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'Kommunismen er en helt ny idé i Europa'


21. februar 2009 


'Kommunismen er en helt ny idé i Europa' 


Skrevet af: Niels Ivar Larsen
Alternativ eller regression? At det parlamentariske demokrati er den mindst ringe 
samfundsindretning har længe været en selvfølgelighed. Men nu undsiges det af filosoffer som 
Alain Badiou og Slavoj Zizek, der håber på en genfødsel af et gammelt revolutionært projekt - 
kommunismens comeback


Et spøgelse går gennem Europa. Det parlamentariske demokratis status som optimal 
samfundsindretning er kommet under angreb. Den demokratiske desillusion får mæle hos 
fremtrædende venstreorienterede filosoffer, som higer efter et opbrud i tænkning og politik, 
der igen kan få historiens hjul til at dreje. Higer efter revolution kort sagt - og har man sagt 
revolution, må man også sige Frankrig. 


De franske tænkere Alain Badiou, Marcel Gauchet og Pierre Rosanvallon er intellektuelle 
frontfigurer i den demokratikritiske, nykommunistiske vending, der også tæller den filosofiske 
standupkomiker Slavoj Zizek. Han erklærer, at en venstreorienteret 'modstandstænkning', der 
vil være sig selv bekendt, fremover må opgive at påkalde sig 'demokratiet', eftersom begrebet 
er uopretteligt skamredet. Også 'menneskerettigheder' er en parole, man bør undgå. I stedet 
skal der appelleres til 'den kollektive offervilje'.


Hvad dækker denne strømning over? Er den virkelig på sporet af nye socialt mobiliserende 
utopier? Er det muligt, at en tro på kommunismens projekt kan genfødes som et svar på den 
krise i kapitalismen, som i dag er uafviselig? Og hvad vil følgerne af at genoptage det 
kommunistiske projekt blive i praksis? En genopvækkelse af gamle dæmoner, et gensyn med 
Gulag og etpartistatens korrumperende totalmagt? Har vi at gøre med en krisediagnostisk 
forudanelse af et forestående sammenbrud for den liberaldemokratiske konsensus? Debatten, 
som for tiden verserer i fransk åndsliv, er livlig. 


Vi er i det åndelige klima hos tidens 'nykommunistiske' tænkere helt borte fra den 
triumferende optimisme, som udløstes af Murens Fald, og fik en Francis Fukuyama til at 
profetere historiens afslutning i skikkelse af det liberale, parlamentariske demokratis 
universelle sejrsgang. Lige så langt er vi fra postmodernismens omfavnelse af den tabte tro på 
'De Store Fortællinger'.


Allerede i 2002 plæderede vaneprovokatøren Zizek for 'leninistisk intolerance', da han i 
Critical Inquiry skrev: 


"At genopfinde Lenins arv i dag er at finde tilbage til sandhedens politik. I den universelle 
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sandheds sted har vi fået en mangfoldighed af perspektiver, eller som det hedder i dag: 
fortællinger, litteratur, politik, religion, videnskab osv., og de fortællinger, vi fortæller os selv 
om os selv. Det ultimative mål er herefter blot at sikre et neutralt rum, hvor mangfoldigheden 
af fortællinger kan sameksistere i fred." 


Leninistisk intolerance


Man kunne mene, at det parlamentariske demokrati og dets medborgerskabsbegreb netop er 
det optimale rum til målet - men Zizek foretrækker 'Lenins intolerance', som han udlægger 
som en konsekvent fastholdelse af kommunismens revolutionære projekt. 


Hvor alvorligt man skal tage den slovenske kultfilosof ved man aldrig rigtig helt. 


Men at plædere for 'leninistisk intolerance', at begejstres for Robespierre (Zizek har skrevet 
forord til en genudgivelse af skrifterne af Den Franske Revolutions værste ideologiske 
terrorist), at bifalde Lenins, Stalins og Maos 'konsekvens', som Zizek gør i bogen In Defense 
of Lost Causes, samt at opfordre til at udskifte 'etnisk had' med 'politisk had' har ført til 
anklager om voldsromantik: 


Zizek er en 'dødbringende hofnar' konkluderer redaktøren for det amerikanske tidsskrift The 
New Republic, Adam Kirsch: 


"Under dække af humor og overdrivelser, mellem associationer til Hollywoodfilm og 
videospil, har Zizek sat sig for at rehabilitere flere af det forrige århundreds mest modbydelige 
ideer. Han vil omstøde, hvad efterkrigstidens tænkere lærte os, nemlig at afvise totalitarisme, 
revolutionær terror, utopisk vold og antisemitisme som acceptable i seriøs politisk diskurs. Har 
Zizeks publikum for travlt med at le til at høre efter? Det håber jeg, for ellers er perspektivet 
skræmmende."


Tilbage til Frankrig, hvor strømningens centrale skikkelse er Alain Badiou, der i en alder af 72 
år har fået stor opmærksomhed for sin nådesløse polemik mod Sarkozy-styret, som han ser 
som et 'restaurations'-regime, der vil annullere resultaterne fra maj '68. 


I et interview i Libération skitserer Badiou sine positioner, idet han pointerer, at de i grunden 
er de samme som i 70'erne. Det er kun, fordi demokratiets hulhed og kapitalismens krise i dag 
er gennemskuelig for alle, at man nu vil lytte, mener han. 


Badiou grundlagde for 30 år siden den maoistiske gruppe Den Politiske Organisation og har 
siden været fortaler for 'revolutionær universalisme'. Og Badiou praktiserer, hvad han 
prædiker: 


Han har ikke stemt ved noget fransk valg siden 1968.
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Opgør med egennytte og rovgriskhed


Den historiske kommunisme var en katastrofe, hvad angår såvel politiske friheder som 
økonomiske resultater, indvender Libérations interviewer. 


Hertil svarer Badiou, at det slet ikke er relevant at dømme efter disse 'vestlige kriterier'. 


"Den revolutionære kommunismes kriterier var nogle helt andre, nemlig at opfinde og udfolde 
en kollektiv realitet, som ikke hviler på den private ejendomsret. Det er indlysende, at de 
metoder, man tog i brug, var katastrofale. Man kan ikke styre landbrug og industri med 
militære metoder. Man kan ikke pacificere et kollektivistisk samfund med statsvold. Men skal 
vi af den grund give afkald på selve projektet? Au contraire! Det er en bydende nødvendighed 
at fastholde perspektivet om, at et andet samfund er muligt, hvis dynamo ikke er den private 
ejendomsret, egennytten og rovgriskheden. Man lader som om, man først i dag har opdaget, at 
bankchefer og deres største kunder er fuldstændigt besatte af profit. Men det er netop profitten 
som motor for det sociale liv, som det kommunistiske projekt vil befri menneskeheden for." 


Hvordan partidiktaturets vildveje så kan undgås, har Badiou desværre ikke noget klart svar på: 


"Jeg håber på, at netværksmodeller, internet og kommunikationsteknologi kan gøre det muligt 
at handle politisk uden et partiapparat. Men disse organisationsformer har hidtil vist sig 
ineffektive. Sagen er, at de, som er uden midler - kapital, våben, massemedier - kun har deres 
egen disciplin og enhed at falde tilbage på. At udvikle en politisk disciplin, som ikke er 
kalkeret af efter den militære, er et åbent og eksperimentelt problem."


Demokrati eksporterer vold


Da Libérations interviewer fremhæver, at demokratiet har elimineret vold i de sociale 
relationer, præciserer Badiou: 


"Jeg er for retsstatsprincipper og menneskerettigheder, men jeg tager afstand fra dem i det 
omfang, de tjener som ideologisk dække for militære operationer og for retfærdiggørelse af 
uacceptable uligheder. For øvrigt har demokratiet kun formået at reducere den indre vold i de 
vestlige samfund ved at flytte volden udad. De demokratiske procedurer kan ikke i sig selv 
håndtere de klassekonflikter, som udspringer af sociale uligheder. For at hindre disse i at 
degenerere til vold, må man altså have en velstand, der præsenteres som ikke eksisterende 
andre steder. De socialistiske stater internaliserede volden, demokratierne eksporterer den."


Om sovjetkommunismens skræmmefigur Stalin har Badiou denne bemærkning: 


"Alene fordi han gjorde kapitalisterne bange, må jeg tage hatten af for Stalin". 


file:///C|/Documents%20and%20Settings/Kalle...0er%20en%20helt%20ny%20idé%20i%20Europa.htm (3 af 4) [08-11-2009 15:09:22]







'Kommunismen er en helt ny idé i Europa'


Og det var ifølge Badiou selv samme frygt, som banede vejen for de indrømmelser til 
arbejderbevægelsen, der skabte efterkrigstidens velfærds- og socialstater. Badiou insisterer på 
et nyt rødt daggry: 


"Demokratiet i dag og det gælder både til højre og til venstre består i en konsensus om, at der 
ikke gives andre normer end vækst og profit. Man kan eksistere under et sådant system, og 
man kan mene, at det er det eneste mulige, men kan man - filosofisk - ville eller ønske dette 
system?", spørger Badiou, der i denne efterlevelse af princippet, om at 'det ikke er nok at noget 
fungerer i praksis, det må også fungere i teorien', viser sig som sand franskmand.


Fremtiden tilhører ifølge Badiou kommunismen: 


"Kapitalismen er 400 år gammel og mere forældet end de radikale bevægelser, der har 
bekæmpet den. Vi må høre op med at tro på, at den liberalisme, der kom frem i 1840'erne er 
inkarnationen af fremskridt og modernitet. Kommunismen derimod er en helt ny idé i Europa."


Se Adam Kirschs Zizek-læsning på http://tinyurl.com/d94tps og interviewet med Alain Badiou 
på http://www.liberation.fr/politiques/120186-dialoguez-avec-alain-badiou


Source URL: http://www.information.dk/183269 
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Jd til en meningsløs 
mand provinsen. Det 
~, vi aldrig - aldrig 
',simpelthen fordi vi 
r opfattet som befrie
>f, vil mange spørge
ar Taleban så stor op· 
Svaret er den simple, 
TI repræsenterer den 
,mmelmltur/måde at 
, og derfor har de lo· 
ningens opbakning. 
:ning til de nuværen
lavere i Afghanistan, 
er ved magten ved 


ldenlandske tropper. 
It ordet. 


