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LEDER: DET NY CLARTÉS FREMTID

Det Ny Clarté har nu eksisteret siden 2006. Vi synes selv, vi laver et tidsskrift af høj kvalitet. Heldigvis får vi 
også ind imellem positive tilkendegivelser fra læsere , der bekræfter os i den forestilling.

Vi har været heldige med at få tidsskriftstøtte samt støtte til projekter. Sidst har vi fået tildelt 10.000 kr. fra 
Den almennyttige fond af 15. september 1968 til at forbedre vores hjemmeside. 

Så vi er i og for sig ganske godt kørende økonomisk, selvom vi er støtteafhængige, for abonnementsindtæg-
terne dækker ikke layout-, trykke- og distributionsudgifter. Alle i redaktionen arbejder gratis, skal lige tilføjes. 
Det gør vores korrekturlæser og håndtegner også.

Vi synes bladet har stået sin prøve ved at bringe artikler, der er vel gennemarbejdede og kan læses længe efter 
udgivelsen af det nummer, hvori de er trykt. Vi prøver at lægge en linje, der er kritisk, analytisk og indholdsrig. 
Der kræves mere af et trykt tidsskrift end af en internetblog, hvor tyrkfejl alt for let sniger sig ind, og argumen-
terne af og til halter lidt rigeligt.

Imidlertid har vi brug for nye redaktionelle kræfter for at kunne forny os og udvide kredsen af interessenter. Vi 
har forsøgt med en annonce i Uniavisen, uden held. Man kan spørge sig selv, hvorfor ingen studerende  tilsy-
neladende har interesse i arbejdet, men kender man debatten om fremdriftsreform og andre grueligheder, kan 
man måske forstå hvorfor. Arbejdsløse har også travlt med at skrive cv’er. 

Ikke desto mindre håber vi at kunne motivere andre til at slutte sig til os. En opfordring rettes hermed til læ-
seren.

Vi ønsker ikke at bringe almindeligheder til torvs, hverken indholdsmæssigt eller ved valg af emne. Hverken 
gammelmodig venstreradikalisme eller lidt-til-venstre-for centrum-venstre. Det med at sidde og jamre over 
verdens gang er heller ikke os. Eller appellere til politikerne. For desværre er der meget, der tyder på, at ting går 
som de går, ikke på trods af, men med accept af dem, der med et træt udtryk sidder i magtens centrum. I stedet 
er vi med til at afsløre, som nu i dette nummer, hvor langt de anti-demokratiske tendenser rækker. 

Offentligheden har på det sidste set bøger som Mørkelygten og Ansvaret, der for-
svandt – om magten, ministrene og embedsværket, der vidner om, at der er noget 
råddent i det nordiske velfærdsparadis Danmark. Disse misforhold undrer ikke os, 
kun glæder det os, at de nu er blevet bekræftet af kritikere, der ellers ligger langt 
fra det systemkritiske overdrev. Preben Wilhjelms efterlysning af netop system-
kritikken ligger os på sinde. At være systemkritisk indebærer at se logikken i, at 
glasset er halvtomt og er ved at blive tømt yderligere. Det er ikke nok at råbe på 
forandringer. Der kræves, at man ser, hvorfor de er så vanskelige at opnå, og hvor-
dan gode kræfter bliver undergravet. 
 
Vi håber, at I, kære læsere, står os bi. Vi mener vi er en stemme, der er værd at høre 
i kakofonien, og vi er parat til at fortsætte slæbet, så længe der er gehør.

KHP
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Valget

Ved det ukrainske parlamentsvalg 26. okto-
ber blev venstrefløjens største parti, Ukrai-
nes Kommunistiske Parti (UKP), svækket. 

For første gang siden stiftelsen i 1993 er partiet 
ikke repræsenteret i parlamentet. Heller ikke den 
socialdemokratiske Venstreblok (BLSU) kom ind. 
De var de eneste venstrekræfter, der stillede op. De 
øvrige betegnede valget som en farce og opfordrede 
til boykot. Valget var kendetegnet dels ved en po-
litisk højredrejning og dels ved en rekordlav valg-
deltagelse (52 procent). I enkelte regioner deltog 
omkring hver tredje vælger.

UKP har hele tiden betegnet Kiev-styret og dette 
valg som illegitimt. Partiet besluttede alligevel at 
stille op, fik adgang til tv og lov til at afholde of-
fentlige valgmøder. UKP blev med 608.000 stem-
mer (3,9 procent) nr. otte på landsplan. BLSU fik 
0,1 pct.

Valgkampen var præget af nationalchauvinisme og 
hetz. At især UKP er ildeset, skyldes partiets ideo-
logi, og at partiet indtil 2012 var parlamentarisk 
grundlag for Janukovitjs regering – endda med en 
enkelt ministerpost.

Under konflikten
Den igangværende konflikt startede med protester 
i november 2013 på Kievs Majdan-plads. Siden har 
konflikten udviklet sig i fire faser frem til den bor-
gerkrig, som kupregeringen iværksatte mod befolk-
ningen i Sydøstukraine. 

Konfliktens første uge med fokus på Ukraines EU-
tilknytning og på den omfattende korruption var 
forholdsvis rolig. Blandt det ukrainske ”nye ven-
stre” (venstrekommunister, trotskister, anarkister 

og nystalinister) peges der efterfølgende på, at der 
i denne første fase var en mulighed, hvor velorga-
niserede venstrekræfter kunne have udfordret de-
monstranternes EU-drømme. Volodimir Isjenko fra 
Spilne-gruppen mener, at man gik glip af dette mo-
mentum. Andre har peget på, at både UKP’s elitære 
karakter og den generelle splittelse på venstrefløjen 
forhindrede dette. 

1. december indledtes konfliktens anden fase. Da 
velorganiserede, kampklare højrenationalister tog 
over, blev konflikten præget af vold. Styrkeforhol-
det på Majdan og protestformerne blev ændret, 
hvilket venstrekræfterne intet kunne stille op imod. 
Hverken da bøller væltede Lenin-monumentet i 
Kiev, eller da de første Molotov-cocktails blev ka-
stet mod politiet. De højreradikale tævede kommu-
nister og faglige aktivister, der på Majdan forsøgte 
at få sociale krav på dagsordenen. Borotba-gruppen 
(se boksen med oversigt over partier mm.) betrag-
tede nu Majdan-projektet som nationalistisk og tog 
afstand. Proeuropæiske socialister fra LO-gruppen 
(ikke LO i dansk forstand, se boks) mødte derimod 
op med røde flag med EU-stjerner på, men fik klø af 
de højreradikale. 

Ifølge netavisen Liva deltog anarkosyndikalister i 
overfald på venstrekræfternes agitatorer på Maj-
dan. 

Denne fase med gensidig konfrontation nåede sit 
højdepunkt natten til 22. februar, da højreekstre-
mister fra Majdans talerstol pure afviste det kom-
promis, Janukovitj var gået med til. Straks efter 
stormede deres paramilitære grupper præsident- og 
parlamentsbygningerne. Dagen efter blev statskup-
pet gennemført, da en del af parlamentsmedlem-
merne – i strid med forfatningen – afsatte den kor-
rupte, men folkevalgte præsident. 

Ukraines venstrekræfter og konflikten

Siden Ukraines brud med Sovjetunionen i 1991 har landets venstrefløj været involveret i kampen mod røverkapi-
talisme og dens følger. Det seneste års højredrejning i ukrainsk politik og i forbindelse med den igangværende krig i 
Sydøstukraine er dog den hidtil største udfordring for en splittet venstrefløj. 

I ukrainske analyser bruges forskellige begrebspar om venstrekræfternes to hovedstrømninger(”marxistisk vs. ikke-
marxistisk”; ”nationalpatriotisk” vs. ”internationalistisk”; ”den systemintegrerede del” vs. ”den ikke-integrerede”). 
Denne artikel sondrer for overskuelighedens skyld og med forbehold mellem ”det gamle venstre” og ”det nye”(se 
boksen).

Af Aksel V. Carlsen
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Konfliktens tredje fase fra februar til april var præ-
get af følgevirkninger fra kuppet: Krims løsrivelse 
og dannelsen af folkerepublikkerne Donetsk og Lu-
hansk.

Fjerde fase startede i midten af april. Efter CIA-che-
fen John Brennans besøg i Kiev iværksatte styret 
det, man først betegnede som en antiterroropera-
tion, men som præsident Poroshenko nu, da pla-
nen om en blitzkrig på østfronten ikke er lykkedes, 
betegner som ”Vor Fædrelandskrig”. Samtidig med 
bombardementerne af civile mål i Sydøstukraine ty-
ranniserede sejrsberusede højreradikale tæskehold 
fra Vestukraine og Majdan både Odessa, Mariupol 
og andre byer. I løbet af i år har bøllerne væltet over 
300 Lenin-statuer, påsat brande og stormet UKP’s 
kontorer i flere byer. Aktivister fra Borotba i Khar-
kiv og Odessa blev forfulgt og måtte gå i eksil på 
Krim eller i udlandet.

I juli fulgte Poroshenkos dekret om opløsning af 
UKP’s parlamentsgruppe. Det betød, at kommu-
nisternes lovforslag ikke kunne behandles i de 
respektive udvalg. Før valget indleverede den høj-
reradikale leder Oleh Tjahnibok et lovforslag om ”at 
forbyde kommunismen som ideologi”, og justitsmi-
nisteriet indledte en retssag for at få UKP forbudt.  

I september formulerede grupper fra ”det nye ven-
stre” i Ukraine, Rusland og Hviderusland på en kon-
ference i Minsk en udtalelse mod krig. Konferencen 
fik de ukrainske deltagere til at gå i gang med at for-
ene deres kræfter. Til dette formål agter man nu at 
bruge et partiprojekt, ”Et socialistisk Ukraine”, der 
siden 2004 har været nedfrosset.

Holdningen til oprørsrepublikkerne
UKP har officielt holdt lav profil i forhold til oprørs-
republikkerne i Sydøstukraine, men lokale kommu-
nister er aktive i det væbnede forsvar og i opbygnin-
gen af nye magtstrukturer i Donetsk og Luhansk. 
I Donetsk blev kommunisten Boris Litvinov valgt 
som formand for oprørsrepublikkens Øverste Sov-
jet. Det førte til en anklage mod UKP for ”støtte til 
terrorisme” og for ”landsforræderi”. 

Blandt det nye venstre er det primært Borotba, der 
har udtrykt en støtte til disse republikker, fordi de 
udgør en udfordring til de højrekræfter, der har 
magten i Kiev, og fordi flere grupper lokale minear-

bejdere er gået ind i selvforsvarsgruppernes kamp 
mod Kievs tropper. 

Afholdelsen af parlamentsvalg i de to republikker 
2. november blev mødt med skepsis blandt ”det nye 
venstre”. En EU-venlig del af dem mener generelt, 
at oprørsrepublikkerne er skabt og opretholdes af 
”de russiske aggressorer”, og at valget er et forsøg 
på at splitte Ukraine. En anden del finder det tak-
tisk uklogt at afholde valg midt under en borgerkrig 
og ser det som udtryk for separatistledernes politi-
ske forvirring, at de starter en state building-proces 
med ”borgerlig parlamentarisme”. Disse kræfter 
mener, at den nye lokale elite antagelig begrænser 
den brede befolknings deltagelse til ”blot” at stem-
me, og at man burde have begyndt fornyelsen nede-
fra med afsæt i den mest engagerede del af befolk-
ningen – de lokale væbnede selvforsvarsgrupper. De 
burde indføre valg af kommandører, der igen kunne 
samles i råd, som derefter skulle danne et fælles Mi-
litærråd for begge oprørsregioner (Novorossija).

Man har videre peget på, at lokale soldaterråd 
kunne tage initiativ til dannelse af fabriksråd – og 
derefter oprette arbejder- og soldaterråd – som 
grundlag for en rådsrepublik. Ifølge disse kritikere 
gavner det hverken med snak om eventuel natio-
nalisering af industrien med valg til et borgerligt 
parlament eller, som det er sket i et enkelt tilfælde, 
hvor oprørsrepublikken har overdraget Zujev Ma-
skinfabrikkens aktiemajoritet til medarbejderne. I 
sidste tilfælde er medarbejderne uorganiserede og 
har ingen reel kontrol med ledelsen på denne virk-
somhed, der næppe vil kunne begå sig på markeds-
vilkår. Det påpeges, at for at skabe gunstige vilkår 
for en sådan virksomhed kræves politiske system-
forandringer, som der dog ikke er udsigt til. Denne 
del af ”det nye venstre” i Kiev og Odessa finder med 
andre ord, at separatisterne forpasser en unik mu-
lighed for på mellemlangt sigt at skabe en rådsrepu-
blik, version 2.0. 

Kommunister og socialister i selve oprørsrepublik-
kerne er ikke helt afvisende over for disse tanker, 
men finder, at de selv bedre kender de lokale vilkår. 
De vil ikke fremsætte radikale krav, men vise hen-
syn til de taktiske alliancer, de er med i.

Før konflikten
Lighed, social retfærdighed og solidaritet er værdi-
er, der gennem historien har haft stor opbakning i 

”
  De højreradikale tævede kommunister og faglige aktivister,  
  der på Majdan forsøgte at få sociale krav på dagsordenen.”
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Ukraine. Men det er ikke lykkedes venstrekræfterne 
i tiden efter bruddet med Sovjetunionen hverken at 
samles eller – trods en udbredt social utilfredshed 
– at præge den politiske dagsorden. De har artikule-
ret en social indignation og taget afstand fra magt-
elitens NATO-samarbejde, men det har knebet med 
at organisere og samle utilfredsheden til en samlet 
politisk kraft.

I slutningen af 1990’erne førte befolkningens vok-
sende frustration over røverkapitalismen til, at UKP, 
USP og De Progressive Socialister tilsammen fik 35 
procent af stemmerne, men ved præsidentvalget i 
1999 sejrede oligarkernes mand Leonid Kutjma. I 
2000 rejste der sig en bred bevægelse mod oligar-
kerne og mod Kutjma, men UKP’s ledelse fortsatte 
med, som i sovjettiden, at tænke pragmatisk ud fra 
statens helhedsinteresser. De så i den konkrete si-
tuation Kutjma som det mindste onde og valgte at 
stå på sidelinjen af protesterne. 

Paradoksalt nok blev den hidtil største protestak-
tion mod oligarkerne ”Majdan-2004” (af medierne 
kaldet ”orangerevolution”) ikke anført af venstre-
kræfter og arbejdere. Drivkraften var højreradikale 
og nationalliberale samt klaner i den herskende 
overklasse. USP, der endnu havde en vis opbakning, 
koblede sig på protesterne. Men ”det nye venstre” og 
UKP holdt sig udenfor. Utilfredshed med partiledel-
sens holdning førte til, at en gruppe UKP-medlem-
mer forlod partiet. De dannede i 2007 Marxistisk 
Organisation (MO), der iværksatte en omfattende 
publikationsvirksomhed, studiekredse og forsøgte 
at samle venstrefløjen. Det lykkedes dog hverken 
MO-gruppen eller ”det nye venstre” at spille no-
gen væsentlig rolle under de følgende års sociale 
protester (i 2008: masseaktioner mod forhøjelse af 
billetpriser i offentlig transport, i 2010-2011: for-
retningsdrivendes protester mod skattepolitikken, 
pensionisterne: mod offentlige besparelser, stude-
rende: mod brugerbetaling for studier og folkesko-
lelærere: med krav om lønforhøjelse). Drivkraften i 
disse bevægelser var civilsamfundsgrupper: fagfor-
eninger, veteraner fra Tjernobyls Beredskabstjene-
ste, veteraner fra Afghanistankrigen samt forret-
ningsdrivende.

UKP og USP definerede sig som arbejderpartier, 
men optrådte som brede folkepartier og overså 
i hverdagen de arbejdere, de menige partimed-
lemmer lokalt virkede iblandt. Imens oligarkerne 
omfordelte samfundsskabte værdier mellem sig, 
kom det til sporadiske modreaktioner på enkelte 
arbejdspladser. Da de ansatte på maskinfabrikken 
i byen Herson i 2009 besatte virksomheden og kræ-
vede dens overdragelse til medarbejderne, optrådte 

UKP-funktionærer ud fra pragmatiske hensyn på 
myndighedernes og arbejdsgivernes side, mens ak-
tivister fra ”det nye venstre” støttede de strejkende. 

Da UKP’s og USP’s vælgere begyndte at gå over til 
Janukovitjs Regionernes Parti, allierede de ”gamle” 
venstrepartier sig med Janukovitj for at besejre de 
nationalliberale, der havde siddet på magten igen-
nem 00’erne. Begge partier var frem til 2012 en del 
af det parlamentariske flertal, men internt i parti-
erne skabte det uro. UKP-ledelsens nummer to, den 
karismatiske Leonid Gratj fra Krim, blev eksklude-
ret for kritik, flere ungkommunister gik selv og til-
sluttede sig ”det nye venstre”. 

Uenighed i teori og i praksis
Bag den ukrainske venstrefløjs politiske uenighed 
ligger holdningsmæssige forskelle. 

* Venstrekræfterne er som nævnt ikke enige i hold-
ningen til oprørsrepublikkerne og borgerkrigen 
mod Sydøstukraine. Imens Borotba tager afstand 
fra Kiev-styrets krig, så har en række ukrainske 
anarkister meldt sig som frivillige på Kiev-styrets 
side. Andre af ”det nye venstre” indtager en pacifi-
stisk eller neutral position. Således påpegede den 
omtalte Minsk-konference (naturligvis), at krigen 
kun tjener overklassens interesser, men desuden 
vendte man sig mod alle parter – mod Kievstyret, 
mod separatisterne og mod Putin. Man holdt sig 
altså på afstand af alle parter, der har nogen magt, 
i håbet om ikke at miste sin egen politiske uskyld. 

* Også holdningen til Majdan blev et stridsspørgs-
mål. Anarkister og trotskister fra LO-gruppen be-
skrev det som ”småborgernes antiautoritære oprør 
mod oligarkerne” og så det som en ”borgerlig-de-
mokratisk revolution”. Deres støtte til Majdan har 
ukrainske analytikere forklaret ud fra rationalet 
om, at enhver protest og selvorganisering er posi-
tiv. I praksis førte det til, at disse erklærede ukrain-
ske antifascister optrådte sammen med nynazister. 
Selvorganisering blev som middel en fetich, der er-
stattede det erklærede politiske mål. 

* Diskussioner blandt venstrekræfterne gælder 
også den interne organisationsopbygning. Man er 
uenige om forholdet mellem vertikale og horison-
tale strukturer, om formen for deltagerdemokrati. 
Mange anfører, at idealisering af det interne de-
mokrati kan føre til manglende evne til at træffe 
bindende aftaler, hvilket vil blokere for fælles hand-
ling. Borotba-gruppen argumenterer til fordel for 
demokratisk centralisme, hvilket andre betegner 
som ”uacceptabel stalinistisk stivhed” uden at gå 
nærmere ind i problematikkens substans. 
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* Den igangværende konflikt bekræfter også, at 
antikommunisme og antisovjetisme er et problem 
for venstrefløjen. Kun få af de ukrainske venstre-
kræfter advokerer for stalinismens terror. Men UKP 
og de Progressive Socialister appellerer til den men-
tale arv fra sovjettiden, som er præget af datidens 
almene sociale tryghed, stoltheden over at tilhøre 
en stormagt, der besejrede Nazityskland, og hvor et 
fællesskab på tværs af etniske skel havde genrejst 
et sønderramt land – ja, følelsen af alment men-
neskeværd. Og vælgerundersøgelser bekræftede, at 
disse værdier faktisk var udbredte i befolkningen 
i Central-, Syd- og Østukraine. Imidlertid var det 
ikke nok – i forhold til markedsøkonomiens over-
vældende vareudbud, over for mediernes massive 
fortælling om Sovjet som ondskabens imperium 
samt en stigende tendens til at fortolke patriotisme 
i form af ukrainsk nationalchauvinisme. Det ”gam-
le venstre” hverken ville eller kunne formulere en 
samfundsvision, der ikke var relateret til (det dæ-
moniserede) Sovjet. 

Imens Borotba-gruppen fastholder en klassemæssig 
internationalistisk holdning, så har den ukrainske 
konflikt bekræftet, at den del af ”det nye venstre”, 
der tager afstand fra kommunisme og alt sovjetisk, 
står for en pro-EU, ukrainsk ”venstrepatriotisme”. 
Den har dog berøringsflader til den dominerende 
højrenationalistiske historieudlægning. 

Imens antikommunismen i Rusland har visse græn-
ser, fordi russiske nationalkonservative ser sovjet-
tiden som en fortsættelse af en storrussisk impe-
rietradition, så er situationen i Ukraine anderledes. 
Her støtter antikommunisme og antisovjetisme sig 
til den højrenationalistiske statsopfattelse, som 
har gjort fortællingen om hungersnøden i 1932 og 
1933 samt om Stalins repressalier til omdrejnings-
punktet i Ukraines historie. Kommunister – der 
ligesom russere, jøder, ungarer og sigøjnere siden 
1920’erne blev stigmatiseret af Stepan Bandera 
og de nationalistiske ideologer – ses derfor som de 
værste fjender af ukrainsk statsdannelse. Man ba-
gatelliserer en række positive træk ved kulturudvik-
lingen i Sovjetukraine, samt at det netop var som 
sovjetisk unionsrepublik Ukraine blev en interna-
tionalt respekteret stat (fra 1945 endda med egen 

repræsentation i FN). Med sin historiefortolkning 
skubber Majdan-ideologerne og oligarkerne højre-
nationalisterne foran sig.

Holdningen til Sovjet er ikke et abstrakt historisk 
spørgsmål. Det blev aktualiseret både med Kievsty-
rets krig mod de såkaldte ” terrorister” og ”lands-
forrædere” i Sydøstukraine, og når højreekstremi-
ster vælter Lenin-statuer. Harkivs anarkister (AST) 
og Ljevaja Oppozitsija mener ikke, der er grund til 
at tage dette så tungt. Anarkisterne erklærer sig 
principielt mod persondyrkelse, men Ljevaja Op-
pozitsija bemærkede, at handlingen vil kunne pro-
vokere ”de russiske aggressorer til i stedet at rejse 
en Putin-statue”. Borotba-gruppen betegner hand-
lingen som barbari; den partiforberedende gruppe 
Mod strømmen (MS) ser Lenin som symbol for det 
progressive, der trods alt også er knyttet til den sov-
jetiske modernisering. Gruppen mener dog, at den 
sovjetiske modernisering ikke førte til socialisme, 
men til udvikling af statskapitalisme. 

Andre venstrepartier og grupper mener, at Sovjet 
bør vurderes i den historiske sammenhæng enten 
som ”realsocialisme” eller som en overgangsstat, 
hvor grundlaget for socialisme blev skabt, men ikke 
fuldført.

Disse uenigheder viser, at venstrefløjen ikke for-
måede at vinde kampen om ideologisk hegemoni. 
Kievstyrets motto blev ikke humanisme, men po-
stulater om europæiske værdier samt Stepan Ban-
deras kampråb: ”Æret være Ukraine! Æret være hel-
tene! Død over fjenderne!” Dette motto hang som 
parole på Majdans hovedscene ved siden af Bande-
ras rød-sorte flag og anvendes nu både i den ukrain-
ske hær og af præsident Poroshenko. De symboler 
og den ideologi, der tidligere blev hyldet af en lille 
gruppe højrenationalister i Vestukraine, præger nu 
næsten hele Ukraine. Dette som resultat af, at der 
for første gang efter Anden Verdenskrig i Europa 
skete et højrenationalistisk ledet kup – bifaldet og 
støttet af imperialismens nuværende politiske me-
tropoler i Vesten.

”
UKP og de Progressive Socialister appellerer til den mentale arv fra sovjettiden, 
som er præget af datidens almene sociale tryghed, stoltheden over at tilhøre en 
stormagt, der besejrede Nazityskland, og hvor et fællesskab på tværs af etniske  

               skel havde genrejst et sønderramt land – ja, følelsen af alment menneskeværd.”
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Selvransagelse i UKP?
Parlamentsvalget bekræftede altså venstrefløjens 
svaghed – ikke mindst efter at UKP’s vælgermæs-
sige højborge i Sydøst og Krim nu er tabt. UKP står 
foran en selvransagelse for hele sit projekt siden 
1993. Og imens USP og de Progressive Socialister er 
forsvundet fra den politiske scene, har UKP stadig 
en vælgeropbakning og store afdelinger i Østukrai-
ne (Kharkiv) og i industribyerne Odessa, Nikolajev 
og Herson. UKP bevarer sit nære samarbejde med 
kommunister i andre ekssovjetrepublikker og har 
knyttet kontakter til European Left. Samtidig for-
søger en stor del af det ukrainske ”nye venstre” at 
forene sine kræfter. 

Aksel V. Carlsen er ph.d. i historie fra Moskva Universitet 
samt ph.d. i statskundskab fra Aarhus Universitet, er søn af 
et dansk-ukrainsk ægtepar og har boet i Sovjetunionen fra 
1956 til 1991. Han har tidligere skrevet en hel del artikler om 
Ukraine.

”
 UKP står foran en selvransagelse for hele sit projekt siden 1993”

· Protiv Tetjenija (Mod strømmen) – stiftet i 2004 af 
udbrydere fra UKP

· Ljevaja Oppozitsija, LO (Venstreoppositionen), 
stiftet i 2011 – trotskistisk gruppe

· Ukraines Arbejderfront, stiftet i 2013 – venstrekom-
munistisk gruppe 

· Ukraines Arbejderparti (m-l), stiftet 2010

· Spilne (Fællesskab) – netavis 

· Liva (Venstre) – netavis

· Autonom Arbejderunion, AST – anarkosyndikali-
stisk gruppe, stiftet 2011

· Autonomyj Opir, AO (Autonom modstand) – natio-
nal-anarkistisk gruppe

· Den Sociale Revolutions Parti, PSR 

· Zahist pratsi (Arbejdets forsvar) – rød fagforening, 
stiftet 2000

· Donetsk-minearbejdernes uafhængige fagfor-
ening – rød fagforening 

Centrum-venstre:

Venstrekræfternes Union, SLS, stiftet 2007 af udbry-
dere fra USP

Venstreblokken, BLSU, stiftet forud for valget 2014 
med støtte bl.a. fra USP

Forkortelser og begreber:
UKP, Ukraines Kommunistiske Parti, stiftet 1993, 
115.000 medlemmer (2012)

UKP (o), Ukraines fornyede Kommunistiske Parti, 
stiftet 2000

USP, Ukraines Socialistiske Parti, stiftet 1991, 150.000 
medlemmer (2012)

Progressive socialister, PPS, stiftet 1994 af venstre-
kræfter i USP, 3.000 medlemmer (2013)

”Det nye venstre” (netaviser og partiforberedende 
grupper):

· Borotba (Kampen), stiftet 2011 af Marxistisk Orga-
nisation og tidligere ungkommunister

Aksel V. Carlsen
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I det ydre cyberspace, i et lille kontor på en gade 
i Dhaka, i Bangladesh, sidder arbejdere opkob-
let til nettet. Deres opgave er at give vestlige 

firmaer en fremskudt placering i de digitale bu-
tiksfacader. Med deres falske identiteter logger de 
time efter time på Facebook for at give “likes” og 
opmærksomhed. Det koster 15 dollar for 1000 klik. 
1 dollar går til arbejderen.  

Det startede i mindre format for 244 år siden.

I 1770 introducerede opfinderen Wolfgang van 
Kempelen en mærlig maskine for Dronning Ma-
ria Theresa af Østrig.  Apparatet bestod af et stort 
skab med et skakbræt på toppen. Bag skabet stod 
en dukke i naturlig størrelse, som skulle forestille 
en tyrkisk mand. Dukken kunne bevæge hovedet 
og armene, og kunne flytte rundt på brikkerne på 
skakbrættet. Den spillede så godt skak, at det tog 
tretten år, før at den tabte et parti. Både Napoleon 
og Benjamin Franklin prøvede at slå denne ”meka-
niske tyrker”.

   Von Kempelen lod tilskuerne undersøge maski-
nen. Bag lågerne var et virvar af tandhjul og me-
kanik. Ingen opdagede, at der gemte sig et levende 
menneske, en dygtig skakspiller, længere inde i ska-
bet. 

Denne obskure maskine er tilbage i ny forklædning 
og illusionen den samme. Vi bevæger os rundt på 
nettet ved hjælp computere, tablets og smart pho-
nes. Overalt er der lyde, billeder og tekster til rådig-
hed – bare med et klik på musen eller et tryk med 
fingeren. Elekronikken hjælper os til rette og korri-
gerer vores fejl. Den kan måske ligefrem  forudsige 
vores inderste ubevidste lyster. De øjeblikkelige re-
aktioner og det elegante interface  skjuler ligesom 

tandhjulene i von Kempelens maskine det menne-
skelige arbejde, der gemmer sig bag mekanikken. 

I efteråret 2005 lancerede internet-handelsfirmaet 
Amazon en tjeneste, som er opkaldt efter den 200 
år gamle forgænger: The Mechanical Turk. På hjem-
mesiden Mturk.com lægger virksomheder opgaver 
ud, HIT’s, Human Intelligence Tasks, til menneske-
lig bearbejdning. Køberen angiver pris og betingel-
ser. Sælgeren af arbejdskraften, en person bag en 
computer i Boston, Bangalore eller et hvilken som 
helst andet sted, klikker på en knap for at acceptere 
opgaven og kan begynde at arbejde.

