret 
i ejendomsrettens store betydning for produktio-
nens betingelser, så indebærer fi nanskapitalismen 
en ny type selvmodsigelse, som Marx ikke havde 
forudset: lønmodtagere pisker i sidste instans sig 
selv for at komme i forbrugsparadiset.

Det kræver vist en forklaring.
I USA, hvor den nævnte corporate-model er særde-
les udbredt, ejer lønmodtagerne gennem forskel-
lige mekanismer, særligt pensionsfonde, i dag over 
halvdelen af kapitalen1. Også i Danmark ejer løn-
modtagerne indirekte en stadig større del af kapita-
len. Fx er pensionsformuen i Danmark vokset med 

  Se Éric Pineaults artikel: ”Le nouvel esprit du so-
cialisme” (« Socialismens nye ånd ») i B. Coutu & H. 
Forcier (red.) : Les deux faces de Janus. Essais sur 
le libéralisme et le socialisme (De to Janus-ansigter. 
Essays om libéralisme og socialisme), Montréal, Éditi-
ons libres du Carré rouge, .
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knap 10 procent pr. år 1996-20052. På et mere ge-
nerelt plan er den fi nansielle kapital svulmet vold-
somt op i forhold til den produktive kapital. Således 
står fi nanskapitalens institutionelle investorer i 
Danmark (pensionskasser, herunder ATP og LD, og 
investeringsforeninger) plus banker, realkredit og 
forsikring alt i alt for 35 procent af børsens aktie-
kapital. Pensionsfondenes vækst betyder, at en stor 
del af de aktionærkrav, der presser arbejdstempoet 
og piller fagligheden ud af arbejdet, kommer fra fi -
nansielle kræfter, som i sidste instans udspringer 
af lønmodtagernes egne penge! For at kunne opret-
holde det høje forventede forbrugsniveau i alder-
dommen pisker lønmodtagerne altså indirekte sig 
selv og deres klassefæller. Vi befi nder også hermed i 
en situation, hvor den private ejendom i høj grad er 
blevet kollektiv, da den enkelte kapitalist er blevet 
erstattet af en skare af fj erne og anonyme aktionæ-
rer – herunder lønmodtagerne selv via bl.a. pensi-
onsfondene.

Socialister har alle dage kæmpet for en socialisering 
af produktionen, men i fi nanskapitalismen er der 
tale om en perverteret form for socialisering. Selv-
om en stor del af kapitalen ejes af lønmodtagerne 
selv, er aktionærernes krav til virksomhederne fort-
sat at presse arbejdskraften så meget som muligt 
for at få størst mulig profi t. 

Den nye fi nanskapitalisme placerer hermed den ar-
bejdende befolkning i et usædvanligt paradoks: Jo 
større krav pensionsfondene og de øvrige aktionæ-
rer stiller til afkast, jo hårdere skal der arbejdes i 
virksomhederne. Pensionsfondenes vækst betyder 

  Se Anders Lundkvist (), ”Markedsmagt og kapital-
magt i Danmark”, http://anderslundkvist.net///
markedsmagt-og-kapitalmagt-i-danmark/

dermed, at en stigende grad af merværdien, som 
lønarbejderne skaber, men som aktionærerne og 
lederne overtager, vender tilbage til lønarbejdernes 
lommer i denne perverterede form.

Den nye investeringspolitiske værdikamp
Den beskrevne udvikling af fi nanskapitalismen 
medfører to centrale værdikampe (bogstaveligt 
talt): kampen om den merværdi, som i dag tilfalder 
ledere, spekulanter og rige private fonde. Men også 
kampen om, hvordan ejendomsretten og den nylige 
kollektivisering skal udnyttes. Den første kamp ud-
spilles primært i den traditionelle kamp for højere 
løn (når lønnen stiger, falder andelen til lederne og 
spekulanterne som bekendt). Denne kamp er stadig 
højaktuel, særligt hvis man tænker på, at lønkvoten 
– lønnens andel af BNP – har været faldende gen-
nem mange år, selv om andelen af lønarbejdere vok-
ser3. Her skal vi dog fokusere på den anden kamp, 
som handler om, hvordan man skal bruge den nye 
ejendomsret, som fagbevægelsen har opnået via 
pensionsopsparinger. I kraft af de store pensions-
midler, som lønarbejderne har opsparet, har fag-
bevægelsen nemlig potentielt gode muligheder for 
at øve indfl ydelse på arbejdslivets udvikling. Hvis 
der er politisk vilje dertil, kan pensionsopsparin-

  Jf. Anders Lundkvist ().
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gernes aktieandel bruges til at skabe arbejdsplad-
ser med gode forhold og gode muligheder for faglig 
udfoldelse. I dag bruges denne indfl ydelse kun til 
at skabe et så stort afkast som muligt, når fagfor-
bund sammen med arbejdsgiverforeninger investe-
rer pensionsfondenes formuer. Pensionskasserne, 
som ejes af arbejdsmarkedets parter, har forskellige 
etiske retningslinjer for deres investeringer, men 
pensionsformuerne bruges ikke aktivt til at frem-
me gode arbejdsforhold og skabe arbejdspladser. 
Det hænger nøje sammen med pensionskassernes 
snævre målsætninger om at sikre afkast. Fx skri-
ver Industriens Pension på sin hjemmeside: ” Vores 
mål for vores investeringer er at sikre det størst 
mulige afkast samtidig med, at vi tager hensyn til 
investeringsrisikoen.” Og PensionDanmark skriver: 
”Som investor har PensionDanmark først og frem-
mest ansvar for at opnå et højt og sikkert afkast”. 
De etiske retningslinjer bruges kun til at udelukke 
uetiske virksomheder, som overtræder diverse kon-
ventioner, og fagbevægelsen udnytter ikke poten-
tialet i de store pensionssummer til at skabe gode 
arbejdspladser.

Og hvorfor egentlig ikke det? Hvorfor bruger fag-
bevægelsen ikke sin indfl ydelse til at stille sociale 
krav om, hvordan pensionsfondene skal investere? 
Det er fordi fagbevægelsens medlemmer vil hive så 
mange kroner hjem til alderdommen som muligt i 
form af stort pensionsafkast. Men som vi lige har 
set, er det et perverteret afkast, som i sidste instans 
kommer fra lønarbejdernes eget slid og slæb.

Den nuværende fi nanskapitalisme falder hermed 
sammen med et skæringspunkt i fagbevægelsens 
historie: Man kan fortsætte som nu med en stadig 
større udpining af arbejdskraften for at score størst 
mulige afkast til pensionsfondene, eller man kan 
præge pensionsfondenes investeringer, så der ikke 
blot stilles krav til afkast, men også til arbejdets 
indhold og kvalitet (faglig frihed, medbestemmelse, 
jobskabelse mv.). Vi kan i den forbindelse skele over 
Atlanten til Québec for at få inspiration til, hvor-
dan man kan udnytte den nylige kollektivisering af 
ejendommen.

Solidaritetsfonde i Québec
I 1983 besluttede Québecs største fagforbund, Fédé-
ration des travailleurs et travailleuses du Québec 
(FTQ), at gå aktivt ind i kampen om, hvordan arbej-
det skal ledes og fordeles, og hvilke krav fi nansielle 
investorer skal stille til virksomheder. Det gjorde 

man ved at etablere arbejder-investeringsfonden, 
Fonds de solidarité, som i dag har ca. 500.000 in-
dividuelle medlemmer4. Det lykkedes FTQ at for-
handle gode skatteforhold hjem med både Canadas 
føderale regering og provinsregeringen i Québec. 
Fonden adskiller sig fra de danske pensionskasser 
og traditionel ’venture’ (dvs. investerings-) kapi-
tal ved at have jobskabelse og bedre arbejdsvilkår 
i Québec som overordnet formål. Fonden investerer 
i små og mellemstore virksomheder, og 60 % af in-
vesteringerne skal være virksomheder i Québec. I 
2008 havde solidaritetsfonden aktiver for 7,3 mia. 
canadiske dollars. Og i løbet af årene har fonden in-
vesteret i nærheden af 4,1 mia. canadiske dollars i 

Québecs økonomi og har skabt over 100.000 jobs. 
Investeringerne foregår ofte i partnerskab med den 
private og off entlige sektor, men fonden er kon-
trolleret af lønmodtagere. Magten deles ikke med 
arbejdsgiverne som i Danmark. I 1996 kom endnu 
en solidarisk investeringsfond til verden, da den 
faglige hovedorganisation, Confédération des syn-
dicats nationaux, stiftede FondAction. Denne blev 
ligeledes stiftet for at skabe og vedligeholde jobs og 
stimulere økonomien i Québec, men FondAction 
adskiller sig fra Fonds de solidarité ved at investere 
i virksomheder, som praktiserer medbestemmelse 
og investerer i kollektivt ejede virksomheder (i tra-
ditionel forstand). Derudover prioriterer FondActi-
on fi rmaer, som er engageret i miljø og bæredygtig 
udvikling. FondAction har til dato skabt over 8.000 
jobs og havde i 2008 aktiver for 634,6 mio. canadi-
ske dollars5. Tilsammen står de to arbejderstyrede 
investeringsfonde for en central del af venture-
kapitalen i Québec og er en vigtig spiller i Québecs 
socialøkonomi.

Den amerikanske sociolog Erik Olin Wright disku-
terer Québecs arbejder-styrede investeringsfonde 
som en mulig anti-kapitalistisk strategi for social 
empowerment6. Ifølge Wright gør en række karak-
teristika solidaritetsfondene særligt interessante i 

  Ifølge M. Mendell & N. Neamtan : ”The social 
economy in Québec. Towards a new political eco-
nomy.” I L. Mook, J. Quarter, and S. Ryan (red.), Why 
the Social Economy Matters. Toronto: University of 
Toronto Press, pp. -.

  Jf. Mendell & Neamtan .
  I følge Erik Olin Wrights bog Envisioning Real Uto-

pias, Final Draft, juli . http://www.ssc.wisc.
edu/~wright/ERU.htm
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et socialt empowerment perspektiv:
Arbejderbevægelsens rolle: Fagforeninger leder og 
kontrollerer fondene. 
Sociale kriterier for investeringer: Der gennemføres 
en grundig social audit, inden fondene investerer i 
en virksomhed. Her vurderes, om arbejdsforholde-
ne er i orden.
Arbejderklasse-investorer: Det er individer, som 
investerer, og 58 % af dem er fagforeningsmedlem-
mer.
Lokale frivillige repræsentanter: Processen om-
kring investeringerne og de løbende evalueringer 
af de virksomheder, der investeres i, er præget af 
frivillighed.
Langtidsperspektiv på rentabilitet: Selvom mange 
lønarbejdere afhænger af, at fondene giver afkast 
på et fornuftigt niveau til deres pensioner, så age-
rer fondene også ud fra, at medlemmernes fremtid 
hænger sammen med, at Québec generelt har en 
sund økonomi med gode bæredygtige jobs.
Tålmodig kapital: De små og mellemstore virksom-
heder, der investeres i, får en længere horisont at 
agere ud fra, end traditionelle investorer giver.
Regeringsstøtte: Fondene har både store skattefra-
drag og fi k startkapital fra regeringen.
Aktiv involvering i investeringspartnere: Fondene 
tager et medansvar for de virksomheder, der inve-
steres i, og leverer bl.a. knowhow i drift og ledelse. 
Uddannelse af medarbejdere: Ansatte i virksomhe-
derne får kurser i, hvordan virksomhedens økono-
mi fungerer osv.