IMMER MIG 
,Fredensgade 13, 4800 


1Iller mig over Dan
,lkevalgte, der har be
o sende danske borge
USA's krig i Asien. Jeg 
r mig over, at vores 
~e fortæller os, at vi 
neremå debattere de
tning. 
MF Helge Adam Møl· 
~ forsvarsminister Sø
, (V) må vi ikke sige 
TI at trække soldater
fra Afghanistan, fordi 
~r soldaternes liv i fa~ 


rdi det vil gå ud over 
må piger, der så ikke 
,gå i skole. 
I snatt virke helt na· 
.led et forslag i Folke· 
m højere straffe for at 


regeringens milita
et kan ikke påforhånd 
es, at forslaget kunne 
les med hensynet til 
~anske pigers skole


the og 'Henrik får apanage ~ 


skattekroner for deres arbej
de. Udenrigsministeriet og de· 
res gæster i Vietnam finansie
res af skattekroner. Alle er de i 
Vietnam for at skaffe lmnder 
til danske virksomheder ... 
Hver på sin måde! Det er uen~ 


delig ligegyldigt, om skatte· 
kronerne tages op af den ene, 
den anden eller tredje kasse! 
Hvis Frederik så tager videre, 
når han er rejst de 2/3 afvejen
so what? Han har vel også for· 
tjent lidt fritid efter 9·10 dage 
med 'døgnarbejde' for Dan· 
marl" Ja, Villemann, gør bare 
udgiftssiden op, indtægtssi· 
den fårdu svættved! 


KØD OG VANDPRISER 
Benny Silvert, Skovåsen 27, Kr. 
Såby: 
Orla Zink har et fint indlæg 
(4.11.) omkring svindel i detai~ 


kødbranchen. Rigtigt fint. Blot 
synes jeg,atOZ forbigår en vig· 
tig detalje: prisen på vand! KØ' 
ber du en liter (et kilo) vand 
via din vandhane, koster den 
ca. 8 øre. Køber du< vand på en 
flaske, koster det omkring 8 
kroner. Køber du derimod 
vand i kød, som før hed pum
pet - men nu hedder neutral~ 


marineret, koster det om~ 


kring 40·70 la: for en liter. KØ· 
det bliver jo ild« tilsvarende 
billigere af, at kiloene for~ 


strækkes med vand til 8 øre li· 
teren - vel? Ærligt talt: føler du 
dig ikke taget i L, når du kø
ber neutralmarineret kød? Og 
hvordan er det med kød, der 
fikseres med saltlage, så det 
kan binde mere vand - til kød· 
pris? Dette glemte OZ i sin el· 
lers udmærkede ldumme om 
kødsvindel. 


MINDRETALSDIKTATUR 
Marianne E. Jensen, Adresse: 


diktaturet er betænkeligt ift. 
demokratiets ånd, men et· 
mindretalsdiktatur er totalt 
udemokratisk. 


GAMMELT KØD 
Hans .Iørgen Larsen. Mølholtvej 
61. Dronninglund: 
Der bliver fortiden rettet hård 
kritik mod fødevareminister 
Eva Kjer Hansen pga. gammelt 
kød i kølediskene og forholde· 
ne i pelsdyrfarmene. Nok har 
Eva Kjer Hansen meget blå øj· 
ne, men naiv er hun ikke. Hun 
ved godt, at supermarkederne 
yder mange penge til V og K's 
valgkampe, og at mange min
kavIere stemmer på DF, og 
man saver som bekendt ild<e 
den gren over, man selv sidder 
på. 


Tingene bliver først ændret 
efter et regeringsskifte. 


UD MED PBS� 
Tove Jensen, Mariendalsvej 75,� 
Frederiksberg:� 
I dagens aVis står, at Lene Es
persen blåstempler PBS·gebyr. 


Jegvil ikke blåstemple dette 
gebyr. Jeg opsiger alle mine 
PBS·aftaler, og så kan firmaer 
og myndigheder igen begyn
de at sende mig fakturaer, 
ejendomsskatter m.m. pr. 
post som tidligere. 


Hvis alle brugere opsiger de· 
res PBS~aftaler, må firmaerne 
se i øjnene, at det bliver nød
vendigt at udvide såvel deres 
debitor· som kreditbogholde· 
ri. 


I øvrigt finder jeg det ufor· 
skammet, at mange store fir
maer kræver penge for at sen~ 


de en faktura, og jeg kan slet 
i1d« forstå, at det er lovligt, 
idet lovgivningen jo kræver, at 
der skal foreligge en faktura 
ved al køb og salg. 


Hvad med en forbrugerboy~ 


Kan man være 
socialist efter 
Murens fald? 
Ja, det kan 
man da netop. 
Det var langt 
sværere før, 
hvor vi altid 
blev spurgt, 
om vi ville have 
et samfund 
som Sovjet 
Bente Hansen, 
forfatter, i 
Kristeligt 
Dagblad 
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Den tog fart i slutningen af 197o'eme . 
pg har aldrig siden sluppet sit tag: 
historikeren Sørens Mørchs bræn
dende interesse for det moderne. 
En lang søgen efter de begivenheder, 
hvor mennesket har taget endnu et 
skridt op ad civilisationens trappe. 
Og ild<e mindst efter de enkelt
personer; som byggede trappen. 
For hvad er historien andet end 
summen af vores forskellige fortæl
linger om det enkelte menneskes 
stræben. Mener Søren Mørch. 


at han blev født j »Jeg kan ild<e kenfeldt med lunkne forbehold og valn~ Søren Mørch nøjes i alrsJ' ikke med' tit 
mes som enoverflø huske en skid om- relativiseringer. Og sådan har det,vist a1 konstatere det relativt banale: at jernba
der som i hans til kring de år((, siger tid været med søren Mørch. Hvad enten nen revolutionerede måden at transport" ,attesten, ogvi lever En af mine han i samtalebo· han har ytret sig som historiker eller polio ere mennesker og ting på. Han lcrydsklip
eer så længe siden, gen om den massi- tisk kandestøber. Hans metode er at tage per opfindelsen af toget med den nogenkollegaer Hans 
I.c;:kriver nooll];prhi- UP fnrtr::pnlTninCT "f l,n'nC''''lr.'<:>nl· .. rl .....,T'\I'T['T\" ..... Irt-.; .... 0.1- ..... ", ...... "' ... 1; h ;...1~~,., ~ h: ...1,.,1 ,., ~ff~+-~~_ h:~+-







INTERVIEW 


Det var i 1978, i Irans hovedstad Te
. heran, at den reelle betydning af 


begrebet 'moderne' for første 
gang gik op for Søren Mørch. 


Historikeren - dengang leder af Center 
for Mellemøststudier på Odense Universi
tet - var med sin kone, politikeren Ritt 


. Bjerregaard, på officielt besøg i landet. 
Som siden 1953, da shah Reza Pahlavi kup
pede sig til magten, havde været en dikta
turstat, om end et velsminket eksemplar


. fF~,,: '," afUSA og StorbritannienI -.' .........•......................
 afslagsen.ro.:tassivtstøttet
" .....	 havde det store mellem


østlige land på en række 
områder gennemgået en 


KIM FABER modernisering efter 
vestlige normer, der havde skahten for re· 
gionen stor materiel fremgang og vel
stand. 


Men under den polerede overfladeyar 
og blev Iran et diktatur. Og nu vaklede 
det. 


»Shahen og alle dem, vi besøgte, var 
overbeviste om, at det var !::ommunister
ne, dervarpå spil«, fortæller SØren Mørch. 


Vi sidder i hans og RittBjerregaards hus 
i Kartoffelrældærne i København. Den lille 
stue er enkelt og stilsikkert møbleret med 
et chatol af ældre dato, Børge Mogensen
tremmesofa, et par lette stole og med ter
mokande og småkagefad inden for ræk
kevidde på det lyse sofabord. Ovre på cha
tollet ligger de to moppedrenge 'Store 
forandringer' og den netop udkomne 
Vældige ting', hver med over 500 sider 
meget personlige Søren Mørch-beskrivel
ser af de begivenheder og personer, der 
gjorde den gamle verden moderne. 


Der er linet op til det store personlige 
søndagsinterview. Hvor vi som regel dyk
ker ned i interviewpersonemes bag
grund og opvækst i søgen efter en eller 
anden form for forklaring på, at de er ble
vet, som de er. 


Men med Søren Mørch - en mand, der 
har forsynet sin seneste bog med under
titlen '63 fortællinger om verden, som 
den er' oo. virker det på en måde for småt 
og for fnidret. Som spild af en god mulig
hed for at få en ordentlig forklaring på, 
hvad det egentlig er, der foregår på den 
her Idode. Bare sådan i al almindelighed. 


Derfor: Tilbage til Teheran og jagten på 
det moderne. Det var godt nok en ekla
tant fejlbedømmelse, at det var kommu
nisterne, som truede shahen, bemærker 
jeg. 


»Det var det. For det var det jo slet, slet 
overhovedet i1d,e. Det var meget mere 
den der form for islamisme, hvor lægfolk 
overtog religionen(. 


Nu udspiller der sig så et replikskifte 
præget af, at jeg overhovedet ildæ har for
stået, hv,?r Søren Mørch er på vej hen med 


5jn pointe om det 'moderne' - og at han 
tror, jeg har det. 


Så i Iran blev du opmærksom på "ampen 
mellem detgammeldags og det moderne oo. 


lIIslamisteme ville jo nok ikke selv sige, 
atde varrnodeme. Men det var de jon, ind~ 


skyder Søren Mørch. 
Jeg studser. 
fslamistemevarde moderne? 
»Ia, det var dem, d'er var de.modeme. Jo, 


det var de. Det vardem, der ...«. 
Men altså, shahens styre, med sin O1iente~ 


,jngmod USA og det relativt høje mateIieIIe 
niveau ... på en eller anden måde repræsen~ 


terede det vel det moderne. Det ville da iHe 
være helt skævt at sige. Styret varjo 'oven i 
I",bet også sekulært. 


Søren Mørch tøver en anelse, lettere for~ 


undret over, at jeg i den grad er på vild
spor. 