Den produktionsmåde kaldes crowdsourcing. Nav-
net er knyttet til open source-bevægelsen, og andre 

forsøg på kol-
lektivt at ud-
vikle operativ-
systemer, spil, 
underholdning, 
programmer og 
tjenester. Men  
Men netfælles-
skabets frivillige 
skabende arbej-
de er i Amazon’s 
tilfælde endt i en 

ekstrem form for outsourcing, da virksomhederne 
stræber efter at presse omkostninger ned ved at 
outsource dele af produktionen til et stort antal un-
derleverandører.

En halv million ”net-arbejdere”, fra over 190 lande, 
har hver dag et par hundrede tusind HITs at kon-
kurrere om på Mturk.com. Typiske opgaver er at 
transskribere foredrag, kategorisere varer, optime-
re søge-resultater på Google og lave ”tags” til por-

”
Men i 

virkeligheden 
er disse frie 

entreprenører proletarer, 
som er udsat for den 

vilkårlighed kapitalisten 
eksponerer dem for.”

IT-virksomheder kvæler det kreative arbejde 

DET BLEV SPÅET AT: Vi skulle glide ind i et netværkssamfund uden industrikapitalismens klasseskel og discipli-
nære magtstrukturer. Politikerne talte om en ny frihedstid, postmoderne profeter forsikrede os, om, at taylorismen 
skadelige og monotone arbejde hørte fortiden til, og  managementkonsulenter skrev, hvordan de store virksomheder 
ville blive erstattet af en myriade af kreative små virksomheder og af videnarbejderen.

Nu er vi der.

 
Af Mikael Nyberg
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nofilm på nettet. Ti procent af hver transaktion går 
til Amazon. 

Denne model bruges også i andre sammenhænge 
som f.eks. indenfor forskning og teknologisk udvik-
ling. Mange af arbejdstagerne er højtkvalificerede, 
og formelt set er hver påtaget opgave en kontrakt 
mellem frie entreprenører. Men i virkeligheden er 
disse frie entreprenører proletarer, som er  i kapi-
talistens vold.  

69% af amerikanerne i Amazon’s Mechanical Turk 
er kvinder, og 63% af dem har en universitetsgrad. 
De tjener i gennemsnit 2 dollars i timen. 12 kroner. 
Køberen  har ret til, efter forgodtbefindende, at  
underkende deres præstationer Så bliver der ingen 
betaling, - men virksomheden  beholder arbejdsre-
sultatet. 

For at få de bedste opgaver, dem som kan give 6-8 
dollar i timen, skal man havde lavet en uafbrudt 
række af godkendte HIT’s. En køber kan med et slag 
bryde en række på titusind HIT’s ved at dumpe bare 
500. ”Så er du færdig”, forklarer Stephanie Costello, 
en af medarbejderne på The Nation. ”For hver ne-
gativ skal du jo have 100 godkendte HITS for at 
genvinde din placering… Det kan tage måneder, det 
kan tage år.”

Hun er uddannet som sygeplejerske, men var ar-
bejdløs. Hun arbejdede på et kontor og tjente lidt 
ekstra på at indsamle HIT’s hos Amazon. Da hun 
ligesom mange andre blev fyret pga. krisen i 2008, 
begyndte hun at arbejde der på fuld tid. En uge, 
hvor efterspørgslen er høj, kan hun tjene 150 dollar 
på 60 timers arbejde. I næste uge bliver det måske 
50 dollars. Hun sidder ofte oppe om natten med 
computeren tændt for at sikre sig de ”bedre” betalte 
opgaver. Der er 100.000 ud af de 500.000 arbejdere  
på platformen Mechanical Turk, der jager HITs på 
fuld tid.

Arbejdet  deles op som på et samlebånd. Hvis in-
gen har et overblik, og når ingen er uundværlige, så 
vil der ikke være nogen, der kan få nok erfaring og 
information til at  kunne forholde sig kritisk. Fre-
derick Winslow Taylors idealtype, den udskiftelige 
arbejder, er fuldendt i den mekaniske tyrker. Arbej-
derne har ingen menneskelig kontakt med køberen 
af arbejdsstyrken eller deres kolleger. De behøver 
ikke engang havde navne, de er bare numeriske ko-
der i et computersystem.

CrowdFlower, en anden gigant i branchen, koordi-
nerer og organiserer systematisk mikro-opgaver. 
Den administrerende direktør, Lukas Biewald, for-
klarer: „Før internettet ville det være meget svært 
at finde nogen, holde på dem i ti minutter, og få 
dem til at arbejde for dig, og derefter fyre dem ef-

ter disse ti minutter. Men pga. teknologien, kan du 
faktisk få fat i dem, betale dem et mindre honorar, 
og derefter slippe af med dem, når du ikke har brug 
for dem længere. „Virksomheden har flere millioner 
opkoblede ”netarbejdere”.

På den måde kan kapitalen tage kontrol over viden-
processer i den virtuelle verden, som består af ufor-
melle fællesskaber, derefter organisere dem efter 
industrielle principper og monopolisere de færdige 
produkter.

På tilsvarende vis omorganiseres arbejdet i IT-
virksomheder. Ideen om, at den nye teknologi bli-
ver udviklet af teknik-nørder, som er sponsoreret 
af venturekapitalister, har altid været vildledende. 
Bag de banebrydende nyskabelser er for det meste 
kapital fra staten, organiseringen er statslig, og det 
er staten, som tager risikoen. Apples tablet-pc’er og 
smartphones, som Mariana Mazzucato påpeger i 
The Entrepreneurial State, er fyldt med innovation 
og teknologi, som Pentagon og andre regeringsor-
ganer står bag. 

Alligevel har nørden og håndværkeren, som beg-
ge kan planlægge og styre deres arbejde relativt 
autonomt, spillet en vigtig rolle i visse faser af IT-
udviklingen. Selv programmører, som var ansatte 
i virksomheder, kunne tidligere i høj grad arbejde 
selvstændigt med omfattende opgaver. Men jo 

mere arbejdet bliver organiseret efter industrielle 
principper, desto mere specialiseret, rutinepræget 
og overvåget bliver det. Hver programmør skriver  
sin egen del af den overordnede kode, og kun den 
overordnede har overblikket.

I dag er udviklingen af applikationer til tablets og 
smartphones en milliardindustri. Apple  angiver 75 
milliarder downloads til deres iPhones og iPads i de 
sidste seks år, og Google mener, at indtægterne fra 
alle apps i verden vil overstige 51 mia dollars i 2025 
- over 98 procent af indtægterne går til lige under 2 
procent af de tre millioner softwareudviklere.

For et par år siden sluttede de bedste apps på top-
pen af download-hitlisterne. I dag, hvor der er 
millioner af apps at vælge imellem, vinder de virk-
somheder, der har råd til at investere massivt i at 
markedsføre  deres programmer online. En ordre på 
”likes” og ”omtale” genereret fra kontoret i Dhaka  
kan hjælpe på omtalen og den rette positionering. 

”
63% af dem har en universitetsgrad. 

De tjener i gennemsnit 2 
dollars i timen. 12 kroner.”
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På samme måde er det med spil og underholdning. 
Det vil fortsætte med, at der lejlighedsvis er nogen, 
der dukker op ud af ingenting, bryder igennem med 
noget og bliver rig og berømt. Den afgørende ud-
vikling i Cyberspace er dog en monopolisering af 
den kreativitet og viden, der i visionerne om nettet 
skulle flyde så frit. Markus Persson solgte  sit  Mine-
craft for 2.5 milliarder dollars til Microsoft. Andre 
går til Apple, Google, Ama-
zon eller Facebook med deres 
pludseligt opståede succes.

Den personlige computer var 
i starten et afgrænset ”do-
mæne” med programmer og 
information, som blev lagret 
lokalt. Efterhånden kunne 
pc’en via internettet og dets 
decentrale netværk af servere kommunikere med 
andre computere. Nu bliver der bygget noget op i 
Cyberspace, som pr-managerne kalder The Cloud. 
Shows, film, musik og spil, der før blev lagret på 
harddiske, cd eller dvd-diske, bliver til tjenester, 
hvor de store virksomheder leverer de gigantiske 
datacentre.

Professionelle fotografer og grafiske designere 
kunne før for et stort engangsbeløb købe program-
met ”Suite” fra Adobe, som er den alt dominerende 
virksomhed i branchen. Den købte software var 
gratis at bruge fremefter. I dag skal flere program-
mer downloades fra Skyen, og de kan kun bruges, så 
længe brugeren betaler monopolisten en licens på 
op til 580 dollars om måneden.

Andre tjenester er tilsyneladende gratis. En forud-
sætning er som regel, at brugerne udsætter sig selv 
for reklamer og med deres egen aktivitet online gør 
markedsføringen mere effektiv. Google, Facebook 
og andre it-virksomheder forbeholder sig retten 
til, efter eget formål, at samle alle de personlige op-
lysninger, som deres brugere bevidst eller ubevidst 
efterlader i cyberspace. Det kan være alt fra sam-
taler på Facebook, maillister til GPS-positioner og 
uddannelsesnoter.

Selskaber lagrer og bearbejder information i cen-
trale serverrum. Målet er at forbedre tjenesterne og 
sælge   detaljeret  viden om  millioner af menneskers 
aktivitet til andre virksomheder eller til lobbyister 
og politiske partier. NSA og andre spion-agenturer 
har privilegeret adgang til materialet.

Det hedder big data   og  rummer  store mængder 
af menneskeligt arbejde. Som virtuelle livegne gi-
ver vi uden at tænke over det virksomhederne og de 
statslige overvågere den information, de har brug 
for. Hvert tryk på tasten lægges oven i den allerede 
eksisterende information, og hver mailudveksling 
og søgning er et bidrag til et markedsførings- og 
kontrolsystem, der er skjult i skyen. Selskaberne 

indhegner de digitale platforme 
og kommunikationskanaler, og 
tvinger os til uden økonomisk 
kompensation at opbygge data-
materialet. 

Processerne er parallelle: dege-
nereringen af arbejdslivet når 
en ekstrem i crowdsourcing 
på platformen Den Mekaniske 

Tyrker, mens livet udenfor den lønnede beskæfti-
gelse suges ind i de store virksomheders profit-akti-
viteter gennem skyen. 

Monopolkapitalen kræver grænseløs adgang til 
produkter fra vores intellektuelle aktiviteter samt 
vores mest private oplysninger. „Du ejer alt ind-
hold og oplysninger du poster på Facebook,“ står 
der i virksomhedens ”terms and conditions”. Så 
kommer det med småt: „For alt indhold beskyttet 
af ophavsretten, såsom billeder eller filmklip (be-
skyttet indhold), du giver os, gælder følgende vilkår 
...: giver du os en ikke-eksklusiv, overføring, sub-
licenserbar, royalty-fri, global licens til at bruge alt 
beskyttet indhold, du poster på eller i forbindelse 
med dette ... dette indholds licens udløber, når du 
fjerner dit beskyttede indhold eller din konto, for-
udsat at indholdet ikke deles med andre, der ikke 
har taget den væk.  Det betyder, at virksomheden 
uden at betale dig en krone kan gøre, hvad den vil 
med dit materiale og og agter at fortsætte med det, 
så længe materialet er tilgængelig på en hvilken 
som helst Facebook-side, din egen eller en andens.

Her gælder hackernes ‘motto: „Information vil være 
fri“. Det er anderledes, når oplysninger går i den 
modsatte retning, væk fra kapitalens kontrol. Sel-
skaberne sikrer sig, at staten omhegner den viden 
og de informationeer og kulturelle produkter, som 
de  indsamler, med stadig strengere patenter og 
ophavsrettigheder. Det er et af de vigtigste punk-
ter i den såkaldte frihandelsaftale mellem USA og 
EU, som de forsøger at påtvinge omverdenen. Der 
indføres drakoniske straffe for piratkopiering og fil-
deling, og IT-virksomheder, der overvåger os uden 
hæmninger,  afviser enhver ide om, at de algorit-
mer, der styrer vores aktivitet på nettet, skal være 
tilgængelige for nøjere undersøgelse. 

Den digitale teknologi har gjort det sværere for de 
store medievirksomheder at fastholde deres kon-

”
Hackernes ‘motto: „Information 
vil være fri“ Det er anderledes, når 
informationerne går i den modsatte 

retning, væk fra kapitalens kontrol.”

” 
Den nye teknologi er et 
stort skridt fremad for 
menneskeheden. Det 

hæmmes, forvrides og bliver vendt 
mod os, fordi den tjener et andet 
formål, akkumuleringen af kapital.”
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trol over markederne for film, musik, bøger og an-
dre kunstneriske og intellektuelle produkter. Skyen 
med sin vifte af online spil, e-bøger og streaming af 
musik, film og tv-serier er et forsøg på i et nyt, cen-
traliseret teknisk miljø at rekonstruere monopolet.

Selskaberne positionerer sig med integrerede soft-
ware- og hardwareløsninger til at bestikke de nye 
digitale markeder og fæstne deres position i marke-
det for ” tingenes internet”, hvor biler og hushold-
ningsapparater automatiseres og bliver nye kilder 
til at udtrække data fra. Store selskaber, der ejer 
infrastrukturen skændes med store virksomheder 
som Google, Facebook og Netflix om, hvordan over-
skuddet der strømmer gennem bredbåndet skal 
fordeles, mens de alle sammen opkøber alt, hvad de 
kan, af både konkurrenter og lovende nye virksom-
heder.

Alle taler varmt om at tjene offentligheden og frem-
me kunst, den frie udveksling af idéer og kulturel 
mangfoldighed. Det er PR-snak om en trend, hvor 
virksomheder af hensyn til regnskabet skaber kun-
stige hindringer for en teknologi, der kan give men-
neskeheden næsten fri adgang til al verdens musik, 
film og litteratur.

Mediekoncerner forsvarer gerne sig selv ved at for-
svare producenternes rettigheder, når deres ejer-
skab til de producerede værker er på spil. I den dag-
lige produktion og i spillet på de monopoliserede 
markeder er der bare ikke tale om producentens 
rettigheder. Kulturelt arbejde industrialiseres og 
degenereres på samme måde som ”netarbejderen” 
på Amazons mekaniske  tyrker. Enkelte faglærte ar-
bejdere i kultur, sport og underholdningsindustrien 
er omvandrende reklameskilte og får del i de mono-
poliserede gevinster. De andre bliver proletarer med 
en b-skatteseddel i hånden eller presset ud i mæng-
den af amatører, der giver Facebook og Youtube en 
endeløs strøm af digitalt materiale. 

Medarbejdere i en Apple Store i USA krævede høje-
re lønninger for et år siden. „Når du arbejder for Ap-
ple, bør du ikke kun gå op i lønnen,“ svarede ledel-
sen. Den samme grund giver medievirksomheder, 
når de sænker deres freelance gebyrer eller indfører 
ubetalte prøveperioder. Jo mere de taler om enga-
gement, jo mere forfladiget bliver den offentlige 
debat og journalistik. Det materielle  grundlag for  
reel argumentation  og undersøgende journalistik 
forsvinder. Hvad der står tilbage er de lobbyister, 
der arbejder for virksomhederne,  blogs og sociale 
medieer hvor alle har en mening,  samt et stadigt 
mere sparsomt korps af journalister, der producerer  
forudfattede meninger på samlebånd.

For at maksimere reklameindtægterne besluttede 
flere mediekoncerner i USA for et par år siden at 

investere i lokale nyheder. Samtidig fyrede de jour-
nalisterne i stor skala. Lokaljournalistikken blev 
udliciteret til en virksomhed, som til en lav pris 
producerer 100.000 meddelelser og korte artikler 
om ugen. Virksomheden har ikke nogen lokale jour-
nalister. Skribenterne bor i  Filippinerne, Brasilien, 
Afrika eller Østeuropa. Den mest almindelige op-
gave er at opsummere pressemeddelelser. 4 kroner 
pr. skriv. Mindst 250 tekster pr. uge. Amerikanerne 
i gruppen af freelancere redigerer manuskripterne 
og tilføjer nogle gange et citat fra nogen, som virk-
somheden har instrueret dem i at ringe til. For at 
give meddelelserne et lokal ”præg” var de udenland-
ske medarbejderes computersystem i begyndelsen 
forsynet med en knap til at genere et forfalsket 
amerikansk forfatternavn. 

Google står for 95 procent af søgninger på nettet 
i Europa, Netflix forventer 1,6 millioner abonnen-
ter i Sverige i 2020, og Amazon, der allerede har 80 
procent af e-bogsalget i Storbritannien, forventes 
inden længe at komme til Sverige. Den detaljerede 
kortlægning af hver enkelt forbruger er en essen-
tiel del af forretningsplanen. Google registrerer vo-
res søgning, Netflix og Amazon ser, hvad vi læser. 
Oplysningerne, som køres gennem algoritmerne, 
vælger ikke kun film og bøger for os, men gør det 
også muligt at få optimeret indholdet af kulturelle 
produkter. At film med lykkelige slutninger sælger 
bedst, har længe været kendt, og det er ikke ualmin-
deligt, at filmselskaber lader fokusgrupper vælge 
den sidste scene. Nu kan film og bøger samt spil-
leautomater og kasinoer i detaljer programmeres 
af ubevidste, salgsfremmende reaktionsmønstre 
hos publikum. Product placement og politiske ma-

Mikael Nyberg
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nipulationer, kalibreret af skyen, fordøjede data og 
den kunstige intelligens bliver en automatiseret un-
dertrykkelse af meninger. Vi ender ligesom Pavlovs 
hunde savlende efter belønningen i næste klik.

Den nye teknologi er et stort skridt fremad for 
menneskeheden. Den hæmmes, forvrides og bliver 
vendt mod os, fordi den tjener et andet formål, ak-
kumuleringen af kapital.

Mottoet „information vil være fri“ indikerer en 
længsel væk fra virksomhedernes imperium. Men 
brugernes ønske om fri adgang og bekymring om 
overvågning når kun halvvejs. Opgaven er at frigøre 
det levende arbejde, der er fanget i den mekaniske 
tyrker, den kapitalistiske form for produktion af 
digitale varer. Først da vil cyberspace’s potentiale 
kunne realisere de muligheder, der er, for kollektiv 
skabelse og kollektive videnprocesser. 

Sivaraman, en ven fra Indien, skriver i en e-mail om 
de vanskeligheder, IT- monopoler møder, når de 
ekspanderer globalt. En „kæmpe hær af modstan-
dere og hackere i lande som Kina og Indien“ er klar 
til at udfordre dem.

„Indiens netarbejdere er tastatur-slaver. Men med 
586 ingeniørhøjskoleralene i Tamil Nadu er der en 
revolution i gang på arbejdsmarkedet. Titusindvis 

af piger, der bare for et par årtier siden af kulturelle 
grunde ikke kunne afslutte tiende klasse, afslutter 
nu i tusindvis kurser i animation og computergra-
fik, mens de er teenagere. på uddannelsessteder, 
der dukker op i regioner og provinser, hvor der end-
nu ikke er adgang til basale sundhedsydelser. De be-
gynder at arbejde for virksomheder, der laver arbej-
de for Hollywood-filmproduktioner. De ændringer, 
der er sket de sidste ti år i Tamil Nadu, er virkelig 
forbløffende. Unge i overfyldte busser i landdistrik-
terne diskuterer nu den seneste CISCO-ordre til én 
virksomhed, eller en Verizon kontrakt til en anden, 
og sammenligner deres løn hele tiden. Det er vildt! „

Store menneskelige produktivkræfter løsriver sig 
og støder mod de produktionsforhold, som en vest-
lig monopolkapital forsøger at fastholde og vedlige-
holde. 

Artiklen er skrevet af Mikael Nyberg til svensk Clarte # 3, 
2014. Mikael Nyberg er redaktør på svensk Clarte og har 
blandt andet skrevet Kapitalet.se og Det Stora Tågrånet. 

Artiklen er oversat fra svensk til dansk af Christian Borum. 

Clarté anbefaler:
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Ustabilitet

Produktivkræfternes udvikling og pro-
duktionsforholdenes karakter kan hurtigt 
komme ud af takt med hinanden, og vi ender 

enten med videreudvikling eller en barriere for at 
realisere det opståede potentiale.  I et politisk per-
spektiv kan det ende med en revolution eller sociale 
opstande, da kapitalismens interne modsætninger 
er permanente, men hvor vi har set, at en svækkelse 
af intensiteten har været nok til at neutralisere dy-
namikken på mellemlangt sigt. 

Et system som er ustabilt i sin kerne kræver støt-
tefunktioner og ressourcer for at etablere sig, kon-
tinuerligt udfolde sig og vokse. Den historie kender 
vi i form af velfærdsstatens omfordeling, den aktive 
rolle som fagforeninger og en stærk arbejderbe-
vægelse har spillet. Vesten har tilført sig selv res-
sourcer og domineret verdenssystemet gennem en 
hårdt implementeret imperialisme, global udnyttel-
se af arbejdskraften, råstof- og ressourceudnyttelse. 
Det bliver vi ved med.

Staten har i mange henseender været en facilitator 
for både at disciplinere arbejdskraften og hjælpe ka-
pitalen -i bedste fald har den kun tjent arbejderklas-
sen i nogle små tidslommer, hvor kapitalen har væ-
ret svækket og på tilbagetog, som man især kan se 
efter Anden Verdenskrig og ved velfærdsstatens op-
bygning. Borgerskabet var i krise, men kom hurtigt 
til hægterne.  Siden slut 70’erne har borgerskabet 
igen sat rammen for den økonomiske og dermed 
politiske forståelse. 

Borgerskabets tilbagetog
Begreber som ”klasse”,”interesse” og ”klasseinteres-
se” bliver ikke brugt mere. Det hævdes at individet 
kan realisere sig selv ubegrænset: ”Man kan hvad 

Mellem ustabilitet, værdiskabelse og kontrol 
– hvor kommer fremskridtene fra? 

I DE SIDSTE TO ÅRHUNDREDER, rundt regnet, har vores kapitalistiske samfund undergået  transformationer, 
som har resulteret i velfærdsstaten og et hand-shake mellem ’det kapitale’ og det sociale samt en afproletarisering 
af arbejderen – til en vis grad. Vi har også  demokrati – måske i stigende grad kun i skåltalerne og på papiret. 
Spørgsmålet om den videre udvikling af produktivkræfterne trænger sig på. Hvor er vi på vej hen anno 2015 og 
frem? Og hvordan forstår vi den samfundskonstruktion, som vi eventuelt forlader – eller bygger ovenpå?

Af Christian Borum

man vil.” Vi lever nu i idealismens tidsalder, hvor 
tanken styrer det materielle. Viden og kommuni-
kation synes at være vejen til frelse, men selv hvis 
modsætninger i samfundet står lysende klare, er 
det i sidste ende interesser og materielle vilkår som 
på ironisk vis stadig afgør retningen på udviklingen. 
Modsætningerne eller bagsiden af glansbilledet er 
global fattigdom, ulighed og udnyttelse, klimakri-
sen og de mange angrebskrige med tvivlsom legiti-
mitet og forkludret udkomme. Forhold som er tæt 
på 100% belyste i mere 50år, men hvor intet gøres 
for at forhindre det. 

Religion – hvad med klasse?
Midt i det har vi nærmest genoplivet religionskrige-
ne. Den stigende tilslutning tilislam bliver fortolket 
i et idealistisk lys, hvor spørgsmålene reduceres til 
for og imod ytringsfrihed , men hvor kun de fær-
reste spørger om religionsspørgsmålet er en falsk 
konflikt. Venstrefløjen er gået for langt ind på høj-
refløjens idealistiske forestillinger om at det er reli-
giøsitet og altså ”tanken”, som danner mennesket 
– DF, Geert Wilders, Le Pen og Pegida har allerede 
vundet. Det politiske system henter de billige point 
i  idealismens verden, men venstrefløjen må afvise 
præmissen. 

”
at det er religiøsitet og 

altså ”tanken”, som danner 
mennesket – DF, Geert Wilders, 

Le Pen og Pegida har allerede vundet. 
Det politiske system henter de billige 

point i idealismens verden, men 
venstrefløjen må afvise præmissen.” 
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Måske er det problematisk, at konsekvensen af 
Vestens gerninger i Det globale Syd bliver , at  en 
præ-moderne underklasse (i marxistisk forstand) 
strømmer til samfund præget af hyper-modernitet 
– til en verden hvor, som Marx noterer sig i Manife-
stet: where all that is solid melts into air. Hvordan 
skal en underklasse meningsfuldt indgå i en pro-
duktivkraftudvikling og dermed et samfund, som er 
300 år længere fremme end det de kender til? Når 
Vesten importerer rige læger, ingeniører og tandlæ-
ger fra Istanbul, så ser meget anderledes ud.

Og hvordan skal den vestlige underklasse reagere 
på, at en anden underklasse truer dens privilegier, 
som i øvrigt også er under afvikling. Det kunne 
være at de 20%, der stemmer på det parlamenta-
riske yderste højre, er ramt af globaliseringens ne-
gative effekter og er blevet et offer for produktiv-
kræfternes udvikling. Og altså ikke bare er racister, 
uoplyste, udannede og xenofober.  

Klima og idealisme 
Klimakampen, som vi snakker om politisk, har ikke 
en jordisk chance for at påvirke roden til proble-
met – som netop er vores produktion, transport og 
forbrug. Vi kan heller ikke løse problemerne indivi-
duelt, for vi er flasket op med for-
brugssamfundets  herligheder og 
livsstil. 

Klimakampen/miljøkampen skulle 
i princippet ikke være så svær at 
vinde, da løsningen kunne være 
nulvækst, tredoblede energipriser 
mm – men løsningen kommer ikke, 
fordi ingen reelt set er interesseret 
i at finde den. Besværligheder og 
kompleksitet synes at dække over 
manglende interesse. Selv de mest 
optimistiske scenarier for CO2 ud-
ledninger og det stigende globale 
ressourcepres er skræmmende læsning1. Og imens 
spreder kilden til problemet, forbruget, sig til re-
sten af verden – det er jo det, der er meningen med 
økonomiens vækst – et erklæret mål. Så modsæt-
ningsforholdet kan næsten ikke være mere klart.

Ikke en normal tilstand
Befolkningens halve århundrede er ikke en normal 
tilstand, og borgerskabets antidemokratiske kræf-
ter står nu stærkere end før. Det ses i manglen på 

1 SERI Institute: Implications of resource use for 
development and the environment, 2012

grundlæggende politik, afskaffelsen af rettigheder 
på et arbejdsmarked, som bliver stadig mere usta-
bilt og omskifteligt, finanskapitalens dominans, et 
stadig mere globalt marked, der nu rækker langt 
ind på området for serviceydelser2, og hvor kapita-
lismens effekter på natur, miljø og klima ikke bliver 
internaliseret i nogen regnskaber3.

De gevinster, som kommer ud af den mere intensive 
og opskalerede globale kapitalisme kommer hel-
ler ikke de kapital- og besiddelsesløse arbejdere til 
gode, da velstanden i stigende grad havner hos den 
ene procent af de allerrigeste. Diskussionen om, 
hvem den rigtige arbejder er, den der skaber vær-
dien og hvordan den der servicerer eller skaber de 
nødvendige rammer skal forstås, er én ting. Men ef-
terhånden synes det primære split at være mellem 
dem, der kontrollerer ejerskabet, og de efterhånden 
99%, der ikke ejer noget særligt. Økonomen Tho-
mas Piketty belyser uligheden i velstandsfordeling 
i empirisk forstand, og hans policy-anbefalinger, 
global skat på formue, har formentlig kostet ham 
Nobelprisen i økonomi.

Kapitalismen som system gør verden mere flad i 
forhold til  arbejdsmarked og produktion. Arbejds-

markederne kan spilles ud mod 
hinanden mere effektivt i en ure-
guleret og ulige verden, hvor for-
skelle bliver udnyttet, da de er en 
forudsætning for at den globale 
arbejdsdeling kan finde sted. 

Konkurrencestaten  - mod en 
minimalstat
Konkurrencestaten kan ses som et 
overgangsfænomen. Selvom Ove 
K. Pedersen, der har introduceret 
begrebet i Danmark, instinktivt 
har fat i noget rigtigt, nemlig at 
logikken for at have velfærd i 

denne nye stat, er at  konkurrenceevnen styrkes, 
er spørgsmålet, om forsvaret i virkeligheden er for 
en klassisk afmontering af en masse velfærd og 
rettigheder. Hvad Ove K. Pedersen fanger som et 
øjebliksbillede af en velfærdsstat, hvis logik er re-
wired mod en konkurrencelogik og dermed danner 
en ny form for stat, kan meget vel være en klassisk 
afmontering af velfærden. 

2 Mikael Nyberg, IT virksomheder kvæler det 
kreative arbejde, Clarte # 26

3 Peter Bjerregård,  ‘Vækst baseret på fossile 
brændsler er ikke ‘bæredygtig’, Information, Fe-
bruar 2015

”
De gevinster, som kommer ud af den mere intensive og 
opskalerede globale kapitalisme kommer heller ikke de 

kapital- og besiddelsesløse arbejdere til gode, da velstanden 
i stigende grad havner hos den ene procent af de allerrigeste.”