Samlet set tegner solidaritetsfondene et billede af 
en fagbevægelse i Québec, som aktivt går ind på ka-
pitalisternes banehalvdel og kæmper for at påvirke 
arbejdsforhold og Québecs sociale økonomi ved at 
stille progressive krav til de virksomheder, der in-
vesteres i. Alt imens de individuelle medlemmer af 
fondene får et fornuftigt afkast, som kan sikre dem 
en tryg alderdom.

Hvad kan vi gøre i Danmark?
Solidaritetsfondenes resultater taler for sig selv, og 
fagbevægelsen i Danmark bør tage ved lære af er-
faringerne fra Québec. De store danske pensions-
formuer giver et kæmpe potentiale for den danske 
fagbevægelses kamp for fl ere jobs og bedre arbejds-
forhold i Danmark.

En mulig strategi for fagbevægelsen kunne være 
at skubbe på for at ændre måden, de eksisterende 
pensionsfonde investerer på, så der ikke kun stilles 
krav til afkast, men også til bredere arbejdsmæssige 
forhold. Det er dog utopisk at tro, at danske løn-
arbejdere vil sætte deres opsparing på spil, og det 
kan man næppe bebrejde dem. Det ville kræve en 
ekstremt bred og ofte ukonkret klassesolidaritet at 
skubbe på for krav om arbejdsforhold på bekostning 
af højere afkast. For selvom pensionskassernes høje 

afkast i dag udspringer af, at lønarbejdere et eller 
andet sted har knoklet ekstra hårdt, som vi har 
argumenteret for ovenfor, så oplever den enkelte 
pensionsopsparende lønarbejder næppe, at andre 
klassefæller har ydet ekstra for at skabe mervær-
dien. Udfordringen er derfor at udvikle og investere 
i arbejdsmodeller, hvor gode arbejdsforhold med-
fører højere afkast end dårlige forhold, så der ikke 
opstår en modsætning mellem gode arbejdsforhold 
og produktivitet. Man kan diskutere, om LO’s ny-
lige udspil til et Off entlig-Privat-Partnerskab (OPP) 
er et skridt i den retning, der her argumenteres for. 
På den ene side lægges der netop op til, at pensi-
onsmilliarderne skal skabe arbejdspladser i Dan-
mark. Men på den anden side vil de arbejdspladser, 
der kan skabes, næppe være præget af særligt gode 
arbejdsforhold, selvstyre og faglig udfoldelse, da 
pensionskasserne lægger op til at fastholde et for-
ventet afkast på 6%.7 

En alternativ strategi kunne være at oprette en 
rent arbejderstyret solidaritetsfond, i stedet for at 
forsøge at påvirke de eksisterende pensionsfonde. 
Fagforeningernes medlemmer kunne fx få tilbudt 
at placere en mindre del af deres pensionsopsparing 
i en sådan fond og lade resten af pengene gå til de 
nuværende pensionsfonde. Det kunne eksempelvis 
være med Québec som forbillede, hvor lønmodta-
gere individuelt melder sig ind i investeringsfonde. 
De to strategier udelukker ikke nødvendigvis hin-
anden. 

Den høje organisationsgrad i Danmark og traditio-
nen for, at fagforeningernes medlemmer automa-
tisk benytter den pensionsordning, som overens-
komsterne lægger op til, giver et godt institutionelt 
grundlag for at ændre investeringspraksis. Samti-
dig giver den unikke tillidsrepræsentantstruktur 
i den danske fagbevægelse en god mulighed for at 
bruge lokale repræsentanter til at kontrollere, at 
virksomheder, der har modtaget kapital, lever op til 
de aftalte sociale forpligtelser.

Indtil nu har fi nanskapitalismen svækket den dan-
ske fagbevægelse, som har vanskeligere ved at præ-
ge arbejdslivets udvikling end tidligere. Men ved at 
kæmpe de to værdikampe sideløbende, som jeg her 
har ridset op, er der grundlag for at vende udfor-
dringerne til muligheder og tage et historisk skridt 
for den danske fagbevægelse.

Mikkel Zeuthen læser sociologi på Københavns Universitet 
og har studeret på Université du Québec à Montréal.

  Man kan også diskutere, hvad det betyder for vel-
færdsstaten at indgå en OPP-aftale, hvor en semi-
privat aktør overtager en del af den offentlige for-
valtning. Denne diskussion ligger dog ud over, hvad 
vi her har plads til at komme ind på.
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Fagbevægelsen i e erkrigstiden

AS: Hvad er din allervigtigste pointe i bogen?

DK: Et vigtigt budskab er, hvor vanskeligt det er at 
skabe en transnational bevægelse nedefra, som har 
udsigt til at lykkes og ikke blive appendiks til nogle 
stormagter eller splittet via nationale linjer.  

Her tænker jeg på Det faglige Verdensforbund. På 
baggrund af de erfaringer, man høstede efter først 
krisen i 1930’erne og senere Anden Verdenskrig, 
var det magtpåliggende for fagbevægelsen at for-
ene sig. 

Og på trods af at der var dybe skillelinjer i fagbe-
vægelsen og arbejderbevægelsen som helhed, var de 
erfaringer, man fi k, efter at man i arbejderbevægel-
sen havde været ude af stand til at bremse fascis-
mens fremfærd, en af katalysatorerne, der gjorde, 
at fagbevægelsen erkendte behovet for at stå sam-
men på tværs af landegrænser, hvis man ønskede at 
undgå historiens gentagelse. 

Det førte til skabelsen af en ny faglig internatio-
nale, der forenede alle verdens arbejdere på tværs 
af ideologiske og nationale skel i én samlet organi-
sation, Det faglige Verdensforbund.

Det varede desværre kun få år, før arbejderbevæ-
gelsen igen stod i en lignende situation uden ind-
fl ydelse. Man havde håbet på at få repræsentation 
i FN, man havde håbet på at blive en international 
bevægelse, som kunne have én stemme, men man 
endte med at være opsplittet mellem dem, der så 
mod øst, og dem, der så mod vest. 

Det budskab, jeg har til folk i dag, er, at de skal 
sætte sig ind i, hvor vanskeligt det er at lave sociale 
bevægelser nedefra, der kan modstå det pres, der 
kommer, når man begynder at blive betydnings-
fuld. Ellers har det ingen udsigt til at lykkes. 

FL: Du skriver noget om lyssky pengeoverførsler 
og hemmelige e erretningsoperationer.

DK: Jay Lovestone og Irving Brown kom til at stå 
i spidsen for Free Trade Union Committee, som 
blev dannet i 1944, og begyndte i slutningen af 
1940’erne at få kontakt til CIA. Komiteens aktivite-
ter blev sponsoreret af den amerikanske fagbevæ-
gelse, og aktiviteterne blev mere og mere omsiggri-
bende, idet de havde netværk, der strakte sig over 
det meste af verden, også ud i Den Tredje Verden. 
Deres operative kontakter i Østeuropa gjorde dem 
interessante i CIA’s øjne, således at de nu blev en del 
af et større netværk, der havde med kommunistbe-
kæmpelse at gøre.

Da komiteen fi k gode kontakter til dansk fagbe-
vægelse, blev nogle personer i dennes top også en 
del af dette netværk. Danskerne var fx med til at 
formidle penge for komiteen til aktiviteter i Italien 
og Frankrig vendt mod kommunisterne. Og Eiler 
Jensen, formand for det daværende LO, var som 
vicepræsident for Det Frie faglige Verdensforbund 
vidende om aktiviteterne bag jerntæppet, som ofte 

Dino Knudsen om amerikanisering af 
fagbevægelsen, Den Trilaterale Kommission 
og opstarten af Det Ny Clarté

INTERVIEW. Clarté har talt med Dino Knudsen (DK) om de tre temaer, der er nævnt i overskriften. 
Anledningen til samtalen er udgivelsen af Dinos nye bog Amerikaniseringen af den danske fagbe-
vægelse. Det vil være en stor fordel at læse Claus Brylds anmeldelse i Bog- og Kultursektionen før 
dette interview, især fordi den giver en introduktion til de forskellige aktører, som nævnes i første del 
af interviewet.

af Albert Scherfi g og Flemming Larsen

”
nogle personer i dennes top 

(fagbevægelsens, red.)… var 
fx med til at formidle penge 

for komiteen til aktiviteter i Italien og 
Frankrig vendt mod kommunisterne”
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”
Fagbevægelsens 
top var på de to 
amerikaneres side og 

så en fordel i at bekæmpe 
kommunisterne herhjemme”

Dino Knudsen



Foto fra Dino Knudsens bog: Eiler Jensen, 
formand for det daværende LO; her på et møde 

i Moskva i 1946 før splittelsen i Det faglige 
Verdensforbund.

havde en efterretningslignende karakter. Bl.a. var 
danskerne med til at sende penge til oprørerne i 
Østtyskland i 1953.

Men det er vigtigt at forstå, at socialdemokraterne 
i Skandinavien jo alt andet lige havde mere kontrol 
over situationen sammenlignet med fx Italien og 
Frankrig. Så det er ikke sådan, at CIA fx pumpede 
penge ind i dansk fagbevægelse – i hvert fald ikke 
efter hvad jeg har fundet ud af. Det gjorde de til 
gengæld i Finland, hvor kommunisterne stod stær-
kere. Dette skabte i parentes bemærket et modsæt-
ningsforhold mellem CIA og Lovestone/Brown, da 
sidstnævnte opfattede fagbevægelsesarbejdet som 
deres område.

FL: Du skriver også, at de amerikanske fagfor-
eningsfolk var med til at lave de såkaldte Stay 
Behind-grupper.

DK: Vi ved ikke så meget om, hvad det konkret gik 
ud på – det er i hvert fald ikke dokumenteret i stor 
udstrækning – men vi ved, at Lovestone ydede bi-
stand til oprettelsen af disse Stay Behind-grupper1, 
og vi ved også, at Brown, da han var på besøg i Dan-
mark, havde kontakt til Arne Sejr, som jo spillede 
en rolle i etableringen af det, der hed ”Firmaet”, 
som var den private efterretningsorganisation, der 
afl yttede Alfred Jensen fra DKP fra en tilstødende 
lejlighed. Arne Sejr var en fi gur fra modstandskam-
pen, som havde kontakter til det amerikanske og 
britiske efterretningsvæsen, hvilket der er blevet 
afdækket en del omkring. Vi ved ikke nøjagtigt, 
hvad lå der i Browns kontakt med Arne Sejr, men 

  Stay behind-grupper er grundigt behandlet i 
historikeren Daniele Gansers bog NATO’s Secret 
Armies, som blev anmeldt af Gert Sørensen i Det 
Ny Clarté #, maj . Vi bragte et interview med 
Ganser i Det Ny Clarté #, maj . Red.

jeg har fundet hans liste over kontakter i Danmark, 
hvor Sejr fi gurerer.

Det KAN også godt være, at det havde noget at gøre 
med Congress for Cultural Freedom, som var en or-
ganisation af intellektuelle, der førte kulturkamp 
mod kommunismen under den kolde krig. Både 
Arne Sejr og Irving Brown havde forbindelser til 
denne organisation.