»Jo, jo. Men ... nej, shahen var ikke mo
derne. For det, han gjorde, var at importe
re noget, som overhovedet ildce passede i 
det land. Og når man ser på, hvem det er, 
der har sat Mellemøsten i bevægelse, så er 
det jo iklæ folk som shahen., men de folk, 
der overtog butildæn på nutidens betin
gelser. Kan man ikke godt sige det?«(. 


Tjohh, mumler 
::;' en smule grog-


Fogh har den Jeg er iklæ sikker 
opfatteLse, på, atjegforstår det.
" I mit hoved sl<urrer 
at poLitiske det helt enormt at 
probLemer I,alde den islamis
kan [øses med me, som væltede 
magt. Det, tror shahen, for' moder
jeg, er kernen ne. Selvom jeggodt 
i hans poLitik kan se, at shahens 


regime lwn på over
fladen lignede mo


dernitet. Der mangledejo en væsentlig ting: 
Demokratiet. 


»Der manglede mange ting. Mange 
ting. Desuden synes jeg ikke, man kan si
ge, at islamisteme slauede tiden tilbage(t 


Men i 'Storeforandlinger'bekenderdu dig 
som svoren tilhænger afvestligcivilisation? 


»Ja, for det er den,jeg kend,er«. 
Du gør det ild<e udfra et ønske om, at den 


sl<al udbredes til hele verden? 
J>Det gør den af sig selv. Men shahen 


trak et kapitalistisk system ned over Iran. 
Og svaret på detvar islamisme- eller præ
stestyret«. 


Var det et moderne svar? 
. »Ja, det var det jo. Fordi det var det, der 


var i nuet. Det var et svar på den verden, 
der gjaldt i nuet i Iran i slutningen af 
1970'erne«(. 


Jeg er stadig lettere rundtosset. Den må 
vi vende tilbage til, definitionen af det 
moderne. 


Den glemte barndom 
Iforordet til sin nyeste bog Vældige ting' 


skriver Søren Mørch, at han blev født i . 
gamle dage. Det kan synes som en overflø
dig konstatering, når der som i hans til
fælde ståp933 på dåbsattesten, ogvi lever 
i en tid, hvor 1990'erne er så længe siden, 
at man allerede i 2009 skriverpopulærhi
stariske bøger om årtiet, som var det en 
fjern og eksotisk fortid.. 


Men Mørch har (selvfølgelig) en pointe 
med sine 'gamle dage'. Det var nemlig 
dengang, landbruget var det domineren
de erhverv i Danmark. Hvor mange men
nesker levede under forhold og i miljøer, 
der lignede dem, Søren Mørch voksede op 
i: landsbyer med smedje, mølle, lilleskole 
og ldrke, og hvor det dominerende 
brændsel var tørv Hvor landbruget var 
hestetruld<et, kvinderne vaskede i grue
kedler, og mændene bar 100 ldlos korn
sæld,e på ryggen. Og hvor børnenes efter
årsferie hed Kartoffelferien, fordi unger
ne i den uge samlede l<.1rtofler fra 
morgen til aften. 


»Hver gang jeg læser disse erindringer 
fra min barndom, kommer jeg i tvivl, om 
det virkelig var sådan, det forholdt sig. Er 
det noget, jeg finder på? Er det noget, jeg 
har læst mig til- om, hvordan der var på 
landet i meget gamle dage - og som jeg 
har gjort til mine 'egne erindringer? 
Drømmer jeg, eller er jeg vågem<, slcriver 
Søren Mørch om sin barndom og slutter 
forordet af med at konstatere: 


)lDen modemeverden -den verden, der 
gælder nu -er urban C..). Gamle dage-det 
var landbrugets tid«. 


Nu er det ikke sådan, at Søren Mørch er 
ud af bondeæt, nærmest tværtimod. 
Hans far hed Erikllier Mørch og varsldbs
kaptajn i Grønlandshandlen. Hans mor
far hed Lindhard og var professor, mens 
mormoren var en Pontoppidan. Kort sagt 
genuint københavnsk borgerskab på alle 
ledder og kanter. Og når Søren Mørchs fa
milie alligevel endte i den meget lille 
nordsjællandske landsby Skenkelsø, 
skyldtes det efter alt at dømme kombina
tionen affamiliens jødiske rødder og den 
tyske besættelse: Det var nemmere at hol
de lav profil langt ude på landet end inde 
midt i hovedstaden. Det gætter i alle til
fælde Ritt Bjerregaard på i en ny bog af 
journalisten Martin Krasnile 'Ritt og Sø
ren -samtalerom krig og kærlighed', som 
netop er udkommet. 


Søren Mørch selv er iklce meget be
vendt, når det drejer sig om at kortlægge 
det familiære landskab i årene under be
sættelsen og lige efter. Årsagen er, at ver
den styrtede i grus, da han var omkring 12 
år. Faren fik en blodprop, blev lam og end
te på sindssygehospital med en voldsom 
og altfortærende depression. Moren kun
ne i1d,e holde sammen på familien, og Sø
ren Mørch blev, med sine egne ord, udlod
det til venner og familie, mens de tre yng
re søskende endte på børnehjem. 


.~. I 
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irch, at han blev født i "Ieg kan ild<e kenfeldt med lun1me forbehold,ogvall\~ Søten Mørch 'nøjeSr iIlfS<l' illk;:'trliM''iJt 
an synes som en overflø huske en skid om relativiseringer. Og s~dan har det vist al konstater~ d~t,relativt banale: at jernba
når der .som i hans tiI !<ring de år«, siger tid været med Søren Mørch. Hvad enten nen revolutionerede måden at transport " dåbsattesten. og vi lever En af mine han i samtalebo han haryttet sig som historiker eUer poli ere mennesker og ting på. Han krydsldip 
'erue er s~ længe siden, 
'009 sl<river populærhi
1 årtiet, som var det en 
Jrtid. 
(selvfølgelig) en pOinte 


kollegaer Hans 
Kirchhoff har 
godt nok sagt, 
at biografien er 


gen om den massi
ve fortrængning af 
ungdomsårene. 


Men selvom Sø
ren Mørch ild<e kan 


tisk kandestøber. Hans metode er at rage 
konsekvent udgangspunkt i det personli
ge. Både i den forstand, at han i sine for
tællinger ikke gør sig synderlige anstren
gelser for at neddæmpe sine egne hold


per opfindelsen af toget med den nogen 
lunde samtidige opfindelse af fotografiel 
og forldarer dermed' fremkomsten af 
hvad Mørch kalder 'det moderne blik'. En 
radikalt anderledes måde at betragte ver


dage'. Del var nemlig død. Men det huske detaljer fra ninger til materien. Men også fordi han den på end den, der hidtil havde eksiste· 
get var det domineren
lark. Hvor mange men
ler forhold og i miljøer, 
øren Mørch voksede op 
medje, mølle, lilleskole 


menerjeg ikke. 
. For så falder 
historien fra 
hinanden. 


sin opvækst på lan
det, har årene alli
gevel lagret sig i 
ham som en nær- . 
mest instinktiv 


altid fortæller historien gennem nøje ud
valgte enkeltpersoner. 


Det er en metode, som godt kan give hugi 
historievidenskabelige kredse, ikke? 


lIDet er klart. Men jeg er pensionist nu, 


ret. og som ikke lader sig beskrive ædrue
ligt på nogle få avis]injer. Søren Mørch op
summerer den selv i følgende slaglinje: 
jernbanerne omdannede landskabet til 
geografi. 


nr det dominerende Historie handler modvilje mod så jegkan være Iigeglad«. ),Det er jo sådan nogle ting, jeg prøver 
~ Hvor landbruget var 
iderne vaskede i grue


om personer landbolivet. Den 
stikker hovedet 


Videnskaben gdr som regel ellers den an
den vej. væk fra det personlige og op på det 


at gå på jagt efter. Der, hvor noget nyt 
pludselig virker. Når Galilei kigger i sin 


ne bar 100 ldlos kom~ frem, da vi i løber af abstra/,te plan. Idld<ert, ener H.C. Andersen kører med 
19 hvor børnenes efter vores samtale kommer til at tale om Afri "jo, men det fungerer ikke rigtigt foren jernbanen, eller når Bismarck industriali· 
ffelferien, fordi unger ka og den massive vandring fra land til by, historiker. En af mine kollegaer Hans serer krigen og gør den mobil«. 
amIede kartofler fra som i øjeblikket sker i alle de afrikanske Kirchhoffhar'godt nok sagt, at biografien Ogdu menersd, at der også slær noget in· 


lande. er død. Men det mener jeg ikke. For så fal den j vores hoveder, når de tingsker? 
æser disse erindringer Den må skyldes"mener Søren Mørch, at der historien fra hinanden. Historie nDet er ldart«. 
kommer jeg i tvivl, om de har det bedre i byerne end ude på lan handler om personer«. Atmdden, vi kommer til at betragte land
an, det forholdt sig. Er det. Jeg har været i en deJ_ af de enorme Som jeg læser dine bøger, så er det tilste skabetpå. ndrvi kørermed tog, ogsåforan
er på? Er det noget, jeg slumkvarterer, der omgiver de atril<anske deværelsen pil bestemte tidspunkter af be drervores syn på verden? 
m, hvordan der var på storbyer. og påpeger, at man nok skal væ stemte personer med en bestemt kara/aer 
ole dage - og som jeg re forsigtig med at mene, at folk har det ogmoral, somfilr tingene Iii at rulle, om jeg 
le egne erindringer? godt der . så må sige? 
. er jeg vågew(, sl{fiver "Men har de det bedre, end de har haft "ja. Det er i hvert fald dem, man kan la 
n barndom og slutter det før? Og hvis ikke, hvorfor er de så ikke øje på, hvis man vil gøre historien kon
~onstatere: blevet ude på landet?«. kret. Eller omvendt: Hvis man vil gøre det 
'[den -den verden, der Det er etgodt spørgsmål. Det harjegogså konkret, kan man kun få øje på personer
"(...l.Gamle dage-det spurøBere afrikanere om: Hvoifor blev I ik ne. Man kan måske godt generalbeæ 
IC. ke, hvorI var? nogle kræfter ud af det, men det er ikke 
lan, at Søren Mørch er "Altså, jeg kender ikke til Afrika, men' historikerens opgave, synes jeg. Oet kan 
Ilærrnest tvænimod. jeg tror ikke, at det adskiUer sig så forfær man overlade til samfundsvidenskaben«. 
ler Mørch ogvar sldbs delig meget fra Danmark dengang. Jeg Søren Mørchs bøger er spækket m~d 


shandlen. Hans mor har selvoplevet landet S011\ enormt un eksempler på, hvordan han fortæller den 
~ var professor, mens dertrykkende. Og råt og hårdt. leg tror, at store historie gennem enkeltindivider. 
Jntoppidan. Kort sagt det, at folk flyttede ind på Vesterhro, som Som n~r han i 'Vældige ting' beskriver 
,sk borgerskab på aUe jo heller ild<:e de"gangvar nogen ferieko fremkomsten af jernbanen med ud~ 