”
Man kan også 

problematisere 
den progressive 

indkomstskat, da den 
ikke fanger de rigeste, 

men kun de fastboende 
lønarbejdere, som ikke 

kan afskrive deres 
formuer, placere dem 
i skattely, fonde eller 

reinvestere dem. ”
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Krisen skaber et vindue for virksomhederne til at 
få folk til at arbejde hårdere, fyre flere og dermed 
i  senere opgangstider høste gevinsterne af færre 
medarbejdere, men højere output. Dette kombine-
ret med globalisering og digitalisering skaber nye 
vilkår.

En politisk løsning på et hårdere og omskifteligt ar-
bejdsmarked kunne nemt være en slags borgerløn, 
men det modsatte synes at være tilfældet, senest 
i manifesteret i en reduceret dagpenge periode og  
en fortsat højreorienteret slagside i debatten om de 
sociale ydelser. Løsningen kunne også være en 30 
timers arbejdsuge. Højere lønninger, måske. 

Man kan også problemati-
sere den progressive ind-
komstskat, da den ikke 
fanger de rigeste, men kun 
de fastboende lønarbejde-
re, som ikke kan afskrive 
deres formuer, placerer 
dem i skattely, fonde eller 
reinvestere dem. 

Mellem det ‘kapitale’ og 
den nye udvikling
Så én ting er at diskutere omfordeling af velstan-
den, kapitalist og proletar og magtbalancer, men 
lige så vigtigt er det efterhånden at diskutere ka-
pitalismens evne til at udvikle samfundet og pro-
duktivkræfterne mod et samlet set rigere og mere 
effektivt samfund – altså outputsiden. En del af ac-
cepten af kapitalismen er dens påståede evne til at 
levere innovation og velstand. 

Men det er ikke sikkert, at det er så enkelt. Dele af 
Pikettys argumentation er, at i og med at afastet 
man får på passiv kapitalanbringelse er større end 
den økonomiske vækst, så overflyttes der (matema-
tisk) stadig flere værdier fra produktionsøkonomi-
en til den passive del af den kapitalistiske økonomi, 
der lagres i formuer. Denne kapital kunne blive 
aktiveret og investeret mere fordelagtigt – i denne 
sammenhæng altså ikke kun i en keynesiansk for-
stand, men også med et mere kvalitativt mål får øje, 
som f.eks. forskning og innovation. 

En indikation på at nye initiativer er på vej kunne 
være det styrkede fokus på erhvervsfonde – iro-
nisk nok4. På den måde kan kapitalens overpriser 
(overskud) kanaliseres ud i ny strategisk forskning, 
hvilket isoleret set - og hvis man ser bort fra moti-
ver - er et skridt i den rigtige retning. I hvert fald 
synes der at være ved at opstå en bevidsthed om, at 

4 Politiken: Carlsberg-formand: Kriser giver risiko-
villige fonde en særlig rolle

markedet ikke kan tage fat om helheder og skabe de 
store kvalitative ”leaps” i nogle (desværre) isolerede 
sammenhænge. 

Open-source software, fildeling, vidensdeling, 
brudte informationsmonopoler og næsten gratis 
kommunikationsveje skaber nye muligheder for at 
udvikle globalt. Crowdsourcing- og funding er også 
kommet for at blive. Denne basis er i store træk 
skabt af – ikke-markedet. Og giver mulighed for 
endnu mere ikke-marked. 

Staten, udvikling og ikke-markedet. 
Kapitalismen har haft et udpræget skizofrent for-
hold til staten. På den ene side er skat, omfordelin-

ger, ydelser og reguleringer, som 
staten har stået for de sidste 50 
år, ikke kapitalens kop the , men 
på den anden side er fordelene 
ved at få staten til at organisere de 
vigtigste innovationssystemer på 
skatteydernes regning og lukrere 
på de plukkeklare gevinster gået 
op for virksomhederne- om ikke 
deres forsvarende højrefløjspoli-
tikere.

Den engelske økonomiprofessor, Mariana Mazzu-
cato, gennemgår overbevisende i The Entrepreneu-
rial State, hvordan den amerikanske stat, modsat 
hvad man skulle tro, er den stat som har finansieret 
og støttet innovation og teknologiudvikling mest. 
Det mest kendte eksempel er selvfølgelig det ameri-
kanske forsvars udvikling af internettet, men listen 
er lang over lignende eksempler, som reelt har re-
volutioneret vores verden og økonomi.  Store dele 
af den amerikanske medicinalindustri er indirekte 
støttet af staten, som føder industrien med forsk-
ning og medicin, som kun venter på at blive sat i 
produktion. Det er kommet så vidt, at den samlede 
medicinalindustri i USA i stigende grad investerer 
i aktietilbagekøb (”share buy-backs”) i stedet for at 
kanalisere investeringer over i forskning, og på den 
måde lader den de offentligt skabte innovationssy-
stemer klare den lange dyre udvikling. Et tredje og 
fjerde eksempel kunne være, at både Google og Ap-
ple blev statsfinansieret , og at iværksætterne bag 
Google udviklede deres idé i universitetsverdenen 
og ikke var underlagt markedet med det samme. I 
forhold til Apple er alt, hvad der ligger i f.eks. Ipho-
nen, en teknologi det har taget 50 år at udvikle i of-
fentlige udviklings- og teknologiprogrammer som 
f.eks. GPS, touch-skærmen, siri, wifi og internettet.

En generel pointe er her, at venture-kapitalen, som 
burde være risikovillig kapital, har vist sig ikke at 
være så risikovillig som først antaget. Faktisk viser 
det sig, at denne type investeringer først går ind 
meget sent i udviklingsfasen og overtager de næ-

”
Virksomhederne kan 

endog bruge offentlige 
innovationssystemer 

til egen fordel og samtidig 
forhale og spænde ben 

for realiseringen af 
produktivkræfternes 

udvikling.”
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sten markedsklare produkter – altså de tager en 
meget lille risiko.

Problemet er at man socialiserer risikoen ved 
udviklingen(skatteborgene), men privatiserer ge-
vinsten. Og sælger et dyrt produkt tilbage til for-
brugeren, som han/hun selv har betalt for.

Det, at noget bliver realiseret og prissat på et mar-
ked skal ikke forveksles med, at det også er udviklet 
gennem markedsmekanismen. Måske er det mere 
korrekt at se markedet som et effektivt organise-
rende princip, men som udviklingsmekanisme er 
systemet for kortsigtet og ikke villigt til at tage 
nogen risiko. Virksomhederne kan endog bruge 
offentlige innovationssystemer til egen fordel og 
samtidig forhale og spænde ben for realiseringen 
af produktivkræfternes udvikling. Pointen er lige 
så meget, at kapitalismen organiserer det eksiste-
rende efter en vis logik og stamper den nødvendige 
aktivitet op af jorden for at gøre det, men at dyna-
mikken i høj grad er for kortsigtet.  Staten har på 
denne baggrund beviseligt aktivt skabt og udviklet 
mange markeder. Teoretisk hænger det ikke sam-
men, men virkelighedens udviklingshistorie peger i 
høj grad på disse dynamikker

Det bliver spændende at se, hvordan/om offentlige 
eller andre ikke-markedsaktører organiserer sig 
i fremtiden. Hvordan 
bliver alliancen mel-
lem f.eks. idealistiske 
fagfolk, crowdfunding, 
offentlige globale net-
værk, stater, fonde og 
globale kompetence-
netværk? Måske en 
udvikling af produktiv-
kræfterne som er ny. 
I forhold til diskussionen om konkurrencestaten 
skulle man i højere tale om udviklingsstaten – eller 
forstå værdiskabelse og innovation en del anderle-
des, end man gør i dag. 

Nationalstaten - og kapitalismens tendens til 
at gøre sig selv mindre
Det nationale er de facto ved at blive undergravet 
og erstattet af metropolisering (altså samling i sto-
re bymæssige enheder) og globalisering. I Danmark 
er det kommunale niveau ved at være bedre og hur-
tigere til at organisere og udvikle vores samfund 
end staten. Ja, faktisk er det sådan, at staten sæt-
ter en bremse på kommunerne. Både kulturelt og 
organisatorisk er selvorganisering blevet nemmere 
og mere effektivt de sidste 20 år, og staten bliver ef-
terhånden funktionsudtømt. Vi har på nuværende 
tidspunkt ikke et system, som kan tøjle kapitalis-
mens systemkriser. Staten og national politik er i 
mange henseender blevet overflødiggjort. 

Problemet er her, at der ikke eksisterer noget su-
pranationalt niveau, hvor man reelt kan løse disse 
systemkriser. EU er heller ikke meget værd i den-
ne sammenhæng. Hvis man kan komme over den 
neoliberale grundkonstruktion og genopfinde fi-
nanspolitikken som omfordeler og igangsætter, 
ville man i højere grad kunne opbygge og fordele 
i stedet for at lade halvdelen af medlemslandene 
ligge underdrejet de næste 10-20 år. De rige lande 
skal betale for de fattige. Det er ikke kun solidarisk, 
men også mere stabilt. 

Grækenlands lidt tvivlsomme budgetstyring, på-
ståede mangel på effektiv skatteopkrævning og ad-
ministration bliver selvfølgelig fokus for højreflø-
jen. Sådanne skrøbelige uudbygget konstruktioner 
bliver rystet i deres grundvold af de kapitalistiske 
systemkriser. Men det er også vigtigt at påpege, at 
landendes egentlige ulykke ligger i 20-årige perio-
der uden vækst i realøkonomien grundet manglen-
de investeringer i uddannelse, forskning, arbejds-
markedspolitik og erhvervspolitik.5. Altså det som 
en pro-aktiv stat, eller EU, skulle tage sig af. 

Krisen har vist, at kapitalismen uden politik gør sig 
selv mindre og mindre – især i EU. Den borgerlige 
ideologi viser sig ikke kun i direkte forringelser el-
ler en form for postmoderne idealisme, men også i 
manglen på fremtidige alternativer til at løse mod-

sætningsforhold – som nu er 
globale i skala.  De sidste 50 
år har vi i mange henseender 
gjort det modsatte af, hvad 
der står i det klassiske øko-
nomipensum – finanspolitik, 
socialpolitik og uddannelses-
politik - hvilket faktisk har 
gavnet økonomien og kapita-
lismen. 

Nutidens produktivkraftudvikling har nået et sta-
die, hvor global koordinering, videndeling og in-
novation kan ske uden om markedsmekanismen 
og mellem diverse ikke-markedsaktører. Ligesom 
staten har udviklet teknologi og sørget for at re-
volutionere vores økonomi og verden, skal det nye 
ikke-marked støttes i sin udvikling – det kunne da 
være et nyt venstrefløjs projekt. 

Christian Borum er tidligere redaktør på Det Ny Clarte, har 
læst samfundsvidenskab på RUC og er aktiv på venstreflø-
jen i Danmark og Holland. 

5 Mariana Mazzucato, The Entrepreneurial State, 
June 2013, Anthem Press

”
Faktisk viser det sig, at 

denne type investeringer 
først går ind meget sent 

i udviklingsfasen og overtager de 
næsten markedsklare produkter – 

altså de tager en meget lille risiko”
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Af Ulrik Kohl

DEN CHILENSK-CUBANSKE MARXIST Marta Harnecker sammenfatter erfaringer fra 16 års socialistisk offen-
siv i Latinamerika. Om opstanden, partiet, nationalstaten og behovet for en ny politisk kultur, som gør det umulige 
muligt.

Goddag til revolutionen. 

Hvad er forskellen på det arabiske og det latin-
amerikanske forår? Først og fremmest at de fol-
kelige opstande, som siden starten af 2000-tal-

let har væltet regeringer i Sydamerika, ikke er ebbet ud, 
men har sat alternative og progressive politiske dags-
ordener i en række lande. Hvad angår Bolivia, Uruguay, 
Venezuela og Ecuador, er der ligefrem tale om erklærede 
socialistiske bevægelser, der har vundet indflydelse i par-
lamenterne og er med til at udøve regeringsmagt. Det er 
svært at finde mange paralleller til den udvikling i det 
kaotiske og blodige forløb, som omvæltningerne i den 
arabiske verden har ført med sig. I Ægypten er det gamle 
militære regime vendt tilbage til magten, mens lande 
som Libyen og Syrien er tvunget i knæ af borgerkrige, 
hvor yderliggående religiøse højrekræfter og massiv 
vestlig intervention spiller nøglerollerne.

VETERAN OG MOPPEDRENG
En af de marxistiske tænkere, som har gjort sig 
ulejlighed med at reflektere over årsagerne til, at 
de sydamerikanske venstrefløje har haft held med 
at præge samfundsudviklingen fra opstand hen 
mod egentlig socialistisk præget revolution, er den 
chilensk-cubanske sociolog og aktivist Marta Har-
necker. Hun har haft en langvarig blomstringstid 
i den latinamerikanske idédebat og har gennem et 
halvt århundrede udgivet et hav af politiske og ide-
ologiske bøger, af hvilke 84 er tilgængelige online 
på originalsproget spansk – en samlet moppedreng 
på over 11.000 sider. 1

Men på trods af Harneckers enorme produktion er 
hun nærmest ukendt på den brede danske venstre-
fløj. Det har Forlaget Solidaritet dog sat sig for at 
råde bod på – tilbage i 1992 udkom hendes bog Re-

1 Se http://www.rebelion.org/noticia.php?id=87882.

volutionær organisering – praktiske erfaringer fra 
Latinamerika på dansk, og forlaget er nu på vej med 
en bearbejdet udgivelse af hendes nyklassiker fra 
2010, Ideer til 
kampen, en lille 
pædagogisk 
pamflet, der al-
lerede er i brug 
i Enhedslistens 
interne politi-
ske skoling.

Marta Har-
necker er født 
i 1937 i Chile 
i en østrigsk 
indvandrerfamilie og studerede i sin ungdom i 
Frankrig, hvor hun som Jacques Derrida, Michel 
Foucault, Alain Badiou og andre af sin generati-
ons tænkere blev præget af sin mentor, marxisten 
Louis Althusser. Tilbage i Chile var Harnecker fra 
1968 aktiv i det chilenske socialistparti og funge-
rede som rådgiver for Salvador Allendes Unidad 
Popular-regering frem til det fascistiske kup i 1973. 
Efter kuppet og udryddelsen af den chilenske ven-
strefløj slog Harnecker sig ned i Cuba, hvor hun blev 
leder for forskningscenteret ”Memoria Popular La-
tinoamericana”. Hun har været nært knyttet til den 
afdøde venezuelanske præsident Hugo Chávez, og 
har i en række af sine seneste bøger søgt at sætte 
omvæltningerne i Venezuela ind i en latinameri-
kansk og global kontekst. Et omdrejningspunkt for 
Harnecker er at søge efter konkrete politiske tiltag, 
som kan undergrave den neoliberale økonomiske 
samfundsmodel og pege frem mod socialistiske 
fremtidssamfund.

Adiós til partiet.

„   
   på trods 

af Harneckers 
enorme produktion er hun 

nærmest ukendt på den 
brede danske venstrefløj”
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EN VERDEN TIL FORSKEL PÅ 16 ÅR
I august 2014 blev Marta Harnecker hædret med 
Libertador-prisen for Kritisk Tænkning for sin 
nye bog, der i sin engelske udgave har titlen:  A 
World to Build – New Paths to 21st Century So-
cialism  (Monthly Review Press). I sin takketale i 
Venezuelas hovedstad Caracas pegede hun på den 
uomgængelige kendsgerning, at der er en afgrund 
til forskel mellem, hvordan Latinamerika så ud i 
1998, da Hugo Chávez første gang vandt det vene-
zuelanske præsidentvalg, og virkeligheden i dag, 16 
år efter. Ifølge Harnecker er en af Chávez’ store for-
tjenester, at han gjorde opgøret med den neolibe-
rale kapitalistiske model til en fælles sag på tværs af 
landegrænser, og at han var den første til at give det 

alternative 
samfunds-
projekt en 
kontinen-
tal retning 
og et navn: 
det 21. År-
hundredes 
Socialisme. 
Navnet er 
vigtigt, for-
di det mar-

kerer et brud med den europæiske Sovjet-prægede 
socialismemodel fra det 20. århundrede, som endte 
med at bureaukratisere partiet og kvæle den fol-
kelige deltagelse totalt. Set med latinamerikanske 
øjne har der været brug for en frisk start på det so-
cialistiske eksperiment med en ny politisk vej, der 
tålmodigt bygger magt op nedefra i stedet for at 
gennemtvinge forandringer pr. dekret oppefra.

TEORI KAN IKKE RØRE MENNESKESJÆLEN
Harnecker fremhæver, hvordan Chávez i en tidlig 
udgave af sit senere legendariske ugentlige tv-talk 
show ”Hallo Præsident” hev et brev frem, som den 
russiske anarkist Kropotkin i 1920 havde sendt til 
Lenin. De – må man formode – forbløffede tv-seere 
fik oplæst en længere anarkistisk kritik af bolsje-
vikpartiet og den unge Sovjetstat, der fik på frak-
ken for at være en rådsrepublik af navn, men ikke 
af gavn. Her er vi, ifølge Harnecker, ved kernen af, 
hvad der adskiller det gamle og det nye århundre-
des socialismemodeller eller den europæiske og den 
latinamerikanske vej til socialisme: den folkelige 
deltagelses betydning. Med et lån fra et begreb ud-
viklet af den canadiske marxist Michael Lebowitz, 
karakteriserer Harnecker det 20. århundredes so-
cialisme som et system af dirigenter og dirigerede, 
hvor et parti-diktatur træder i stedet for et folkeligt 
demokrati. 

I modsætning hertil står den nye latinamerikanske 
model, som lægger vægt på den direkte og aktive 
deltagelse af mennesker uden partitilhørsforhold, 
der udvikler sig og forandres gennem den daglige 
politiske praksis, fx i lokalområdet. Praksis har for-
rang for teori, som Harnecker udtrykker det med et 
Chávez-citat: ”Praksis er det som forandrer os, teori 
er teori, men teori kan ikke røre hjertet, knoglerne, 
nerverne eller menneskesjælen, og i virkeligheden 
vil intet forandre sig. Vi kan ikke forandre os selv 
gennem at læse bøger. Bøger er afgørende, teori er 
afgørende, men vi må omsætte dem til praksis, for 
praksis er det som virkelig forandrer mennesker.” 

Harnecker er fortaler for en nationalisering af stra-
tegiske sektorer af samfundsøkonomien, som et 
nødvendigt første skridt til en egentlig omorgani-

„   Harnecker er fortaler 
for en nationalisering 

af strategiske sektorer 
af samfundsøkonomien”
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sering af den økonomiske magt i retning af arbej-
derstyrede virksomheder.

FRA OPTØJER TIL SOCIAL FORANDRING
Men lad os for en stund vende tilbage til analysen 
af, hvad der har gjort det seneste årtis politiske 

omvæltninger i La-
tinamerika mulige. 
På baggrund af vold-
somme sociale optø-
jer som i Argentina i 
december 2001, hvor 
to præsidenter blev 
jaget på flugt i løbet 
af få dage, eller de 
lignende, men lang-
varige forløb i Bolivia 
og Ecuador, som kul-
minerede i 2006 og 
2007, hvorefter de 
venstreorienterede 
ledere Evo Morales 

og Rafael Correa kom til magten, drager Marta Har-
necker i Ideer til kampen, denne konklusion:

”I de første år af det nye årtusind har en række fol-
kelige opstande rystet en stribe lande og udfordret 
den traditionelle politiske magt. Samtidig har de 
talrige sociale eksplosioner i Latinamerika og i re-
sten af verden tydeligt vist, at massernes spontane 
opstande ikke er nok til at vinde over regerende re-
gimer.

Fattige folkemasser fra by og land har rejst sig til 
kamp, men det er ikke lykkedes dem at udvikle sig 
fra folkelig opstand til en egentlig revolution. De har 
væltet præsidenter, men de har ikke været i stand 
til at erobre magten og sætte gang i grundlæggende 
social forandring. På den anden side har der histo-
risk været en række vellykkede revolutioner. De har 
vist, hvad det er muligt at opnå, når der findes et 
politisk redskab, som formår at skabe et program, 
som forener forskellige samfundskræfter om et fæl-
les mål. Det er afgørende, at det politiske redskab 
kan udstikke en fælles vej frem på baggrund af en 
analyse af de gældende styrkeforhold og modstan-
derens svageste punkter. Kun på den måde kan de 
rigtige handlinger sættes i værk på rette tid og sted. 

Hvis spredte protester og spontane kampe reelt 
skal forandre noget, hvis de sociale opstande skal 
udvikle sig og blive til revolutioner, har vi brug for 
et politisk redskab, som kan overvinde opsplitnin-
gen blandt de undertrykte, som slås. Et politisk red-
skab, som kan skabe rum for modstanden og samle 
dens mange udtryk.”

UD MED PARTIET, IND MED REDSKABET
For Marta Harnecker er det helt bevidst at bruge 
begrebet ”politisk redskab” i stedet for ”parti”. Det 
uddyber hun i et interview med den tværstatslige 
latinamerikanske tv-kanal TeleSur i oktober 2014, 
hvor hun lægger afstand til forståelsen af det tra-
ditionelle venstrefløjsparti som en drivkraft i en 
revolutionær proces. I hvert fald i den aktuelle la-
tinamerikanske kontekst, hvor alliancer af sociale 
bevægelser og egentlige partier i lande som Bolivia, 
Ecuador og Venezuela udgør grundlaget for, at ven-
strefløjen kan udøve regeringsmagt. ”Det politiske 
redskab” er andet og mere end blot et parti, og på 
samme måde er folkelig deltagelse i demokratiet 
andet og mere end blot at kunne stemme ved valg, 
at blive rådspurgt ved hyppige folkeafstemninger 
eller at kunne træffe direkte beslutninger, fx om 
lokale forhold. Det centrale ved den folkelige del-

”
hv i s  d e 
s o c ia le 

o p s ta nd e 
sk a l  u d v ik le  s i g  o g 

b l ive  t i l  re volu t ion e r, 
ha r  v i  b r u g  fo r  e t 
p ol i t i sk  red sk a b, 

s om k a n ove r v ind e 
o p s pl i t n in g e n  b la nd t 

d e  und e r t r yk te, 
s om s lå s ”

22 Det Ny Clarté #26 — Februar 2015

bevægelse og mobilisering



Tips til yderligere læsning:

http://links.org.au/taxonomy/term/368

http://monthlyreview.org/press/news/harneckers-
remarks-liberators-prize/

http://monthlyreview.org/books/pb4673/

tagelse er for Harnecker at have magten til at kon-
trollere, at og hvordan de trufne beslutninger bliver 
ført ud i livet.

ANALYSÉR, KONTROLLÉR, PLANLÆG!
Konkret er et politisk redskab et åbent rum, hvor 
ledere fra sociale bevægelser og et eller flere partier 
samarbejder om at formulere et politisk program, 
der kan forene alle sektorer i samfundet, som står 
i modsætning til den neoliberale model. Det er slut 
med den gamle revolutionære tanke om at knuse 
den borgerlige stat. Statsapparatets institutioner 
skal i stedet erobres på demokratisk vis af det po-
litiske redskab og skridt for skridt forvandles til at 
åbne op for direkte folkelig deltagelse. Den gamle 
venstrefløj var god til at kritisere magten, men nu 
er der brug for en ny venstrefløj, der kan fremlægge 
konkrete løsninger, mener Harnecker, der fortsæt-
ter med at pege på, hvad hun ser som den første og 
vigtigste løsning: at skabe selvorganiserede lokal-
samfund, hvor folk udvikler evnen til at analysere, 
kontrollere og planlægge udviklingen.

Såvel Venezuela som Bolivia har eksperimenteret 
med på forskellig vis at overdrage større eller min-
dre statsejede virksomheder til arbejderkontrol, 
hvilket ifølge Harnecker har haft blandede resulta-
ter. Læren er, at demokratiseringen af den økono-
miske magt nødvendigvis skal gå hånd i hånd med 
skabelsen af en ny politisk kultur i venstrefløjen. 

GØR DET UMULIGE MULIGT
Harnecker insisterer på, at politisk magt i sig selv 
ikke kan skabe gennemgribende forandringer i so-
cialistisk retning uden den tålmodige opbygning 
af organisation, bevidsthed og erfaringer i sociale 
bevægelser.

Hun skriver i Idéer til kampen:
”Vores vision om politik må ikke begrænses til 
kampe inden for de eksisterende institutioner, om 
at vinde magt i parlamentet eller byråd, eller om at 
vedtage love eller vinde valg. Hvis vi udelukkende 
koncentrerer os om disse ting, bliver vi blinde over 
for de folkelige kræfter og deres kampe. Politik skal 
ikke reduceres til det muliges kunst.

For venstrefløjen bør politik betyde kunsten at gøre 
det umulige muligt. Vi må forstå politik som kun-
sten at opbygge en social og politisk kraft, som kan 
ændre styrkeforholdet til den folkelige bevægelses 
fordel, og på den måde gøre det, som virker umuligt 
i dag, muligt i fremtiden.”

Ulrik Kohl er medlem af Københavns Borgerrepræsenta-
tion for Enhedslisten og ordfører for borgerrettigheder. 
Han har boet i Latinamerika i en årrække.
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TEmA :

Korrupt er sådan et dejligt ord, man kan 
mønte på styrer, man instinktivt ikke bry-
der sig om. Ukraine var/er korrupt, hele 

Afrika er noget så korrupt, vi andre er det ikke. 
Efter at have hørt den samme etords-anklage uden 
større præcisering spandevis af gange begynder et 
tænkende menneske at spørge, hvordan korruption 
defineres og måles, og hvad den hænger sammen 
med, hvis den nu er så omfattende? Hvem deltager?

Definitionen af korruption har at gøre med misbrug 
af midler, der skulle komme almenvellet til gode, 
men som i stedet tilegnes af enkeltpersoner eller 
magtfulde kliker. Der er to parter, en aktiv og en 
passiv, den aktive er den, der betaler, den passive 
den, der modtager bestikkelsen. Men strengt taget 
kan modtageren godt tage initiativet, nemlig hvis 
vedkommende har noget at handle med. Man kan 
dermed sige, at korruption indebærer ulige trans-
aktioner: Den aktive part får noget, som den pas-
sive ikke vægter så højt, f.eks. adgang til udnyttelse 
af naturressourcer, der kan give store indtægter 
over tid.  Den dækker dermed situationer, hvor den 
passive part har monopol på tildeling af adgangen, 
men bruger det til egen vinding. Gøres summerne 
på hver side af ligningen op i nutidspenge, er de 
højst ulige, men det indebærer naturligvis, at der 
er andre, der lider eller ikke får de goder, de skulle 
have. Den forfordelte part er befolkningerne, der 
skulle nyde godt af statsindtægter eller bo i ro og 
fred i de områder, som store mine- eller landbrugs-
selskaber får lov til at udnytte, nogle gange med lov 
til nærmest at udplyndre dem.
Så markedsdominans og overtagelse af det offent-
liges ressourcer, om det er i undergrunden eller of-
fentlige selskaber, hænger klart sammen med den 
store korruption.
Det er svært at måle de skjulte omkostninger, da de 
udmøntes over tid og er ubestemmelige på forhånd. 
Nogle gange er magthavere villige til at give noget 
væk, der tilkommer almenvellet, uden selv at få be-
taling for det, fordi de faktisk mener at handle til 

offentlighedens bedste. Er det korruption? Hvis der 
er ulige interesser på spil, og den ene part løber med 
en fordel, evt. ved at foregive ikke-eksisterende ge-
vinster for andre, er det vel en del af korruptions-
komplekset.

Alt det diskuteres i artiklen ”Korruptionens politi-
ske økonomi”. Den tager endvidere fat på den sti-
gende tale om fænomenet siden 80’erne og spørger, 
om der er en sammenhæng med deregulering og 
privatisering. Det er der. Nu er korruption jo noget, 
der kun kan estimeres ved brug af mange metoder, 
der i tur og orden kan anfægtes. Transparency In-
ternational, der er den mest kendte organisation 
for sådanne målinger, vægter subjektive opfattelser 
af korrupt adfærd, ikke korruptionens pengemæs-
sige udtryk. På den måde bekræfter TI blot de fleste 
menneskers gennemsnitlige fordomme.

Nogle programmer i udviklingslande til bekæm-
pelse af korruption via slagordet ’god regeringsfø-
relse’ viser sig at have modsat effekt. De angår tit 
den lille korruption, der ikke diskuteres i artiklen, 
men som drejer sig om embedsmænds misbrug af 
magt over for egne borgere. Det er muligt, den er 
stigende i fattige lande, bl.a. sammenhængende 
med at lønningerne er så lave og leveomkostnin-
gerne stigende. Samt en bred accept af, at ’alle er 
alligevel korrupte’, så hvorfor ikke mig? Men når 
disse donorprogrammer har så ringe effekt, skyldes 
det, at de ikke tager fat i den store korruption – tit 
understøtter donorer faktisk udenlandske firmaers 
ressourceovertagelser – og ej heller forstår de fat-
tige landes dybtliggende politiske og økonomiske 
problemer, men blot kommer med mantraer om 
åbenhed, regnskabsaflæggelse og effektivitet.
”Penge og magt i Bruxelles” handler om EU-lobby-
isternes indflydelse gennem deres forbindelser til 
de centrale politikere og svingdøren mellem virk-
somhed og parlament/kommission. Ofte tilbydes 
politikerne senere jobs i de virksomheder, som lob-
byisterne repræsenterer. Det skaber en mistanke 



af Karen Helveg Petersen

?KORRUPTION ELLER 
NETVÆRK

om, at synspunkterne tilpasses inden efterlivet 
som eksparlamentariker eller ekskommissær. Der 
er endog eksempler på politikere, der bliver ansat af 
firmaer, hvis metoder de tidligere har stillet sig kri-
tisk overfor, som Emilie Turunen fra Danmark, der 
nu sidder i Nykredit. Pointen i artiklen er, at dette 
fænomen, plus bijobs, er mere giftigt end den egen-
tlige korruption, der er forbudt. Interessekonflikter 
indebærer, at en aktør har en åbenlys fordel i et be-
stemt udkomme af en sag eller lovgivning og derfor 
ikke burde være med i beslutningen. Da der ikke er 
klare regler på feltet, skal der meget til for at blive 
grebet i interessekonflikter. Det er f.eks. klart, at 
den slags konflikter kan være svære at påvise mht. 
en parlamentarikers deltagelse i generel lovgivning, 
for manges overbevisninger ligger i direkte forlæn-
gelse af deres egne interesser. OECD har alligevel 
foreslået en bredere definition, der inkluderer faren 
for eller udseendet af, at en beslutningstager har 
personlig lod i et bestemt resultat af en sag. 