AS: Bryder din bog med tidligere historisk forsk-
ning angående fagbevægelsen i henholdsvis 
Danmark og USA? 

DK: Jeg blev inspireret af international forskning, 
der er foregået på området, hvorefter jeg fandt ud 
af, at der ikke var forsket i dette område i Danmark. 
Så man kan ikke sige, at jeg bryder med et større 
forskningsarbejde, der er foretaget herhjemme.

Det overraskede mig, da jeg opdagede, at ingen har 
beskæftiget sig med stoff et før, da det både er en 
interessant og vigtig del af historien. 

Jeg tror, at en forklaring er, at det i 1970’erne, da 
mange historikere ellers var marxister eller USA-
kritikere, var vanskeligere at få adgang til dette ma-
teriale. 

I LO’s egen historieskrivning, her tænker jeg på 
Tjørnehøjs værk Fremad og atter fremad…, bliver 
det fremhævet, at grunden til, at dansk fagbevæ-
gelse melder sig ud af Det Faglige Verdensforbund, 
er Påskekrisen, at man er bange for kommuni-
sterne og for, at Sovjetunionen invaderer og den 
slags; men her har jeg fundet ud af, at Eiler Jensen 
beslutter sig før dette. Det er tværtimod de aktivi-
teter, der foregår inden, og så det grundlæggende 
faktum, at ledelsen af LO var socialdemokrater og 
stærkt antikommunistiske, og at Irving Brown og 
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Jay Lovestone ikke skulle bruge mange kræfter på 
at overtale dem til at melde sig ud af Det Faglige 
Verdensforbund. Fagbevægelsens top var på de to 
amerikaneres side og så en fordel i at bekæmpe 
kommunisterne herhjemme, alliere sig med ameri-
kanerne og slutte op om Marshall-hjælpen.

Så jeg har nuanceret historien, men jeg mener ikke, 
at min bog står i opposition til anden historieskriv-
ning.  

AS: Men er der overhovedet nogen andre dan-
skere, der har skrevet om emnet?

DK: Der er skrevet en smule i PET Kommissionens 
Beretning, hvor Regin Smith har skrevet lidt om 
netværksforbindelser mellem amerikanerne og 
dansk fagbevægelse, dog uden at gå meget i dybden 
– men det er faktisk ham, der har inspireret mig til 
at fortsætte afdækningen af denne historie. Derud-
over har Iben Bjørnsson skrevet AIC: Arbejderbe-
vægelsens Informations Central, som er udkommet 
samtidig med min bog. Disse to bøger ligger meget 
i forlængelse af hinanden.

FL: Når du skriver om splittelsen i den danske 
fagbevægelse, forekommer du ret kritisk over 
for den kommunistiske opposition. Er det ikke 
rigtigt?

DK: Det, som er karakteristisk for dansk fagbe-
vægelse i efterkrigstiden, er, at det er en enheds-
bevægelse. Visse fagforeninger under LO er gan-
ske rigtigt domineret af kommunisterne, men det 
generelle billede er, at socialdemokraterne har en 
form for hegemoni i fagbevægelsen.

Det er vigtigt at forstå denne forskel i forhold til 
situationen i Sydeuropa. Da amerikanerne fx inter-
venerede i italienske forhold, gjorde de det hårdt og 
voldsomt og forårsagede, at Italiens LO blev spaltet. 
Der blev dannet et alternativt LO, og denne splittel-
se var til stor skade for Italiens arbejdere, som blev 
relativt forsvarsløse i forhold til arbejdsgiverne.

I Danmark, hvor socialdemokraterne som sagt var 
den helt afgørende kraft, fi k den amerikanske in-
tervention med Marshallhjælp mv. en anden eff ekt, 
nemlig at styrke den danske fagbevægelse, i og med 
at den i det off entlige liv blev en accepteret med-
spiller, som via en slags kompromis mellem kapital 
og arbejdere var med til at lægge grunden til vel-
færdssamfundet. Socialdemokraterne signalerede 
over for amerikanerne, at de havde styr på kommu-
nisterne – undtagen når de havde brug for penge, 
så skruede de lidt op for ”den kommunistiske fare”. 

FL: Men nedvurderer du ikke den faglige op-
position lidt, når du hovedsagelig har negative 
bemærkninger om kommunisterne (fx som sov-
jetstyrede)? Du skriver i bogen, at Lovestone 
underkendte, at kommunismen mange steder 
havde et lokalt udspring. Gælder det ikke også i 
Danmark?

DK: Nu handler min bog jo ikke om dansk kommu-
nisme som sådan, selvom splittelsen i fagbevægel-
sen er et vigtigt element. Men det er bestemt ikke 
min intention at sige, at kommunisterne i fagbevæ-
gelsen bare var styret fra Sovjetunionen;  jeg tror, 
at kommunismen også herhjemme havde et lokalt 
udspring. Men jeg tror også, at DKP måske mere 
end så mange andre europæiske partier var meget 
ukritisk over for Sovjetunionen og mere direkte, 
om ikke styret, så i hvert fald domineret derfra. Og 
det får fx det udslag, at når amerikanerne invite-
rede dansk fagbevægelses top til USA, så begyndte 
kommunisterne at sige, at de skulle til USA for at 
få instrukser om, hvordan de skulle forholde sig til 
overenskomstforhandlingerne mv. 

Når man som jeg har haft fi ngrene nede i alt dette 
materiale, så må jeg sige, at en sådan påstand er 
grebet ud af den blå luft. LO-ledelsen tog til USA 
for evt. at blive inspireret af det amerikanske sam-
fund. De var ikke styrede fra amerikansk side, men 
de var interesserede i amerikanske midler og også 
villige til i stor udstrækning at rette ind efter dem 
i beretninger mv., når amerikanerne krævede det. 
Amerikanerne havde nemlig visse ømme tæer, bl.a. 
racespørgsmålet, og de ville gerne give danskerne et 
godt indtryk af det amerikanske samfund.

 FL: Men er det så mærkeligt, hvis kommunistiske 
tillidsmænd på fx B&W blev mistænksomme over 
for, hvad der foregik? Du skriver selv i bogen, at 
der ikke kom nogen kommunister med.

Nej, det gjorde der højst sandsynligt ikke. Som sagt, 
bogen handler ikke om dansk kommunisme, men 
jeg kan da henvise interesserede til Niels Jul Niel-
sens bog Mellem storpolitik og værkstedsgulv, som 
også er nævnt i min bog. Den handler meget om, 
hvordan det foregik ude på B&W og på andre lokale 
arbejdspladser. Det er den kolde krig nede på ar-
bejdspladsgulvet. Og han er inde på alle disse ting, 
om konfl ikterne, om kommunisternes kampe osv. 
Jeg må dog fastholde, at noget af DKP-ledelsens 
propaganda – det vil jeg kalde det, og det kaldte 
DKP det jo også selv – ikke holder vand.

Jeg nævner dog kort i min bog en af de arbejds-
kampe, der fulgte af den amerikanske påvirkning af 
arbejdsmarkedet, nemlig strejken på Philips i 1954. 
Den kan man tolke som et tidligt oprør mod hele 
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konceptet omkring produktivitet, tidstagning og 
videnskabelig virksomhedsledelse, som var impor-
teret fra det store udland. Her var de strejkende ty-
deligvis for tidligt ude, for kampen blev tabt i første 
omgang.

Den Trilaterale Kommission

AS: Vil du fortælle lidt om det Phd-projekt, du er 
i gang med at skrive?

DK: Jeg er i gang med at skrive et projekt om Den 
Trilaterale Kommission. Den røde tråd mellem min 
nyeste bog, Amerikaniseringen af den danske fag-
bevægelse, og mit igangværende projekt om Den 
Trilaterale Kommission er, at det handler om ikke-
statslige aktører. 

Det handler om det, man kan kalde state-private 
network, dvs. gråzonen mellem staten og det civile 
samfund. Her er der mange aktører; jeg har under-
søgt fagbevægelsen i 1950’erne, og nu handler det 
om 1970’erne. Og socialt set om et helt andet lag, 
nemlig eliten. Men igen er det en organisation, som 
opererer i denne gråzone, med tråde til staten, og 
som nogle gange trækker på statens resurser og 
nogle gange udfylder en funktion for staten. Den 
Trilaterale Kommission er, meget kortfattet, et for-
søg på at oprette et forum for uformelt diplomati, 
hvor private borgere mødes fra henholdsvis Nord-
amerika, Vesteuropa og Japan. 

Grunden til at Den Trilaterale Kommission tidligere 
har fået så meget omtale, har været, at de er blevet 
set som nogle ”kongemagere”. Blandt andet fordi 
Jimmy Carter, som var medlem af kommissionen, 
da den blev dannet, i 1976 vandt det amerikanske 
præsidentvalg. Han var ikke traditionelt set fra det 
segment i USA, som blev præsidenter, og derfor har 
der været mange, der har haft teorier om, at Den 
Trilaterale Kommission har ført ham frem og stået 
bag ham. 

En anden grund til at der er disse teorier, er, at det 
var David Rockefeller, der startede kommissionen. 
Rockefeller familien har en særstatus i det ameri-
kanske samfund og har haft meget indfl ydelse på 
forskellige områder. Så Carter blev set i det lys, som 
værende en marionet for David Rockefeller. 

Her for nylig har kommissionen gjort det igen, idet 
Mario Monti er blevet italiensk premierminister; 
han var indtil da med i Den Trilaterale Kommis-

sion, og jeg har faktisk mødt ham i den forbindelse. 
Da var han formand for kommissionens europæiske 
gruppe. 

I mit arbejde med Den Trilaterale Kommission prø-
ver jeg at undersøge, om der er hold i nogle af de 
myter, der er opstået omkring kommissionen ang. 
konspirationer mv.

AS: Men hvordan kan man fi nde ud af det – fi ndes 
der fx skri lige referater?

Jeg er den første der har fået adgang til deres cen-
trale arkiv, og her har jeg haft adgang til alt, hvad 
der er blevet produceret i kommissionen, dvs. mø-
dereferater, brevvekslinger, rapporter, udkast til 
planer, regnskaber osv. 

I mit projekt forsøger jeg også at sætte kommissio-
nen ind i en større kontekst, idet der eksisterer eller 
har eksisteret andre lignende organisationer som fx 
Bilderberggruppen. Her prøver jeg så at analysere, 
hvad der er nyt ved Den Trilaterale Kommission, og 
hvad der er en fortsættelse af en tradition. Hertil 
er at sige, at kommissionen først og fremmest er 
et amerikansk foretagende, selvom der er to andre 
offi  cielt ligestillede grupper i kommissionen, den 
vesteuropæiske og den japanske. 

Der er en anden tradition i Nordamerika for at have 
borgere, der opererer med private initiativer. Vi har 
f.eks. de store Foundations, Rockefeller Foundation 
og Ford Foundation, og nu har vi også Bill Gates og 
andre, som er kommet på banen siden. Disse Fou-
ndations spiller en væsentlig rolle i det amerikan-
ske samfund, de donerer mange penge til forskellige 
dele af samfundet, det kan være til sundhed, det 
kan også være til kunst eller det kan være til poli-
tiske initiativer. Den Trilaterale Kommission er en 
fortsættelse af denne amerikanske tradition. 