~ når Søren Mørchs fa loni, men forfærdelig slum, gjorde, at de gangspunkt i H.C. Andersens oplevelse af 
te i den meget liUe fik det bedre". fænomenet, taget fra rejsesldldringen 'En 
landsby Skenkelsø, Detmenerdu? digters bazar': 
at dømme kombina llJa, bedre end da de var Iandarbejdere(c »Nårman læser HC.Andersensreporta
ødiske rødder og den Det handlervelså ikke kun om det materi ge om hans første jernbanerejse«, slcriver 
t var nemmere at hol elle? Søren Mørch, ller det Jdart, 'at farten har 
le på landet end inde "Nej, også om selvstændighed og ånde gjort indtryl< på ham. Det var at forvente. 
. Det gætter i aUe til· lighed og om at være herre i eget hus. Om Men 'ved nærmere eftersyn er det noget 
rd på i en ny bog af erhvervelse af en værdighed, de ikke hav andet, som han vender tilbage til flere ste
Krasnik: 'Ritt og Sø· de som underldasse på landet. Fordi land der, og som også hans samtidige. der be


ig og kærlighed', som bokulturen træder så tæt ind på folk. Og skrev deres oplevelse af den første tur 
det, at så mange er ]<ommet væk fra land med jernbane, lagde mærke til og fortalte Født i København i 1933. 


r er ikke meget be bruget, at det er blevet industrialiseret, om: Når de ser ud ad vinduet, er det ild<e Udlært som søtvsmed i 1955, 
.sig om at kottlægge det er den største forandring, der er sket i ril at se forgrunden. Forgrunden forsvin Mag.art. i historie i 1966 og ansat ved 
:ab i årene under beo min levetid«. der! For en nutidig læser er det noget un Odense Universitet (siden Syddansk 
~r. Arsagen er, at ver Så langt, så godt. Det moderne er altså derligt noget at hæfte sig så meget ved, Universitet). Pensioneret i 2003, 
a han varom1uing12 urbanisering. Biandt andet. for det er en selvfølgelighed. Sådan ople Forfatter til blandt andet .'Den sidste 
rop, blevJ.m og end Ves det ved al moderne transport  med Danmarkshistorie' (1996), '25 stats
lral med en voldsom ..Histprie handler om mennesker jernbane såvel som med bil og i ekstrem ministre' (2004) samt 'Store forandrin
lression. Moren kun~ Undertitlen til Vældige ting' er- som vi al grad med fly: Forgrunden er væk. Selvføl ger' og 'Vældige ting' (2009). 
,n på familien, og Sø lerede har været inde på- '63 fortællinger gelig er den forsvundet. Det siger sig selv, Modtog Søren Gyldendalprisen i1990 
;:ine egne ord, udlod om verden, som den er', Det er en meget at man ikke kan skelne detaljer, derpasse og Rosenkjærprisen i 2003. 
Llie, mens de tre yng Mørchsk måde at udtryki<e sig på. . rer forbi ens synsfelt i rasende fart på få Gift med Københavns overborgmester 
børnehjem. Verden;som den er. Punktum. Til Hek meters afstand«. Ritt Bj~rregaard. 







»)/a, det tror jeg.it.c. Andersen opfatter ke har fået has på endnu) to andre ting: llBlokpolitil<1een varildee noget, han øn~ »}a,mel 
det som næsten religiøst, mens andre har 'Fogh' og 'Socialdemokratiet'. skede, tror jeg. Han ønskede magten, og Helle Tho 
opfattet det som et overgreb. At de bliver 12000 udkom bogen '24 statsministre', den har han kunnet få via Dansk Folke- Det er alh 
reduceret til ting, der flyttes fra et punkt Søren Mørchs portrætter afDanmarks po parti. Helt pragmatisk Og i samme øje· pall. 
til et andet. Og begge dele er for så vidt litiske ledere i det 20. århundrede  be· blik, dervarnoget andet - det viste sig ved »Fordi s 
rigtige l(, gyndende med konseilspræsident Hugo Liberal Alliance - så var han med på den. til, er væk 


Men erfaren ved din metode il<l<e, at du på Hørring og sluttende med Poul Schltiter. Dengang det så ud til, at de kunne få en hvis man' 
forhånd beslutter dig for I<onldusionen, og Fire år senere udkom en revideret og op masse mandater, så var det farvel til til at hav, 
at du så postulerer en sammenhæng mel~ dateret udgave, nu med titlen '25 statsmi DanskFolkeparti. Det parti var ikke noget, dannelsel~ 


lem nogle menneskers tanker og handlin~ nistre', idet portrættet afPoul Nyrup Ras· han ønskeden. Så Soda 
ger, som aldrig har eksisteret? Det hele erjo mussen var kommet med som afslutning Så i din optik er en dygtig politilær en, der le en teori, 
retraspeWvt, og det er il<l<e sil<l<ert, at H.c. på bogen, I<an gribe magten og holdefast i den? xismen? 
Andersen ellerBismarck har opfattet sigselv Siden har flere forsøgt at få Søren nDet er en politiker, som lean gennem nArrh, d 
j den sammenhæng, som du sætter dem ind Mørch til at sloive endnu et portræt i for føre det, han eller hun vil have gennem det kan m 


(~~ il })Nej. det kan 
wl~~ ['lilli man ild,e vide. Og 


tællingen om magten i Danmark, nemlig 
et kapitel om Anders Fogh Rasmussen. 


»Men det orker jeg ikke«, siger Søren 


ført. Så kan man altid diskutere, hvad 
man synes om det, der bliver gennemført. 
Jeg synes jo godt om ErikScavenius (stats· 


fra de stor 
llMen fe 


første gal 
Du kan have en det er ret beset hel· Mørch. ministeren, der stod bag samarbejdspoli fjende, så 
moraL, og jeg ler ikke interes· 
kan have en sant, synes jeg, Fæ-


Hvis du nll alligevel her slwUe tegne et mi· 
niportræt afhorn ... 


tildeen under den danske besættelse, 
red.). Jeg mener, at det var en vigtig og en 


milliardel 
skal detti 


nomenerne kan vi
moraL, men en se sig på den ene 
fælles moraL eller anden eller 


nHan var en dygtig politiket«. 
Som ville rangere højt pd din hitliste over 


politisl< dygtige statsministre? 


rigtig politik, han forte«. 
Fordi han erfændte vores lidenhed? 
»Ja, ogild,e slog folk ihjel. Det mener jeg 


eksistens: 
fedemilit 
meget mt 


- det er en tredje, ja, på hund· »Ja, det har jeg aldrig været i tvivlom, er meget afgørende for politikere«. lære at læ 
mærkelig ting, rede måder, Så det ville han heltldart«, Så alt det der med 'Kæmp for alt, hvad du Hvorfor 


Det giver ingen hvorfor dem og
dem og dem, kan 


mening, det er man spørge, /,i~n 
Luftig sniksnak, det er nu engang 
Nationer har de mennesker, jeg 


Hvad var han så god til? 
»Til at genindføre militarismencc. 
Detvarvellwn 2n del afhans politil<, som 


var militaristislC 
llJegtror, det var kernen i hans politil«c. 


hm' kært, dø om så det gælder' ...? 
uDet er jo de andre, der skal dø, ildee. 


Som denamerikanskegeneral Patton sag
de: »En god soldat er ildæ en, der dør for 
sit land. En god soldat er en, der får en an


atfomlllle 
Søren tv 


{?'J1
~'i~fl~ 


ikke moraL har kunnet få øje 
Ligesom stoLe på, Og sådan må 


h LL 'kk det være. Andree eri e kan få øje på andre, 
har det Fordi historien jo 


opløser sig som 


Hvor i hans indenrigspofitif<. kom den mi
litaristislæ holdning til udtryk, da han var 
statsminister? 


»Han varjo helt ligeglad med alle andre 
ting. Du kan ikke kende forskel på Foghs 
social· og skolepolitik og på socialdemo· 


den idiot til at dø for sit land«. Det er ildee 
noget at dø for sit land, Det byder mig 
imodc(, 


Men har Danmark il<.fæ en moralsk for" 
pligtelse? 


))Nej. Du kan have en moral, og jeg kan 


Jeg har~ 


opLevet I 
på lande 
enormt 
undertI) 


kontinuitet ud fra denne betragtningu. 
Detforstårjeg i1<l<e. 