Den sidste artikel i serien handler om ”grænse-
overskridende skattesnyd”. Det er et omfattende 
emne, for der kan være tale om personbeskatning, 
selskabsbeskatning, told og moms og meget mere. 
Disse fænomener er tæt forbundet med korrupti-
on, for ofte skal der smøres lidt hist og her for at få 
myndigheder til at acceptere skattepraksisser. Men 
ikke altid, nogle firmaer har så meget magt, at myn-
dighederne slikker dem op og ned ad ryggen. 
De penge, der sendes i skattely, er mange, og der 
findes ingen troværdig opgørelse over dem. Fra USA 
(der ikke er det værste land i den retning) har en 
forsker udregnet, at 120 milliarder dollars om året 
skulle have været betalt af selskaber, der er i skat-
tely. På globalt niveau er tabet i provenu fra person-
skat 190 milliarder dollars. Disse tal er lavt sat og 
inkluderer kun en brøkdel af den mistede virksom-
hedsbeskatning og i øvrigt heller ikke alle de riges 
muligheder for at unddrage sig. Omkring USD 540 
milliarder undslipper årligt ved fejlfaktureringer 
ved import og eksport mellem ulande og de rige 

lande, har en anden kilde udregnet. 
De rigtig rige kan selv flytte ind i det rene skattepa-
radis, evt. ved at købe et statsborgerskab. De penge, 
der ankommer til skatteøen med mange solskins-
timer, har ofte passeret fra oprindelseslandet gen-
nem en jurisdiktion med ’erhvervsvenlig’ skattelov-
givning og bankhemmeligheder. USA har skubbet 
på for at få nogle af de kendte hemmelighedskræm-
merlande til at udlevere bankdata om amerikanske 
borgere, men USA har det specielle træk, at det har 
global skattepligt for amerikanske borgere – i hvert 
fald skal de indlevere selvangivelse uanset, hvor 
de er. I modsætning til f.eks. Danmark, hvor kun 
ulovligt flygtede penge skal angives for danskere 
bosiddende i udlandet. En skattelybank kan så nok 
så uskyldigt sige, at den ikke kan vide, hvor pengene 
kommer fra!

Ingen tvivl om at fænomenet er stærkt stigende og 
endog så bekymrende, at EU nu vil tage fat på den 
specielle Luxemburg-finte. De mest udviklede lan-
des ’tænketank’, OECD, har lange studier og politik-
ker under forberedelse for at undgå undergravning 
af skattegrundlaget (base erosion) og profitflytning 
(profit shifting), men OECD har som sådan ingen 
magt. Landene eller relevante regionale eller in-
ternationale organisationer skal selv vedtage dens 
anbefalinger.

Så længe så gode muligheder for uselvangivne og 
ubeskattede midler eksisterer, så længe vil også en-
hver form for korruption have gode tider, for den er 
godt indsovset i skattely.

Korruption hænger sammen med netværk. Der skal 
forbindelser til for at unddrage, overtale, snylte og 
snyde i større stil. Det betyder naturligvis ikke, at 
alle netværk er korrupte.



Hvad er korruption?
Korruption kan defineres snævert som embeds-
mænds misbrug af offentligt hverv som en slags 
monopol, de selv kan få private gevinster ud af, 
f.eks. at de kun giver en tilladelse, hvis der er penge 
under bordet. Dette er et klart eksempel på korrup-
tion, for tilladelsen skulle gives ved at henholde sig 
til sagens retlige og materielle forhold. Der er na-
turligvis altid fortolkningsspørgsmål, og det er her, 
den lille frihedsgrad, der kan monetariseres, sniger 
sig ind. Eller der er tale om groft misbrug, hvor em-
bedsmænd klart overtræder deres mandat. 

I korruptionsteorien taler man endvidere om en ak-
tiv og en passiv part: den, der tilbyder betalingen og 
den, der modtager den. Den sidste er den passive 
part, men hov, er den passive ikke tit aktiv mht. at 
kræve betaling? Jo, helt klart.

Dette er temaer, der springer i øjnene, og som jeg 
vender tilbage til. Men lad os først anlægge et læn-
gere historisk perspektiv og give en bredere defini-
tion af korruption, der lyder på ’ekstrem immorali-
tet og depravation’. Det udvider begrebet, således at 
også den private sektor kan være korrupt.

Det er svært at bevise, om korruptionen er i vækst 
over de sidste ca. 40 år, for i sagens natur er data 
svære at finde. Men som det fremgår af artiklen om 
skattely, er der store ubeskattede summer i omløb, 
og man kan trække så mange mekanismer og ek-
sempler på skandaløs adfærd frem, at det tyder på 
underliggende systemiske problemer. 

Men for at komme problemet nærmere, må man 
kunne identificere nogle grundlæggende ændringer 
i samfundsforholdene, der fremmer korrupt ad-
færd. Der er klart tidsmæssigt sammenfald mellem 

privat overtagelse af offentlige ydelser og korrupti-
on. For at privatisere offentlige goder, så der kunne 
tjenes penge på dem, blev vejen derhen fedtet ind i 
private interessers dominans. 

Det er for upræcist at se den kraftigt stigende kor-
ruption som et produkt af ’globaliseringen’, men 
rigtigt er det, at den store korruption hænger sam-
men med transnationale private interesser, der 
trænger ind i nationale domæner. Det er jo et sim-
pelt faktum, at mange af verdens landes national-
produkter intet er at regne mod mastodonternes 
omsætning og profitter.

Privatiseringer
Fra 1980’erne blev privatiseringer af allerede fore-
tagne offentlige investeringer hyldet, og det i både 
udviklede og udviklingslande. Det blev foregivet, at 
private ejere ville passe bedre på de offentlige ak-
tiver i ikke mindst forsyningsselskaber samt sørge 
for, at de blev udbygget og forbedret, og at ydelser-
ne blev leveret effektivt. 

Infrastruktur, som offentligheden havde betalt for 
over tid, var faktisk mange steder mere værd, end 
køberne ville være ved. Dvs. typisk ville de ikke 
betale den fulde pris, men foretog en dobbeltbe-
vægelse: De kunne få den officielle pris ned ved at 
betale en klatskilling til den part, der var ansvarlig 
for godkendelsesprocedurerne. Samlet set blev det 
hele billigere. Det er den samme logik, der hersker 

KORRUPTIONENS POLITISKE ØKONOMI 
Korruption kan i bred forstand bestemmes som misbrug af offentlige og endog private midler – for så vidt som de 
implicerer en offentlig interesse – af enkeltpersoner eller specialgrupper til skade for almenvellet og ved at under-
grave de udstukne love og regler. Hvis det accepteres, at korruption er i stigning, er det vigtigt at knytte fænomenet 
sammen med de tendenser, der har fremmet den. Den stigende privatisering af offentlige ydelser falder sammen 
med væksten i underhåndsaftaler og -betalinger. Denne fortolkning går stik imod den gængse, der mener, at det 
er offentligt ansatte eller politikere, der presser det private erhvervsliv til at give penge under bordet for at få til-
ladelser og deslige. Hvor udskældningen for korruption har den ideologiske funktion at få den private sektor til at 
se uskyldig ud. Så måske er korruption egentlig mindre udbredt, end man forestiller sig, eller også er der tale om en 
generel tendens, hvor samfundets ledere er i ledtog med hinanden for at give den private sektor mere magt og lade 
det offentlige være afhængigt af private penge. Programmer for god regeringsførelse fremmer ofte den tendens, 
stik imod den erklærede hensigt. Artiklen gennemgår endvidere projekter til korruptionsbekæmpelse og viser deres 
begrænsede rækkevidde med Nicaragua som case. 

Af Karen Helveg Petersen

”
Det er svært at bevise, om 

korruptionen er i vækst over 
de sidste ca. 40 år, for i sagens 

natur er data svære at finde”
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i tildeling af tilladelser til olieudvinding: Et selskab 
er villigt til at smøre dem, der sikrer en aftale, hvis 
det kan få høj indtjening over tid, dvs. betale lavere 
skat end normalt forudset. Forløbet tager naturlig-
vis ofte indviklede former, for alle samfund har ud-
førlige konkurrence- og udbudsregler nu om dage. 

Ved at betale nogle håndører til udvalgte mægtige 
i især ulande for at få dem til at omgå retsregler 
eller procedurer kan den aktive part enten sikre 
sig at vinde udbudsrunder foran konkurrenterne, 
opnå fordelagtige aftaler om royalties og skatte-
betaling eller prøve at få nogle undtagelser fra for-
skellige regler. Miljøet kan jo også behandles mere 
eller mindre lempeligt. Er området helt nyt, f.eks. 
en udvindingsaftale om et hidtil uudnyttet mineral 
i et land med en svag minelovgivning og svage myn-
digheder, kan den aktive part selv være med til at 
forme regelsættet, nogle gange uden at skulle yde 
særlig meget under bordet. Betalingerne kan også 
tage form af støtte til en magthavers politiske or-
ganisation eller yndlingsprojekter. Senere hen, når 
et projekt er godt i gang, kan der være tale om di-
rekte snyd med de midler, der skal betales til staten. 
Det er den form for korruption, medierne taler om, 
når de f.eks. udtaler sig om Nigerias forsvundne 
olieindtægter med klicheer som: ”Pengene går i de 
forkerte lommer”.

Er der korruption i Danmark?
At Danmark er det mindst korrupte land i verden 
iflg. Transparency Internationals indeks, viser ikke 
andet, end at vi selv – og til en vis grad omverde-
nen – mener, vi ikke er korrupte, for det er opfat-
telser, der måles. TI foretager også temmelig lamme 
opgørelser i forhold til kriterier som åbenhed mht. 
finansiering af politiske partier og offentlighedens 
adgang til indsigt i forvaltningen, men det er kri-
terier, hvis betydning rykker sig fra land til land. 
Partifinansiering spiller f.eks. en større rolle for 
politikken i USA end i Danmark. Med andre ord: 
Transparency International er temmelig overfla-
disk.

Ifølge den bredere korruptionsdefinition skulle 
Danmark måske skubbes længere ned i korrupti-
onsindekset – selvom det drejer sig om en relativ 
placering, og der vel er få, der har helt rene hænder.

Danske privatiseringer i elsektoren kan illustrere 
problematikken. NESA-salget i 2002 havde to 
aspekter. Det ene var den pris, som de to bejlere 

DONG og ELSAM var villige til at betale. Var den 
høj nok? Det andet var, hvem der skulle have fortje-
nesten. Forbrugerne havde været med til at spare 
op i forhold til ’hvile-i-sig-selv’-princippet, hvoref-
ter forsyningsselskaberne selv skulle finansiere de-
res investeringer. Derfor var store formuer blevet 
opbygget. Svend Auken havde under Nyrup-rege-
ringen fået lavet en lov, der gik ud på at begrænse 
aktionærers gevinst ved et frasalg af forsyningssel-
skaber, bl.a. fordi forbrugerne havde bidraget til op-
bygning af kapitalen. Om ikke andet skulle staten 
have del i gevinsten på vegne af forbrugerne. Da 
alle og enhver vidste, at loven var møntet på NESA, 
gik den under navnet ”lex NESA”. Men under Fogh-
regeringen blev loven udhulet ved hjælp af snurrig 
jura, og Gentofte fik 1,7 milliarder kr. for sin aktie-
beholdning – langt mere end ventet og helt imod 
Aukens ånd – til at forgylde borgerne med. Tante 
Berlingeren skrev forbløffende kritisk om sagen:

”Der har været mange klumper i strømmen i 
overgangen fra elmonopoler til frit marked. De 
verserende sager, som alt efter udfaldet kan flytte 
adskillige milliarder i elselskabernes balancer, er 
blot et eksempel på, at elsektoren i dag er et mo-
rads af uklare regler og overgangsbestemmelser. 
I den situation er det også ganske logisk, at det 
var netop DONG, der åbnede spillet om NESA.”1

Nej, her er ikke tale om korruption, her nævnes blot 
de interesser, der kan give nogle blod på tanden til at 
lave snedige manøvrer. Pointen er, at senere forløb 
blev muliggjort af den måde, NESA blev håndteret 
på. DONG vandt over ELSAM, men efterfølgende 
blev Dong Energy skabt ved en sammensmeltning 
af DONG med ikke bare NESA, men også ELSAM 
og andre energiselskaber. Det er godt at holde det i 
hovedet, når man ser på sagen om Goldman Sachs’ 
køb af aktier i Dong Energy. 

Det er stadig ikke klart, hvordan udbuddet foregik 
i den sag. Der var vistnok en hasteannonce i en in-
ternational avis, men ikke noget større ønske om, 
at andre end GS skulle komme med tilbud. Der var 
allerede kontakter til GS før annonceringen. At der 
faktisk var andre interessenter, kom vist bag på fi-
nansministeriet. Goldman kunne se, at Dong var 

1 http://www.business.dk/diverse/nesa-salg-foelger-
manuskriptet, d. 8. september 2003, downloaded 
20.10.2014
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billigt til salg i forhold til sit potentiale – ja, faktisk 
var GS vel med til at fikse aktiekursen på Dong, der 
jo ikke er børsnoteret (endnu). GS foregav, at det 
tog en ’risiko’ – noget det ikke er kendt for, snarere 
manipulerer det risici – og fik oven i købet den dan-
ske regering bragt i uføre ved at holde skattemini-
steriet ude af forhandlingerne og narret den til at 
acceptere skattely for konstruktionen, så regerin-
gen kom til at fremstå selvmodsigende og usam-
menhængende. Hvis man ser på de lange linjer, 
ser man, at først skal større enheder skabes (Dong 
Energy). Derefter kan de gøre sig lækre for en privat 
ejer, der så sælger de uprofitable dele fra. 
Omstændigheder ved Goldman Sachs-købet ligner 
til forveksling korruption. For det er lysende klart, 
at den danske stat har solgt ud til underpris af al-
menvellets aktiver til fordel for privat kapital, der 
oven i købet sørger for, at penge tjent i Danmark, 
og som bør beskattes her, flygter ud af landet. Den 
eneste forskel er nok, at der ikke kom penge under 
bordet. Hvis alle lægger sig ned på forhånd, som de 
gør for GS, behøver selskabet ikke betale for det! 

Mere om Goldman Sachs’ magt. En radioudsen-
delse baseret på skjulte mikrofonoptagelser af en 
tidligere ansat i den amerikanske bankmyndighed, 
Federal Reserve Bank of New York (Fed NY), Carmen 
Sergarra, dokumenterer, hvordan tilsynet acceptere-
de Goldmans tvivlsomme adfærd.2 En episode drejer 
sig om et lån fra GS til Banco Santander, der i praksis 
blot var en midlertidig reduktion af Santanders pas-
siver, så det kunne leve op til kapitaldækningskrav. 
Altså ren camouflage. GS ønskede godkendelse af Fed 
NY, der ikke ville give den officielt, men alligevel fø-
jede sig efter GS. ”Where is he coming from?” spørger 
intervieweren Carmen Segarra møntet på en Fed-em-
bedsmands beskyttelse af GS. ”A place of fear”, svarer 
Carmen Segarra. Ærbødighed og frygt for den mæg-
tige blæksprutte, Goldman Sachs.

Men derfra og til korruption er der vel et stykke, 
vil mange indvende. Der kræves en direkte materiel 
fordel. Højprofilerede embedsmænd modtager nok 
ikke så meget mere end et måltid mad i ny og næ, 
men kontakterne er givtige. Når nye jobs skal deles 
ud i den lukrative del af erhvervslivet, kan points 
stående på ekspolitikere og højere embedsmænds 
netværkskonti indløses. Et af de sidste nye tilfælde 
er finansministeriets departementschef, David Hel-
lemann, der gik direkte til en post som Nordeas 
direktør i Danmark. Om han indkasserer fortidige 
tjenester, eller hans kontakter anses for nyttige, må 
stå hen, men direkte finanssektorerfaring havde 
han ikke, da han fik sit fine nye job. Siden fik vi Ka-

2 http://audio.thisamericanlife.org/jamamashouse/
ismymamashouse/536.mp3

ren Hækkerups spring til Landbrug & Fødevarer.3 
Det ligner et mønster og er i hvert fald dybt betæn-
keligt fra et demokratisk perspektiv.

Det kunne være interessant at se på de mange 
byggeskandaler. Er danske myndigheder bare in-
kompetente? Hvordan kunne AnsaldoBreda vinde 
kontrakter til 
cityringen, når 
man havde så 
dårlig erfaring 
med firmaet 
fra IC4-togene? 
Derudover har 
vi alle anlægssa-
gerne. Jo mere 
indviklet og for-
grenet det pri-
vate bliver med 
et hav af underentreprenører og selskabskonstruk-
tioner, jo sværere bliver det at gennemskue. Broer 
bliver ikke bygget til tiden eller er fejlbehæftede. 
Bagmandspolitiet har igen fat i byggebranchen for 
at lave ulovlige kartelaftaler. 

Penge har det stik modsat vand: de flyder opad. Hvis 
Danmark ikke er direkte korrupt i større stil, så er 
det i hvert fald befængt med kammerateri, venne-
tjenester, egenrådighed og underhåndsaftaler. 

Governance – god regeringsførelse
Det er kommet på mode at tale om governance (god 
regeringsførelse) i stedet for det mere simple gover-
nment (regering). Governance er et sæt af regler el-
ler luftige retningslinjer, der opstilles for den måde, 
stater agerer på. 

Tre kriterier nævnes for god regeringsførelse. I 
parentes står de engelske kodeord. Den skal være 
præget af gennemsigtighed (transparency), regn-
skabsaflæggelse skal foretages med ansvarlighed 
(accountability), og effektivitet skal tilstræbes 
overalt (efficiency og nogle gange også efficacy, der 
antyder gennemslagskraft). Det er naturligvis idea-
ler, enhver ordentlig regering må leve op til, men i 
forbindelse med governance-termen bliver ordene 
fremført så ihærdigt, at de dækker over, at praksis 
står i skærende kontrast til dem. 

3 David Rehling skrev d. 1. december 2014 under sig-
naturen dr i en leder i Information: ”Miljøkamp og 
miljøhad”: ”Karen Hækkerup søgte ved sin tiltræden 
[som direktør for L & F, red.] at dække sin ryg ved at 
erklære, at den nuværende socialdemokratiske re-
gering er bedre for landbrugets erhvervsinteresser, 
end den forudgående Venstre-ledede regering var. 
Er udsagnet sandt, kan det læses som en frygtelig 
tilståelse fra Hækkerup, der i 2013 var socialdemokra-
tisk fødevareminister. Måske gjorde hun sig allerede 
dengang lækker for landbrugslobbyen.”

”
At Danmark 

er det mindst 
korrupte land i 

verden iflg. Transparency 
International’s indeks, viser 
ikke andet, end at vi selv … 
mener, vi ikke er korrupte” 
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Selv i det ”transparente” Danmark er der nok af pro-
blemer med regeringsførelsen. Gennemsigtigheden 
mindskes ved stigende hemmeligholdelse af doku-
menter (jfr. den danske ’offentlighedslov’, der har 
begrænset borgernes ret til indsigt, og det i en tid, 
hvor intet kan holdes hemmeligt), og regnskabsaf-
læggelsen er det også så som så med. Betænk Rigs-
hospitalsskandalen, hvor læger brugte forsknings-
penge til privat luksus og det over en rum tid. Den 
slags muliggøres også af alle de mange nye systemer 
og fonde, der uddeler forskningsmidler. Hvordan 
kontrolleres private fondes donationer til ’projek-
ter’? Skal forskerne selv have direkte adgang til at 
bruge midlerne? 

Gennemsigtighed, ansvarlighed og effektivitet er 
så ønskværdige karakteristika ved regeringsførel-
sen, at mål som forbedring af forholdene for bor-
gerne, ligelig økonomisk udvikling osv. forsvinder. 
De tre kodebegreber bliver snarere mantraer end 
pejlemærker. Som sagt er det om noget deres mod-
sætning, der er stigende i verden, nemlig mangel på 
gennemsigtighed i regeringsførelsen, uklar brug af 
midler og omfattende spild af ressourcer på gr. af 
nytteløs kontrol eller anvendelse af dem på slet og 
ret prestigeprojekter. Effektiviteten bliver dermed 
det eneste nogenlunde veldefinerede parameter at 
orientere sig efter, og dér er præmissen, at den pri-
vate sektor er bedst.

Regeringsførelsesparadigmet og anti-
korruptionskampagner i ulande
Internationale organisationer som Verdensbanken 
og dens eftersnakkere, der alle er taget i ed under 
den såkaldte Washington-doktrin4, en populært 
sagt neoliberal tænkemåde, er mere hidsige end an-
dre til at udråbe korruption til at være en uretfær-
dig ’rentesøgning’ fra embedsmænds side. Altså de 
neoliberale ser embedsmænd som den aktive, ikke 
passive part. Sammenhængen mellem stigende ad-
gang til offentlige goder for private korporative in-
teresser, der underbetaler for dem, er underbelyst.

Artiklen ”Corruption and Governance: Contradic-
tory or Complementary? A Study on Social Rights” 
(ca. 2008) af Levent Atesglu og Ilkim Ozdikmenli 
fra det tyrkiske Dokuz Eylül universitet graver ned 
i, at selve regeringsførelsesparadigmet reducerer 
’regering’ til kontraktforhold, men kontrakten kan 
i sig selv være korrupt, siger de. Idet dette paradig-
mes fortalere påstår, at korruption stammer fra 
forne tider og har at gøre med statskammerateri, 
forsøges den stigning, der er er sket siden firserne, 
skjult. Et andet element er, at Vesten ses som ind-

4 Det påstås, at Washington-doktrinen (eller konsen-
sus) er et overstået kapitel. Filosofien er imidlertid 
ikke ændret, men nogle gange har modstand tvunget 
organisationerne til at fare frem med lempe.
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bygget mindre korrupt, ja, som en dydig model, de 
’korrupte’ lande bør lægge sig efter. 

Forfatterne argumenterer for, at ’god regerings-
førelse’ i virkeligheden dækker over den politiske 
form for den globale markedsøkonomi. ’God rege-
ringsførelse’ inklusive de tre hule mantraer bruges 
til at acceptere netværk og lobbyer, mens statsappa-
ratet undermineres. I ulande ses administrationen 
som tvivlsom og inficeret med karakteristika, der 
opfattes som positive, når de udøves i den private 
sfære i de rige lande: egeninteresse og jagten efter 
opskruet løn.

I vores del af verden er begrebet ’institutionel 
økonomi’ blevet slået til mønt. Det anvender mi-
kroøkonomiske forestillinger om ’agenterne’ (i sig 
selv et begreb fra den neoliberale skuffe), der skal 
handle i principalens, dvs. ejerens, interesse, men 
ikke altid gør det. En offentligt ansat kan ses som 
agent, mens staten er principal. Ved brug af insti-
tutionel økonomi kan man 
på den ene side erkende, 
at embedsmænd handler i 
deres egen interesse, og på 
den anden side konkludere, 
at for at opføre sig ordent-
ligt og tjenstligt må de have 
bonusser og incitamenter. I 
gamle dage fik de deres løn og pension og skulle til 
gengæld arbejde i arbejdstiden i almenvellets inte-
resse og i forhold til love og regler. Nu skal de lave 
politikker og have ekstra penge for at arbejde. Det 
er klart, at det så drejer sig om at please de overord-
nede, der beslutter, hvem der skal have bonusser. 
Den private sektors tankegang bliver budt velkom-
men i den offentlige, et af elementerne i definitio-
nen af konkurrencestaten.

Det samme fænomen ses som entydigt negativt, 
når det kommer til ulande, for der fører agenternes 
egeninteresse til korruption, uha. I de rige lande 
skal den samme type agenter have resultatløn!

Marked og demokrati i Det globale Syd
Samtidig med at markedsøkonomi, dvs. i praksis 
en sætten statsligt dreven virksomhed på skrump 
samt privatiseringer af offentlige aktiver, blev 
trumfet igennem, skulle Det globale Syd demokra-
tiseres. Frie valg skulle afholdes og regeringen base-
res på et legitimt valgt parlament (eller dets flertal) 
og stå til ansvar for sine gerninger. Bevillinger og 
skatter skulle vedtages af folkets repræsentanter og 
ordentlige finanslove fremlægges hvert år. Alt dette 
eksisterede i forvejen på papiret, men der var tit rod 
i udførelsen. 

Demokratiet selv blev underkastet udenforståendes 
opfattelser af, hvad det skulle levere, nemlig at give 

forrang for den private sektor. De regimer, der ikke 
ville privatisere for enhver pris, sås som modstan-
dere af fremskridt og bundne til forældede ’stats-
baserede’ udviklingsmodeller osv. Demokratiet blev 
omfortolket til at hænge sammen med frit valg på 
alle hylder, snarere end samfundets kollektive ad-
gang til at bestemme brugen af dets ressourcer. 
Især var naturligvis fagforeninger farlige kollekti-
vistiske reminiscenser. Mange aktører hoppede på 
den vogn og sørgede for at rage nogle smuler til sig 
fra de riges bord.

Internationale organisationer har gennemtrumfet 
mange love ved at presse lovgiverne og har dermed 
selv været med til at gennemhulle det spirende 
demokratiske apparat. Parlamenterne spiller en 
afgørende rolle for bedre budgetplanlægning og 
overholdelse, og donorerne lægger pres på dem og 
regeringerne for at styre finanserne og vise, at de 
kommer det rigtige sted hen og er brugt fornuftigt. 
Der er fremskridt, især på gr. af nye IT-systemer, 

men også hele tiden 
tegn på bagslag, og 
det ifølge Verdens-
bankens egne må-
linger. Da modta-
gerlandene gerne vil 
have donorpengene, 
må de vise deres vil-

lighed på dette felt, men kan til gengæld reagere 
mod ’Vesten’ på andre områder. såsom ved at intro-
ducere en aggressiv lovgivning på vestlige ’værdi-
områder’ såsom homoseksuelles rettigheder. 

I fattige lande har afmonteringen af staten fun-
det sted samtidig med, at det forlangtes, at staten 
skulle bruge sine ressourcer bedre og udvikle sine 
investeringer inden for de vigtigste sociale sektorer 
som undervisning og sundhed, den såkaldte fattig-
domsstrategi. Dette er naturligvis selvmodsigende. 
En stærk stat er nødvendig i alle fattige lande, hvis 
ressourcer skal bruges i almenvellets interesse. 

Sierra Leone, Liberia og Guineas mangel på evne 
til at håndtere ebola-epidemien vidner bl.a. om en 
mislykket sundhedspolitik, for dér og andre steder 
er der faktisk brugt midler på opbygning af sekto-
ren. Strategien om at opbygge et bredt sundheds-
væsen er imidlertid blevet undermineret, dels af 
globale vertikale programmer støttet af store priva-
te velgørenhedsorganisationer som Bill & Melinda 
Gates Foundation, der vil se klare resultater, dels af 
tusindårsudviklingsmålene, der i sin påståede iver 
efter at bekæmpe fattigdom var helt fokuserede på 
udvalgte sundhedsopgaver som specielle vaccinati-
onsprogrammer eller bekæmpelse af bestemte syg-
domme. 

”
Penge har det stik modsat 

vand: de flyder opad”
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Alle disse modsætninger har især én konsekvens. 
Kombinationen af indskrænkning af statsappara-
tet på den ene side og kravet om, at det skulle stå 
for udbygning af sociale sektorer på den anden, har 
ført til stigning i autoritære og autokratiske regi-
mer. Hæren og politiet bliver de mest levedygtige 
dele af staten. De bakker op om den egenmægtige 
præsident, der betjener sig af et håndholdt parla-
ment og embedsmænd, der opfører sig som anti-
korruptionskrigerne forventer: prøver at hytte 
deres eget skind og skrabe en fordel til sig her og 
der. Da der også er lagt låg på lønstigningerne, og 
lønningerne i forvejen er lave, forstærkes disse ten-
denser. For at undgå at blive taget med fingrene i 
kagedåsen, stiller embedsmændene gerne op og 
hylder præsidenten og al hans væsen. 