Det Ny Clarté

FL: Nu kommer vi jo så fra Det ny Clarté, skabt 
af Dino Knudsen. Fortæl lidt om, Dino, hvorfor 
du egentlig startede tidsskri et. Du oversatte jo 
Mikael Nybergs kapitalen.com, og Nyberg var til-
knyttet det svenske Clarté, så jeg formoder, at en 
del af inspirationen kom fra Sverige?

DK: Ja, jeg vil sige, at jeg havde da i hvert  fald holdt 
svensk Clarté en del år, inden jeg selv var med til at 
danne Clarté herhjemme.

FL: Hvor længe har svensk Clarté eksisteret?

DK: Jeg mener, at det har eksisteret uafbrudt i mere 
end 75 år, så de har en stærkere tradition end vores, 
hvor der har været mange pauser i udgivelsen af et 

”
kort sagt: vi ville skabe et forum 

for venstreintellektuelle”
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Clarté-tidsskrift2. Men altså: vores grundlæggende 
idé var at skabe et tidsskrift for venstreintellektuel-
le, ikke et akademisk tidsskrift, men et tidsskrift for 
venstrefl øjen, hvor der var plads til mere fordybelse 
og baggrund. Der var fremtrædende venstreintel-
lektuelle stemmer rundt omkring i verden, fx Noam 
Chomsky i USA eller Tariq Ali i England, der var en 
rig venstreintellektuel tradition i Frankrig og Tysk-
land, og jeg syntes, at vi godt kunne mangle noget 
lignende her i landet. Samtidig havde vi en idé om, 
at der nok sad mange mennesker rundt omkring 
med gode ideer, som havde lyst til at skrive og være 
aktive. Så kort sagt: vi ville skabe et forum for ven-
streintellektuelle.

FL: Vi havde vel lidt af det miljø i ’erne, dvs. 
før vi tre blev født?

DK: Ja, men det er jo længe siden, men det er en 
venstreintellektuel tradition, som vi gerne ville 
knytte an til. Vi ville lave et blad, som stod uden for 
partierne og ikke var knyttet til en bestemt skole el-
ler retning inden for venstrefl øjen, ikke mindst for 
læsende venstreorienterede i bred almindelighed, 
typisk folk uden for partierne eller knyttet til socia-
le bevægelser. Historisk set opfatter mange Clarté 
som et kommunistisk projekt. Sådan opfatter jeg 
det ikke, selvom bladet i dets tidligere former ofte 
var knyttet til kommunister.

FL: Men også folk som Georg Brandes og Hartvig 
Frisch har været med.

DK: Ja, og i perioder var bladet nærmest i opposi-
tion til DKP.

AS: Det var også meget knyttet til universitetet 
på et tidspunkt, ikke? 

DK: Jo, til Studentersamfundet. Der har været for-
skellige strømninger knyttet til bladet, hvilket jeg 
opfatter som en stor styrke.

FL: Har Det Ny Clarté så levet op til jeres målsæt-
ninger fra starten?

DK: Det synes jeg langt hen ad vejen. Jeg mener, 
bladet har bevist, at det har en eksistensberetti-
gelse, folk er interesserede i det, og vi har fået en 
bred kreds af folk til at skrive. Så på den måde har 
det været en succes. Folk er heldigvis også interes-
serede i at være med til at drive det. Efter at jeg selv 
stoppede som redaktør, har andre taget over, og 
det har været en stor tilfredsstillelse for mig på den 
måde at kunne give faklen videre. Og bladet, som 

  Læs mere om den danske Clarté-tradition i Morten 
Things artikel Det danske Clartés historie i Det Ny 
Clarté #, november . Red.

det ser ud i dag, er jeg uhyre tilfreds med. Det har 
fået et meget fl ot layout.

Men det er klart, der kan altid ske forbedringer. Det 
er jo et tidsskrift, der først og fremmest bliver læst 
af nogle bestemte segmenter på venstrefl øjen. Der 
er en udfordring i at komme længere ud, end bladet 
gør nu. Vi ville ikke lave et akademisk blad, men bla-
det, i hvert fald dem der skriver, er i udstrakt grad 
knyttet til studenter- og akademiske miljøer. Det 
kunne være fi nt fx også at få knyttet et par journali-
ster til bladet, for de skriver på en anden måde end 
os andre. Bladet må også meget gerne refl ektere de 
sociale bevægelser, hvor der tænkes nye tanker om 
samfundsindretningen, men skal selvfølgelig undgå 
blot at blive deres forlængede arm.

Sammenfattende vil jeg sige: Bladet skal først og 
fremmest fortsætte med at være kritisk og åbent. 
Så lad os få artikler af folk med forskellige erfarin-
ger, aktivister, akademikere, unge og ældre og begge 
køn og på tværs af forskelllige venstreorienterede 
politiske holdninger.

Dino Knudsen er PhD-stipendiat (forskningsprojektet er 
omtalt i interviewet). Før seneste bog har Dino oversat og 
skrevet e erord til Mikael Nybergs Kapitalen.com, skrevet 
Fra Pilestræde til Avedøre Holme samt stået for kildesam-
lingen Øjenvidner til besættelsen. Dino var Det Ny Clartés 
første redaktør.

Albert Scherfi g studerer historie ved Københavns Universi-
tet og er medlem af Det Ny Clartés redaktion.

Flemming Larsen skriver, underviser og holder foredrag om 
Italien og er medlem af Det Ny Clartés redaktion.

”
det er en venstreintellektuel tradition, 

som vi gerne ville knytte an til. Vi 
ville lave et blad, som stod uden for 

partierne og ikke var knyttet til en bestemt 
skole eller retning inden for venstrefl øjen”

Foto fra Dino Knudsens bog: Jay Lovestone (tv.), først selv 
amerikansk kommunist, siden ivrig antikommunist.
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Koldkrigsleksikon: Historiens 
lange skygger

BOGTITEL  Den kolde krig og Danmark
REDAKTION  John T. Lauridsen, Rasmus Mariager, Thorsten  
  Borring Olesen, Poul Villaume
FORLAG  Gads leksikon, ,  sider,  kr.
ANMELDER  Klaus Riis 

Da den socialdemokratiske forsvarsminister Nick 
Hækkerup i juni 2012 meddelte sin beslutning om 
at nedlægge forsvarskommandoen, kaldte han den 
’et levn fra den kolde krig’:

- Den struktur, vi har nu, er lavet til den kolde krig. 
Nemlig hvor departementet skulle tage sig af det 
politiske i fredstider, mens Forsvarskommandoen 
skulle fi nde våbnene frem og høvle russerne ud af 
landet igen, når de kom, sagde han, men…

-  I de konfl ikter, vi er involveret i ude i verden i 
dag - Afghanistan, pirater ud for Afrikas Horn og så 
videre – er der brug for en blanding af militære, ju-
ridiske, økonomiske, politiske og kommunikations-
mæssige overvejelser. Så for at sikre, at vi træff er de 
bedst mulige beslutninger for forsvaret, skal vi have 
alle de kompetencer siddende sammen.

Holder Hækkerups begrundelser? Søger man svar i 
Gads store koldkrigsleksikon Den Kolde Krig og Dan-
mark fi nder man 2½ side under stikordet ’Forsvars-
kommandoen’. En ret grundig gennemgang (af Ber-
tel Heurlin) starter sådan:

”Organiseringen af den øverste ledelse af forsvaret 
var genstand for overvejelser og ændringer under 
hele Den Kolde Krig. Grundlæggende har der været 
to modeller: Pentagonmodellen, hvor departement 
og forsvarsledelse er tæt integreret, og den europæ-
iske model, hvortil Danmark har hørt, hvor der er 
adskillelse mellem Forsvarsministeriet, som tager 
sig af den politisk-civile del, og forsvarsstaben, som 
tager sig af den militærfaglige del. Pentagonmodel-
len har været nævnt i den danske debat, men har 
aldrig spillet nogen større rolle.” Den nuværende 
forsvarskommando blev etableret i 1969.

Hækkerup har et argument, men han bruger ’den 
kolde krig’ og den afsluttede kamp mellem de to 
verdensmagter med hver deres blok – USA og det 
daværende Sovjetunionen – til at nedlægge ’den 
europæiske model’ og etablere Pentagon-modellen 
i dansk udformning. 

Pentagon-modellen har i praksis vist sin funktions-
dygtighed i et utal af aggressionskrige.

Kold krig på Bornholm – før og e er
”U.S. Navy lader kanonerne tale øst for Bornholm”, 
hed det i en overskrift fra TV-Bornholm. Artiklen 
berettede om en skydeøvelse øst for Bornholm i før-
ste halvdel af juni 2012 med deltagelse af fl ådestyr-
ker fra U.S. Navy og 11 andre lande. TV-Bornholm 
fortæller:

”Langt ude på havet øst for Bornholm, har mange 
Østbornholmere i den seneste uges tid hørt dumpe 
drøn og eksplosioner. Der er nu ikke udbrudt krig 
– men derimod bliver den årlige BALTOP øvelse 
nummer 40 i rækken holdt i farvandet øst for øen. 
Øvelsen bliver holdt i det samme område, som ra-
ketopsendelserne fi nder sted fra. Og årets øvelse, 
der er amerikansk ledet – bliver holdt med delta-
gelse af 12 lande.

U.S. Navy oplyser på sin hjemmeside, at man de se-
neste døgn har øvet sig i at bringe miner til spræng-
ning. Og det er formentlig lyden af de store eksplo-
sioner, der er nået ind til de bornholmske kyster.

Nationer der deltager udover USA og Danmark er: 
Estland, Frankrig, Georgien, Tyskland, Letland, Li-
tauen, Holland, Polen, Rusland og Sverige.”
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Opslaget ’Bornholm’ har tre sider i leksikonet. 
Fyldig faktuel information om solskinsøen i den 
kolde krigs isvinter og dens særlige status efter 2. 
Verdenskrig som efter en vis opfattelse hemmelig 
Nato-udpost. 

Leksikonet skriver: ”Bornholm var under hele Den 
Kolde Krig en kilde til bestandig bekymring for skif-
tende danske regeringer (…) For ikke at fremprovo-
kere sovjetisk mishag tog Danmark en lang række 
sikkerhedspolitiske tiltag for at berolige Kreml. 
Der blev således indført skrappe begrænsninger 
med hensyn til allieret militær tilstedeværelse på 
og i farvandene omkring Bornholm, når der gen-
nemførtes fælles NATO-øvelser i Østersøen. Born-
holm spillede på den anden side en vigtig rolle for 
varsling og indhentning af militære efterretninger 
i Østersøen, DDR, Polen og Sovjetunionen” (Bent 
Jensen). Østgrænsen for militære øvelser var 16 
grader østlig længde. 

Den er siden gradvist udvidet. I dag brager NATO 
los, så det runger på Bornholm. Der efterlades in-
gen tvivl om, hvem der sejrede i den kolde krig.

Den Kolde Krig og Danmark er, som eksemplerne 
illustrerer, et opslagsværk, fakta- og detaljerigt, 
grundigt – og nyttigt for den, som vil have et større 
overblik end journalistiske forkortelser eller vil for-

stå dagens virkelighed lidt bedre i lyset af en histo-
rie, som stadig kaster lange skygger ind i nutiden.