., })JI?, der er ildl:e nogen gennemgående 
tråd gennem historien. l hvert fald ild,e i 
den, jeg fortæller. For det hele er anskuet 
fra nutiden. Det er ildee sådan, at så kom 


kraternes. Du kan kende den på militaris
men. Den var vagt til srede i Socialdemo
kratiet og hos de radikale-sådan lidt plid· 
derpladder om, at vi skulle af med nogle 
kampvogne, der ilcke kunne bruges her
hjemme, og så kunne de komme til Bal


have en moral, men en fælles moral- det 
er en mærkelig ting. Det giver ingen me
ning, det er luftig sniksnak. Nationer har 
ildæ moral. Ligesom stole heller ildæ har 
detce ' 


de. Og rå 
hårdt. JE 
at det, al 
flyttede 
Vesterbr 


den, og så kom den, og så kom dem<. kan og blive malet hvide og skyde på le· Politik er svær at finde på jo heller 
Så kranologien ..? 
)l••• er kun fjernt til steden. 
Søren Mørch sidder helt fremme på 


kanten af tremmesofaen. Der sidder han i 
øvrigt under hele interviewet. Ligesom 


vende mål. Detvar ubetænksomt, og i det 
hele' taget tænkte Socialdemokratiet og 
de radikale ikke ret langt i det her spørgs· 
mål. Det tror jeg, at Fogh gjorde, da han 
militært stillede sig på samme side som 


Da bogen 'Ritt og Søren - samtaler om 
krig og kærlighed' udkom for et par uger 
siden, vakte det en hel del postyr, at ægte-
parret i bogen meget eksplicit kritiserer 
Socialdemokraterne og især partiets le


dengang 
nogenfe 
koLoni,IT 
forfærdE 


jeg i over to timer sidder helt fremme på USA Det var en anerkendelse af og tro på, der Helle Thorning-Schmidt for at være sLum,gje 
kanten afstolen. at man kan løse problemet med magtan· totalt tandløse i opposition. defikde 


)Jeg ser historien fra 'nu', mens jeg skriR vendelsen. Det er jo i1d,e forste gang, de to er ude 
ver den. Jeg ser den ildce sammenhæn Men erdet dygtigpolitil<? Du harda tit I"i· med riven mod det parti, de sammen 
gende på anden måde end sammenhæn tiseret den 'aktivistiske udenrigspolitif<' for meldte sig ind i tilbage i \960'erne. Og ret marginah 
gende 'nu'. Jeg ser det ikke på den måde, at være ude i hampen for en småstat som beset ville det have været ikke så lidt mere Detduerjl 
at det starter med grækerne el1erskrlften, Danmark, agat detild<.e giver mening at tale opsigtsvækkende, hvis Søren Mørch og ti, dereru 
og så vikler det hele sig sammen op til vo om, at vi, med Nyrups ord, stiller os skulder Ritt Bjerregaard havde sajntalet med Mar· eller Nyrr 
res tid. leg synes ildee, at man i en nutidig ved slwlder med USA. Så hvori hestår sd det tin Krasnik over 265 sider uden at lange mappe,h, 
udgave af historie kan opretholde en såR dygtige, når Fogh allierer os militært med kraftigt ud efter Socialdemokraterne. Jeg de-på del 
dan kontinuitet. Men det er der jo mange USA? spørger Søren Mørch, hvad der er partiets politik«, 
fagfæller, der har det skidt med, Som sy· nJamen, jeg tror som sagt, han har den grundlæggende problem, og svaret fal· Ennypo 
'nes, at det bliver noget underligt frag. opfattelse, at politiske problemer kan lø· der ganske prompte: den, VK·re, 
mentarisk og helt privat fægteri. Og det er ses med magt. Derfor skal man gå i krig, »Kommunismens fald. Socialdemokra )lDet be 
der så ikke noget at gøre ved. Synes jeg«. og derfor Qehøver man ildæ at samarbej· tiets fjende nummer et var Sovjetunio gang, Ban 


de. Det, tror jeg, er kernen i ham«. nen, og da Sovjet kollapsede, blev Social· For et lille 
Militaristen Anders Fogh Er blol'poIitikl<en så den indenrigspoliti· demokratiet til en skygge«. nesker. De 
På den lille huskeseddel, jeg har med, står sf<.e udmøntning af Foghs militalistisf<.e Så i virkeligheden lider S meget mere un en ordent 
der ud over 'Det moderne' (som jegslet ile holdning? derjjendebillede·manglen end højrefiøjen? dere på [ 
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12 år, blev farer:t ~amtafen,_i~Y~ltCfi:tr~nde ' 
depression. Fal1)ilieil;~o!låi;>isedel 
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så vilje
 
Kommunisme kan 
-løst}-Ve-r4e-ns-klima--~ 


problemer og bekæmpe 
global ulighed, siger En
hedslistens Frank Aaen. 
INTERVIEW 
ASTRID SONDBERG 


Har du fortrudt? 
»Det kan jeg jo ikke bruge til noget. Jeg er 
det menneske, jeger, og har haft den poli
tiske histOrie, jeg har, og der var ting, jeg 
burde have sagt fta over for tidligere og 
højere, ild,e mindst højere, Sagt det, gjort 
nogeN. 


Hvad tænkte du, da Muren faldt?
 
»Det var et led i en nødvendig proces. Alle
 
kunne se, at socialismen var forstenet
 
Det var indlysende, at det med at forsvare
 
den gennem en mUfl fysisk eller åndelig,
 
var udlevet({.
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}}Jeg var falttisk meg:=t optimistisk i den 
periode. fldce ovn udvildingen i DKP, for 
den var meget mørk, men over den udvilc
Hng, som Gorbatjov havde sat L gang. 
Hans opgørmed den centralistiske social
ismet( 


Men var du ikke seLv en del af den centrali~ 


sme? 
»Jo, jegvar. Ole Sohn, jeg, alle dem, der var 
aktive i 70'ern~  og80'erne i DKPtt. 


Du siger socialisme. men var du ikke k~mmu·  


nist? 
nJo, men for de rettroende er sodalisme 
bare første stade til kommunisme. Jeg er 
socialist, og hvis du vil spørge, om jegsta
dig er kommunist, så vil jeg sige, at det er 
jeg også. Kommunismen betyder jo, at 
man yder efter evne og nyder efter behov. 
Det er stadig en flot målsætning, selvom 
man må regne med, at den ligger et pænt 
stykke ude i fremtiden«. 


Så du tror realistisk stadig på, at vi kan få 
kommunisme? 
»Ja, det tror jeg på. Vi kan ikke løse sam
fundets store problemer som klima og 
global ulighed, uden at vi far demokrati
seret øRonomien. Det er også i dag det 
springende punkr«. 


Enhedslistens partiprogram indeholder 
mange kommunistiske termer. Er Enhedsli
sten et kommunistisk parti? 
»)Det tror jeg ikke, vi har vedtaget nogen 
steder. Vi har vedtaget, at vi er et sociali
stisk parti«. 


Hvis vellykket socialisme er vejen til kommu
nisme. stræber Enhedslisten så efter kom
munisme? ~  ." 


»Grunden til, at nogen har det svært med 
ordet 'kommunisme', er, at der er begået 
ret mange forbrydelser i kommunismens 
navn. Det er vi nødt til at indrømme. Jeg 
forstår sådan set godt, hvis nogen er lidt 
tilbageholdende med at erklære sig som 
kommunistef(. 


~';;Vh:iT"  »Vi havde i DKP, og 
det gælder aUe tidligere med
lemmer, en misforstået loyali
tet om, at Vi ikke gik ud i åben 
kritik af Sovjetunionen. Og det 
var et stort svigt. Over for os 
selv, men ikke mindst over for 
borgerne i Sovjet«(, erkender 
Frank Aaen. Foto; Thea Grav 
Rosenberg 


Jeg troede da på, "at de på et eLLer 
andet tidspunkt 
viLLe kunne udvikle 
et Levende demo
krati. Det sagde 
de, og det var det, 
vores dagLigdag 
bLev brugt på. 
Man kan godt i 
dag sige, det var 
håbLøst naivt 


Havde du gjort dit hjemmearbejde godt nok, 
når du kunne være overbevistom Sovjetunio
nens storhed? 
»Jeg troede engang på, at de kunne blive� 
til noget. Det er der ingen grund til at� 
skjule. Sovjetunionen hjalp Mandela og� 
støttede palæstinenserne. Der er heljer� 
ingen tvivl om, at uden hjælp fra Sovjet�
unionen havde vietnameserne tabt kam�
pen mod USA. l alle de sager stod Sovjet�
unionen på den rigtige side. Jeg ved godt,� 
at historien i Vesten er en anden, men det� 
ændrer ikke ved, at det også var Sovjet,� 
dergik ind for atomnedrustningll.� 


Var det ikke bare, fordi de ikke havde nld til� 
andet?� 
})Deter ikke sikkert, at deres motivervar li�
ge ædle, men det er det, der kom ud af� 
det«.� 


Når du har troet på det sovjetiske system, 
hvordan skal vælgerne så kunne tage dig al
vorligtsom politiker i et demokrati? 
»Jeghar ikl,e kæmpet for det sovjetiske sy�
stem. jeg har kæmpet for forandringer i� 
Danmark«.� 


Har du foretaget dig noget i kommunismens� 
navn, som du I dag fortryder?� 
>Ni havde i DKP, og det gælder alle tidlige�
re medlemmer, en misforstået loyalitet� 
om, at vi ikke gik ud i åben kritik afSovjet�
unionen. Og det var et stort svigt. Over for� 
os selv, men ikke mindst over for borger�
ne iSovjetil.� 


Hvorfor var du så loyal? 
})Jeg troede da på, at de på et eller andet 


Født 1951 i Nørresundby. Søn af kom
mis Carlo Aaen og kontorassistent Bet
ty Aae'l' 
Cand.oeeon. fra Aalborg Universitet i 
1985. 
• Folketinget for Enhedslisten 1994�
2001 og igen fra 2005.� 
Er finansordfører, forbrugsordfører,� 
boligordfører, erhvervsordfører, for-�


I� svarsordfører, politisk-økonomisk ordfø
rer, sk~tteordfører, udenrigsordfører, 
udenrigspolitisk nævn-ordfører, udvik
lingsordfører. 
Formand for Kommunistiske Studenter 
1977-82. Politisk redaktør på Land og� 
Folk 1986-89.� 
Kilde: Falketinget 


tidspunkt ville kunne udvilde et levende 
demokrati. Det sagde de, og det var det, 
vores dagligdag blev brugt på. Man kan 
godt i dag sige, det var håbløst naivt«. 