Når nu korruption ses som et statsligt problem, 
må stater naturligvis overvåges. Dette har været 
med til at styrke organisationer som Verdensban-
ken, der aldrig er bleg for at udtale sig om staters 
uheldige praksisser mht. måden, de omgår den 
private sektor på. Hvis den private sektor havde 
mere magt, ville effektivitet fremherske, underfor-
stås. At korrupte praksisser hænger sammen med 
profitjaget, nævnes ikke. Kun på det allersidste er 
vennerne i Verdensbanken begyndt at indrømme, 
at private interesser kan være korrumperende. Men 
dens egne handlinger er jævnt hen med til at frem-
me misbrug.

Med så megen vind i sejlene for den private sek-
tor kan man også forstå, hvordan den går videre 
fra krav om reformer/reduktion af centraladmini-
strationen og ’staten’ i al almindelighed til at sætte 
spørgsmålstegn ved retssystemet og domstolene. 
ISDS-domstole (investor-mod-stat tvistbilæggelse) 
er den logiske fortsættelse af tankegangen. Private 
transnationale interesser vil ikke finde sig i en en-
kelt stats retssystemer, nej, de kræver deres eget. 
Ikke engang EU’s er godt nok, som vi kan se i for-
handlingerne om TTIP-aftalen (det transatlantiske 
handels- og investerings-’partnerskab’). Tankegan-
gen griber ned i regelsættet, der skal indrettes, så 
private firmaer kan bestemme deres egne aktivite-
ter, og hvis regeringer ikke vil give dem de tilladel-
ser, de kræver, vil de stævne dem. Hvis regeringer 
laver love om til skade for private interesser, skal de 
kompenseres for fremtidige (fiktive) tab.

Valco i Ghana. Truslen om den form for voldgifts-
sager har plaget udviklingslande i mange år. I Ghana 
indgik aluminiumsselskabet Valco (90 % Kaiser Alu-
minium, 10 % Alcoa), der var støttet af amerikanske 
eksportkreditter, en aftale med den ghanesiske stat i 
1967 om køb af billig elektricitet fra det netop byg-
gede vandkraftanlæg ved Akosombo-dæmningen, der 
også havde fået international støtte. 30 år senere 
havde Ghana selv brug for elektriciteten eller for at få 
en ordentlig pris for den i det mindste. Men de ame-
rikanske ejere ville ikke betale mere og henviste til en 
anden kontrakt med generelle betingelser, der havde 
en 50-årig løbetid. De krævede skiftevis voldgift og 
truede landet på andre måder. Til sidst overtog den 
ghanesiske stat aluminiumsværket, der enten ikke 
fungerer mere eller kører på stærkt nedsat kapacitet.

Endnu værre er faktisk, at det accepteres, at stater 
kan bindes kontraktmæssigt for langt længere tid, 
end noget parlament er valgt for. På den måde un-
dergraves parlamentets autonomi. I praksis bliver 
det sværere at ændre en kontrakt end grundloven. 
Behøver man at minde om Nordsøolie-aftalen?

God regeringsførelse og anti-korruption i 
Nicaragua
En artikel beskriver disse processer i Nicaragua.5 
Den liberale Arnoldo Alemán blev valgt til præsi-
dent i 1997 efter Violeta Chamorro, den første og 
nogenlunde sympatiske præsident, der var kommet 
til magten efter afslutningen på den opslidende 
borgerkrig i 1990.

Opmuntret af snak om frie valg og videre frem-
skridt blev enorme pengesummer smidt ind på at 
styrke statsapparatets funktionsmåde, samtidig 
med at privatiseringer skulle finde sted. Den inte-
ramerikanke Udviklingsbank (IADB) satte næsten 
USD 200 millioner ind på at styrke de finansielle og 
institutionelle rammer for regeringsførelsen. Ver-
densbanken havde et USD 20 millioner projekt, der 
gav teknisk assistance til økonomisk management, 
USAID havde et program for at forbedre retssyste-
met og god regeringsførelse, og derudover var Da-
nida, UNDP og Taiwans regering medspillere. Det 
blev naturligvis også foregivet, at programmerne 
var succesrige. Orkanen Mitch, der ramte i 1998, 
kunne bruges til at forklare, at fremskridtene var 

5 Brown og Cloke (2005)

”
Opmuntret af snak om frie valg og videre 
fremskridt blev enorme pengesummer smidt ind 
på at styrke statsapparatets funktionsmåde, 

samtidig med at privatiseringer skulle finde sted”

31 Det Ny Clarté #26 — februar 2015



så få. Hvis man accepterer, at i hvert fald nogle af 
delmålene af disse programmer var fornuftige nok, 
må man konstatere, at de ikke har haft vedvarende 
effekt. Alemán blev anklaget for korruption, da 
han forlod præsidentembedet og blev i 2003 idømt 
20 års fængsel. Senere indgik han en strategisk al-
liance med den nuværende (og tidligere, fra 1979-
90) sandinistiske præsident, Daniel Ortega, så han 
(Alemán) slap ud af fængslet, og i 2009 frikendte 
Højesteret ham for korruptionsanklagerne. 

Ud over de generelle governance-programmer blev 
anti-korruptionstiltag (såsom oprettelsen af en 
national integritetskomité) sat i gang i Alemáns 
regeringstid. Donorerne begyndte at rose Alemán 
(og sig selv) hæmningsløst. Jeg erindrer, at Alemán 
sørgede for at koncentrere donormidler til f.eks. 
decentralisering i en fond, der blev administreret 
af hans eget kontor. På den måde kunne han kom-
binere nær adgang til midler med en paternalistisk 
uddeling af penge til kommunerne. Denne koncen-
tration omkring præsidentembedet er, som sagt, 
karakteristisk for de modsatrettede processer, der 
sættes i gang, når staten skal blande sig i mindre, 
men samtidig ’levere’ mere effektivt. En anden erin-
dring er, at den danske ambassadør tog nogle slag 
med Alemán især om en rigsrevisor, der tog sit job 
for bogstaveligt for Alemáns smag og derfor blev 
smidt i fængsel i en tid. 

På samme tid priste de internationale organisatio-
ner landets fremgang6. Brown & Cloke kommente-
rer:

”Med andre ord, præsidenten for IADB roste de 
mest korrupte medlemmer af Nicaraguas rege-
ring for fremlæggelsen af en lov, der havde den 
stik modsatte effekt af, hvad han hævdede den 
havde; derved demonstrerede han enten en yn-
kelig mangel på forståelse for dynamikken i ni-
caraguansk politik eller en skrigende mangel på 
interesse for resultatet af de institutionelle refor-
mer, der blev finansieret af hans organisation.7” 

Forfatterne mener, at problemerne til dels blev 
gjort værre af donorpenge (f.eks. var pengene til 
at rydde op efter Mitch lette at få fat i), dels at do-
norerne ignorerede problemerne, fordi de lod sig 
spise af med tomme erklæringer, men at hele pro-
blemstillingen befinder sig på et andet plan, nemlig 
i landets eget ’system’. Private og offentlige interes-
ser har længe omfavnet hinanden. Man kan tilføje, 
at en svag stat som Nicaragua er billigt til salg for 

6 Jeg (KHP), forfatter af denne artikel, arbejdede i IADB 
fra 1986-92. Mit personlige kendskab til Nicaragua 
stammer dog fra senere tids projekter.

7 Brown & Cloke (2005: s. 17) (egen oversættelse fra 
engelsk).

udenlandske interesser, og at dette netop blev hjul-
pet på gled af donorerne, der altid fremhæver be-
tydningen af udenlandske investeringer.

Konklusion
Som termen ’korruption’ bruges, er det en forsvars-
mekanisme for de stærkeste. Multinationale kalder 
den elite i de lande, de slår sig ned i, for korrupte, 
fordi de selv ødelægger den. Problemet er en stadig 
udhuling af alle offentlige systemer og modarbej-
delse af opbygning af stater (’nation building’). Mid-
lerne er overfladiske besværgelser om ’good gover-
nance’ uden bund, anti-korruptionskommissioner, 
der afløser anti-korruptionsudvalg etc. En styrkelse 
af regeringsapparatets systemer til styring af sta-
tens finanser hjælper i den anden retning, men nye 
misbrug kan altid finde vej. Nye systemer og insti-
tutioner gør det ikke. Jeg har selv set, hvordan of-
fentligt udbud skal styrkes i de fransktalende lande 
i Vestafrika – i øvrigt på fuldstændig identisk facon 
– ved at skabe stadig flere kontrolled i processen. Så 
er der flere til at skændes om og dele byttet. Bliver 
arbejdet udført bedre? I Danmark har vi så sande-
lig også mange regler om udbud, EU og lokale, men 
byggeskandaler breder sig. Så længe det drejer sig 
om at tjene så meget som muligt, og konkurrencen 
hele tiden skærpes, vil misbrug og dårligt arbejde 
øges.
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Penge og magt i Bruxelles

 

Man kan købe sig til indflydelse i EU-institutionerne, og politikere 
kan tjene på påvirkningsindustrien. Men det store problem er ikke 
korruption. Grænsefænomenerne er langt vigtigere.

Af Kenneth Haar

I marts 2011 blev 60 EU-parlamentsmedlemmer 
ringet op af en lobbyist med et godt tilbud. De 
blev hver især tilbudt en plads i en bestyrelse for 

en investeringsfond formedelst et rundhåndet ho-
norar. Med pladsen fulgte en forventning om lidt 
bistand med konkrete ændringsforslag til et forslag 
om regler for finansvirksomheder – et forslag, der 
var på vej gennem parlamentet netop på dét tids-
punkt. Af de 60 accepterede 14 at mødes med lob-
byisten for at diskutere det årlige honorar på ca. 
750.000 kroner. Tre gik planken ud. 

Desværre for de tre var lobbyisten i virkeligheden 
undercover journalist for den britiske avis The Sun-
day Times, og hele manøvren handlede om at afsløre 
korruption i Europa-Parlamentet. Historien indtog 
forsider i hele Europa, og optog Europa-Parlamen-
tet i flere måneder. For en tid var der konsensus 
om at stramme reglerne for lobbyisters arbejde, og 
der blev taget et par små skridt fremad mod større 
åbenhed om parlamentarikernes omgang med dem.
Hele vejen rundt tog politikerne afstand fra de tre 
misdædere, og deres politiske liv var forbi med ét 
slag. Sloveneren Zoran Thaler blev idømt en fæng-
selsstraf på to et halvt år i, østrigeren Ernst Strasser 
fik tre år, mens rumæneren Adrian Severin slap for 
fængsel, men levede et liv i politisk isolation, indtil 
han forlod parlamentet i forbindelse med valget i 
2014.
Historien er en af de saftigste fra de senere år, og 
for nogle fremstår den som et ypperligt eksempel 
på, at man kan købe sig til indflydelse i EU. Men 
selvom det er en kulørt skandalehistorie, så er af-
færen ikke et særlig typisk eksempel på, hvordan 
penge giver indflydelse på politikere i EU’s hovedby, 
og heller ikke typisk for, hvordan politikeres pri-
vate økonomiske forhold får en politisk rolle. For 
at komme pengenes betydning nærmere, skal man 

snarere kigge på parlamentarikernes bijobs og på 
”svingdøren”, dvs. når en ekspolitiker bliver lobby-
ist (eller omvendt).

Lovforslag pr. stedfortræder
Det skandaløse ved Sunday Times’ afsløringer var 
den direkte sammenhæng mellem konkrete æn-
dringsforslag til en bestemt EU-lov og en høj løn for 
en lille indsats i en bestyrelse. Penge for indflydelse. 
Det er korruption, og det er forbudt, og alene der-
for næppe særlig 
udbredt. Men der 
er andre kanaler, 
der gør det muligt 
for private virk-
somheder, bran-
cheorganisationer 
og lobbyister at 
gennemføre lig-
nende operationer 
i stor skala – uden 
at bryde reglerne. 
Det er nærmest 
hverdag i Bru-
xelles, at politikere 
fremsætter for-
slag, der er skrevet 
af lobbyister.

Når der nu og da gennemføres undersøgelser af, 
hvor mange af ændringsforslag til et konkret lovfor-
slag, der oprindeligt er udformet af erhvervslivets 
lobbyister, er det tit skræmmende resultater, der 
fremkommer. I kølvandet på Sunday Times-skan-
dalen undersøgte Corporate Europe Observatory 
en række EU-parlamentarikeres forslag til en lov 
om spekulative finanspapirer (derivater) og fandt, 
at mange havde udformet dem i samarbejde med 

”
Det 

skandaløse 
ved Sunday 

Times’ afsløringer 
var den direkte 
sammenhæng 

mellem konkrete 
ændringsforslag 

til en bestemt EU-
lov og en høj løn 

for en lille indsats 
i en bestyrelse”
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finansvirksomheder – banker eller investeringsfon-
de ii. Omtrent på samme tid vurderede en rådgiver 
for den grønne gruppe i parlamentet, at ca. 900 af 
1.600 ændringsforslag til en lov om kapitalfonde og 
investeringsfonde var skrevet af lobbyister. Et tred-
je eksempel er et forslag om databeskyttelse, hvor 
både banker, internetfirmaer og en række arbejds-
giverorganisationer var umådeligt aktive og gen-
nemførte en velkoordineret kampagne for mindre 
databeskyttelse. De fik mange politikere til at spille 
med. En belgisk politiker, tidligere EU-kommissær 
Louis Michel, blev taget i at fremsætte et meget 
højt antal ændringsforslag, der reelt var skrevet af 
lobbyister fra arbejdsgiverorganisationer, måske 
mellem 80 og 90 iii. En tysk ekspertgruppe gik til 
bunds i sagen og fandt, at mange politikere var pa-
rate til at fremsætte erhvervslivets forslag uændret. 
På dansk side var Morten Løkkegaard og Jens Ro-
hde, begge fra Venstre, i førerfeltet af politikere af 
denne type iv.

Mange bijobber
Denne form for tjenstvillighed eller politisk affini-
tet med erhvervslivets store spillere kan man ikke 
forhindre. Men hvis samme politikere er på løn-
ningslisten hos en virksomhed, hvis ærinde de går 
politisk, begynder det at blive betænkeligt og brin-
ger os tæt på Sunday Times-skandalen. 

For nyligt offentliggjorde organisationen Transpa-
rency International en database over EU-politiker-
nes bijobs, og den viste, at mange politikere har an-
dre lønnede kasketter. Ifølge organisationen tjener 
mindst 175 EU-politikere ikke mindre end 3.800 
kroner om måneden på andre jobs, 12 tjener mere 
end 75.000 kroner om måneden ved siden af, og i 
alt beløber MEP’ernes sideindkomster sig til et sted 
mellem 43 og 136 millioner kroner om åretv. I alt 
har Transparency International fundet 398 MEP’er 
med bijobs, lige over halvdelen.

Posterne er selvfølgelig ujævnt fordelt, idet ca. halv-
delen slet ikke har et bijob, mens andre har mange 
jern i ilden. En enkelt politiker har endda opgivet 
at have hele 68 poster ved siden af sit arbejde som 
politiker.

Set i lyset af den store indflydelse, lobbyister bevi-
seligt har på den politiske proces i EU-institutio-
nerne, herunder deres evne til at få deres forslag til 
afstemning, er de tal alarmerende.

Betænkelige bijobs
Der findes endnu ingen grundig undersøgelse af 
sammenhængen mellem bijobs og politisk adfærd 
i EU-parlamentet, men der er rigeligt med eksem-
pler på politikere, som agerer politisk på en måde, 
der flugter med deres sidebeskæftigelse. Tag f.eks. 
Anne E. Jensen, som i sin tid som EU-parlamenta-

riker for Venstre også sad i bestyrelsen for Nordea 
Invest og nu og da arbejdede med sager, som Nor-
dea har en klar interesse i, såsom en debat om skat 
på finanstransaktionervi. Eller Bendt Bendtsen, der 
sidder i Danske Banks repræsentantskab og somme 
tider gennemfører aktiviteter i parlamentet, som 
vedrører bankens interesseområdevii. Det ser ingen 
af dem noget problem i.viii

Men en politiker med mange kasketter risikerer 
at havne i en interessekonflikt, hvor han eller hun 
overvejer, om firmaet, som betaler rundhåndet for et 
lille bijob, også skal have assistance i parlamentarisk 
regi. Og uden regler til at lægge en dæmper på den 
slags, havner vi let i en elegant udgave af Sunday 
Times-skandalen. Der er givetvis eksempler på 
politikere, der kan holde de forskellige kasketter 
adskilt, men den internationale definition af 
interessekonflikter, udviklet i OECD’s regi, handler 
ikke alene om faktiske, uigendrivelige og beviselige 
konflikter, men også om situationer, hvor der 
”tilsyneladende” er fare for en interessekonfliktix. 
Det dækkes ikke af de eksisterende regler.

Svingdøren
Det andet fænomen, som bringer politikernes pri-
vate økonomi i nærkontakt med pengestærke lob-
byister, er ”svingdøren”. Svingdøren dækker over 
det fænomen, at politikere eller højtstående em-
bedsmænd forlader deres poster og i stedet indta-
ger stillinger blandt virksomheder med en politisk 
dagsorden. Eller de går direkte ind i lobbybranchen 

(eller den modsatte vej). Det er der flere problemer 
i. Bl.a. kan en virksomhed eller et lobbyfirma på 
den måde skaffe sig adgang til informationer eller 
til personlige netværk, der er samlet og opbygget i 
kraft af et tillidshverv. 

”Svingdøren” roterer livligt i Bruxelles. Myldreti-
den ved døren indfinder sig en gang hvert femte år, 
når Europa-Parlamentet skiftes ud efter et valg, og 
Kommissionen udpeges på ny. I forbindelse med 
udskiftningen i 2010 gik fem ekskommissærer ud af 
13 over i stillinger i store private virksomheder eller 
lobbyfirmaer, der kunne siges at indebære interes-
sekonflikter i forhold til deres tidligere positionerx. 
Den mest omtalte sag var dog om den tidligere ty-
ske Kommissær, Günter Verheugen, der startede sit 
eget lobbyfirma, The European Experience, i april 
2010 umiddelbart efter sin tid som Kommissær. 

”
Svingdøren dækker over det 
fænomen, at politikere eller 

højtstående embedsmænd 
forlader deres poster og i stedet 

indtager stillinger blandt virksomheder 
med en politisk dagsorden”
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”
i alt beløber MEP'ernes 
side-indkomster sig til 
et sted mellem 43 og 

136 millioner kroner om året”

Medstifter var hans tidligere departementschef, Pe-
tra Erler. En anden sag handlede om Kommissæren 
for det indre marked, som søgte over i virksomhe-
der, han tidligere havde haft ansvar for at regulere 
– herunder banken BNY Mellon og Ryanair.

Også blandt EU-parlamenta-
rikere er der en strøm fra det 
parlamentariske sæde til lob-
byfirmaer. Efter valget i 2009 
gik konservative Christian 
Rovsing til lobbyfirmaet Cabi-
net DN, mens Venstres Karin 
Riis Jørgensen valgte Kreab 
Gavin Anderson. I denne om-
gang, i 2014, har socialdemokraten Britta Thomsen 
valgt at starte sit eget lobbyfirma, for som hun siger; 
”Jeg kender jo alt og alle hernede og har siddet med 
en række energidirektiver og forskningsprogram-
mer.” Hendes partikammerat Emilie Turunen valg-
te, overraskende for mange, at indtage stillingen 
som lobbychef for den danske storbank Nykredit. 
Turunen hørte ellers til koret af forargede, da hun 
selv trådte ind i EU-parlamentet, og andre trådte ud 
i lobbybranchen. Som det hed i en Twitter-besked 
fra hendes hånd ”er forarget over at ekskommissæ-
rer scorer kassen som lobbyister for store banker og 
virksomheder!”xi

Politisk karriere som salgsvare
Noget skal de jo leve af, kunne man indvende. Men 
det er ikke ligegyldigt, hvad de vælger at leve af, set 
med demokratiske briller. Politikere, som på den 
ene eller anden måde træder i lobbyisters tjeneste 
efter endt periode, hvad enten det er i et decideret 
lobbyfirma eller i en brancheorganisation eller virk-
somhed med politiske interesser i parlamentet, om-
sætter de erfaringer, de har kunnet høste i kraft af 
et valgt politisk mandat, til redskaber i økonomiske 
særinteressers tjeneste. 

Og så er der et andet aspekt: Deres vælgere kan få 
den djævelske tanke, at de allerede som politikere 
arbejdede på at gøre sig fortjent til en stilling som 
lobbyist eller rådgiver i tiden efter politikerlivet. Da 
Europa-Parlamentet blev skiftet ud i 2014, hand-
lede en af de prominente svingdørssager om en me-
get indflydelsesrig brite, formanden for udvalget for 
økonomi og finans, den liberaldemokratiske Sharon 
Bowles. Hun blev hurtigt ansat af London Stock Ex-
change, en virksomhed, hun havde haft nærkontakt 
med under behandlingen af mange store sager i sin 
tid som parlamentariker. Ofte slog hun et slag om 
London og spiste frokost med den øverste chef for 
virksomheden, ikke mindst når der var sager under 
behandling, som de havde interesser ixii. Det så jo ud 
til, at der kunne være en sammenhæng mellem ud-
nævnelsen og hendes meriter som politiker, og det 
er en uskøn cocktail med implikationer for, hvordan 
det parlamentariske demokrati fungerer.

Hvad angår hendes vælgere kan man indvende, 
at Sharon Bowles aldrig har lagt skjul på, at hun 
helst går finanssektorens ærinde. I andre tilfælde 
kan vælgerne få en slem overraskelse. Det må have 
været tilfældet, da Emilie Turunen, der gennem 
sin politiske karriere gerne har villet kendes for 

sin kritik af finanssektoren, 
valgte netop Nykredit som 
næste holdeplads. Selv siger 
hun, at der ikke er nogen mod-
sætning, og at hun også i sin 
tid som politiker arbejdede for 
”…at styrke den danske real-
kredit, så jeg mener ikke, der 
er nogen konflikt mellem mit 

politiske arbejde, og mit nye arbejde i Nykredit.”xiii 

Men det er næppe sådan, hendes vælgere opfattede 
det.

Netværk til salg
Det gælder, som det fremgår, for tidligere MEP’er 
såvel som tidligere kommissærer, at deres netværk 
er en god salgsvare. Som reglerne er i dag, er det 
fuldt legalt, og mange vil sikkert også mene, det er 
legitimt, at forhenværende politikere eller embeds-
mænd kan indtage poster i lobbybranchen eller i en 
virksomhed, hvor de kan tjene en komfortabel løn 
på at kunne ringe og få et møde i stand med beslut-
ningstagere med deres mere eller mindre personlige 
og politiske omgangskreds som redskab. Men græn-
sen mellem denne type service fra et lobbyfirma, og 
skandaler, som har rystet EU-institutionerne i de-
res grundvold, er faktisk hårfin. 

I oktober 2012 åbnedes et kapitel i EU-kommissi-
onens historie, den helst havde været fri for. Iføl-
ge en svensk tobakslobbygruppe Swedish Match, 
havde en maltesisk forretningsmand Silvio Zammit 
tilbudt at arrangere møder med EU-kommissær 
Dalli med henblik på at få denne til at svække sit 
forslag til direktiv om tobaksprodukter. Pris for at 
få møder i stand: ca. 440 millioner kroner. Zammit 
kendte angiveligt Dalli godt – og det var hans styrke 
i situationenxiv. Swedish Match takkede dog nej og 
indberettede i stedet sagen til EU’s anti-korrupti-
onskontor OLAF, og kort tid efter blev Kommissær 
Dalli tvunget til at gå af. Det er faktisk aldrig bevist, 
at Dalli var i ledtog med Zammit, og der er mange 
åbne spørgsmål i den sag. Men det er ikke det af-
gørende. 

Det afgørende her er, at Zammit for så vidt bare 
gjorde det, som en skov af tidligere politikere og 
tidligere embedsmænd gør til dagligt: De får penge 
og tit mange penge for at skabe forbindelse mellem 
virksomheder med interesse i at påvirke de politi-
ske beslutninger og de centrale politiske skikkelser, 
som kan flytte noget, og måske vil gøre det, hvis 
man trykker på de rigtige knapper.
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Korruption og politik
Penge betyder meget i EU-politik. I de seneste 20 
år er lobbyindustrien i omegnen af EU-institutio-
nerne vokset fra en ubetydelighed til en styrke på 
over 20.000 lobbyister, der til daglig arbejder på at 
påvirke beslutningerne. Med dem er penge rykket 
ind som en afgørende faktor, en magtfaktor. Vejene 
mellem lobbyisternes penge og politikernes private 
økonomi krydses ofte gennem bijobs og gennem 
svingdørsfænomenet, og det har nogle implikatio-
ner for den politiske beslutningsproces, for demo-
kratiet. 

Penge kan rykke ind og blive udslagsgivende på di-
skrete måder. Det er ikke nødvendigvis det samme 
som korruption, og for det meste er det ikke. Det 
ville da også gøre problemet mindre, for det er for-
budt. Det ved en østrigsk og en slovensk EU-poli-
tiker kun alt for godt. De sidder i skrivende stund 
i fængsel, fordi en journalist, der udgav sig for at 
være lobbyist, en dag ringede dem op og tilbød dem 
en masse penge for en lille tjeneste. Mens de sidder 
og skammer sig, kan mange andre i princippet gøre 
næsten det samme som dem, men gennem mere di-
skrete og velansete kanaler. Uden at det betragtes 
som andet end en del af det almindelige politiske liv 
i EU-institutionerne.
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”
De virale netværk hjælper 
skatteunddragelse snarere 
end det modsatte. IT-

systemer giver mulighed … for 
fantasifulde selskabskonstruktioner 
af en type man knap nok kan forstå”

Indledning

De frie kapitalbevægelser har muliggjort 
omfattende skatteunddragelse og direkte 
snyd. International handel er også sin egen 

guldgrube for fikum-dikum. Man kan overfakturere 
og underfakturere, det første typisk ved import 
og det sidste ved eksport, men der er også kryds-
situationer. Alt det gør, at statskasserne i både u- 
og overudviklede økonomier lider tab i forhold til 
lovgivningen og dens intentioner. De rige muntrer 
sig i skatteparadiser, og der gøres meget for at til-
trække dem. 

Skatteunddragelse (på engelsk: tax avoidance) er 
på kanten til det ulovlige, mens skattesnyd (på en-
gelsk: tax evasion) er en tak 
værre, nemlig en omgåelse af 
reglerne ved at skjule penge 
eller direkte fifle, dvs. fæno-
menet nærmer sig regulært 
skattesvig. Denne sondring 
nævnes kun for fuldstændig-
hedens skyld, for der er gli-
dende grænseovergange mel-
lem unddragelse og snyd.

De virale netværk hjælper skatteunddragelse sna-
rere end det modsatte. IT-systemer giver mulighed 
for kontrol, men også for fantasifulde selskabskon-
struktioner af en type, man knap nok kan forstå. 
Den amerikanske sikkerhedstjeneste NSA synes 
heller ikke at have kastet sit net ud over virksom-
heder med samme intensitet, som den kortlægger 
borgeres og politikeres kommunikation. Men en del 
opmærksomhed er nu sat på skattesnyd og skattely. 
Desværre lever foranstaltningerne ingenlunde op 
til opgaven.

Køb et statsborgerskab
Financial Times havde et fint magasin indlagt i sin 
papirudgave d. 29. oktober 2014. Belong, hed det. 
Føl dig hjemme, kan man vel bedst oversætte det 
til. Den lækre publikation tilbyder ’citizenship by 
investment’, altså borgerskab gennem investering, i 
de små østater St. Kitts & Nevis og Dominica i Cari-
bien. For at få et statsborgerskab via sin finansielle 
styrke kræves henholdsvis USD 400.000 og USD 
250.000 i investering i ejendom eller en økonomisk 
udviklingsfond i St. Kitts. De tilsvarende beløb er 
USD 200.000 i ejendomskøb og USD 100.000 i en 
udviklingsfond i Dominica. Der lokkes med natur-
skønhed, klima, golfbaner, lækre hoteller, evig fest 
og maritime udskejelser samt pragtfulde lejligheder 

eller muligheden for at bygge 
sin drøm selv. Initiativet lan-
ceres som en del af landenes 
udviklingsstrategi, som en 
måde at få kapital til dem på. 
Tilbuddet nævnes at være 
henvendt til folk fra ustabile 
regimer. Men måske er der 
også andre, der vil være inte-
resserede. Da Hongkong nær-

mede sig indlemmelsen i Storkina, sørgede en del 
velstående borgere for at få statsborgerskab i f.eks. 
Belize eller endog Canada, der også havde sat salgs-
boder op for at byde nye rige beboere velkommen.

Hvis man går ind på ICIJ’s (International Consorti-
um of Investigative Journalists) database, kan man 
se, at der er 1.314 listede off-shore selskaber på de 
to små øer, der tilsammen udgør det uafhængige 
land, St. Kitts og Nevis. Der er også et vist kvan-
tum ’officers and master clients’ (44), der er mel-
lemmænd og agenter. Dominica har ingen offshore 
enheder og kun fire mellemmænd, så det land tyder 
på at bestå af de rene novicer.

Grænseoverskridende skattesnyd 
– en anden form for netværk

I denne artikel vil vi gennemgå de forskellige former for skatteunddragelse og -snyd, som multinationale, kapital-
fonde og rigmænd slipper af sted med. Alt i alt drejer komplekset sig om mulighederne for ikke at betale selskabs-
skat, told og moms og indkomstskat, hjulpet på gled af alle de skattely, der tilbyder pengehusly samt endog sælger 
statsborgerskaber. Derudover ses på principperne for beskatning, og hvordan de kan fortolkes og omgås. Både 
principperne og kontrolsystemerne kommer til kort over for disse fænomener, ikke mindst fordi mulighederne for 
at ’skattetænke’ er så store.