Eksemplerne viser også det trykte opslagsværks be-
grænsning: Historien har ingen udløbsdato, selvom 
både Hegel og Francis Fukuyama mener det. Og 
militærhistorien og den militærteknologiske udvik-
ling hører til dens mest bevægelige elementer i den 
imperialistiske periode af menneskets forhistorie.

De kolde og varme krige er det imperialistiske sy-
stems blodbaner, bogstavelig talt. Og det er super-
relevant med et leksikon om en tid, hvor Danmark 
godt nok lå i skudfeltet mellem supermagterne, alli-
eret med den ene, men ikke blev ramt af den varme 
krig, som andre nationer og kontinenter blev det, 
f.eks. gennem stedfortræderkrige, når kulden blev 
gloende.

Kykloper og venstreorienterede
Det er et kompetent hold af historikere og forskere 
på ikke mindre end 60 personer, som har bidraget 
til værket. Og det er en bredt sammensat kreds. 

Den spænder fra fornuftige venstrefl øjsakademike-
re til rabiate koldkrigere som den før citerede Bent 
Jensen, der igen optræder som kyklopisk apologet 
for NATO og USA. 

Den politisk udpegede professor var leder af det 
VKO-oprettede Center for koldkrigsforskning fra 
2007 til lukningen i 2010, der kostede 10,5 millio-
ner kroner – og dets afhandling om samme tema 
som leksikonet ventes at være på godt tusind sider 
og udkomme i efteråret 2012.

Bent Jensen har efter udgivelsen off entligt kriti-
seret leksikonet. En af hans meningsfæller Bent 

”
Som den type værker har en 
tendens til, afspejler leksikonet 
den fremherskende opfattelse i de 

fremherskende politiske og akademiske kredse”
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Blüdnikow har i Berlingske Tidende betegnet det 
som ’venstreorienteret’ og i et angreb på en af 
værkets fi re redaktører, professor Paul Villaume, 
beklaget, at ”de revolutionære 1970'ere stadig har 
betydning for, hvordan historien skrives. Villaume 
var i 70'erne medlem af en af de organisationer, der 
har fået sit eget opslag som ’Venstreradikale grup-
per’…”.

”Opslagsværket kan slet ikke stå alene og giver ikke 
læserne tilstrækkelig alsidighed”, siger Blüdnikow, 
der foretrækker, at Bent Jensens skole er enerå-
dende.

Den Kolde Krig og Danmark har søgt at inddrage de 
forskellige historiske skoler og gengive de senere års 
forskning. Det er blandt andet sikret gennem per-
sonsammensætningen, der på mindre akademisk 
sprog omfatter en vifte af forskellige partihold-
ninger og politiske og ideologiske standpunkter. 
Højrefl øjen er pænt repræsenteret. Og socialdemo-
kraterne. Som den type værker har en tendens til, 
afspejler leksikonet den fremherskende opfattelse 
i de fremherskende politiske og akademiske kredse.

Man fi nder ikke et opslag, der forsvarer Sovjetunio-
nens positioner – og da slet ikke under Stalin – det 
Sovjetunionen, som her har forvandlet sig fra at 
være en af de sejrende allierede efter 2. Verdenskrig 
til at være den kolde krigs styggeste ulv. 

Antikommunisme gennemsyrer det hele. Den so-
cialdemokratiske litteraturprofessor Hans Hertel 
får indskudt, at Martin Andersen Nexø havde ”en 
religiøs farvet tro på Sovjetunionen som Den Ny 
Verden for Det Ny Menneske”. Hans Kirk var ifølge 
Hertel en ”kradsbørstig partisoldat og hadsk pole-
miker”, der ydede sit til forgrovelsen og forgiftnin-
gen af 50'ernes debatklima med ”skiftevis beske, sa-
taniske og plumpe kommentarer”. Hans Scherfi g er 
også ’en halsstarrig partisoldat’, der søger ”tilfl ugt i 
den autoritære orden i moderkirken i Kreml”. Der 
er ikke megen variation i karakteristikkerne. Hertel 
ser mere nådigt til dramatikeren Kjeld Abell (første 
opslag i bogen), som under det massive ideologiske 
pres mod kommunismen i 1959 afskrev DKP på 
trods af et ’patetisk’ (Hertels udtryk) åbent brev fra 
Land og Folks redaktør Martin Nielsen om at holde 

fast ved kommunismen. Hertel ser det som ’et fri-
gørelsesdrama’, der kostede Abell dyrt, mens Hans 
Kirks ”bitterhed over sin internering 1941-43” fi k 
ham til ”(at projicere) modstandskampens fronter 
og fj endebilleder over i koldkrigssituationen”.

Det er ikke specielt alsidigt. Det er meget stereo-
typt. Og stereotyper er der mange af.

Alligevel skal leksikonet anbefales som den måske 
bedste generelle indgang til en vigtig periode og en 
nær fortid, som allerede er ved at fortone sig. 

Supermagtsteorien som forsvandt
Den Kolde Krig og Danmark holder af gode grunde 
et stærkt fokus på ’og Danmark’. Et forsøg på at 
dække hele den kolde krigs historie i internationalt 
perspektiv ville kræve et bibliotek. 

Ud over opslagene, hvor forfatterne indsluser deres 
skoler, ideologi og politik, er der også en godt 40 si-
der lang indlededende oversigt med den ubeskedne 
titel Den kolde krigs historie af Nikolaj Petersen og 
en af redaktørerne Th orsten Borring Olesen. Afslut-
ningsvis giver en anden redaktør, Rasmus Mariager, 
en udmærket 20 sider lang oversigt over Den kolde 
krig i international og dansk historieforskning.

En alvorlig udeladelse skal nævnes: Intetsteds i 
leksikonet nævnes ’teorien om de to supermagter’, 
som immervæk var en politisk, ideologisk og viden-
skabelig skole omkring den kolde krig, både mens 
den var der og nu, hvor denne periode i imperialis-
mens historie ses som afsluttet.

Teorien går i al enkelhed ud på, at den kolde krig 
blot var et enkelt led i den kamp mellem kapita-
lisme og socialisme, som har præget verden siden 
Oktoberrevolutionen i 1917, med kampen mod fa-
scismen og 2. Verdenskrig, med en første etape af 
den kolde krig i form af perioden NATOs dannelse, 
jerntæppet, Koreakrigen og til Stalins død samt en 
følgende etape med kamp og samarbejde mellem 
USA og et Sovjetunionen, der forlod socialismen og 
forvandlede sig til en (social)imperialistisk super-
magt, indtil den genoprettede kapitalisme spræng-
te sine rammer og Sovjet selv.

Denne opfattelse har været fremført både af Kina 
under Mao Zedong, af det socialistiske Albanien og 
af en lang række marxist-leninister, partier, intel-
lektuelle og forskere. Den er forsvundet i det dan-
ske leksikon, selvom den er den bedste nøgle til for-
ståelse af både den kolde krig og dens lange skygger 
og dermed verden i dag.

Klaus Riis er redaktør af tidsskri et Kommunistisk Politik.

”
Antikommunisme 

gennemsyrer det hele”
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Marshallhjælp, kold krig og 
transatlantiske forbindelser

BOGTITEL  Amerikaniseringen af den danske fagbevægelse
FORFATTER  Dino Knudsen
FORLAG  Museum Tusculanums Forlag, ,  sider, 
   kr.
ANMELDER  Claus Bryld

Dino Knudsens bog omhandler forbindelserne 
mellem den danske fagbevægelse og amerikanske 
myndigheder og fagbevægelse i årene efter An-
den Verdenskrig. Bogen er i tre afdelinger, en der 
handler om Marshallplanen og fagbevægelsen, en 
om danske fagforeningsfolks besøg i USA og en om 
ideologi, efterretninger og propaganda i samspillet 
mellem amerikanske myndigheder og dansk fagbe-
vægelse. Endelig er der et efterskrift om selve be-
grebet ’amerikanisering’.

I første del, der er bogens længste og mest dybtgå-
ende, skildrer Knudsen situationen i 1945, hvor den 
internationale fagbevægelse blev samlet i World Fe-
deration of Trade Unions (WFTU). Splittelsen mel-
lem øst og vest var ikke for alvor begyndt, og efter 
fascismens hærgen og krigens ødelæggelser var der 
i faglige kredse et stort ønske om at samles i en ver-
densomspændende organisering til varetagelse af 
lønarbejdernes interesser. Med udbruddet i 1947 af 
Den Kolde Krig, der havde ligget latent siden 1945, 
om ikke før, søgte især den amerikanske fagbevæ-
gelse, dvs. American Federation of Labor (AFL), at 
splitte verdensforbundet, og i 1949 blev splittelsen 
en realitet. De fl este vestlige landsorganisationer 
trak sig ud af WFTU og dannede International Con-
federation of Free Trade Unions, på dansk Den Frie 
Faglige Internationale (FFI). Knudsen skildrer dette 
spil detaljeret. 

Nøglepersonerne er to amerikanske fagforenings-
folk fra AFL: Irving Brown og Jay Lovestone. De 
havde begge en fortid som kommunister og blev 
som konvertitter stærkt antikommunistiske. I 
deres kamp mod kommunismen var ikke mindst 
Lovestone (oprindelig Jacob Liebstein) parat til at 
bruge midler, der snarere var forbundet med kom-
munistiske metoder end med demokratiske, og fra 

begyndelsen sigtede han og Brown mod et brud 
med verdensforbundet. Omdrejningspunktet blev 
Marshallplanen. De østlige fagbevægelser sagde nej 
til planen, mens de vestlige sagde ja, og med pla-
nens implementering fra 1948 blev bruddet mellem 
øst og vest ulægeligt. Kommunisterne i de enkelte 
lande vedblev at bekæmpe den, mens socialdemo-
kraterne og ’deres’ faglige organisationer med tak 
tog imod dette økonomiske tilskud til det ødelagte 
Vesteuropa. At det så ikke blot drejede sig om øko-
nomi var man meget vel klar over, men det blev 
underspillet over for arbejderbevægelsens medlem-
mer og off entligheden.

De samvirkende Fagforbund, vore dages LO, var 
rent socialdemokratisk og dermed stærkt antikom-
munistisk. Allerede før kuppet i Prag i februar 1948 
var formanden for DsF, Eiler Jensen, indstillet på et 
brud med WFTU, der blev domineret af kommuni-
ster, og i 1949 fulgte handling på ord. Confedera-
tion of Free Trade Unions blev ikke en politisk neu-
tral – altså fri – faglig bevægelse, som man foregav, 
men som tæt knyttet til AFL og delvist til den ame-
rikanske stat et vigtigt led i Den Kolde Krig mellem 
øst og vest. 

Disse fakta var til dels kendt i forvejen, men med 
Knudsens bog bliver de grundigt dokumenteret og 
sat ind i en større sammenhæng. Han viser, at DsF 
ikke blot var en passiv tilskuer til begivenhederne, 
der først og fremmest blev drevet af AFL og i lidt 
mindre grad af den britiske fagbevægelse, TUC, 
men selv spillede med. Og i betragtning af den stær-
ke antikommunisme i den danske fagbevægelse (og 
det danske socialdemokratiske parti) allerede fra 
1918 (bolsjevikkernes opløsning af Ruslands grund-
lovgivende forsamling) – og sat i system i 1930’erne 
– kan dette ikke undre. I Danmark kæmpede DsF 
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også imod kommunisterne i fagbevægelsen, som 
blev styrket i 1945, men med årene tabte i indfl y-
delse. AFL var også stærkt antikommunistisk, men 
var samtidig patriotisk og bekendte sig til en form 
for faglig aktivitet, der kaldtes business unionism, 
altså en slags samarbejde med virksomhederne. Det 
sidste kom imidlertid aldrig til at præge dansk fag-
bevægelse, der fastholdt sit udspring i marxismen 
(om end ikke formuleret) og dermed så arbejdere og 
arbejdsgivere som stående i modsætning til hinan-
den, selvom de godt kunne samarbejde om reglerne 
i det fagretlige system og i de samarbejdsudvalg, 
der blev etableret i virksomhederne fra 1947. 