Tror du stadig på tanken om et ideelt sam
fund ledet af arbejderklassen?� 
})Nej, det eren foræidet måde at tænke på.� 
Men jeg tror meget på, at vores samfund� 
vil blive ledet demokratisk via folkets en�
gagement(c.� 


Har arbejderklassen så bare spillet fallit?� 
llNej, så har den da vundet. Men det er et� 


gammelt udtryk om folk, der går i blå ke�
deldragt, og sådan ser verden ikke ud me�
ren,� 


I bruger da ordet 'arbejderklassen' i Enhedsli�
stens partiprogram.� 
nJa, 'der kan 'også. være enkelte passager i� 
partiprogrammet, som jeg synes er lidt� 
for gammeldags skrevet((.� 


Venstrefløjen kritiseres tor manglende selv
opgør og for at lade højrefløjen fortolke ger
linmurens fald. Har du erkendt din del af an~  


svaret? 
»Jamen hvad er det, jeggørlige nu? Attro,� 
jeg kunne slippe for at sI\akke om perio�
den, det har jeg ikke haft hverken illusio�
ner eller ønsker orn. Det er det, der adskil�
ler dern, som flygter fra fortiden, fra dem,� 
der lærer afdentt� 


Hvad fungerede i østblokken? Er der noget,� 
du savner i dag?� 
IlDer er ingen tvivl om, at de i for eksem�
pel DDRhavde en meget stor grad afsoci�
al tryghed. Og det savner de jo i dag«.� 


Er det bedre at have socia\ tryghed end per
sonlig frihed?� 
llJeg tror, at social tryghed er en forudsæt�
ning for personlig frihed. Det er ikke� 
modsætninger«, ,� 


Men der var ikke personlig frihed i DDR?� 
»Nej, og det er jo derfor, det gik galt. Hvis� 
vi i kort form skal sige, hvad der gik galt i� 
hele østblokken, så·var det mangelen på� 
demokrati«.� 
astrid.sondberg@PoL.dk 








--
il
ll
lf
1"
~l
;_
,


I-
-~


 


Fr
an


l<
 A


ae
n:


� 
Je


g 
er


 st
ad


ig
� 


l<
om


m
un


is
t� 


S
el


vo
m


 M
ur


en
 f


al
dt


 f
or


 s
na


rt
� 


ty
ve


 å
r 


si
de


n,
 k


an
 m


an
 s


ta
di


g�
 


be
ke


nd
e 


si
g 


til
 k


om
m


un
is


ti
sk


e�
 


id
ea


le
r, 


m
en


er
 p


ol
it


ik
er


e 
fr


a�
 


E
nh


ed
sl


is
te


n.
� 


D
O


R
R


IT
 S


A
lE


TZ
 O


G
 A


S
TR


ID
 S


0N
iJ


B
E


R
G


 


A
�ti


ll
an


y
d


er
 e


ft
er


ev
ne


 o
g


n
y


d
er


 e
ft


er
be


ho
v,


� 
er


 s
ta


d
ig


 e
n


 f
lo


t 
m


ål
sæ


tn
in


g.
 D


et
 e


r, 
hv


ad
� 


k
o


m
m


u
n


is
m


en
g


år
u


d
 p


å,
si


ge
rf


ol
ke


ti
ng


s
�


m
ed


le
m


 F
ra


nk
A


ae
n 


fr
a 


E
nh


ed
sl


is
te


n.
 H


an
 v


il 
de


r·
� 


fo
r 


ik
ke


 a
fs


væ
rg


e 
ko


m
m


un
is


m
en


 s
om


 i
de


ol
og


i,�
 


sn
ar


t2
0


 å
re


ft
er


at
 B


er
li


nm
ur


en
 fa


ld
t.�


 
nJ


eg
er


so
ci


al
is


t,
og


hv
is


 d
u


vi
ls


pø
rg


e,
 o


m
je


g
st


a
d


ig
 e


r 
k


o
m


m
u


n
is


t,
 s


å 
vi


l j
eg


 si
ge


, a
t 


d
et


 e
r j


eg
 o


g
så


«,
 s


ig
er


 F
ra


nk
 A


ae
n 


i e
t i


nt
er


vi
ew


i d
ag


 m
ed


 P
o
l
i
~


 


ti
ke


n.
 H


an
 h


ar
 in


g
en


 p
ro


b
le


m
er


 m
ed


 a
t 


ta
le


 o
m


 
de


n 
ti


d,
 m


od
sa


tS
F


'e
re


n 
O


le
 S


oh
n,


 s
om


 fo
rt


sa
t i


kk
e 


øn
sk


er
 a


t 
ko


m
m


en
te


re
, 


hv
or


fo
r 


ha
n 


so
m


 d
av


æ



re
nd


e 
fo


rm
an


d
 f


or
 D


K
P.


 b
l"


"d
t 


an
d


et
 d


el
tQ


g 
i 


D
D


R
's 


40
-å


rs
 f


ød
se


ls
da


gs
pa


ra
de


 f
å 


u
g


er
 f


ør
 M


u
re


ns
 fa


ld
. 


" 
To


 u
d


 a
f 


fi
re


 a
f 


E
nh


ed
sl


is
te


ns
� 


n
u


v
æ


re
n


d
e 


fo
lk


et
in


gs
gr


up
pe


� 
h


ar
 e


n
 f


or
ti


d 
i D


K
P.


 D
en


 a
n


d
en


 e
r�


 
D


et
 e


r s
væ


rt 
li


n
e 


B
ar


fo
d,


 s
o


m
 fø


rs
t m


el
dt


e 
si


g 
fo


r m
ig


 s
om


 
u


d
 e


t 
år


 e
ft


er
 M


ur
en


s 
fa


ld
. 


H
u


n
 


25
-å


rig
at


vi
l 


d
o


g
 i


kk
e 


ka
ld


e 
si


g 
se


lv
 k


om



m
u


n
is


t i
 d


ag
. 


fo
rs


tå
, h


vo
rd


an
 


})
O


m
 


m
an


 
er


 
so


ci
al


is
t 


el
le


r 
m


an
 k


un
ne


 
ko


m
m


un
is


t 
el


le
r 


m
ar


xi
st


-l
en


i
un


dg
å 


at
 


ni
st


, 
sy


ne
s 


je
g


 i
kk


e 
er


 v
ig


ti
gt


 i
 


. 
_


.
 


op
da


ge
 d


et
, 







dig er kommunis~så vil jeg sige, at det er jeg og
så«, siger Frank Aaen i et interview i dag med Poli
tiken. Han har ingen prohlemer med at tale om 
den tid, modsat SF'eren Ole Sohn, som fortsat ikke 
ønsker at kommentere, hvorlor han som davæ
rende formand for DKP. blandt andet delteg i 
DDR's 40-års fødselsdagsparade ~uger før !vIu' 


rens fald. " 
To ud af fire af Enhedslistens 


nuværende folketingsgruppe 
har en fortid i DKP. Den anden er Det er svært 
Line Barfod, som først meldte sig for mig som 
ud et år efter Murens fald. Hun 25-årigatvil dog ikke kalde sig selv kom


forstå, hvordanmunist i dag. 
)10m man er socialist eller man kunne 


kommunist eller marxist-leni~ undgå at 
nist, synes jeg ikke er vigtigt i opdage det,
dag. Det afgørende er, at man der foregik
kæmper for at få et andet sam


Johannefund, hvor demokrati handler 
om mere end at stemme hvert 4. Schmidt
år«, siger hun. Nielsen (Enh) 


Johanne Schmidt-Nielsen, der 
som kun 25-årig er vokset op efter Murens fald, 
kalder sig heller ild<e kommunist, men har ingen 
problemer med, at Frank Aaen gør det. Det er et 
generationsspørgsmål. mener hun. 


»Jeg kalder mig socialist og har egentlig altid 
forbundet begrehet kommunisme med forti
den«, siger hun. »Idealerne om at skabe et sam
fund, hvor der reelt er lige muligheder for alle, 
kæmper jeg også for. Men det er fuldstændigt af
gørende som moderne venstrefløj at lære af de 
fejl, som er begået i kommunismens og sodalis
mens navn,(( siger hun. ogtilføjer: 


»Hvordan fanden kunne det ske? Det er svært 
for mig som 25-årigat forstå, hvordan man lmnne 
undgå at opdage det, der foregik. Men mindst lige 
så vigtigt er det at spørge, hvordan man kan und
gå at støtte sådanne overgreb igeo((. 


Med jævne mellemrum dukker der krav op om 
mere selvkritik fra de dele af venstrefløjen, som 
støttede totalitære regimer i øst. Den konservati
ve politiker Helge Adam Møller, som bl.a. sidder i 
Forsvarsudvalget sammen med Frank Aaen, ser 
imidlertid ikke noget problem i, at et folketings
medlem bekendersigtil kommunismen. 


nDet er kvaliteten ved et frit samfund, at man 
har lov til at have de politiske såvel som religiøse 
eller seksuelle overbevisninger, man han!, siger 
han. 


»Jeg bekæmper Frank Aaen og Enhedslisten, alt 
hvad jegkan, for jeger100 procent uenig med ide
ologien. Men selvfølgelig skal de have lovtil at væ
re der, ellers ervores demokrati ikke meget værd«, 
siger han. 


Men giver det overhovedet mening at kalde sig 
kommunist i dag, hvor de samfundssystemer, der 
byggede på ideologien, er styrtet sammen? Javist, 
mener historikerBenito Scocozza, der selv harvæ· 
ret medlem afDKPogsenere bl.a. varmedstifteraf 
Kommunistisk Forbund Marxister-Leninister og 
dets efterfølger, Kommunistisk Arbejderparti, 
som beundrede regimerne i Kina ogAlbanien. 