Af Karen Helveg Petersen
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” ’citizenship by 
investment’ 

…. nævnes at 
være henvendt til folk 

fra ustabile regimer. 
Men måske er der 

også andre, der vil 
være interesserede”

Bag de fine brochurer ligger der nogle helt andre og 
mere gustne realiteter. Køb af statsborgerskab eller 
opholdstilladelse er mest interessant for dem, der 
har noget at gemme bort, nemlig indtægter, der 
opnås ved illegale midler, eller som ikke ønskes be-
skattet.

Bopæl uden skattebetaling
Schweiz tiltrækker rige udlændinge ved at tilbyde 
beskatning på deres ejendom, men ikke på ind-
komst tjent i andre lande. Beskattes den indkomst 
heller ikke i oprindelseslandet, kan man begribe, 
hvordan de rige kan undgå at betale særlig meget i 
skat. Tit fanges de i, at de ikke bor i Schweiz så me-
get af tiden, som de foregiver. Amerikanske stats-
borgere skal deklarere deres indkomst, uanset hvor 
i verden de har opholdstilladelse. Også selvom de 
har dobbelt statsborgerskab. 

UK har også i mange år tilladt udlændinge med 
midlertidig bopæl (residence) kun at betale skat af, 
hvad de hjemtager til forbrug. Det har været med 
til at få huspriserne i London til at gå i vejret. Prin-
cippet kaldes beskatning på ’remittance basis’. Kun 
indkomst tjent i UK beskattes lokalt. Der er dog den 
hage ved det, at når man har boet i UK i 7 år, skal 
man betale en sum på 30.000 pund. Så er det om 
at rykke ud i tide eller have en god skatterådgiver 
som f.eks. Ernst & Young, der har lavet en net lille 
sag om ’remittances’ med et afsnit om skatteplan-
lægning.

Også Portugal er kommet på den galej. Med € 
500.000 puttet i ejendom kan man bo i Portugal i 
fem år og bagefter søge permanent ophold. For ny-
lig er det blevet afsløret, at nogle af pengene er gået 
i embedsmænds lommer.1 Så naturligvis er der et 
link til direkte korruption også.

1 Se Khalaf (2014)

Et estimat af, hvad sådanne ordninger indbringer, 
er USD 5 milliarder i investeringer for opholdstilla-
delse og USD 2 milliarder for statsborgerskab. Med 
en vækst for begge dele på 20 % om året.

Skattely for virksomheder
Der er grænseovergange mellem individ og virksom-
hed. Seychellerne, der er højt på listen over offshore 
pengehvidvaskere, vedtog i 1995 en økonomisk ud-
viklingslov, der gav enhver udlænding, der investe-
rede mindst 10 millioner dollars i den lokale økono-
mi, immunitet fra retsforfølgelse og udlevering. Det 
giver vel sig selv, at den retsforfølgelse det drejer sig 
om, har at gøre med, hvad agenterne har gjort i et 
selskabs navn. Det har ført til stor interesse fra rige 
businessmen, der har investeret i at gøre landet til 
et luksusturistmål. Det har på den anden side ført 
til ringe udvikling for den lokale befolkning. I 2008 
blev landet nødt til at få en redningspakke af IMF 
på USD 2,8 milliarder. Amerikanske myndigheder 
mente, at ”korruption er den kritiske grund til, at et 
land så velstående som Seychellerne har lidt under 
så mange vedvarende økonomiske problemer.”2  Det 
er klart, at status som skatteparadis kræver medspil 
af lokale politikere, der tager sig selv og kun sig selv 
og de nærmeste vel betalt for tjenesterne. 

Seychellerne er først og fremmest led i et omfat-
tende netværk af skuffeselskaber, der vasker sorte 
penge hvide. Ovennævnte artikel om Seychellerne 
skriver bl.a. om, hvordan de største banker i verden 
er indrulleret i offshore games, hvor de ikke tager 
hensyn til deres hjemlandes politiske interesser: 
”Mange af verdens største banker – inkl. HSBC, 
JPMorgan, Chase & Co – er blevet straffet for ikke 
har have fulgt reglerne mod hvidvaskning af penge. 
Barclays betalte USD 298 millioner for at forlige 
strafbare anklager i USA om, at det havde flyttet 
hundreder af millioner af dollars på vegne af ban-
ker og individer i Cuba, Iran, Libyen og andre paria-
stater.”

Selvom Seychellerne excellerer i russisk mafia og 
andre i vestens lande tvivlsomme folk, er øgrup-
pen i tur og orden i ledtog med de caribiske skat-
tely, hvor de mest kendte er de britiske oversøiske 
territorier, Cayman Islands og Bermuda. Her ind-
registrerer virksomhederne deres holdingselskaber 
eller ejerstrukturer, hvor der ikke er nogen udbytte-
skat. Dvs. først undgår selskaberne skat og derefter 
gør ejerne det også.

Men den skandale, der har rykket mest for nylig, er 
Luxemburgs samarbejde med skattelysøgende virk-
somheder om at lave aftaler om skatteunddragelse, 
dvs. maksimal udnyttelse af eksisterende regler og 
huller for at undgå at betale skat. 

2 Shaer, Hudson og Williams (2014).
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Luxemburg-finten består i, at koncernerne sætter 
en virksomhedsstruktur op i Luxemburg. Ved køb 
af et firma i f.eks. Danmark låner køber penge af 
sig selv i Luxemburg. Renterne er typisk ret høje. 
Firmaet, der købes i Danmark, trækker renterne fra 
i sine lokale indtægter. Ud over det registrerer fir-
maet fuldt legalt sine intellektuelle rettigheder i sel-
skabet i Luxemburg, hvor 80 % af sådanne indtæg-
ter er skattefri. Alene derfor er det klart, at mange 
patenter osv. indregistreres i storfyrstendømmet. 
Da multinationale derudover påstår at investere så 
voldsomt og tjene så lidt i Danmark og tilsvarende 
lande, undgår de let helt at betale virksomhedsskat 
i de lande, hvor deres reale operationer foregår. Det 
kender vi mange eksempler på i Danmark.

Men i Luxemburg beskattes koncernerne heller ikke 
eller meget lidt, selvom selskabsskatteprocenten i 
princippet er på 29  %3, for 
landet tillader, at dividender 
går fri for beskatning, hvis 
aktiekapitalen er tilstræk-
kelig stor. Derfor transfor-
merer virksomheder gerne 
deres lån til hybridlån og 
lader rentebetalingen gå til 
Luxemburg, hvor de betrag-
tes som dividende. 4

For nu for alvor at undgå at betale skat føres penge-
ne derefter et tredje sted hen, nemlig til en tropeø, 
hvor ejerne får deres udbytter via holdingselskaber-
ne. Luxemburg er nødvendig som bopæl for moder-
selskabet, for ellers skulle der betales virksomheds-
skat i Danmark. 

Tilsyneladende har Luxemburgs regering dummet 
sig, for den har forhåndsgodkendt den beskatning, 
som de kæmpefirmaer, der har adresse i landet, har 
ønsket at betale. Resultatet er så lav en skat som 
omkring 1  % af de overførte profitter. I parentes 
bemærket er selv den lille sats nok til at gøre Lu-
xemburg ekstremt velstående. Det viser noget om 
størrelsesordenen af de summer, der jongleres med.

Anklagen mod Luxemburg er nu, at det subsidierer 
virksomheder gennem ulovlig statsstøtte. Interes-
sant at følge, om der sker noget denne gang, og om 
Jean-Claude Juncker som tidligere statsminister 
bliver trukket med i faldet. I første omgang over-
levede han en tillidsafstemning i Europa-Parlamen-
tet. Der sker ham nok ikke noget.

3 KPMG’s tabeller præciserer procentsatsen til 29,22%
4 Et hybridlån er en slags aktie med fast dividende, dvs. 

det er en obligation, der har så lang løbetid, at det 
virker, som om lånet ikke betales tilbage, men det kan 
som aktiekapital indgå i basiskapitalen. Samtidig er 
lånene dog også giftige, hvis noget uventet indtræf-
fer, for renten er typisk ret høj. Dong har excelleret i 
sådanne lån.

Multinationales ’skattetænkning’ gennem 
interne handler
Men lad os kigge mere på de beskatningsprincipper, 
der gælder for firmaer, der opretter datterselskaber 
og handler med og finansierer sig selv på kryds og 
tværs.

Ifølge Gabriel Zucman, der er i vælten for sin arti-
kel, ”Taxing across Borders: Personal Wealth and 
Corporate Profits” (2014), blev tre principper for 
beskatning af grænseoverskridende virksomhed 
udviklet i 1920’erne i Folkeforbundets regi: 1) skat-
ten skal betales, hvor produktionen, tjenesten el-
ler anden aktivitet foregår, 2) værdien af interne 
handler skal fastsættes i henhold til markedsprisen 
(armslængdeprincippet), og 3) aftaler om beskat-
ning skal som udgangspunkt håndteres bilateralt 
og har som mål at lokalisere profitskabelsen. Der-

for har vi fået en masse 
dobbeltbeskatningsaf-
taler mellem to lande, 
den ene mere indvik-
let end den anden. De 
er ikke nødvendigvis 
konsistente, hvad der 
giver rige muligheder 
for ’traktat- shopping’. 

Nu om dage er der også aftaler, der er fælles for flere 
parter, f.eks. har de nordiske lande og Færøerne én 
fælles aftale, og mange lande bygger på en mode-
loverenskomst fra OECD.5

Hvis vi antager, at intentionerne var at komme op 
med klare, entydige og altomfattende regler, må 
man konstatere, at det ikke er lykkedes. Man kan 
i og for sig godt forstå dilemmaerne: Merværdien 
skabes i produktionsleddet, men realiseres i distri-
butions- og salgsleddet. Samtidig er der forskel-
lige priser på samme gode i forskellige lande. Dvs. 
prisen på computere er meget lavere i et produkti-
onsland som Kina end i USA, hvilken pris gælder 
ved beskatning hvor? Hvis profitten lægges i sidste 
led, skal Kina så ikke have skatteindtægter? Og 
næste spørgsmål er, om ikke også salgsleddet kan 
undgå skatten. Man kan naturligvis sige, at der er 
en standard produktionspris, dvs. omkostning plus 
gennemsnitsprofit, og på den baggrund bør beskat-
ningen i produktionslandet fastlægges. Det er også 
det, man tilstræber på basis af fortjenesten af uaf-
hængige producenter inden for samme område. 

Armslængdeprincippet lider af, at mange halvfa-
brikata eller mellemled i den digitale verden ikke 
har en markedspris, dvs. uafhængige producenter. 
Det gælder også nogle naturressourcer. Bauxit har 
f.eks. ikke en noteret verdensmarkedspris, således 
som dets raffinerede produkt aluminiumoxyd har. 

5 OECD = Organisationen for Økonomisk Samarbejde 
og Udvikling. Den har hovedkvarter i Paris.

”
Seychellerne er først og 

fremmest led i et omfattende 
netværk af skuffeselskaber, 

der vasker sorte penge hvide”
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Det er sidstnævnte, der indgår som råmateriale i 
produktionen af aluminium. Således kan alumini-
umskonglomerater let sætte prisen på bauxit me-
get lavt i minelande i det globale syd som Guinea, 
Surinam, Jamaica osv., hvis det passer dem. Derfor 
udregnes royalties i minelande nogle gange som en 
fast pris per ton, andre gange i forhold til prisen på 
det endelige mineral. Armslængdepriser eksisterer 
nu mellem Kina og Australien, der også udgraver 
bauxit, men de er ret høje og vil næppe blive accep-
teret som gældende for fattige lande som Guinea.6

Problemerne er mangfoldige, simpelthen fordi dis-
se principper på ingen måde udtømmer alle de mu-
ligheder, virksomheder har i dag for at føre profitter 
over grænserne, og hvad er omkostninger, hvad er 
profit? Dvs. produktionslandsprincippet og profit-
landskriteriet kommer i konflikt med hinanden.

Udviklingslande og handel
Ekstern handel burde være nemmere at håndtere 
end interne værdikæder. Her er der tale om, at 
armslængdeprincippet i udgangspunktet er indbyg-
get i forholdet mellem sælger og køber. Men der 
kan også snydes ved handel, og problemet er især 
stort ved handler mellem lande, der er på ulige ud-
viklingstrin. 

Når varer og tjenester sendes rundt, ledsages de af 
fakturaer på mængde, pris og kvalitet og en masse 
tolddokumenter. Først og fremmest skal den pris, 
der er betalt, angives. Men lad os se på, hvad der 

6 I den slags tilfælde er der naturligvis en masse di-
rekte korruption, for multinationale mine- og oliesel-
skaber kan jo godt regne ud, at det er billigere i det 
lange løb at betale en net sum til en autokrat end en 
stadig strøm af royalties.

sker. Problemet antages at udgøre 80 % af de ulov-
lige eller uden-for-loven flydende penge- og kapital-
strømme fra udviklingslande til de rige lande (hvor 
de igen kan ende i skattely). Danida har finansieret 
et studium7, der har undersøgt Ghana, Kenya, Mo-
zambique, Tanzania og Uganda, fem hovedmodta-
gerlande af dansk bistand. Der er tale om ’fejlfaktu-
reringer’ (trade misinvoicing). 

Når man overfakturerer for import, er goderne 
mindre værd end det, der angives. Motivet kan 
være at lade som om mindre tjenes i landet selv, og 
dermed kan man slippe billigere i selskabsskat. Men 
ikke mindst betyder det, at penge kan indsættes på 
købers udenlandske konti uden at blive opdaget. 
Importunderfakturering fører til, at man kan slippe 
billigere i told. Husk på, at toldindtægter spiller en 
stor rolle i fattige lande, så på den måde kan de mi-
ste betydelige indtægter. Nu skulle man så tro, at 
toldindtægterne typisk ville stige ved overfakture-
ring af importvarer. Men det er der andre måder at 
slippe for. Især naturligvis hvis produkterne er und-
taget for told, som det tit er tilfældet ved større in-
vesteringsprojekter, der kan have opnået skattefor-
dele i byggefasen. Import til projekter finansieret 
ved donormidler har traditionelt været uden told, 
så her kan der være interesse i overfakturering, hvis 
et lokalt firma har en kontrakt. 

Eksportunderfakturering betyder, at sælgeren kan 
lade forskellen tilflyde en udenlandsk konto. Om-
vendt, hvis der overfaktureres, kan det være for 
at få eksporttilskud, men det kan også skyldes en 
udenlandsk virksomhed, der handler med sig selv, 
og som overfakturerer udgifterne på gr. af ønsket 
om at undgå beskatning i sit hjemland. I princip-
pet skulle dette give en indstrømning ind i eksport-

7 Global Financial Integrity (2014).
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landet, men der kan jo netop tit være tredjelande 
involveret.

Kombinationerne er mangfoldige, og interesserne 
forskellige, hvis det er importøren i ulandet eller 
sælgeren i det rige land, der er den dominerende 
interesse. Eller hvis motivet er at undgå selskabs-
beskatning, spare told og moms, tilrane sig ekstra 
eksporttilskud eller andet. Dertil kommer, at der 
ofte er tale om det hele, for fakturaerne kan være 
blevet ændret på deres vej gennem verden.

Størrelsesordner
Zucman mener, at 80  % af indeståender på pri-
vate oversøiske konti på nuværende tidspunkt er 
uselvangivne. Det er dog en forbedring fra en se-
natsundersøgelse i USA fra 2008, der fandt, at mel-
lem 85 og 95 % undslap.

Han er endvidere nået frem til, at 8 % af alle verdens 
husholdningers formuer, svarende til USD 7,6 billi-
oner (altså tusind milliarder), holdes i skattely. Det 
oversætter han til et årligt skattetab på USD 190 
milliarder, dvs. til en beskatningsprocent på 2,5 % 
af formuerne, fordi han kun indregner unddragelse 
på offshore investeringsindkomster og formue- og 
arveskatter. Andre mener, tallet er højere. Men det 
her drejer sig om privatpersoner eller husholdnin-
ger, ikke firmaer, og heller ikke de private rigdom-
me, der investeres gennem skuffeselskaber. Fysisk 
ejendom, kunst og den slags er også udeladt.

I 2010 vedtog USA en lov (FATCA8 kaldet), der har 
til hensigt at tvinge udenlandske banker til at ind-
rapportere indeståender på amerikanske borgeres 
konti hvert år. Andre lande er i gang med at gen-
nemføre det samme, og en større øvelse foregår i 
OECD-regi for at få lande til at dele oplysninger (se 
nedenfor). Regeringerne i Schweiz, Singapore og 
Luxemburg vil deltage. Men der er vanskeligheder 
ved at få bankerne til at give oplysningerne og risi-
ko for at pengene flyttes til nye skattely. Derudover 
er oplysningerne tit meget komplicerede og, som 
sagt, indlejrede i skuffeselskaber.

Hvis borgere i større stil føler sig forfulgt af rap-
portkrav, og hvis de virkelig ikke vil betale skat – el-
ler hvis de tjener deres penge ved illegale transak-
tioner – har de interesse i at skifte statsborgerskab. 
Derved er vi tilbage ved begyndelsen.

Zucman forsøger sig også med at udregne selskabs-
skattetab for USA som følge af skattely. Udgangs-
punktet for beregningen er den konstatering, at 
amerikanske koncerner kun betalte 20  % af deres 
globale profitter i selskabsskat i 2013 mod 30 % i 
1998 (skattesatsen er 35  %). Dette vurderes til et 

8 FATCA = Foreign Account Tax Compliance Act.

tab i 2013 på USD 200 milliarder. Faktum er, at en 
meget større del af amerikanske virksomheders 
profitter nu tjenes oversøisk, og at over halvdelen 
af disse kommer fra skattely. Derfor kan det meget 
vel tænkes, at de 20 % er højt sat, for det drejer sig 
kun om en procentsats i forhold til de kendte profit-
ter. Det direkte skattetab på grund af brug af skat-
tely kan beregnes til omkring USD 120 milliarder i 
2013.

Under alle omstændigheder kan hele forskellen 
mellem 20  % og 30  % ikke tilskrives skattely. En 
kritiker, Klein (2014, part 1), mener, at en større 
del af tabet kan tilskrives sænkningen af selskabs-
skatteprocenten i mange lande. Faktum er, at der 
er et sammenfald mellem faldende skatteprocent 
og stigningen i brug af skattely. For at gøre det hele 
sværere kan skattebetalingen i absolutte størrelser 
fra de store virksomheders side godt være stigende, 
for deres globale indtjening er steget astronomisk i 
de senere år.

Undersøgelsen bag Hiding in Plain Sight finder, 
at skattetabene var på USD 435 millioner i Kenya 
om året i gennemsnit i perioden 2002-2011. I de 
samme år er tabene – i millioner dollars – for Ghana 
386, for Tanzania 248, for Uganda 243 og for Mo-
zambique 187. 

Mere generelt er en rapport fra samme organisa-
tion, Global Financial Integrity, kommet frem til, 
at udviklingslande mister USD 542 milliarder dol-
lars om året i illegale kapital- og pengestrømme på 
grund af fejlfakturering.

Tiltag mod skattely
Regeringer er i stigende grad opmærksomme på 
problemerne og prøver at gøre noget ved dem. USA 
har f.eks. fået FATCA, som sagt. Danmark halter 
bagefter, men har dog sendt skatteinspektører på 
jagt. Men her skal lige nævnes de seriøse overve-
jelser og rapporter, som organisationen for de rige 
lande, OECD, er i gang med. I 2013 definerede det 
15 indsatsområder under et program, der skal dæk-
ke alle aspekter af skatteunddragelse og -flugt, og 
som går under navnet BEPS9. De 15 punkter skal 
håndteres senest i 2015, syv allerede i 2014.

9 Base erosion and profit shifting, står det for, altså 
’udhuling af skattegrundlaget og profitflytning’.

”
Typisk drejer det sig om at få 

fradrag for et beløb ét sted, 
der ikke beskattes i den anden 

implicerede jurisdiktion. Det er det, der 
også kaldes ’dobbelt ikke-beskatning”
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De syv temaer, der allerede er blevet adresseret, om 
end ikke færdigbehandlet, er:

1) Neutralisere effekterne af hybride mismatch-
arrangementer. Et eksempel på det er behandlin-
gen af det samme beløb som rente (et sted) og di-
vidende et andet. Det er klart, at skattetænkning i 
sig selv fører til skabelse af hybride instrumenter, 
der netop kan udnytte forskelle. Typisk drejer det 
sig om at få fradrag for et beløb ét sted, der ikke be-
skattes i den anden implicerede jurisdiktion. Det er 
det, der også kaldes ’dobbelt ikke-beskatning’. Det 
undergraver i den grad skattebasis.
2) Sikre sig, at beskatning svarer til intentionerne 
i de bilaterale traktater. Dvs. bl.a. undgå traktat-
shoppping, altså at bruge den gunstigste traktat 
ved at flytte rundt på aktiver, rentebetaling på gæld 
og indtjening.
3) Transfer prissætning skal være på linje med vær-
diskabelse mht. immaterielle goder.
4) Bedre gennemsigtighed i skatteadministratio-
nen og større klarhed om reglerne for transfer pris-
sætning.
5) Løse udfordringerne skabt af den digitale øko-
nomi.
6) Modificere bilaterale skattetraktater.
7) Rapportere om skadelige skattepraksisser.

Den nylige afsløring af Luxemburg-finten har så 
vist, at skadelige praksisser lever videre i bedste 
velgående. På den anden side kan man sige, at af-
sløringen i sig selv og den tilsyneladende vilje til at 
gøre noget ved den giver løfte om forbedringer. 

Men igen, her i Danmark har vi lige set, at ATP og 
Danica køber aktier i Dong Energy via skattely (no-
vember 2014) , oven i købet nogle af de aktier, som 
Goldman Sachs købte10.

Konklusion
Det er alt i alt billioner, der unddrages skattejuris-
diktioner hvert år. Er det bare grådighed, eller er der 
en anden, mere eller mindre tilsigtet, konsekvens? 
Ved at unddrage regeringer skattebetalinger går 
magten i stigende grad over til privat kapital. Ingen 
regering kan mere finansiere store infrastrukturin-
vesteringer selv. Jean-Claude Junckers udspil om 
EU-vækst via veje, broer og netværk viser denne 
afhængighed. Ironien i, at netop Juncker kan 
nævnes med to tilsyneladende forskellig-
artede dagsordner, skulle ikke undslippe 
nogen. Den selvsamme Juncker, der har 
været premierminister i et land, hvis 
myndigheder har medvirket aktivt 
til skatteunddragelse eller direk-

10 Se artiklen ”Korruptionens politiske økonomi” for 
historien om Dong Energys opståen.

te -snyd, skal nu stå som en helt, der sætter gang i 
væksten ved at appellere til alle de kapitalfonde og 
storkapitaler, der omhyggeligt undlader at betale 
skat. 

Pointen er, at almindelige mennesker skal betale en 
højere pris for den privatfinansierede infrastruktur, 
end hvis det var staten, der gik på lånemarkedet. 
Det er så vel netop denne tilbageholdelsesstrategi 
over for investeringer, privat kapital excellerer i. 
Så vi andre skal være taknemmelige, når de endelig 
nedlader sig til at bruge deres skattelypenge på no-
get fornuftigt! Naturligvis med statsgaranti.

Karen Helveg Petersen er ansvarshavende redaktør på Det 
Ny Clarté og medlem af redaktionen for Politisk Økonomi 
på Modkraft. Hun er økonomuddannet og har mangeårig 
erfaring som konsulent i udviklingsarbejde.
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En usædvanlig nekrolog fra 1950:

Kære Karin,
Nu kommer de breve for sent, som vi skylder dig. Men du vidste jo, hvor meget vi alle har regnet med snart 
at sidde sammen med dig igen engang og fortælle om alt det mærkværdige, som vi har oplevet og foretaget 
os i disse år, – sådan som vi engang har siddet sammen med dig på din elskede Thurø som dine gæster og 
senere i vore mindre hjemlige emigrantværelser i Paris ved den første internationale forfatterkongres, hvor 
du fremførte dit tapre, humane vidnesbyrd til forsvar for kulturen sammen med os og endnu senere i New 
York og Hollywood (på den tid, hvor Danmark var besat af nazisterne), da du selv hørte til de fordrevne.

Der er mange, der har holdt meget af dig, digtere, bønder, statsmænd, lærere, musikere, arbejderbørn, ma-
lere - Romain Rolland, Thomas Masaryk, Ivy og Maxim Litwinow, Agnes Smedley, Adolf Busch og Rudolf 
Serkin, Berthold Viertel, Genia Schwarzwald, Oskar Kokoschka, de tyske børn, som du efter den første 
verdenskrig hjalp til Danmark, og de jødiske emigranter, som du optog i dit hus – næsten alle mennesker, 
som du har haft omgang med i dit rige, stormfulde liv.

Til tider var du en rig kvinde, på andre tidspunkter led du materiel nød. I tredive år var du verdensberømt 
og i ti år uretfærdigt næsten glemt – men det har alt sammen ikke slået dig ud, næppe berørt dig. I dine 
bøger og i dit liv har du altid stået for menneskelig anstand, retfærdighed, sandhed og for freden. Du har 
altid interesseret dig langt mere for andre mennesker end for dig selv. Du har hjulpet mange mennesker i 
mange lande og altid undret dig, når andre tænkte på dig.

Kære Karin, vi vil tænke på dig længe endnu; vi forbliver de gamle venner

Bertolt Brecht, Hermann Duncker, Hanns Eisler, Alfred Kantorowicz, Friedel Kantorowicz, Anna Seghers, 
Helene Weigel, Auguste Wieghardt-Lazar.

Ovenstående mindeord er underskrevet den 22. januar 1950.1

1 Trykt i Alfred Kantorowicz’ Deutsches Tagebuch, zweiter Teil, s. 56-57 og i Steffen Steffensen (1987), s. 54-55

Hvem var denne kvinde, der fik sådan en 
hyldest fra repræsentanter for datidens 
venstreintellektuelle? – Karin Michaëlis 

var i første halvdel af det 20. århundrede dén kvin-
delige, danske forfatter, som var bedst kendt i ud-
landet, ikke mindst i Tyskland, Frankrig og Italien. 
Flere af hendes romaner om kvindeskæbner og om 
parforholdets mange sider udkom i store oplag og 
på mere end 20 sprog, ligesom hendes skildringer af 
pigen Bibis rejseoplevelser rundt om i Europa hørte 
til de mest læste børnebøger i 1930’erne.

Karin Michaëlis’ yngre år  
Karin blev født i 1872 og voksede op i et beskedent 
hjem i Randers. Her fik især bedstemoderen og en 
gammel tante stor betydning for hendes tidlige 
udvikling. Et både varmt og stærkt billede af dette 

miljø får man i romanen Pigen med Glasskaarene 
fra 1924 (det første bind af Michaëlis’ hovedværk 
Træet på godt og ondt).

Som ganske ung (16-18 år gammel) var Karin pri-
vatlærer et par år, dels på Læsø, dels på en her-
regård nord for Randers. Derefter flyttede hun til 
København for at uddanne sig til spillelærer hos en 
kendt pianist. Hos nogle venner mødte hun Sophus 
Michaëlis, der var fem år ældre end hun. Han var 
forfatter og magister i fransk, tysk og latin. De for-
elskede sig og var gift fra 1895 til 1911. Og de var 
stadigvæk i nær kontakt resten af livet. I 1912 blev 
Karin gift med den noget yngre, norsk-amerikanske 
akademiker, Charles Stangeland, som hun havde 
truffet på en skibsrejse fra USA til København. 

Karin Michaëlis: 
forfatter, aktivist og livskunstner
af Solveig Czeskleba-Dupont Den  Venstreintellektuelle forfatter 7
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Ægteskabet gik dårligt fra begyndelsen, ikke 
mindstpga. Stangelands overdrevne jalousi, men 
det blev alligevel først opløst juridisk i 1930. Begge 
ægteskaber var barnløse. 

Det fik stor betydning for Karins tilværelse, at hun 
og hendes første ægtemand begyndte at holde ferie 
i nærheden af Svendborg. I 1906 byggede de huset 
Torelore på Thurø ned til Thurø Sund, og her tilbrag-
te de somrene 
sammen indtil 
skilsmissen i 
1911. Derefter 
benyttede Ka-
rin huset som 
helårsbolig. I 
årene op til 2. 
Verdenskrig 
ejede hun flere 
huse på Thurø. 
Mange tyske 
flygtninge, bl.a. 
Helene Wei-
gel og Bertolt 
Brecht, fandt i kortere eller længere tid inspire-
rende husly hos hende og blev hjulpet videre. Det 
gjaldt også de fleste af underskriverne af nekrolo-
gen ovenfor.