Med Den Kolde Krigs begyndelse blev AFL og den 
mere eller mindre hemmelige Free Trade Union 
Committee, der var domineret af Lovestone, også 
et led i den amerikanske stats containment-politik 
over for Sovjetunionen. Og fl ere af de aktiviteter, 
der blev igangsat, var hemmeligt fi nansierede af 
CIA. AFL stod ligeledes i forbindelse med det ame-
rikanske udenrigsministerium og med de såkaldte 
arbejderattacheer ved de enkelte landes ambassa-
der, således også i Danmark. Her fulgte arbejderat-
tacheen således livligt med i, hvad der skete i fag-
bevægelsen, og havde direkte adgang til DsFs top. 

Efter bruddet i WFTU blev der arrangeret delega-
tionsrejser til USA, som overvejende betaltes af 
amerikanerne. Ikke kun faglige ledere og enkelte 
menige medlemmer blev inviteret, også arbejdsgi-
verorganisationer, ingeniører, teknikere m.fl . Men 
amerikanerne var ikke mindst interesserede i fag-
bevægelsen. Formålet var naturligvis politisk – de 
besøgende skulle opleve, hvor godt arbejdsmarke-
det fungerede i USA, og beundre den amerikanske 
way of life – men sigtede også på studier af arbejds-
processen og tilrettelæggelse af produktionen med 
henblik på rationalisering og øget produktivitet. 
Her var amerikanerne jo langt forud for Europa. De 
besøgende fra fagbevægelsen var da også behørigt 
imponerede over det meste, de så, men ikke over 
alt. Således tog den første delegation, hvor bl.a. 
DsFs formand, Eiler Jensen, samt Kai Lindberg og 

den unge Jørgen Paldam fra Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd deltog, forbehold over for den ameri-
kanske (mangel på) socialpolitik og enkelte andre 
svagheder i det amerikanske samfundssystem. Det 
tog fl ere af de amerikanske instanser ikke nådigt 
op, og gennemgående var de udgivne rapporter ef-
ter rejserne da også rosende. End ikke racespørgs-
målet, som på dette tidspunkt var akut i det ame-
rikanske samfund, fandt vej til rapporterne. Men 
Knudsen opfatter ikke disse mangler som et udtryk 
for de rejsendes reelle indtryk, der nok var mere nu-
anceret, end rapporterne gav udtryk for.

Bogens tredje del omhandler som nævnt ideologi, 
efterretninger og propaganda. Her omtales også 
Arbejdernes Informationscentral (AIC), hvis opgave 
var at følge styrkeforholdet mellem kommunister 
og socialdemokrater i fagbevægelsen. Knudsen me-
ner, at AIC’s rapporter via de amerikanske arbejde-
rattacheer i København endte i Washington. Herfra 
sendtes nogle af dem så til CIA. En episode viser 
amerikanernes ’omsorg’ for Danmark: Hvis en krise 
som den såkaldte påskekrise i 1948 skulle gentage 
sig, så foreslog ambassadør Josiah Marvel ”midler 
såsom ekskludering eller ligefrem fængsling af fag-
lige kommunister … (s. 163)”. 

Propagandaen er tidligere behandlet af bl.a. Poul 

Villaume og Regin Schmidt. I visse tilfælde gik 
det galt, således med bogen ”Stalins slavelejre” af 
Charles A. Orr i 1952. Den blev oversat og trykt i 
et enormt oplag, men under en debat i Folketinget 
måtte direktøren for forlaget Fremad, der udgav 
bogen, indrømme, at den faktisk var fi nansieret 
af amerikanske penge. Sjovt nok gled samtidig en 
paragraf i ”femtekolonneloven”, der var rettet mod 
kommunisterne, ud. Den gav hjemmel til at straff e 
politisk propagandavirkomhed drevet med skjult 
støtte fra en fremmed magt med hæfte eller fæng-
sel i op til to år! (s. 174-77). 

”
Dino Knudsen har arbejdet 

fl ittigt i de amerikanske arkiver, 
og hans analyse er hele vejen 

igennem meget veldokumenteret”

”
den mere eller mindre hemmelige 

Free Trade Union Committee… 
fl ere af de aktiviteter, der blev 

igangsat, var hemmeligt fi nansierede af CIA”
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De blivende resultater af alle disse anstrengelser var 
naturligvis en vis prægning af dansk fagbevægelse, 
især måske på det økonomiske område med opret-
telsen af samarbejdsudvalg og fokus på produktivi-
tetsforøgelser gennem nye ledelseformer, tidsstu-
dier mv. Men Knudsen afl iver myten om, at dansk 
fagbevægelse blev ’styret’ af amerikanerne. Der var 
tale om et gensidigt forhold, hvor dansk fagbevæ-
gelse og Socialdemokratiet i egen interesse bak-
kede Marshallplanen op. Det amerikanske udbytte 
blev sprængningen af den skrøbelige enhed i den 
internationale fagbevægelse og dens polarisering i 
en øst- og vestorienteret del, hvor sidstnævnte fra 
dannelsen af FFI i 1949 i høj grad blev et koldkrigs-
våben over for vestmagterne (s. 188). Den ameri-
kanske kulturoverførsel blev ”modtaget frivilligt” 
fra dansk side. Den kom endda ofte i stand på dansk 
initiativ og var som regel resultatet af en dansk ud-
vælgelsesproces, hvor noget blev valgt til og noget 
andet fra. Herefter blev den udvalgte amerikanske 
importvare – om det så var forestillinger om det 
gode liv eller konkrete bestræbelser på at fremme 
produktiviteten – omformet og tilpasset danske 
forhold, normer, praksisser og interesser” (s. 197). 

Dino Knudsen har arbejdet fl ittigt i de amerikanske 
arkiver, og hans analyse er hele vejen igennem me-

get veldokumenteret. I et støtteperspektiv kan det 
ikke undre, at den danske arbejderbevægelse efter 
krigen knyttede sig til USA. Siden sin begyndelse 
havde den været knyttet til Tyskland, og selv under 
besættelsen fandt der faglige delegationsejser sted 
til Tyskland. Fra 1945 var Tyskland derimod væk 
fra det politiske landkort, mens USA for alvor var 
trådt ind på det. Ergo rettedes interessen vestpå, 
mod England og især USA – og det ikke kun fra ar-
bejderbevægelsen, men fra langt de fl este danske 
partier og organisationer bortset fra kommuni-
sterne. Og almindelige danskere gik jo også mere 
og mere op i amerikansk kultur – jazz, fi lm, senere 
rock mm. 

Der er således ikke mange kritiske fi ngre at sætte på 
Dino Knudsens bog. Det eneste, der undrer mig, er, 
at han ikke med et ord nævner International Work-
ers of the World (IWW), den eneste amerikanske 
fagbevægelse, der har haft revolutionære aspiratio-
ner. 

Claus Bryld er professor i moderne historie på RUC. Han er 
forfatter til en række bøger, bl.a. har han stået for antologi-
en Den socialdemokratiske idéarv: politiske grundværdier i 
dansk arbejderbevægelse før velfærdsstaten.



Dag Hammarskjöld og Afrika

BOGTITEL  Who Killed Hammarskjöld?: The UN, the Cold  
  War, and White Supremacy in Africa 
FORFATTER  Susan Williams
FORLAG  Hurst and Company, ,  sider, £ .
ANMELDER  Martin Ottovay Jørgensen
 

I forbindelse med 50-året for FN-generalsekretær 
Dag Hammarskjölds død i et fl ystyrt tæt ved den 
congolesiske grænse i datidens Nordrhodesia, siden 
omgærdet med stor mystik, udgav Susan Williams, 
seniorforsker ved Commonwealth Instituttet på 
University of London, sidste år denne bog. 

 Williams sætter bogen igennem Hammarskjölds 
død ind i en regional ramme. På den ene side ind-
går den nyerhvervede congolesiske selvstændighed, 
løsrivelsen af den kobberrige Katanga-provins un-
der kontrol af belgiske mineinteresser samt den 
efterfølgende militære FN-operation med det mål 
at skabe ro og orden og ende løsrivelsen efter an-
modning fra den nyligt valgte moderat nationali-
stiske premierminister Patrice Lumumba. På den 
anden side indgår det hvide ekstremistiske styre i 
den Centralafrikanske Føderation (i dag Zambia, 
Zimbabwe og Malawi), hvori også britiske, sydafri-
kanske og amerikanske medlemmer af disse landes 
politiske, økonomiske og efterretningsmæssige eli-
ter havde interesser. Fælles for disse grupper var, at 
man så fortsættelsen af kolonistyret som vigtigere 
end den ellers omsiggribende Kolde Krig. 

Frem til 1957 var der i det belgiske kolonistyre og 
den belgiske bosætterbefolkning derfor ikke nogen 
alternative fremtider. Denne opfattelse delte man 
sågar i det danske udenrigsministerium bl.a. på 
baggrund af en handelsdelegation, der havde været 
i Belgisk Congo året før. Dennes arbejde kulmine-
rede med en belgisk koloniudstilling på Frederiks-
berg Rådhus i 1957 med besøg af bl.a. daværende 
Prinsesse Margrethe og 50.000 andre gæster, ind-
sættelsen af en dansk generalkonsul i kolonien 
samt to storslåede middage på Christiansborg, hvor 
de større danske virksomheder var med. Handels-
eventyret endte dog, før det begyndte, med Congos 

sammenbrud i 1960. Handelsdelegationen besøgte 
i 1956 også den Centralafrikanske Føderation, hvor 
man uden at lade sig anfægte af Mau Mau-oprøret 
i Britisk Østafrika (i dagens Kenya), som var en 
reaktion fra Kikuyuerne på den britiske jordpoli-
tik, konstaterede, at handelsmulighederne her var 
bedre end i Østafrika pga. minedriftens indfl ydelse 
på købekraften. I føderationen var man endnu mere 
overbeviste omkring det hvide Afrikas fremtid end i 
den belgiske koloni. Dette skulle siden ikke mindst 
komme til udtryk i den ensidige uafhængighedser-
klæring i 1965, hvor man slog hånden af briterne, 
de oprindelige koloniherrer. 

Den mere direkte baggrund for Hammarskjölds død 
beskriver Williams som talen om et fælles hvidt po-
litisk projekt i kobberbæltet i slutningen af 1959 og 
starten af 1960 (der ikke kom videre, sandsynligvis 
bl.a. pga. FN), Lumumbas kontakt til Sovjetunio-
nen for støtte pga. hans faldende tillid til FN, det ef-
terfølgende mord på Lumumba og FN-operationens 
indtrængen i Katanga for at afslutte løsrivelsen. FN 
var i den grad en torn i øjet på de hvide bosættere, 
store mineinteresser, franske lejesoldater og inte-
ressenter i både de engelske, amerikanske og syd-
afrikanske politiske og efterretningsmæssige eliter. 