»At sige, at kommunismen faldt i 1989, er jo at 
rode rundt i begreberne. Det var det sovjetiske sy
stems sammenbrud, og det var et statskapitali
stisk foretagende, som intet havde med sodalis
me eller kommunisme at gøre(I, siger han. 
dorrit.saietz@poLdk 
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Truslen fra højrepopulismen 
Den sociale orden er ved at gå i opløsning, demokratiet er i en proces afforvitring, og den nye 
højrepopulisme er måske slet ikke noget harmløst fænomen, men en blanding afnoget gammelt 
og foruroligende bekendt og noget nyt og uheldssvangert 


vis demokrati som et majori- som flertalsstyret. Den mest passende analyse af de store forstærket af demokratiets kultur, af hele den demokra-
Kronik tetsvælde styret afDF. Der er fatale demokratibrist er problemer, der faktisk plager krise. Vores politik er nemlig : tiske infrastruktur, samt ud


sCtliiiiiiiiiii.ill...ill..:;;j.:;;;;;i:;;;;;is ingen respekt for afvigende imidlertid forestillingen om de udviklede lande i dag, også blevet forvandlet. Som viklingen af Den Kolde Krig. 
meninger og kritiske hold- denrene,rensede nation. Det f.eks. netop problemet med påvist afden norske magtud Men herved gik også en ho
ninger. DF har krævet forske- er ikke mindsther,man kan få. den sociale solidaritet, pro- redning er demokratiet ved vedkraft for demokrati til 
re afskediget fra deres stillin- associationer til mellem- biernet med demokratiets at 'forvitre'. Selv i rodfæstede grunde. Dette gælder Ikke 
ger og hele institutter ned- krigsårenes fascistiske og fremadskridende forfald og demokratier som de skandi- mindst i Skandinavien. 
lagt, fordi partiet ikke brød højreradikale bevægelser, truslen fra den nye højrepo- naviske er denne proces vidt . • •• 
sig om de pågældende for- hvor netop forestillingen om pulisme. fremskreden. De store folke- : Farhg udvikhng 


af Curt Sørensen skeres meninger, mens man et nationalt Volksgemeins-. lige bevægelser for demokra- Den sociale frustration søger 
omvendt har sikret bevillin- chaft (folkefællesskab), ren- Værdier er undergravet tisk deltagelse og den kJassi- i stedet i vid udstrækning 


Gennem de sidste 20-30 år er ger til personer og institutter, set for påståede unationale En anden akse i diskussionen ske demokratiske politiske over i den nye højrepopulis
en stribe af højreradikale og som man regner med kan le- og racefremmede elementer er spørgsmålet om 'værdi- kultur er forsvundet. I stedet me. Lige så stille, lidt efter 
højrepopulistiske partier vere forskningsresultater,. var det centrale element i be- kamp', Men hvad er det er trådt det, som Tim Knud- lidt, er højreradikalismen 
vokset frem i en række euro- der er skræddersyet til DF- : vægelsernes ideologi og egentlig for værdier, vi fak- sen kalder et 'markedsdemo- nemlig igen 1:Hevet legitim. 
pæiske lande. Der kan her politikernes ideologiske for- ' praksis. tisk har, og som er domine- krati', hvor atomiserede for- Højreautoritære, fascistiske 
identificeres en række fæl- mål. Det har åbent antastet" Det er dette parti, denne rende? Det er egoisme, grå- : brugerekanvælgemellemde og nazistiske holdninger, op
lestræk, såsom fjendtlighe- en tidligere højtstående PET- : politiske ideologi, denne po- dighed og forbrugerisme. varer, som de konkurrerende falleIser og bevægelser hav
den mod etniske minoriteter, medarbejders ytringsfrihed' litiskeretorikogdentypepo' Det traditionelle samfunds politiske fIrmaer udbyder. de været utroligt stærke i 
den radikale nationalisme og og offentligt beklikket en for- litikere, som Anders Fogh værdier er for længst blevet under overdådig udfoldelse: mellemkrigsårenes Europa 
den populistiske politiske fatningseksperts kompeten- Rasmussen i sit spil om mag- undergravet først af den mo- af reklamer og spin. Den ge- : og videre frem til vende
sti!. Partierne er dog også ce, blot fordi de udtalte sig på ten trak ind i den politiske derne industrielle kapitalis- nuine demokratiske delta- : punktet i Anden Verdens
indbyrdes noget forskellige. tværs af partiets linje. Søren : varme og gjorde til et grund- mes revolutionerende om- gelse og den demokratiske : krig, men led midlertidigt en 
Dansk Folkeparti (DF) hen- : Esbersen har offentligt kriti- . lag for sin regering, og som : væltning af alle sociale for- . medborger er væk, og politi- :' tilbagegang efter la;,igen. 
regnesnofmalt ffbrslfulhgefl -~  -ser-ettv-setlen;()mMataaot;--: 16rt:Sa1 er-etgftITfdla:gr6fVK..:- :--nb1a--ogværdier-o-g--i-da"g--af--: Kerne~erbleverfolVandlede -:---dager--det--anderledes;-Ge~e--
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stateres et nationalt sær
præg. 


DF har siden sin stiftelse 
for det første udfoldet en ef
ter danske forhold ekstrem 
politiskretorikmod 'de frem
mede'. DF har her først og 
fremmest angrebet deres re
ligion, men også hele deres 
civilisation og historie. I DF-
politikernes optik har Al
hambraaldrig eksisteret, ara
berne byggede aldrig van
dingsanlæg, og de genopda
gede aldrig Aristoteles. 
Hvor utroligt det end lyder, 
så har DF-politikerne i det 
moderne Danmark med held 
kunnet gennemføre en poli
tisk mobilisering ved at ap
pellere til fordomme, xeno
fobi og gamle religiøse kli
cheer. Den politiske retorik 
har været grov og hadefuld. 
men denhar virket 


Dertil kommer, at DF's de
mokratiforståelse er proble
matisk. DF er ganske vist ik
ke, som det fremtræder i da
gens Danmark, et fascistisk 
part~  som vi kender dem fra 
mellemkrigsårenes Europa. 
Det bekender sig til 'det dan
ske demokrati', og det har ik
ke noget SA, som det sender 
udi gaderne. Dclbehøver det 
heller ikke med den magtpo
sition og den medieforkælel
se, som partiet allerede har 
opnået. DF opfatter tydelig-


Hvor utroligt det end lyder, så 
har OF-politikerne i det moderne 


Danmark med held kunnet : 
gennemføre en politisk : 


mobilisering ved at appellere til 
fordomme, xenofobi og gamle 


religiøse klicheer. Den politiske 
retorik har været grov og 


hadefuld, men den har virket, 
siger Curt Sørensen. 


roTO: SØREN BIDSTRUPjSCANPrx 


lUCW Ul;: llU(e passer fia 1 Ul:' s 
verdensanskuelse, og Pia 
Kjærsgaardvilhaveenanden 
og politisk styret kunst. 


• 
Fatal demokratibrist 
Tilbagevendende antaster 
partiet magtens tredeling, et 
grundprincip iden demokra
tiske retsstat. DF-politikerne 
antaster plUralisme, ytrings
frihed (med mindre denne 
skal bruges til at praktisere 
hate speech), mindretaIsbe
skyttelse, menneskerettighe
der, magtens deling, retssta
ten, samt fri og uafhængig 
forskning og kulturliv, ele
menter som er lige såvigtige i 
et fungerende demokrati 


vOKSenae manyaelSe, ogsa 
ideologisk. 


Mange fra Erik Meier 
Carlsen til Rune Lykkeberg, 
for slet ikke at tale om main
stream statskundskaben, 
fremstiller dette som et 
harmløst fænomen: DF arti
kulerer jo blot en kulturel un
derklasses protest mod kul
tureliten og de tidligere 
magtliavere. Problemet her 
er for det første, at teorien og 
begrebet om en 'kulturel 
overklasse' foretager en 
vægtning af $3ffifundsrnæs
sigeogpolitiskernagtrelatio
ner, der er helt grotesk. Sam
tidigblokerer tesenforen dy
beregående erkendelse og 


rremtrængen over hele klo
den og kommercialisering af 
alle livsforhold. 


Den begyndende opløs
ning af den sociale orden, 
den svækkede sammen
holdskraftogdenøgedeusta
biIitet skaber så endnu en 
gang i Europas udviklingshi
storie en længsel efter orden, 
fællesskab og identitet, en 
identitet.og'en,memng, der i 
en perverteret form tilbydes 
af den nye højrepopulisme 
som et 'fællesskab' og en 
'identitet', der fremkommer 
gennem den negative af
grænsning over for 'de an
dre'. Derer her sat enproces i 
gang, som er overlejret og 


teknokrater og kræmmere. 
Hele det politiske system er 
blevet mere labilt, og den nye 
højrepopulismes demagoger 
er her som flSk i vandet Høj
repopulismens livsbetingel
se er den krakelerede sociale 
orden, det svækkede demo
krati og den forsvundne de
mokratiske medborgerkul
tur. 


Menhøjrepopulismenhar 
også kunnet mobilisere en 
social protest i kraft af den 
socialdemokratiske arbej
derbevægelses svækkelse. 
Dennes mobiliseringskraft 
blev svækket af kapitaIis
mens destruktion af bevæ
gelsens klassiske værdier og 


ke s~slemt atvære højreradi
kal, som det var il945. 


Højrepopulismens magt
lystne politikere fIk (endelig) 
også forærende et nyt mobi
liseringsgrundlag frembragt 
af globaliseringen. Den glo
bale økonomiske ulighed. 
krige rundt omkring og nye 
flygtningestrømnie skabte 
problemer: De så her et nyt 
hadeobjekt. Enpolitiskagita
tion oghate speeoh, der rette
de sig mod 'de fremmede' og 
som mobiliserede på et så
dant grundlag, samtidig med 
at man oprullede billedet af 
en dødelig trussel mod de 
vestlige lande, kunne for dem 
åbne et politisk rum og må
ske endda vejen til magten. 


Hele denne udviklinger så 
farlig, fordi civilisationens 
fernis er så tynd. Urgamle in
stinkter for vold, aggression 
og tiIintetgøreise vækkes let 
til live. Som dentidligere KZ· 
fange Primo Levi har udtrykt 
det: »Den opfattelse, at en
hver fremmed er en fjende, 
ligger dybt begravet i alle 
som en latent infektion, og 
dens yderste konsekvens er 
koncentrationslejreIL« 


Den sociale orden er ved 
at gå i opløsning, demokrati- . 
et er i en proces afforvitring, 
og den nye højrepopulisme 
er måske slet ikke noget 
harmløst fænomen, men en 
blanding af noget gammelt 
og foruroligende bekendt og 
noget nyt og uheldssvangert, 
enmulig protofuscisme, men 
model det 2L århundrede. 