Forfatter
I slutningen af 1890’erne fik Karin Michaëlis udgi-
vet sine første bøger. Gennembruddet kom i 1902 
med romanerne Barnet og Lillemor, som Gyldendal 
udgav. Begge bøger blev godt modtaget og udkom 
på mere end 10 sprog. I et radiointerview, som Karl 
Bjarnhof lavede med Karin Michaëlis i 1947, omtal-
te hun Barnet som den af sine romaner, hun holdt 
mest af. I løbet af 50 år skrev hun 36 romaner for 
voksne, 9 børnebøger, 2 selvbiografier plus en del 
bøger og avisartikler med journalistisk tilsnit. Her 
skal kun nævnes nogle få værker. Romanen Kvin-
dehjerter er en fiktiv brevveksling fra 1910, som 
Karin Michaëlis skrev under pseudonym sammen 
med skuespillerinden Betty Nansen. Den kontro-
versielle kvinderoman Den farlige alder om kvinder 
i 40’erne, som også er fra 1910, satte gang i Karins 
foredragsvirksomhed rundt om i Europa og blev 
senere filmatiseret med Asta Nielsen i hovedrol-
len. Glædens Skole er en roman fra 1914, der be-
skriver en antiautoritær reformskole i Wien, som 
veninden, den østrigske pædagog Eugenie Schwar-
zwald, var leder af. Denne bog omtaler kulturhisto-
riker Martin Zerlang i sin bog 1914, der netop er 
udkommet på Gyldendal. Zerlang fremhæver Glæ-
dens skole som modpol til forfatteren Karl Larsens 
tekster om militaristisk opdragelse efter preussisk 
mønster. 

Ud over det ovennævnte romanværk Træet på godt 
og ondt i fem bind er romanerne Syv Søstre sad fra 
1923, Hjertets Vagabond fra 1930, Justine fra 1931 
og Mors Øjne fra 1940 blandt de mest værdsatte af 
voksenromanerne fra Karins senere år. Endelig blev 
selvbiografierne Little Troll og Vidunderlige Verden 
udgivet i 1940’erne. 

Gennem alle årene var Karin uhyre produktiv og 
skrev nærmest hver dag, selv på sine mange rej-
ser. (De fleste af hendes bøger kan lånes gennem 
www.bibliotek.dk). Allerede sammen med Sophus 
kom Karin vidt omkring, og i 1904 nåede de helt 
til Ægypten. Hun foretog adskillige foredragstur-
néer rundt om i Europa og Sovjetunionen og rejste 
også flere gange til USA, hvor hendes søstre boede. 
Så ofte det var muligt, besøgte hun sine venner i 
Wien, Eugenie og Hermann Schwarzwald, og deres 
venner og bekendte blev også hendes, bl.a. Oskar 
Kokoschka og Helene Weigel. 

Journalist, foredragsholder og aktivist
Karin Michaëlis var virkelig Europæer med stort 
E. Som journalist skrev hun artikler og bøger om 
rejseoplevelser, om krig og fred (Krigens Ofre 
fra 1916), om kvindeproblemer og om kendte 
personer. I Kvindeportrætter, udg. af Karin 
Michaëlis Selskabet i 2014, er samlet en del af 
disse artikler, bl.a. om Agnes Smedley og Emma 
Goldman. Alene i Politiken har hun fået trykt 141 
kronikker. Men hendes artikler blev også trykt i 
mange udenlandske aviser og blade. 
Allerede fra midten af 1920’erne erkendte Karin fa-
rerne ved den fremvoksende fascisme i Europa og 

protesterede gennem skrift, tale og handling mod 
krig, politisk forfølgelse og undertrykkelse. Dette 
kan læses i mange debatindlæg fra den tid, herun-
der i pamfletten Der Fall d’Annunzio fra 1925, som 
blev udsendt i 10.000 eksemplarer af det tyske for-
lag Kiepenheuer til den tysk- og italiensktalende 
del af Europa. Den skabte stort røre og medvirkede 
efter Karins egen vurdering til, at D’Annunzio 1 ikke 
fik den Nobelpris i 1926, som han ellers var fore-
slået til. 

1 Den italienske forfatter Gabriele D’Annunzio (1863-
1938) var nationalist og blev betragtet som en slags 
nationalskjald af fascisterne ved magten i Italien 
(red.)

”
Allerede fra 
midten af 
1920’erne 

erkendte Karin farerne 
ved den fremvoksende 
fascisme i Europa og 
protesterede gennem 
skrift, tale og handling mod 
krig, politisk forfølgelse 
og undertrykkelse”

”
Væsentlig i denne sammenhæng er 
Karins roman Den grønne Ø. Roman 
for Ungdommen fra 1930’erne. Den 

udkom på tysk i 1933 og på dansk i 1937. Romanen 
skildrer et øsamfund i grundlæggende krise efter 
en naturkatastrofe, som isolerede øen. Bogen 
kan i dag læses som en økosocialistisk vision”

45 Det Ny Clarté #26 — februar 2015



Både i 1935 og 1937 var Karin indbudt som taler 
til de internationale forfatterkongresser i Paris. Det 
fortæller noget om hendes status blandt datidens 
progressive forfattere. På kongressen i 1937 under 
Den spanske Borgerkrig opfordrede hun kraftigt til 
solidaritet med den demokratisk valgte regering i 
Spanien. 

Væsentlig i denne sammenhæng er Karins ro-
man Den grønne Ø. Roman for Ungdommen fra 
1930’erne. Den udkom på tysk i 1933 og på dansk 
i 1937. Romanen skildrer et øsamfund i grundlæg-
gende krise efter en naturkatastrofe, som isolerede 
øen. Bogen kan i dag læses som en økosocialistisk 
vision. Det nye samfund bygger på økologiske 
principper, herunder vedvarende energi i form af 
vandkraft og skånsom inddragelse af naturens res-
sourcer. Endvidere bliver der indført elementært 
demokrati på øen, hvor de større børn står som 
fornyere sammen 
med nogle få 
voksne rollemo-
deller. Gennem en 
af de voksnes for-
tællinger temati-
seres nazisternes 
jødeforfølgelser i 
1930’erne.  

Romanen med 
sit aktuelt politi-
ske indhold har 
inspireret Birgit 
Nielsen til at se 
nærmere på dens usædvanlige baggrund i bogen 
Karin Michaëlis – En europæisk humanist. Desuden 
har Sine Bang Nielsen i den lille bog Den grønne ø. 
Karin Michaëlis’ asyl, fortalt om flere af de menne-
sker, der besøgte Michaëlis på Thurø, bl.a. Helene 
Weigel, Bertolt Brecht, Auguste Wieghardt-Lazar 
og Alfred Kantorowicz, der alle var medunderskri-
vere på mindeordene i indledningen. 

Mens Karin arbejdede med udgivelse af Den grønne 
Ø på dansk, boede Brecht-familien på Sydfyn, og 

”
Således har 

forfatterinden 
Tove Ditlevsen 

i et brev til hende fra 
1946 fortalt om, hvor stor 
betydning værket „Træet 

på godt og ondt“ med 
hovedpersonen Gunhild 

har haft for Toves eget 
arbejde som forfatter”

de kom ofte hos hinanden. Der er ingen tvivl om, 
at Karin har betydet meget for både Helene Weigel 
og Bertolt Brecht. Hovedpersonen i Brechts tea-
terstykke Det gode menneske fra Sezuan, der blev 
skrevet i perioden 1938-1942, har lånt egenskaber 
fra Karin Michaëlis.

Flygtning i USA under 2. Verdenskrig 
I 1942 til Karins 70 års fødselsdag i USA skrev 
Brecht til hende: „Jeg tror ikke, du er forbavset over 
at være i eksil; jeg ville i hvert fald snarere være for-
bavset, hvis du ikke var i eksil i betragtning af din 
kærlighed til sandheden og din vrede over uret... Vi 
har altid været enige om, at den tid, vi lever i, er en 
fortræffelig tid for kæmpende. I hvilken anden tids-
alder har fornuften haft en sådan chance? I ingen 
har kampen i højere grad været umagen værd.“ 2

Mens Karin Michaëlis i 1939 var på besøg i USA, 
blev hun advaret af Elna Munch, den daværende 
danske udenrigsministers kone, mod at rejse til-
bage til Danmark. Hendes bøger var blevet forbudt 
i Det Tredje Rige i marts 1939. Det tyske propagan-
daministerium begrundede totalforbuddet på føl-
gende måde: „Jeg beder om at få samtlige skrifter af 
Karin Michaëlis på listen over skadelig og uønsket 
litteratur. Rigsfører SS [Heinrich Himmler, scd] har 
fremlagt en 5 sider lang og særdeles godt udarbej-
det erklæring om Karin Michaëlis’ værk. Han kom-
mer til følgende overbevisende konklusion om det 
ideologiske indhold i Karin Michaëlis’ bøger. De er:

1) individualistiske i den ekstreme kvindesagsbe-
vægelses ånd, gående ud på ødelæggelse af ægte-
skabet og familielivet.
2) pacifistiske i overensstemmelse med den inter-
nationale klike af litterater Heinrich Mann, Henri 
Barbusse 3 og Upton Sinclair.
3) liberal-demokratiske i overensstemmelse med 
„lighed for alt der har et menneskeligt ansigt“ og 
parallelt dermed, ekstremt jødevenlige.“ 4

2 Beverley Driver Eddy: Hjertets kalejdoskop, s. 336
3 Om Barbusse skrev Morten Thing således i første num-

mer af Det Ny Clarté fra november 2006: ”Clarté-bevæ-
gelsen har sine rødder i Frankrig. Den kendte franske 
digter Henri Barbusse (1873-1935) tog i 1919 initiativ til at 
samle intellektuelle krigsmodstandere” (red.)

4 Beverley Driver Eddy: Hjertets Kalejdoskop, s. 320-321

Henri Barbusse”
Mange tyske flygtninge, 
bl.a. Helene Weigel 
og Bertolt Brecht, 

fandt i kortere eller længere 
tid inspirerende husly hos 
hende og blev hjulpet videre”
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Ligesom mange andre europæere opholdt Karin 
Michaëlis sig derfor i USA som politisk flygtning 
frem til 1946. Desværre var det uhyre vanskeligt for 
hende at klare sig økonomisk vha. foredrag og skri-
bentvirksomhed i datidens USA. I den forbindelse 
savnede hun sit europæiske netværk af venner og 
forlæggere. Situationen for den voksende koloni af 
flygtninge i New York var lige så fortvivlende som 
Karins egen. Hun var hovedsagelig henvist til finan-
siel støtte fra sin familie i USA og i Sydafrika, men 
venner og bekendte især blandt flygtningene støt-
tede hende moralsk. I perioden 1931-1947 skrev 
f.eks. forfatteren Peter Freuchen 72 breve til Karin, 
heraf de fleste i USA, hvor han også opholdt sig som 
flygtning. I Karin Michaëlis’ notater fra denne tid 
kan man læse, hvordan hendes egen fattigdom be-
kymrede hende mindre end tankerne om vennernes 
skæbne i Europa. Hun brugte megen tid på gennem 
foredrag og artikler at oplyse om de europæiske 
jøders akutte behov for hjælp til flugt for at undgå 
tilintetgørelse. Desuden var Karin i daglig kontakt 
med et pressecenter i New York, der bragte nyheder 
fra Danmark, og hun fik mulighed for at deltage i 
flere radioudsendelser til Danmark. 

Karin Michaëlis’ sidste år
I 1946 kom Karin tilbage til Danmark, fik tildelt 
Chr. X’s frihedsmedalje for sin indsats for Dan-
mark under krigen, blev udnævnt til æresborger på 
Thurø og modtog stadigvæk mange besøg og breve. 
Således har forfatterinden Tove Ditlevsen i et brev 
til hende fra 1946 fortalt om, hvor stor betydning 
værket „Træet på godt og ondt“ med hovedperso-
nen Gunhild har haft for Toves eget arbejde som 
forfatter. 5 Også i disse år var Karin flittig som akti-
vist og skribent, og på trods af et svageligt helbred 
skrev hun bl.a. på sine erindringer, som begyndte 
at udkomme i 1948. Desværre nåede hun ikke at 
gøre dem færdige. Karin Michaëlis døde i Køben-
havn den 11. januar 1950 og blev begravet på Thurø 
kirkegård. 

Solveig Czeskleba-Dupont er cand.scient. og medstifter af 
Karin Michaëlis Selskabet

5 Birgit S. Nielsen (2002): s. 11.
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Der går for tiden ikke en dag, uden at vi 
bliver bombarderet med nyheder om, hvad 
Tyrkiet nu foretager sig, eller med spekula-

tioner om Tyrkiets ståsted angående storpolitiske 
beslutninger. Men hvad er landet Tyrkiet egentlig 
for en størrelse? For ikke mange år siden var det et 
land, som bl.a. Danmark havde et ambivalent for-
hold til. Man vil på den ene side gerne have Tyrkiet 
med i EU, da et vestligt orienteret Tyrkiet i Mellem-
østen vil være en kæmpe fordel, men på den anden 
side er det et land med kolossale politiske, sociale 
og ikke mindst økonomiske problemer. Men hvor-
dan har Tyrkiet udviklet sig gennem de sidste 100 
år?

Bogen Tyrkiet 1923-2013 giver netop et bud på Tyr-
kiets historie, idet den lægger ud med en kort op-
ridsning af tiden før Den Tyrkiske Republik, nemlig 
Det Osmanniske Riges historie, og en grundig ind-
føring i den nye og kun 92 år gamle republiks fød-
sel. Derefter handler det om et Tyrkiet fra Atatürks 
tid med etpartisystem, som kæmper for at være de-
mokratisk, men støder på militærkup næsten hvert 
tiende år. Forfatterne til bogen berører også nyere 
historie, herunder kupforsøgene i 90’erne og ikke 
mindst Gezi-begivenhederne i 2013.

Når jeg lægger ud med at sige, at bogen giver ”et 
bud” på Tyrkiets historie, skyldes det, at der er 
mange forskellige fortolkninger af Tyrkiets histo-
rie. Det er et land bestående af mange forskellige 
etniske minoriteter, som har vidt forskellige religi-
øse overbevisninger, hvilket gør, at hver minoritet 
har sin egen version af Tyrkiets historie. Den offi-
cielle historie, som man belærer tyrkiske skolebørn 
med, skal man dog ikke helt regne med, da den fuld-
stændig overser drabene på armenske folk i Det Os-
manniske Riges sidste tid, og den officielle historie 

Tyrkiet

BOGTITEL  Tyrkiet 1923-2013 – fra Atatürk til Erdogan
FORFATTER  Serdal Benli og Deniz B. Serinci
FORLAG  Frydenlund, 2013, 112 sider, 129 kr.
ANMELDER  Ilyas Dogru

benægtede også 
– indtil for ny-
lig – kurdernes 
eksistens og be-
tegnede disse 
som bjergtyrkere. 
Bogen her er dog 
grundig i sin gen-
nemgang og giver 
læseren et godt 
overblik fra for-
skellige perspek-
tiver og minder 
hele tiden læseren 
om, at fortolkning af den tyrkiske historie afhæn-
ger også af politisk ståsted. Mens de første to kapit-
ler er ren historie, diskuterer de seks andre kapitler 
nogle af de største udfordringer, som Den Tyrkiske 
Republik står overfor, herunder aktuelle problem-
stillinger som: Skal Tyrkiet være et sekulariseret 
EU-land, eller skal det nærme sig sine muslimske 
brødre? Hvordan står det til med minoriteterne i 
Tyrkiet, herunder især kurderne og alevierne? 

Fordelen ved bogen er, at hvis man kun interesse-
rer sig for dele af problemstillingerne, er man ikke 
tvunget til at læse hele bogen, men omvendt er bo-
gen velskrevet, nem at læse. Forfatterne har benyt-
tet sig flittigt af billeder fra de vigtigste begivenhe-
der, og bogen kan derfor sagtens læses inden for en 
overskuelig tidsramme. 

Ilyas Dogru er medlem af Nazim Hikmet Kulturforening og 
sociologistuderende på KU.

”
… da den 

fuldstændig 
overser drabene 

på armenske folk i Det 
Osmanniske Riges sidste 

tid, og den officielle 
historie benægtede også – 
indtil for nylig – kurdernes 

eksistens og betegnede 
disse som bjergtyrkere”
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Efter Vinterkrigen i 1940 og kort efter 2. 
Verdenskrig kom der bøger i Danmark med 
vægten lagt på heroiske skildringer af ”Den 

Finske Vinterkrig”. Resten af historien, Fortsæt-
telseskrigen og Laplandskrigen, blev glemt og gemt 
bag den store fortælling om finnernes vinterkrig.
Derfor skal forfatteren Claes Johansen have stor 
tak for en velskrevet indføring i en krig med store 
paradokser og uendelig langt mellem nemme løs-
ninger.
Finlands historie fra 1918 til begyndelsen af 1930 
var grundlæggende præget af borgerkrigen i 1918 
mellem de hvide og de røde. Den blev afgjort med 
hjælp af soldater fra Tyskland og et korps af finske 
soldater uddannet i Tyskland. Borgerkrigen var 
kort men blodig. De egentlige stridigheder varede 
kun nogle få måneder, men terroren på begge si-
der krævede over 30.000 dødsofre, af dem var de 
25.000 røde. Disse voldshandlinger efterlod sig 
dybe spor i det finske samfund, og den tysk-venlige 
indstilling, politisk og økonomisk, kom til at domi-
nere den borgerlige finske elite på mange områder. 
I årene 1919-1921 og 1929-1932 truede kup fra 
ultrareaktionære kredse, men blev afværget med 
en resolut lovgivning og indgriben fra statsmagten. 
Op igennem 1930’erne kom Finland mere og mere 
til at ligne det Norden, som de så passioneret mente 
at tilhøre.

Depressionsårenes pres på Finlands økonomi be-
gyndte allerede i begyndelsen af 1930’erne at afta-
ge, og samarbejdets popularitet mellem bønderne 
og socialdemokraterne voksede i befolkningen. Det 
yderste højre og IKL (fascisterne) mistede terræn. 
Finlands politiske udvikling blev således markant 
anderledes end den, der prægede de øvrige lande i 
Central- og Østeuropa. Bortset fra Tjekkoslovakiet 
(som den anden undtagelse) gled de alle ind i højre-
diktaturet.                    

Forfatterens indledning til kapitlet ”Vinterkrigen” 
giver os en grundig indsigt i finnernes urealistiske 
opfattelse af landets situation. Fra Sovjetunionens 
første kontakt i 1938 til Vinterkrigens udbrud den 
30. november 1939 afvistes alle de sovjetiske for-
slag med henblik på at sikre Sovjets grænse mod 
Finland og Leningrads sikkerhed. 
Det var kun hærens chef marskal Mannerheim og 
den finske forhandler i Moskva Paasikivi, der indså 
nødvendigheden af at komme Sovjet i møde.

Da forhandlingerne strandede i Moskva november 
1939, drog den finske politiske ledelse et suk af 
lettelse. De fleste ministre troede, at Sovjet bare 
havde bluffet, når de truede med krig. Helt til det 
sidste beholdt både regeringen og folket tilliden til, 
at krigen ikke ville bryde ud.                                              
Den 30. november 1939 blev Finlands byer bom-
bet. Det vældige Sovjetunionen var i krig med et 
lille nordisk land på 3,7 millioner indbyggere.

Angriberen var overlegen på alle områder. Sovjet 
angreb sammenlagt med 450.000 mand, men 
Stalins store udrensninger i hæren havde svækket 
dens kampkraft betydeligt.                                                    
Med finnernes fantastiske evne til at udnytte 
vinterens terrænforhold blev det trods det ulige 
styrkeforhold muligt at føre en sej henholdende 
forsvarskamp. 

Finland og den totale krig
1939-1945

BOGTITEL  Finland og den totale krig 1939-45
FORFATTER  Claes Johansen
FORLAG  Gyldendal, 2013, 416 sider, 349,95 kr.
ANMELDER  Jørn Poulsen

”
Den 30. november 1939 blev 

Finlands byer bombet. Det vældige 
Sovjetunionen var i krig med et lille 

nordisk land på 3,7 millioner indbyggere”
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Overmagten var imidlertid for stor, og den 13. 
marts blev fredsaftalen undertegnet i Moskva. Fre-
den var hård. 400.000 personer blev interne flygt-
ninge bag den nye grænse.
Med de afståede landområder gik en femtedel af 
Finlands industri og landbrug samt den næststør-
ste by Viborg til Sovjetunionen.
Fortsættelseskrigen, som fulgte efter Vinter-
krigen, er praktisk taget ikke kendt i Danmark. 
Dette forhold råder Claes Johansens bog bod på.  
Indsigtsfuldt og med et væld af karakteriserende 
detaljer sættes der spot på de finske politiske be-
slutningstagere og deres politiske overvejelser.  
På en forbilledlig reflekterende måde ledes vi igen-
nem den politiske og militære magts overvejelser 
omkring Finlands revanchekrig sammen med Tysk-
land mod Sovjet. 
Alt er grundigt researchet. Med stigende indsigt og 
spænding for læseren udløses Finlands krig. Som 

forfatteren giver udtryk for, har det været svært at 
få hold på de politiske og moralske vurderinger pga.
den historiske mørklægning, som den stærkt pro-
tyske inderkreds omkring Ryti, regeringschef og 
senere præsident, udøvede.
Om Rytis motiver gætter forfatteren imidlertid 
ikke. Han skriver direkte: ”Det vigtige her er at for-
stå, at det finske folk af sine ledere fik en forklædt 
krig lukket ind ad bagdøren. De betænkelige aspek-
ter ved den valgte politik blev holdt skjult for of-
fentligheden”.

I god tid før det tyske angreb opbygges tyske mili-
tærdepoter på finsk jord. Tyske og finske ubåde ud-
lægger miner, og finsk militær foretager hemmelige 
rekognosceringer på sovjetisk territorium. Den 22. 
juni 1941 angriber Tyskland Sovjet, den 25. juni er 
Finland i krig med Sovjet. En krig, Finland hævder, 
er ”en separat forsvarskrig mod Sovjetunionens 
uprovokerede angreb”.

Krigen udvikler sig hurtigt til en stillingskrig, som 
allerede i vinteren 1941-1942 i den finske militære 
efterretningstjeneste opfattes som tabt af tyskerne 
og dermed også af Finland. I bogen dokumenteres 
den finske krigsførelse udførligt, herunder krigsfor-
brydelser i koncentrationslejre med sovjetiske bor-
gere og den finske hærs umenneskelige behandling 
af krigsfanger.

I september 1944 underskriver Finland og Sovjet 
en våbenhvileaftale. Med noget, der ligner en
 feberredning, lykkedes det landet at komme ud af 
krigen uden at blive besat af Sovjet. Finland for-
pligter sig her til at fordrive de tyske tropper fra 
Lapland (den 3. krig, Laplandskrigen). 1947 under-
skrives fredsaftalen i Paris. Finland overlevede som 
selvstændig stat, men prisen var høj.

Borgerkrigen og Finlands krige fra 1939 til septem-
ber 1944 trækker et langt traumatisk og blodigt 
spor igennem Finlands historie. Claes Johansens 
bog er et velskrevet, godt researchet og seriøst bud 
på Finlands nyere historie. En historie, som ret få 
i Danmark er bekendt med. At han samtidig giver 
ordet til en finsk forskers kommentar i et selvstæn-
digt kapitel, øger blot bogens værdi. 

”
Borgerkrigen og Finlands krige 

fra 1939 til september 1944 
trækker et langt traumatisk og 

blodigt spor igennem Finlands historie”

”
Det vigtige her er at forstå, 

at det finske folk af sine 
ledere fik en forklædt krig 

lukket ind ad bagdøren. De betænkelige 
aspekter ved den valgte politik blev 

holdt skjult for offentligheden.”

Jørn Poulsen er tidligere medlem af forretningsudvalget i 
Landskomitéen mod Berufsverbot samt med i Det Ny Clar-
tés redaktion.

Den Finske Borgerkrig 1918. Henrettelse af en civil
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Den bagkloge taler ud – og 
kigger tilbage

BOGTITEL  Man kan sagtens være bagklog
FORFATTER  Preben Wilhjelm
FORLAG  Lindhardt og Ringhof, 2014, 304 sider, 299,95 kr.
ANMELDER  Marc Grønlund

Hvis en person står klarere frem end de fleste 
figurer fra den hedengangne Venstrefløj (med 
stort V såmænd) i 1960-70’erne må det være 

Preben Wilhjelm. På mange måder et forbillede for den 
tænkende venstrefløj, selv i dag, hvor han i sit livs ef-
terår nu har udgivet sin første selvbiografi.

At Wilhjelm fortsat har stor indflydelse, skyldes velsag-
tens det simple faktum, at han fortsat er engageret i 
samfundsdebatten. Politiker eller ej (en titel han i øvrigt 
afskyer), så har han forholdt sig til alskens emner offent-
ligt, forsket, udredt, skrevet, udgivet og debatteret i alle 
år – frem til i dag.

Dermed også være sagt, at selve den politiske lø-
bebane nok udgør en hovedtråd i biografien, men 
ingenlunde er et eksklusivt fokus. I højere grad kan 
man sige, at Wilhjelms fokus er skarpt rettet mod 
det politiske engagement, dét er bogens røde tråd.  
Selvom turen fra SF til Venstresocialisterne (VS) 
og videre derfra naturligvis får en prominent plads 
som følge af dette fokus, så vælger han bevidst ikke 
at tale om sin ’politiske karriere’ alene – desuden 
mener han slet ikke at have haft nogen egentlig kar-
riere, snarere er han gået fra engagement til engage-
ment (cv’et spænder unægtelig temmelig vidt) uden 
andet fikspunkt end den saglighed og ligefremhed, 
som de fleste kender ham for.

Fysikeren som politiker
Et andet træk ved Wilhjelm, som står meget tyde-
ligt frem biografien igennem, er den trænede lo-
giske hjerne og rationalitet, som præger mandens 
tænkemåde. Her spiller det velsagtens en væsentlig 
rolle, at han blev uddannet atomfysiker i 50’erne og 
60’erne, faktisk ventede der en lovende forskerkar-
riere, før han blev for opslugt af arbejdet med at 

rejse det spritnye parti i form af VS og derfor måtte 
vælge. 
Interessant at tænke på, hvad der var sket, hvis han 
havde valgt anderledes…
Men nok om det, Wilhjelm valgte det politiske 
engagement og endte med at sidde i Folketinget i 
knap ti år fra 1975 til 1984. Disse år og de mange 
debatter, som VS var med til at præge i en kom-

bination af uafbrudt aktivisme og streng parla-
mentarisme, ofte i markant opposition til de tid-
ligere fæller i SF, udgør biografiens hovedstrøm.  
Et mindre scoop i bogen (dog mest som nik til de 
mest inkarnerede og historieløse SF’ere) er netop 
påpegningen af, i hvor høj grad flere af VS’ mær-
kesager, bæredygtighed og miljøpolitik er blot to 
eksempler, blev aktivt bekæmpet af SF, hvis nøg-
lefigurer i lang tid gik ind for fx atomkraft – med 
baggrund i dette aspekt giver dannelsen af VS umå-
deligt meget mening og fremstår som en nødven-
dighed for den venstrefløj, som var spærret inde i 
et fodslæbende haleslæng til socialdemokratiets be-
tonborgerlighed. At historien nærmest har genspil-
let sig i nyere tid, skal vi ikke dvæle ved her.

Dermed ikke være sagt, at Wilhjelm og co. var dybt 
radikale og løsslupne, snarere var de åbne af sind og 
konsekvente og i stil med hans eget temperament, 
og, for så vidt hele sagen i en nøddeskal, begrunder 
Wilhjelm sin modstand mod kapitalisme med syste-

”
På mange måder et forbillede for 
den tænkende venstrefløj, selv 
i dag, hvor han i sit livs efterår 

nu har udgivet sin første selvbiografi”

Så er han tilbage i en alder af næsten 80, frisk og skarp som altid, sjældent sentimental og vedkommende 
som bare pokker: Preben Wilhjelm har begået en selvbiografi.
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mets iboende og selvdestruktive karakter – det er 
simpelthen, foruden at være uretfærdigt, ulogisk og 
fornuftsstridigt.

Rationalistens indignation 
Wilhjelm bringer talrige eksempler fra sin tid 
som politiker (som han bestemt ikke vil kaldes!) 
på, at VS ofte gik forrest og afslørede pinlige og 
oversete detaljer i ny lovgivning, som blev forsøgt 
sneget igennem, uden den store opmærksom-
hed, men med vidtrækkende konsekvenser for 
demokrati og retsstat. Her er det enormt illustra-
tivt at læse, hvorledes det, også dengang, stort set 
kun var VS, som konsekvent kæmpede for rets-
statens principper, i stil med Enhedslisten i dag, 
som fortsat lever op til denne del af arven fra VS.  
Og det vækker for alvor til eftertanke, at det ofte 
krævede alliancer – både inden for og uden for 
Christiansborg, før love blev enten stoppet eller 
omskrevet. Hvilket så igen pointerer en af Wilhjelms 
hovedpointer: Man kan ikke bedrive politik i en 
osteklokke, man er 
en del af samfundet 
og må gribe ud og 
deltage for at kunne 
rykke ved noget. 
Det lykkedes ikke 
altid for VS at flytte 
tingene i den rigtige 
retning, men de 
bedste eksempler 
derpå er selvfølgelig 
med i bogen. 

Wilhjelm får 
desuden slået fast 
med syvtommersøm: Han trives bedst i modvind 
og i opposition, for det er her, nytænkning og gode 
ideer rent faktisk kan formuleres og prøves af. Mest 
af alt har vi at gøre med et nysgerrigt menneske, 
der om nogen afskyer fantasiløshed og taskenspil-
leri. Sådan forestiller jeg mig, komplet indbildsk, at 
han selv ville sige det i kort form.