Bogen er skrevet som en rejseberetning fra kilde til 
kilde og minder dermed på sin vis lidt om en krimi 
af ’whodunnit’ typen. Dette gør utvivlsomt bogen 
mere interessant for det brede publikum, men disse 
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ustandselige spring i tid og sted dækker måske 
mest over, at presset fra 50-året for Hammerskjölds 
død og dermed muligheden for en storsælgende 
bog har været afgørende. Dette får desværre den 
kedelige konsekvens, at hendes arbejde virker 
forhastet. Som læser kommer man let til ikke at føle 
sig ordentligt klædt på, når man følger i Williams’ 
fodspor fra kilde til kilde.  

Selvom belgiske kilder ikke er brugt i større om-
fang, er kildematerialet stort. Williams har været i 
mere end ti arkiver i Storbritannien, FN, Zambia, 
Sydafrika og Zimbabwe, interviewet fl ere lokale 
(fl ere havde dog været velkomne), involverede fra 
FN, pårørende, efterretningsagenter såvel som leje-
soldater samt fundet aviser fra Canada, Storbritan-
nien, Sydafrika og Zambia. 

Hun kommer på den baggrund ned i en sådan detal-
jegrad, at hun kvalifi ceret kan diskutere bl.a. skud-
huller og brændemærker i fl yets fuselage og træer 
i nedstyrtningsområdet, retoucherede fotos af Dag 
Hammarskjöld (uden indgangshullet fra en kugle i 
ansigtet), radiokorrespondance mellem Hammer-
skjölds fl y og lufthavnstårnet ved destinationen, 
lokale vidneberetninger om fl ere fl y samt lyde og 
lys efter eksplosioner og aff yring af automatvåben 
i luften før nedstyrtningen samt hvide Landrovers 
med hvide mænd, der afbrændte fl yvraget og de 
omkringstående træer. Nuvel, herfra må man selv 
læse bogen.

Samlet set har Williams formået at skitsere et pa-
ranoidt og ekstremistisk hvidt centralafrikansk 
socialt og politisk landsskab i starten af 1960’erne 
ved at bringe et væld af nye kilder frem og uden at 
vride disse mere, end de kan klare. Derudover har 
hun opnået at sætte nord-syd relationerne i fokus i 
forskningen ang. globaliseringen af den Kolde Krig 
og på en måde, hvor der også er plads til lokalbe-
folkningerne. Alt i alt en vigtig bog, der er værd at 
læse.  

Martin Ottovay Jørgensen er cand.mag. i historie og har 
nyligt påbegyndt phd. stip. ved historiestudiet på Aalborg 
Universitet med et forskningsprojekt omkring FN's fredsbe-
varende operationer under den Kolde Krig.

”
FN var i den grad en torn i øjet på de 
hvide bosættere, store mineinteresser, 
franske lejesoldater og interessenter i 

både de engelske, amerikanske og sydafrikanske 
politiske og e erretningsmæssige eliter”
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Den venstreintellektuelle forfatter 2

Som allerede annonceret i sidste nummer gælder vores portræt denne gang selve prototypen på den venstrein-
tellektuelle forfatter i nyere tid, Jean-Paul Sartre (1905-1980). Sartre var fi losof, forfatter og samfundsdebat-
tør, ofte i kompagniskab med sin livsledsagerske Simone de Beauvoir. Sartre blev grundlægger af den moderne 
ateistiske eksistentialisme, men vi vil ikke her beskæftige os med hans fi losofi ske værk, i hvert fald kun i det 
omfang det har at gøre med hans politiske og sociale engagement. 
Jacob Dahl Rendtorff  vil i det følgende skildre Sartre som kritisk intellektuel, idet hovedvægten vil ligge på at 
give et eksempel på en af hans mange samfundsengagerede analyser, nemlig med udgangspunkt i Om anti-
semitisme fra 1946 (dansk udgave 1948), en analyse som også er særdeles relevant i nutidig sammenhæng. 
(Hvis man vil have en kort introduktion til Sartres fi losofi  i bred forstand, kan vi i øvrigt henvise til Rendtorff s 
artikel om Sartre på www.leksikon.org). Efter Rendtorff s artikel supplerer undertegnede med Et par noter om 
Jean-Paul Sartre.

Flemming Larsen

Simone de Beauvoir, Sartre og Che Guevara
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I den politiske debat er der tendens til at tænke 
politik som en strategisk kamp om magten, og selv 
på venstrefl øjen glemmer man ofte idealer og prin-
cipper, når man kommer til magten. I stedet bliver 
alt et spørgsmål om økonomi og indtjening. Dette 
forsvares ofte med, at det er nødvendigt at tænke 
strategisk og konkret kamporienteret for at få sin 
politik igennem.

 Men der er så absolut grund til bekymring for vel-
færdsstatens realpolitiske reduktion af politik til 
økonomi. Det har store konsekvenser for retfær-
dighed og for demokratiets sammenhæng. Staten 
bliver en overvågningsstat, der kun tænker på sik-
kerhed og glemmer hensyn til retfærdighed, drøm-
men om utopien og håbet om det gode samfund, 
der spiller en stor rolle for de enkelte mennesker. 

Her kommer den kritiske intellektuelle ind som en 
person, der minder samfundet om behovet for ret-
færdighed og fællesskab. Det kan være en akademi-
ker, en journalist, en aktiv samfundsborger. Dette 
er ikke så vigtigt. Hovedsagen er, at der er tale om 
en kompetent moralsk indigneret person, der i den 
off entlige debat har evne og kraft til at forsvare de 
svage og tage forskellige typer af kontroversielle po-
litiske spørgsmål op til debat.

Et eksempel på et sådant kritisk statsborgerskab 
som udtryk for politik som livstema fi nder man 
i den franske eksistensfi losof Jean-Paul Sartres 
(1905-1980) begreb om den intellektuelle. Sartre 
defi nerer i nogle forelæsninger i Japan med titlen 
Forsvar for de intellektuelle fra 1965 den intellektu-
elle som et menneske, ”som blander sig i ting, der 
ikke vedkommer ham eller hende”. 

Dreyfus, Zola og Bohr
Dette gjorde sig gældende under den franske Drey-
fus-aff ære i slutningen af det 19. århundrede, hvor 
Dreyfus, som ellers var en respektabel jødisk of-
fi cer i den franske hær, var anklaget for højforræ-
deri. Dreyfus-aff æren blev så omfattende, fordi den 
drejede sig om det politiske systems uretfærdighed 
over for en sagesløs borger, og den rystede hele det 
franske samfund.  Den etablerede magts fortalere, 
som var imod Dreyfus, ville ikke have ydre indblan-
ding fra off entligheden, mens forsvarerne for Drey-
fus, fx forfatteren Emile Zola, blandede sig i poli-
tiske forhold, som strengt taget lå uden for deres 
almindelige fagområde. De forsvarede højlydt Drey-
fus, fordi de mente, at han blev udsat for magtmis-
brug og helt klart var uskyldig i militærets anklager 
om højforræderi, der i stedet var udtryk for racisme 
og antisemitisme.  Den intellektuelle er i dette 
perspektiv ifølge Sartre en kritisk samfundsborger, 
som forholder sig skeptisk til samfundets overleve-
rede sandhed ud fra en overordnet fi losofi  eller et 
samlet menneskesyn. 

Det at man i den moderne tid taler om de intellek-
tuelles død, kan ifølge Sartre skyldes det moderne 
samfunds forskellige livsformer og sociale funk-
tioner, der gør det nærmest umuligt at være forta-
ler for en samlet kritisk samfundsfi losofi , der kan 
holde den politiske magt i skak. Sartre fremhæver, 
at den intellektuelle er en humanist, forsker eller 
anden fremtrædende personlighed. Herhjemme 
er Niels Bohr et rigtigt godt eksempel på en sådan 
intellektuel. Han var en god fysiker og forsker, der 
vidste, hvordan man konstruerede en atombombe, 
og når han stod frem og kritiserede brugen af atom-
våben i verden, blev han en intellektuel, der engage-
rede sig kritisk i sin samtid.  

Den engagerede intellektuelle
Den engagerede intellektuelle forholder sig altså 
på en gang kritisk til egne forudsætninger og til de 
historiske omstændigheder, der betinger det poli-
tiske. Den intellektuelle har hermed en oplysende 
funktion som kritisk afdækker af magthavernes 
realpolitiske intentioner om at indhylle de svage i 
ideologi ved at udstille sig selv som genstande for 
persondyrkelse og kult. Den intellektuelle står fast 
på hensynet til de universelle politiske og sociale 

Jean-Paul Sartre. Politisk engagement og 
forsvar for de udstødte
af Jacob Dahl Rendtorff 

”
Den engagerede intellektuelle 
forholder sig altså på en gang 
kritisk til egne forudsætninger 

og til de historiske omstændigheder, 
der betinger det politiske”
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rettigheder, som skal beskyttes. Den intellektuelle 
bliver derved en vigtig afdækker af illusioner og 
løgne, en sand garant og vogter af demokratiet, der 
konkret håndhæver demokratiets idealer om fri-
hed, lighed og broderskab. 

 Særligt en stor forfatter eller kunstner kan bidrage 
til en sådan kritik af samfundet. Med sin kunst har 
forfatteren noget at sige verden og kan derfor ikke 
komme uden om at repræsentere problemerne i 
sin tid. Forfatteren afspejler sin historiske periode, 
men vil samtidig sige noget universelt til menne-
skene. Derfor er forfatterens liv udtryk for en be-
stræbelse på at fange betingelserne for menneskets 
eksistens. I en globaliseret verden kan forfatteren 
ikke undgå at lade sig påvirke af de globale proble-
mer, der i ethvert ordentligt forfatterskab, der ikke 
er pjank og spas, også kommer til at repræsentere 
de sociale, politiske og kulturelle modsætninger i 
samfundet.

Analyse af jødespørgsmålet
Et godt eksempel på, hvordan den kritiske og en-
gagerede intellektuelle arbejder i praksis, er Sartres 
analyse af jødespørgsmålet i hans essay herom fra 
1946, hvor han spørger, hvordan det kan være, at 
samfundet har isoleret jøderne og undertrykt dem 
for at ville udrydde dem. Sartre svarer, at dette bun-
der i det forhold, at samfundet har gjort jøden til 
paria og til den ’radikalt anden’ i forhold til samfun-
det. Han mener, at det er samfundet, der er med til 
at danne jøderne som dem, der bliver undertrykt, 
for at samfundet kan fi nde nogen, som det kan bru-
ge som syndebukke for at opretholde sig selv som 
samfund. 

Det er således ifølge Sartre antisemitterne, der 
skaber jøden som ’den Anden’. Sartre siger, at hvis 
jøden ikke fandtes, så ville jødehaderen have op-
fundet ham eller hende. At være antisemit er et frit 
og helt valg af sig selv og sin egen identitet som et 
menneske, der hader og undertrykker jøderne. Man 
vælger en holdning ikke kun over for jøderne, men 
over for samfundet og historien generelt. Jødeha-
det udtrykker en verdensopfattelse. Hadet vælges 
som en verdensopfattelse. Derfor er jødehadet 
først og fremmest en lidenskab. Det viser sig som et 
kropsligt, fysisk ubehag. 