Som ’politiker’ frem-
står Wilhjelm alt an-
det end sentimental, 
men måske også for 
rationel? Ofte påpas-
selig med den mere 
larmende aktivisme, 
mere tænkende og ar-
gumenterende, men 
alligevel deltagende 
i aktioner af mange 
slags. Mest af alt per-
sonificerer han den 
intellektuelle som 

kampberedt og indigneret rationalist, og han giver 
talrige eksempler på, hvorledes VS blot udgjorde ét 
led i bredere politiske græsrodskampagner. Som En-
hedslisten også i dag bryster sig af, havde datidens 
VS stort fokus på det udenomsparlamentariske 
som kilde til demokratisk udvikling, i mindst lige så 
høj grad som det direkte parlamentariske arbejde. 
Her var boligpolitikken sammen med retspolitik-
ken centrale mærkesager for både VS og Wilhjelm 
personligt – boligpolitikken havde han beskrevet 
indgående som skribent og som indlandsredaktør 
på Politisk Revy, hvis redaktion han var aktivt med-
lem af igennem en årrække. Mens retspolitikken 
endte med at blive hans næste engagement efter 
årene som folketingspolitiker, denne gang som se-
niorstipendiat udi retspleje. Velsagtens en smag på 
den forskerkarriere, han ikke nåede tidligere.

Med Wilhjelm har det aldrig været helt givet, 
hvad morgendagen ville bringe. Og alene derfor er 
mandens erindringer pokkers spændende at læse – 
og blive klogere af, måske endda inspireret?

Den 2. biografi
For lidt under ti år siden udgav Wilhjelm bogen Fra 
min tid med fokus på de mange debatter, han havde 
taget del i. I realiteten har han nu udgivet hele to 
biografier, den første havde bare eksklusivt fokus 
på tidligere tiders debatter og debattøren midt i 
dem, uden bagklogskaben. Selvom han i den nye 
bog selvfølgelig tager store forbehold for selve det 
at være bagklog allerede i forordet! Således har han 
bestræbt sig på ikke at være alt for bagklog, det 
lykkes noget af vejen, men til alt held for os andre 
har han ikke kunnet dy sig i det lange løb, og selve 
bogen er for så vidt et vidnesbyrd om netop det. 

Afslutningsvis kan man ikke være andet end impone-
ret af manden, og man fristes til at bryde ud i hyldest 
til denne ildsjæl, som ikke har mange sidestykker.  
Men lad os være ærlige; Preben Wilhjelm hader hyl-
dest, hader at blive kaldt for Venstrefløjens ’grand 
old man’ og proklamerer ligefrem undervejs i bo-
gen, hvor glad han var for at tage afsked med Fol-
ketinget på ryggen af en ulmende utilfredshed med 
sin egen person. At please andre og være afholdt er 
ikke noget, han just har efterstræbt. Alligevel er det 
ofte sket. 

Derfor nøjes vi med et stilfærdigt: Godt gået 
kammerat! Eftermælet må eftertiden tage sig af. 

Marc Grønlund er historiker, journalist og medlem af Det Ny 
Clartés redaktion. Marc bidrager jævnligt med artikler til 
tidsskriftet, se bl.a. #23, #24 og #25.

”
... begrunder 
Wilhjelm sin 

modstand 
mod kapitalisme med 
systemets iboende og 

selvdestruktive karakter 
- det er simpelthen, 

foruden at være 
uretfærdigt, ulogisk 
og fornuftsstridigt”
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Elsa Morante og ”La storia”

Elsa Morante (1912-1985) er født i Rom. 
Hun er især kendt for sine 4 romaner, Løgn 
og Trolddom, Arturos ø, Historien samt Ara-

coeli, som alle er oversat til dansk. Hun giftede sig 
i 1941 med forfatteren Alberto Moravia, fra hvem 
hun blev separeret i 1961. Begge var nære venner af 
forfatteren og filminstruktøren Pier Paolo Pasolini, 
og alle disse tre forfattere var aktive i den italien-
ske samfundsdebat. Morante blev meget inspireret 
af ungdomsoprøret i 1968, hvilket også mærkes i 
romanen La storia.

Romanen (som i øvrigt er filmatiseret med Claudia 
Cardinale i hovedrollen) skildrer årene 1941-1947 
set ’nedefra’ fra nogle folkelige kvarterer i Rom. 
Samtidig relaterer den til historiske begivenheder, 
som omtales med lille skrift som indledning til 
kapitlerne – ikke ulig Ditte Cederstrands metode i 
dele af romanserien De uspurgtes historie (se Det 
Ny Clarté #23, sept. 2013). Disse historiske notater 
dækker i start- og slutkapitel mere end de nævnte 
år, således at hele periden 1900-1967 omtales i 
disse indledninger.

Hovedvægten ligger dog stadig på selve den fiktive 
fortælling. Enken Ida, som har en stor søn, bliver i 
januar 1941 voldtaget af en ung tysk soldat. Hun 
bliver gravid, og sønnen Useppe kommer til verden 
senere på året. Useppe kommer kun til at leve til 
1947, hvor han dør af en alvorlig epilepsi-lidelse. 
Romanen følger familiens trængsler i krigs- og ef-
terkrigstid med bombardementerne af Rom, livet i 
en husvildebarak, nazifascisternes deportation af 
jøderne, sulten, modstandskampen og meget an-
det. Samtidig er der en del sidefortællinger, hvor 
vi møder en række bipersoner fra Rom og omegns 
folkedyb. 

Ud over trængslerne er der også lyspunkter i roma-
nen. Den ældste søn Nino er en viril og livshung-
rende fyr, som dog af og til får rodet sig ind i lyssky 
forehavender. I starten af romanen er han overbe-
vist fascist, som vil ud og kæmpe for Italien, men da 
moderen genser ham, er han i mellemtiden blevet 
indrulleret i den italienske modstandsbevægelse, 
La Resistenza. Også den lille Useppe er et lyspunkt; 
vi oplever mange ting opfattet gennem den lille 
drengs øjne og ører, en dreng, der skønt meget spe-
ciel – lille af vækst, meget følsom – som alle andre 
børn er nysgerrrig efter at lære verden at kende.

Den vigtigste biperson er jøden David, hvis familie 
er blevet deporteret til Auschwitz. David er efter alt 
at dømme Morantes talerør med sin anarkistiske, 
pacifistiske indstilling. Hen imod slutningen (vi er 
i 1947) lader hun ham holde en lang enetale på et 
værtshus, kun afbrudt af enkelte kommentarer fra 
folk, der spiller kort eller lytter til fodboldresultater 
og popmusik og kun lytter til David med et kvart 
øre. Efter at han har oplyst forsamlingen om, at 
ingen vil tale om den nys overståede krig, og en af 
værtshusgæsterne har svaret, at krigen er forbi, 
fortsætter romanen sådan:

”Ja så! Krigen er forbi!” gentog David stridslystent, 
”det er fredstid nu …” Han slog en vulgær latter op 
[…] Imens fik David mod sin vilje et anfald af dår-

Elsa Morante og krigen
/DANMARK OG KRIGEN  

”
For Elsa Morante skyldes tingenes 
dårlige tilstand MAGTEN, dvs. 
menneskers magt over andre 

mennesker, en skandale, som ifølge forfatteren 
”har varet i mere end 10.000 år” ” 

I år vrimler det med årsdage, der har med krig at gøre – ikke så mærkeligt, vil nogen sige, for krig er desværre så 
almindelig i det menneskelige samfund, at man hvert eneste år vil kunne finde ’krigeriske’ årsdage. Men alligevel: 
2014 har været lidt specielt med 3 større ’fejringer’ af år, der har at gøre med krig/fred, 1864, 1914 og 1989. For 
150 år siden var der krig i Sønderjylland, for 100 år siden startede 1. Verdenskrig, og for 25 år siden faldt muren 
i Berlin. Hertil kunne føjes den ikke markerede Tonkinbugt-affære i 1964, som markerede en eskalering af Viet-
namkrigen.

     Forfatteren til denne artikel tager udgangspunkt i endnu et ’krigs-jubilæum’. For 40 år siden, i 1974, udgav den 
italienske forfatter Elsa Morante romanen ”Historien”, idet hun opfattede ’historien’ som en lang historie om vold, 
krig og undertrykkelse. Udgivelsen gav anledning til en intens debat i det italienske intellektuelle miljø hen over 
sommeren 1974. Nedenstående artikel knytter roman og debat sammen med de ’krigeriske årsdage’, inkl. vores 
krigeriske 2014.

af Flemming Larsen

53 Det Ny Clarté #26 — februar 2015



ligt humør. Han flyttede uroligt på sig og så dystert 
over på prangeren, som imidlertid ikke længere hørte 
efter hvad han sagde: ”Vi har haft hundredtusind af 
den slags fredsslutninger!” råbte han, ”og der kommer 
sikkert hundredtusind til! Men krigen hører aldrig op. 
At bruge ordet FRED om den slags maskepi er … er 
… pornografi! Det er som at spytte de døde i ansig-
tet! Men selvfølgelig: de døde, de er jo bare et tal, et 
tal man skønner sig til inden det går direkte i arkivet 
for henlagte sager! På særlige mindedage trækker et 
par fine herrer i stadstøjet og lægger en krans på den 
ukendte soldats grav …”

Disse mindedage – eller mindeår – vender vi som 
sagt tilbage til.

For Elsa Morante skyldes tingenes dårlige tilstand 
MAGTEN, dvs. menneskers magt over andre men-
nesker, en skandale, som ifølge forfatteren ”har 
varet i mere end 10.000 år” (sådan lød det i den 
oprindelige udgaves undertitel). Romanen La storia 
var et meget vigtigt projekt for Elsa Morante; fx 
forlangte hun, at allerede førsteudgaven blev udgi-
vet som en billigudgave, så almindelige mennesker 
havde råd til at købe den.

Reaktionen på romanen 
Romanen blev da også utroligt populær – men tem-
melig udskældt af det litterære parnas, inkl. den 
venstreorienterede del. En intens debat udfoldede 
sig hen over sommeren 1974 i aviser og tidsskrifter. 
Der var venstreintellektuelle, som fra begyndelsen 
var glade for bogen, bl.a. forfatteren Natalia Gins-
burg, men der var også markante venstreintellek-
tuelle, som havde alvorlige indvendinger mod den, 
heriblandt Italo Calvino, Rossana Rossanda og Pier 
Paolo Pasolini. En væsentlig del af kritikken gik på 
romanens fokus på de mange ulykker; fx bruger 

Rossanda udtrykket, at Morante ’sælger despera-
tion’.

Nægtes kan det ikke, at sidste del af bogen vrimler 
med ulykker. Hvis vi accepterer klichéen, at operaer 
altid ender med en hovedpersons død, er denne ro-
man at ligne med en ’superopera’, for næsten samt-
lige hovedpersoner dør. Det gælder Nino (kører galt 
i bil i forbindelse med sammenstød med politiet), 
David (en overdosis) og som sagt Useppe, mens Ida 
bliver sindssyg som følge af Useppes død.

Jo, desperationen er til at tage at føle på, men som 
Lone Klem har sagt om romanen: ”Det er […] ikke 
så let at se nøjagtigt, hvad den lidenskabelige for-
dømmelse af historien levner af håb – selv om man 
mærker, at bogen er skrevet i et desperat engage-
ment for en forandring og med en ømhed for per-
sonerne, som ikke bare skyldes, at de er ofre, men 
også, at de repræsenterer livet, virkeligheden og 
den eneste mulige forhåbning.”1

Ind imellem kan jeg føle samme desperation, når 
jeg oplever den kedelige udvikling i vores land både 
hos de regerende og i befolkningen: tilslutningen til 
krig, krig, mere krig… Men først et tilbageblik.

1864 – Dybbøl
Tom Buk-Swienty og Ole Bornedal skal have stor 
ros for med Buk-Swientys bog Slagtebænk Dybbøl 
og Bornedals heraf inspirerede TV-serie 1864 at 
have modereret vores syn på 1864-begivenhederne. 
Det kan vel ikke undre, at nationalistiske kredse 

1 Moderne italiensk litteratur (red. Hans Boll-Johansen 
og Lene Waage Petersen), s. 238. Lone Klem er ifølge 
samme bog dr.phil., prof. i italiensk litteratur.
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ikke bryder sig om, at datidens ledende politikere 
og dansk nationalisme er under anklage. Slet ikke 
når serien ikke undlader at drage paralleller til vo-
res egen tid, hvor danske soldater bliver dræbt el-
ler kommer hjem som invalider. Og (tilføjer jeg): 
hvor ledende politikere ikke holder sig tilbage med 
at ofre både danskeres og andres liv i tvivlsomme 
projekter. 

Serien er også blevet kritiseret for nogle af sine 
kunstneriske virkemidler. Det skal jeg ikke gå dybt 
ind i, kun dette: Jeg har selv nydt den langsomme 
opbygning med dens fortællerstemme og dens mø-
der mellem det umage par, den unge pige og den 
gamle aristokrat. For mig minder serien om en 
græsk tragedie, hvor der er nogle sandheder, der 
ganske langsomt kommer for dagen, og jeg har glæ-
det mig til at se de enkelte afsnit – bortset fra at 
jeg nogle gange har skullet tage tilløb. Krigens gru 
kommer tæt på. 

1914 – 1. Verdenskrig bryder ud 
Om krigsårene 1914-18 skriver Morante i sin ind-
ledning til 1. kapitel bl.a.:

1914
Den første Verdenskrig bryder ud mellem de to stor-
magtsblokke, og efterhånden slutter andre stater, al-
lierede eller satellitter, sig til den ene eller den anden 
blok. Man begynder at anvende rustningsindustriens 
nye (og forbedrede) produkter, bl.a. tanks og giftgas.
1915-17
Mod flertallet af folkets vilje, et flertal der er mod kri-
gen, og som derfor bliver kaldt defaitister, fører kon-
gen, nationalisterne og forskellige magtfulde grupper 
Italien ind i krigen […]
1918
Den første Verdenskrig slutter med Ententens og dens 
daværende allieredes sejr […] Ti millioner døde.

Morante udviser her som flere andre steder i sine 
historiske introduktioner en sarkastisk holdning i 
forhold til teknologiske ’fremskridt’ inden for krig-
sindustrien. Den dystre tone slås an allerede i hen-
des allerførste indledende historiske oplysninger: 
”De sidste videnskabelige oplysninger om materi-
ens opbygning varsler indledningen af atomalde-
ren” (om årene 1900-05).

Hun får også i ovenstående citat understreget, at 
et flertal i Italien er mod krig. Arbejderbevægelsen 
havde i årene før 1. Verdenskrig slået til lyd for, at 
arbejderne i de forskellige lande ikke skulle kæmpe 
mod hinanden. Desværre stemte de europæiske so-
cialdemokrater for krigen, da det kom til stykket. 
(Jeg kan i denne sammenhæng henvise til Ditte 
Cederstrands Hvor har du hjemme – proletar? i 
den tidligere nævnte romanserie – her beskrives på 
spændende vis situationen i Tyskland før og efter 
1914).

Til sidst siger Morante lakonisk: ”Ti millioner døde.” 
Et sådant tal er for hende ’historien’ i en nøddeskal: 
en tør meddelelse, som ikke siger noget om lidelser 
af et uendeligt og ubegribeligt omfang.

1964 – Tonkinbugt-affæren
I august 1964 skulle nordvietnameserne angiveligt 
have angrebet amerikanske skibe to gange i Ton-
kin-bugten tæt ved Hanoi. Siden har McNamara 
indrømmet, at i hvert fald det andet angreb var et 
falsum. Men det gav præsident Lyndon B. Johnson 
anledning til at optrappe Vietnamkrigen. 

Er dette mon en metode, der også siden er set?! 
Irak-krigen i 2003 startede med en tilsvarende 
løgn: Saddam Husseins masseødelæggelsesvåben, 
der som bekendt ikke fandtes!!

Morante skriver i sine afsluttende historiske be-
mærkninger om årene 1962-67 bl.a.:

I Vietnam fortsætter partisanernes offensiver og 
regeringsmagtens undertrykkelsespolitik. Et antal 
buddhistmunke brænder sig levende på selvantændte 
bål i protest mod diktaturet. […] Militært statskup i 
Vietnam med støtte fra USA, som intervenerer med 
massive bombeangreb mod Nordvietnam. […] USA 
optrapper sin krigsførelse i Vietnam ud fra den totale 
krigs taktik (dræbe alt, brænde alt, udslette alt). Un-
der eskaleringen tages nye videnskabelige metoder i 
brug: de såkaldte claymore-bomber (som i én spræng-
ning frigør millioner af dødbringende stålkugler) og 
kemiske planteudryddelsesmidler, som totalt ødelæg-
ger natur og plantevækst etc.

Vietnamkrigen blev for mig, som for masser af an-
dre i min generation, anledning til dybe overvejel-
ser. Jeg var startet som soldat som 18-årig netop i 
1964 og begyndte i min soldatertid at læse om Viet-
nam. Og pludselig blev det at være soldat forbundet 
med noget helt andet end sure, idiotiske (nogle af 
dem) befalingsmænd og officerer samt antiautori-
tært oprør mod kadaverdisciplin eller (på den mere 
muntre side) gode soldaterkammerater: Pludselig 
blev det tydeligt, at krig faktisk fandtes og ikke kun 
eksisterede på film…

1989 – Berlinmurens fald 
Åbningen af Berlinmuren skulle have gjort en ende 
på Den kolde Krig. Som vi ved, gik det anderledes. 
Til trods for at de vestlige ledere havde lovet Gor-
batjov, at de ikke ville udvide NATO mod øst, hvis 
Sovjetunionen slap grebet om DDR, var det nøjag-
tigt, hvad de gjorde alligevel. I så høj grad, at Ukrai-
ne nu er et farligt konfliktområde (se artikel om det 
nylige valg i Ukraine andetsteds i bladet). 
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2014 – Danmark atter en krigsnation
”Som resultat af 11. september 2001 og den efter-
følgende krig mod terror gik Danmark med Poul 
Nyrups ord og Anders Foghs bevidste indsats ”med 
USA hele vejen”. Først i Afghanistan, siden i Irak og 
Libyen.

Resultatet af krigene er, at der er installeret nye 
regimer, som er afhængige af Vestens (USA’s og 
NATO’s) militære magt og penge. De tillader Vesten 
permanente baser, våbensalg og lukrative kontrak-
ter til vestlige selskaber. Desværre for det store fler-
tal af overlevende afghanere, irakere og libyere, så 
er de på alle måder dårligere stillet end før krigene.

Vi venter stadig på den uvildige undersøgelse af 
beslutningsgrundlaget for Irakkrigen. Situationen 
i Libyen får meget lidt omtale, men alt tyder på et 
land i kaos.

Trods den store politiske enighed om at gå med i 
Afghanistankrigen er der ingen lyst til at evaluere 
den danske krigsdeltagelse. Den har dog kostet 43 
danske soldater livet og skatteborgerne 12 mia. kr.”

Således skriver Lene Junker i Nej til Krig’s kampag-
neavis fra maj 2014. Jeg har tilladt mig dette læn-
gere citat, fordi jeg ikke har set nogen bedre opsam-
ling på de tre krige. Og som bekendt er militarismen 
ikke standset her: ny Irakkrig, køb af dyre jagerfly… 
– hvad bliver det næste? Opsamlingen er god, fordi 
den både er antiimperialistisk og fredsorienteret. 
Flere og flere i vores land – også flere og flere ven-
streorienterede – diskuterer Vestens indblanding 
i forholdene i Mellemøsten, Asien og Afrika, som 
om ’vores’ indsats går ud på at HJÆLPE – men nej, 
Vesten dyrker desværre sine økonomiske, råstof-
mæssige, geopolitiske interesser. Det er på tide, at 
vi interesserer os for en grundigere analyse af, hvad 
der sker, før forplumringen bliver total.

Altså fattes riget:

- oplysning, oplysning, oplysning om internatio-
nale forhold, hvilket også indebærer en langt stær-
kere indsats mod det borgerlige ’mediebrøls’ skæve 
propaganda

- en stærkere fredsbevægelse

- en stærkere antiimperialistisk bevægelse

Et frø
Her vil jeg lade Elsa Morante komme ind igen og 
få det sidste ord, som hendes kritikere i 1970’erne 
måske ikke helt loddede dybden i. På den allersidste 
side i romanen står følgende citat:

”Alle frøene er slået fejl undtagen et, som jeg ikke 
ved hvad er, men som muligvis er en blomst og ikke 
nogen ukrudtsplante.”

(Fange nr. 7047 i tugthuset i Turi).

Morante skriver ikke mere, men fangen, som er citatets 
ophavsmand, er Antonio Gramsci, som sad fængslet 
under fascismen, og som i sin fængselscelle helt bogsta-
veligt havde sået nogle frø… 

Flemming Larsen er fast skribent på Det Ny Clarté og har 
tidligere skrevet en række artikler i bladet.
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Redaktionen har modtaget de 3 bind af 
Curt Sørensens store værk, af hvilket det sid-
ste og tredje bind blev udgivet i oktober. Vi 

finder det helt ekstraordinært, at et værk af denne 
tyngde af en dansk socialistisk forfatter er blevet 
udgivet i Danmark, så vi vil allerede i dette nummer 
give det en foromtale i form af materiale fra forlaget 
samt et par ekstra bemærkninger. Når vi så har fået 
gennemtygget og fordøjet de mange sider, vender 
vi tilbage med en grundigere behandling i 2015, 
forhåbentlig inkl. et interview med Curt Sørensen.

Curt Sørensen er dr.scient.pol. 
og professor emeritus ved Insti-
tut for Statskundskab på Aar-
hus Universitet. Han har tid-
ligere været politisk aktiv i VS 
og er nu partiløs socialist. Han 
har af og til markant blandet 
sig i den offentlige debat. Lad 
os her blot nævne, da han i In-
formation (netudgaven 14. fe-
bruar 2007) protesterede mod, 
at Gyldendal havde ladet sig presse til at ændre i 
Encyklopædien. Han harcelerede over Encyklopæ-
diens nye facit på 100.000 ofre for kommunismen, 
idet han nægtede at anerkende måden, hvorpå man 
havde adderet alle mulige tal, og tilføjede:

”En sådan fremgangsmåde og opgørelse svarer til, 
at man alternativt – og med en tilsvarende large 
klassifikation og et tilsvarende snævert fokus – tog 
samtlige ofre i Første og Anden Verdenskrig, ofrene 
for fascismen og nazismen samt ofrene for børne-
dødelighed, underernæring, fattigdom, hungers-
nød m.m. i samtlige ‘kapitalistiske lande’, kloden 
over gennem hele det 20. århundrede og lagde dem 

sammen, idet man erklærede, at det var hele sand-
heden om kapitalismen.”

Forlaget om værket
Forlaget Frydenlund skriver bl.a. følgende:

”Trebindsværket bygger på den tese, at det moderne 
parlamentariske demokrati ikke er et uundgåeligt 
produkt af én fælles udviklingsvej i historien. De-
mokratiet har været omstridt, og modstanden mod 
det betydelig. Begrebet er blevet omdefineret flere 
gange undervejs, og dets forankring i europæisk 

historie er i det hele taget langt 
svagere end ofte antaget. Der 
har været flere forskellige ud-
viklingsveje og flere forskellige 
typer af regimeformer. Der fin-
des ikke én naturlig udviklings-
vej, og historien er ikke slut. 
[…]

Curt Sørensen indplacerer sig 
i den historisk-sociologiske 

tradition fra den politiske sociologis klassikere, 
Karl Marx, Max Weber og Émile Durkheim, frem 
til forskere som Barrington Moore, Charles Tilly, 
Theda Skocpol, Perry Anderson, Stein Rokkan, 
Michael Mann, Ivan Berend og Andrew Janos. 
Værket fremstår som det mest grundige politologi-
ske og historisk-sociologiske værk i Skandinavien 
om udviklingen og den moderne massepolitiks ud-
foldelse i Central- og Østeuropa. Det forholder sig 
løbende til såvel den historisk-sociologiske og po-
litologiske forskning som til diskussionerne blandt 
fremtrædende historikere på feltet.  
[…]

Foromtale af Curt Sørensens mammutværk 

STAT – NATION – KLASSE

BOGTITEL  STAT – NATION – KLASSE, bind I, II og III
-Socioøkonomisk udvikling, stats- og nationsbygning og 
udvikling af regimeformer og massepolitik i Central- og 
Østeuropa samt Rusland

FORFATTER  Curt Sørensen
FORLAG  Frydenlund, 2013-14, 1079 + 1229 + 822 sider, 399 kr. pr. bind

”
Vi finder det helt 
ekstraordinært, at et 
værk af denne tyngde 

af en dansk socialistisk forfatter 
er blevet udgivet i Danmark”

Ved redaktionen
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… første bind behandler tiden frem mod og under 1. 
Verdenskrig, hvor den moderne massepolitik fødes 
og udvikles. Curt Sørensen forholder sig nuanceret til 
disse processers kulmination under verdenskrigen. 
[…]
… andet bind har fokus på demokratiudviklingen i 
mellemkrigstiden og 2. Verdenskrig og behandler 
således omvæltningen af den sociale og politiske or-
den efter 1. Verdenskrig, mellemkrigsårenes kampe 
mellem modstående modeller for samfundsmæssig 
rekonstruktion og udvikling samt periodens stor-
politik. Disse kampe, hvis udfald ingenlunde var 
givet, kulminerede i 2. Verdenskrig, der heller ikke 
havde noget på forhånd fastlagt resultat. Den sam-
lede proces af modsætninger, konflikter og krig har 
skabt den moderne verden, som vi kender den.
[…]
Tredje bind i professor Curt Sørensens storværk om 
Central- og Østeuropas demokrati ser på perioden 
under den kolde krig, Rusland efter Sovjetunionen 
og Centraleuropas forvandling 
til en del af Vesten efter 1989.
Bindets fokus ligger på moder-
nitetens udvikling, på Europas 
transformation i et langt pro-
blem- og konfliktfyldt forløb og 
på spørgsmålet om modstand.” 

Karl Marx
Der kan til dette blads læsere 
tilføjes, at værket i høj grad bygger på Marx’ tænk-
ning. Et længere afsnit i det første kapitel, som er 
en teoretisk indledning til de tre bind, har titlen ”En 
struktur-aktør-teoretisk rekonstruktion af Marx. 
Den multidimensionale teori om magt, udbytning 
og stat”. I dette afsnit hedder det bl.a.:
”Man kan, mener jeg, gøre eksplicit en teori, som 
ligger i svøb hos Marx: Staten har historien igen-
nem ikke blot været involveret i de sociale konflik-
ter og støttet og opretholdt herskende klassers og 
eliters dominans over og udbytning af de lavere so-
ciale klasser og lag samt i det hele taget bistået ved 
den fundamentale udtrækning af merproduktet 
(dette er den sunde grundindsigt i klassestatsopfat-
telsen). Staten har tillige været en autonom faktor, 
og stat og krige har spillet en vigtig og selvstændig 
rolle i statsbygningen og i den videre samfundsud-
vikling. Ikke blot kapitalismen, men også statslige 
eliters bestræbelser på, under internationalt pres, 
at udvikle statsbygningen og grundlaget af ressour-
cer herfor, har f.eks. været med til at drive den øko-
nomiske udvikling fremad. Staten har også, om end 
i varierende grad, spillet en helt selvstændig rolle i 
forhold til de øvrige sociale aktører. Endelig har sta-
ten, set i forhold til den fundamentale udtrækning 
af merproduktet i ethvert samfund, ikke mindst 
historien igennem selv været en ’herskende klasse’, 

en tese vi kan finde tilløb til hos Marx og Engels, 
men som jeg altså generaliserer.” (bind 1, s. 163).

Niels Finn Christiansen skriver i sin anmeldelse på 
Modkraft og i Arbejderhistorie, at Curt Sørensens 
inspirationskilder er talrige ”med Marx som det so-
lide grundlag, men også med udstrakt brug af se-
nere marxister som Luxemburg og Gramsci…”.

Central- og Østeuropa
Værket er rigt på grundige casestudies i et område 
af Europa, hvor vi på vore breddegrader godt kunne 
have brug for mere viden. Niels Finn Christiansen 
skriver i førnævnte anmeldelse: 

”Tilsammen er der tale om et værk på over 3.000 
sider, hvor Curt Sørensen følger de socialøkonomi-
ske, politiske og delvis de idémæssige processer, der 
har formet det moderne Europa med særlig vægt på 
de central- og østeuropæiske regioner.

Det er områder, som i hvert 
fald i dansk sammenhæng 
hidtil har været underbelyst, 
men de senere års politiske 
begivenheder har med al øn-
skelig tydelighed demonstre-
ret deres relevans også for 
resten af Europa.

Bøgerne udgør således et vidensmæssigt reservoir 
til forståelsen af de mange krydsende tendenser og 
konflikter, vi kan iagttage i de stater, der har vik-
let sig ud af de tidligere imperier og multinationale 
regimer, som det tyske kejserrige, det zaristiske 
Rusland, senere det sovjetiske imperium, det habs-
burgske (østrig-ungarske) og til dels det ottoman-
ske rige.”

Fortsættelse følger…

Som sagt vender vi tilbage i 2015, hvor vi borer dy-
bere i værkets univers.

”
Værket er rigt på 

grundige casestudies 
i et område af Europa, 

hvor vi på vore breddegrader godt 
kunne have brug for mere viden”

Antonio Gramsci
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