Sartre henviser til en historie i samtiden om, at no-
gen pludselig bliver impotente, hvis de elsker med 
en jødisk kvinde. Dette er et eksempel på, hvordan 
racismen er central for identitetsdannelsen hos 
racisten. Eller når én siger: “jeg er ikke jødehader, 

men ærlig talt, så vækker de et fysisk ubehag, når de 
kommer for tæt på”. Det er bevidsthedens og perso-
nens eget valg af sig selv i forhold til kroppen, der 
vækker jødehadet hos det enkelte menneske.  Når 
han ser en nøgen jødisk kvinde, omdannes begæret 
automatisk hos jødehaderen til had. Jødehaderen 
forholder sig kun til det onde, aldrig til det gode. 

Sartre siger, at antisemitten vælger sig som en sa-
distisk forbryder, der ved at han er ond, men tror at 
retfærdiggøre denne ondskab i en højere sags tje-
neste, nemlig som en del af en kamp for det gode 
og det onde. Den banale jødehader ser sig som én, 
der følger en hellig mission: at udslette jøderne og 
genskabe det tabte paradis, og det er det uhygge-
lige, som kendetegner alle racister.

Antisemitten har valgt at være ond, og at være anti-
humanist er blevet en del af hans identitet. For anti-
semitten er den dygtige og kloge jøde endnu mere 
ubehagelig, da jøden så vil ødelægge endnu mere. 
Antisemitten inkarnerer middelmådigheden, som 
han opfatter som en dyd. Han gør sig til en ting. 
Han har valgt at være almindelig, banal. Han accep-
terer sin identitet som et banalt massemenneske, 
for det giver hans liv mening.  Antisemitismen er 
ikke bare nydelsen af at hade; den er givet en gang 
for alle og kan ikke ændres: den er en integreret del 
af jødehaderens tingslige eksistens. 

I Sartres optik kan man derfor sige, at den små-
borgerlige SS-offi  cer Adolf Eichmann, der som 
skrivebordsmorder stod for at sende jøderne til 
Auschwitz ved at være leder af logistikken af na-
zisternes jødeudryddelser, netop var kendetegnet 
ved sin uhyggelige dumhed og dermed havde valgt 
sig selv som banal middelmådig, og at det netop er 
antisemittens natur at være banal. Men man be-
høver ikke at være tilbageholdende og beskeden, 
bare fordi man er middelmådig. For Sartre er det 
snarere sådan, at den middelmådige har en liden-
skabelig stolthed over sin middelmådighed, og det 
er det uhyggelige ved den, der har brug for had og 
undertrykkelse af den anden for at være noget i sig 
selv. Den sande nazist har ifølge Sartre ikke brug for 
intelligens. Hans dyd består i den rendyrkede bana-
litet og småborgerlighed. 

”
Sartre siger, at hvis jøden ikke 

fandtes, så ville jødehaderen have 
opfundet ham eller hende”
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Således realiserer antisemitten sig som menneske 
på grund af jøden. Han har brug for sin fj ende (jø-
den, den Anden) for at blive sig selv. Dette er pro-
totypen på det middelmådige småborgerlige masse-
menneske, der bliver sig selv ved at være konform 
med massen. Konstruktionen af jøden som noget 
ydre bliver muliggjort af jødehadet, gør det muligt 
for småborgerskabet at forene sig i banal solidari-
tet. Racismen kan forklares som grundlag for sam-
fundsordenen. Antisemitten opfi nder derfor histo-
rier om jødernes sammensværgelser og trussel mod 
samfundets eksistens. Sartre siger, at den middel-
mådige antisemit i virkeligheden fl ygter fra livet: 
han gør sig til en ting, en del af massen, et banalt 
undermenneske, der er bange for de menneskelige 
eksistensvilkår.

Sartre har imidlertid også blik for, at strukturerne i 
det moderne samfund er med til at skabe modsæt-
ningen mellem jøderne og jødehaderne. Når vi hen-
viser til menneskerettighederne, siger vi, at jøden 
frem for alt er et menneske og ikke kan betragtes 
som jøde. Ifølge denne opfattelse fødes jøden ikke, 
men skabes af samfundet. Som sådan kan hverken 
race, religion, moral, natur eller kultur forklare, at 
nogle mennesker bliver jøder. Henviser man fx til 
jødernes fælles fortid, om at de skulle have dræbt 
Kristus, går det ikke, for korset er jo romersk. Dette 
viser, at det er samfundet, der konstruerer jøden. 

Men Sartre hævder også kontroversielt i lighed 
med Hannah Arendt, der er en anden af det 20. 
århundredes store kritiske og samfundsengage-
rede intellektuelle, at jøden risikerer at være med 
til at konstruere sig selv som jøde. Som alle andre 
mennesker er jøden et menneske i den situation, at 
han/hun skal vælge sig selv.  Den sande jøde væl-
ger specifi kke træk for at defi nere sin eksistens som 
jøde.  Jøderne har skabt sig selv som folk og race, 
og de har også brugt modsætningen til samfundet 
som et middel til at opnå en stærkere identitet som 
gruppe. Jøderne bliver således masochister, fordi 
de indvilger i ydmygelsen, skammen, volden, som 
når de fx tvinges til at gå med jødestjerner. 

Samtidig mener Sartre, at jøderne repræsenterer 
den universelle fi losofi ske rationalitet og huma-
nisme, når de er imod vold og må afvise antise-
mittens nationalfølelse og racistiske sammenhold.  
Som jødehaderen vælger sig selv, er jøderne også 
frie til at vælge sig selv som mennesker, og de kan 
således også vælge den kritiske rationalitet i mod-
sætning til at defi nere sig selv som den inferiøre 
paria. Derfor er antisemitismens racisme et fælles 

samfundsmæssigt problem, der udtrykker menne-
skets tingsliggørelse og ufrihed. Det er vigtigt for 
Sartre at understrege, at ingen kan blive frie, før 
den gensidige fornedrelse og undertrykkelse er op-
hævet. Sartres eksistentialisme har således været 
med til at illustrere Hannah Arendts pointer om, 
hvorledes både bødler og ofre, antisemitter og jøder 
skabte Holocaust i fællesskab, fordi de begge lod sig 
fange i deres umenneskelige roller. Hermed menes, 
at gensidig undertrykkelse, kamp og fornedrelse 
bygger på en tæt forbindelse mellem undertryk-
kerne og deres ofre, hvor disse ikke er helt isolerede 
fra hinanden, men gensidigt påvirker og påvirkes 
af hinanden og dermed i kraft af deres reaktion på 
hinanden i fællesskab er med til at gøre Holocaust 
til en realitet. 

Også i dag har samfundet syndebukke
Sartres analyser er et godt eksempel på, hvordan 
den kritiske intellektuelle tager et aktuelt sam-
fundspolitisk problem op til kritisk refl eksion. Der 
er mange pointer omkring, hvordan samfundet har 
brug for syndebukke, og om folk, som det eksklude-
rer – pointer som også er at genfi nde i samtidens po-
litiske debat, hvor nogle samfundsgrupper forsøger 
at udsondre andre samfundsgrupper for at skabe en 
fælles enhed og magt. Det er vigtigt at garantere, 
at et samfund bygger på respekt for mangfoldighed 
og respekt for forskelligheder, snarere end at man 
forfølger dem, som er forskellige og anderledes, 
hvad enten det drejer sig om køn, religion, race eller 
social klasse. Her virker den kritiske intellektuelle 
som en person, der altid forsvarer ’den Anden’ og de 
andre i forhold til den etablerede holdning og norm 
i et givent samfund. 

Jacob Dahl Rendtorff  er lector ved RUC. Han har skrevet en 
række bøger om fransk fi losofi , fænomenologi, etik mv., bl.a. 
Jean-Paul Sartres fi losofi , . 

”
…hvordan samfundet har brug for 
syndebukke… i samtidens politiske 
debat, hvor nogle samfundsgrupper 

forsøger at udsondre andre samfundsgrupper 
for at skabe en fælles enhed og magt”

    #— 



Nogle skønlitterære værker

Romanserien Frihedens veje (1945-49, dansk 
udgave 1946-66)
· som bl.a. skulle skildre den intellektuel-

les politiske engagement. Følgende pas-
sus fra den første roman i serien, Ensom 
blandt mennesker, hvor kommunisten 
Brunet forsøger at få hovedpersonen Ma-
thieu med i partiet, sammenfatter meget 
godt Sartres tema på dette tidspunkt: ”Du 
har fulgt din slagne vej, sagde Brunet. Du 
er søn af en bourgeois, du kunne ikke så-
dan komme til os, du måtte først gøre dig 
fri. Men hvad glæde har man af sin frihed, 
hvis man ikke går ind for noget med den? 
Du har brugt femogtredive år til at vaske 
dig ren indvendig, og resultatet er tom-
hed. Du er en sær snegl, sagde han med et 
venligt smil. Du lever frit i luften, du har 
brudt de bånd, der knytter dig til borger-
skabet, du er uden forbindelse med prole-
tariatet, du fl yver, du er helt abstrakt, du 
er fraværende. Det må ikke altid være lige 
sjovt.” 

Roman i drejebogsform Terningerne er kastet 
(1947, dansk udgave 1964) 
· om revolutionsanføreren Pierre, der sky-

des af en stikker. 

Roman i drejebogsform Rettergang (1947, 
dansk udgave 1964) 
· foregår i en diktaturstat, hvor revoluti-

onsanføreren efter at have haft magten 
styrtes og anklages for magtmisbrug af 
sine egne fæller. 

Nogle politiske og samfundsorienterede 
skrifter 

Grundlægger det indfl ydelsesrige tidsskrift 
Les temps modernes 
· som bl.a. i 1946 tager kraftigt afstand fra 

Frankrigs kolonikrig i Indokina.

Det samfundsmæssige hovedværk Kritik af 
den dialektiske fornuft (1960, udgives i ud-
drag på dansk med denne titel i 1972; al-
lerede i 1969 er dog udkommet uddraget 
Eksistentialisme og marxisme. Om metodepro-
blemet) 
· hvor Sartre forsøger at sammentænke ek-

sistentialisme og marxisme.

Om Sartre 

Annie Cohen-Solals biografi  Sartre (1985, 
dansk udgave 1990)

Nogle politiske indsatser 

· var med i den franske modstandsbevæ-
gelse under 2. verdenskrig 

· var tæt på det franske kommunistparti 
i mange år uden at være indskrevet som 
medlem; tog dog afstand fra Sovjetunio-
nen efter opstanden i Ungarn 1956 

· støttede kraftigt den algierske friheds-
kamp mod Frankrig 1956-62 (det hæv-
des, at de Gaulle, da nogen i dette forløb 
ville have Sartre anklaget, havde svaret: 
”Man sætter ikke Voltaire i fængsel”) 

· støttede den cubanske revolution og be-
søgte Cuba, hvor han bl.a. havde en sam-
tale med Che Guevara; senere tog han dog 
afstand fra cubanske indgreb mod kriti-
ske forfattere 

· var fremtrædende medlem af Russell-Tri-
bunalet, som undersøgte USA’s krigsfor-
brydelser i Vietnam, og som bl.a. mødtes i 
Roskilde i 1967

Af Flemming Larsen

om Jean-Paul Sartre

Et par 
noter
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