KRONIK@lNFORMM10N.DK 


Curt Sørensen er professor 
emeritus il 
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mternanonale aonorer Man Denøver neller lKKe sen, et ar ae rigeste omraaer I n. Alugevel er aet UCKe SiK neae indtryK tra Kenya I aag. 
anslår, at op mod en milliard at være raketforsker for at Nairobi, for at besøge en pro kert, at Ngugihar ret, når han specielt blandt de unge, et 
dollar er forsvundet siden regne ud, at det ligeledes er gressiv kenyansk politiker. afliver politisk aktivisme ønske om politiske foran
2002 somfølge afgennemgri de fattige, som har betalt pri Her blev der serveret mad af som fortidigslevn. For der dringer blottet for etniske 
bende korruption. Et af de sen for den vold, som har tjenestefolk og kokke, der var findes en ny slags aktivister i konflikter og en mere udvik
værste eksempLer har været fulgt efter valget, mens dele klædt i trendy hvidternede Kenya, der bryder med den let politisk bevidsthedp~  alle 
den s~aldte  'anglo-Ieasing af den øvre middelklasse og uniformer. Der gik det op for politiske elite, og som forsø niveauer af det kenyanske 
skandale' hvor 300 millionel den politiske elite Ilar for mig, at vores politiske ledere ger at f~  folk til at involvere samfund. Desværre er denne 
dollar forsvandt. skanset sig i tryghed bag mu ikke ser p~  befolkningen i modenhed og bevidsthed 


Resultatet ses overalt i rene ideres 'gated-communi Dandora, Mathare ~ller Kan endnu ikke nået frem til vo- . 
den kenyanske hverdag: Ve ties'. geml-slumkvartererne som Kenyas mest fundamentale res ledere. 
jene er hullede og fyldt med D~lig  regeringsførelse, mennesker, hvis liv betyder problem er antallet af 
trættende trafIkpropper, der epidemisk korruption og ud noget« mennesker, der er fanget i Apoti Alphonse Makoye er 
er massivt tiggeri og en gen bredt fattigdom er den virke Ngugi udstiller vores ke absolut fattigdom. dansk-kenyanskjournalist og 
nemsnitlig arbejdsløshed p~  lige forklaring p~,  hvad der er nyanske lederes politiske fIa- Foto; AP Photn/Karel Prinslllo) mediesociolog 


I 


r) '2. 1:~'h? ;,t.... , .... l, l- v(.'J i1.1iuF:,Højrefløjens historiske fortrængninger , 


i 
Højrefløjens rettet op på alt dette. De gode massebevægelser og revolu dæmonisering og heksejagt. indflydelse. Men netop af Det er såutroligt nemt - og I 


Ivandt, og de onde tabte. tioner forkla.res alene ud fra Forestillingen om onde tan samme grund er de særligt risikofrit- at kaste sig over de historieskrivning er ikke rFortrængt og grundigt ideers rolle. I Bliidnikows og ker, afvigelser, tankeforbry eksponerede, lige som ind svage. Det giver ambitiøse blot fuld af glemt er det europæiske høj de øvrige højrefløjs ideolo delser og kætter~  kravet om vandrere, flygtninge, ar politikere, selvretfærdige
fortrængninger, res ~hundredgamle  kamp gers koncept udgør 'socialis bekendelser, afsværgelse og bejdsløse og narkomaner. ideologer og forsmåede geni


mod demokrati og omvendt men'/kommunismen' (der anger, har historien igennem er mulighed for at promovere tilsløringer og hykleri, den Rehabiliteringenden sociaLdemokratiske ar anlægges meget betegnende igen og igen ført til foIfølgel sig, og det afleder opmærker også utrolig enkel, bejderbevægelses lange her ikke nogen sondring) et ser af religiøse, etniske, na I en række europæiske lande somheden fra andre og mere Iprimitiv isine kamp for demokrati og men fritsvævende fluidum afond tionale og politiske mindre føres der i disse år en verita væsentlige problemer. Bliid
forklaringsforsøg neskerettigheder. Fortrængt skab, der snart sl~  ned i et tal. Og netop mindretal. Hi bel klapjagt mod venstreori nikow har gjort karriere som 


erhøj refløjens sympati for og land, snart i et andet. I stedet storisk har heksejagter med enterede, samtidig med at ideolog og politisk præst for 
OPGØR mange steder samarbejde for analyser af komplekse særlig nidkærhed væ'ret ret højreautoritære og højrepo den nyepolitiske korrekthed. 
af Curt Sørensen med fascismen i en kritisk forløb og hele spillet mellem tet mod afvigere og anderle pulistiske strømninger og Han er en af tidens magtha


periode af Europas historie. historisk strukturelle forhold des tænkende, mod mindre opfattelser bliver mere og vere. Man bør i den forbin J 
Interviewet i Information Men højrefløjens histori og aktørers valg og handlin tal med forholdsvis ringe mere rehabiliterede og stue delse betænke, at trusLen 
den lG. januar med Bent eskrivning er ikke blot fuld af ger på flere niveauer får vi en indflydelse. Ingen kan påstå, rene, i nogle lande endda løf mod demokrati og frihed, el
Bliidnikow er meget oply fortrængninger, tilsløringer simpel fortælling om kam' at huguenotterne i Isoo-tal tet helt op til del i regerings ler blot mod almindelig an ~f 


sende for forståelsen af den og hykleri, den er også utrolig pen mellem onde og gode lets Frankrig, katolikkerne i magten (Italien under Berlu stændigbed og tolerance, al ,� 
nutidige højrefløjes tanke enkel, primitiv i sine forkla ideer. Bliidnikow og me lGoo-tallets England, jøder sconi, østrig), eller som her tid kommer fra magthavere,� 
gang. I højrefløjens ideologi ringsforsøg. ningsfæller har herunder og ne i 1920'ernes Tyskland, de hjemme forfremmet til fast ikke fra svage minoriteter.� 
ske univers er historien en hi så 'glemt,' at højrefløjen selv venstreorienterede i 1950'er støtteparti for en borgerlig�


Fluidum afondskabstorie omkampenmellemde varen del afEuropas udemo nes USA eller systemkriti 'liberal' regering. Generelt er 
onde og de gode. Alt gik i Fra Edmund Burke til Hayek kratiske fortid. Men det dre kerne i Sovjetunionen og rummet for afvigende me
grunden godt i verden, indtil har højrefløjens teoretikere jer sig her ikke blot om dårlig østeuropa var magtfulde ninger og alsidig debat blevet 
nogle onde mennesker ud været monomant optaget af hukommelse, dårlig sam gruppe, hvis blotte eksistens utroligt indskrænket gen
pønsede nogle skadelige ide ideernes rolle. Store sam fundsanalyse og dårlig hi truede den dominerende so nemde senere år. Det er i den 
er (: oplysningsideerne, soci fundsmæssige udviklinger, storieskrivning. ciale og politiske orden. Og situation, en type som Bliid
alismen etc.), så gik det galt. stats- og nationsdannelser, Hele grundkonceptet om det er helt til grin at påstå, at nikow, der ligefrem praler af 
Men ved slutningenafdet zoo demokratiseringsprocesser onde, skadelige ideer fører venstreorienterede i dagens sin forfølgelse af anderledes Curt Sørensen, professor 
århundrede var der blevet ne,udvikli~ge~afpolitiske  . !ilt f~!" let_~)V~~_! _~~lt~~_~_~a!!_~_e:~ __ Y~~t~~!·~p_~  h3:~  eH __ ~!1_~rm _t_~_~~~.!!~~,_~~~J~u4~  (r~JP..  emeritus 







. . .. ->.-~..---'-.-C-' ~';' : 


)-., .-


KRONiK' . . o;;;~ritii;;;'g h~riso~tal .' sanifund~~æ~ste produk- ke historiske tilbageslag for tis\D.ee , 
af Curt Søren~n og .vertikal demo1cratiudvi- tion frembragt det materielle socialismen, såsomudviklin- m~ kap," 


delse: horisontalt ind i det grundlag for afskaffelse af gen af· stalinismen'l Sovjet- .nirlgaf~ 


",� Socialismen .:er økonomiske livs område i fattigdom og social nød SaIDt unionen, samt tilbagerulnin- di<ir.og. i 
.død, siger· man.. form' af 'industrielt' .eller for den nedpreSning af 'det gen afde store demokratiske : sis1<e. . '.' 
Ikke'" blot deri. 'ø~onomiskdemokrati' ogen nødvendige arbejde' tIl et mi mass~rganisatio~er.-og fol- vægt p" ~ 


økonomiske eli-' vertikal dem6k'ratiudvidelse nimum, som igen er forud kelige bevægelser, den sam- ran;ce o: 
,1 te, men også den "forstået som~edbrydelsen af - sætningen for ·den alsidige fundsmæssige atomisering, batier b 


store flok afledende politike- skellet mellem'de regerenue livsudfoldelse ogdet rige de som mainstream.-samfunds- kn~sen~ 


re, organisationsfolk, medie- ogdeiegerede()gstærkt øget mokratiske liv, som indgm: i videnskaben og medierne .le, 4er e"l 
folk, opinionsmagere og' folkeligdeltagelse. visionen om socialisme.. eufemisk omskrivende kal- des; Til 
mainstream intellektuellesy- Et andet hovedpunkt i so- Udviklingen af arbejds- der 'individualisering'. deJll' hel~ nes at være enige om denne cialismens historiske pro~ delingen og det samfunds� . logi( en 


i konstatering. Dette døds- gram var visionen og kravet mæssige samarbejde har til Demokrati undergraves forgyare: 
budskab indgm: som et grun- omlighed.Dette indebar ikke lige rent faktisk skal>t en so Mendeterikkeblo'i blotso-' opqen 
daksiom i tidens konventio- nødvendigvis et samfund cialitet, samtidig med at ud cialismen, der er i krise. Det me.' 
neile visdom og den domine- præget af ensartethed, men viklingenafsocialregulering samme er, som påpeget af VileVIi, 
rende ideologi, hvor det er et egalitært samfund, et sam- og ve1færdsforanstaltninger bl.a. den norske magtudred- kariJkter: 
forbundet med et postulat fund med lige ~ettigheder og har etableret et element af ning og konstateret afselv li- sto~. ulig .'. ' 
om, at sucialismen er udemo- uden stor ulighed og fattig- solidaritet. Kapitalismen har berale og konservative iagt- E· for$elli r 
kratisk. Anfægtende tidens dom. Det tredje hovedpunkt endvidere udviklet en omfat tagere fra Benjamin Barber, ter<lt i de" 
massive konformitet og den var forestillingen om solida- tende organisation og plan og George Soros til John lanqe, st, 
nye poli~iske korrekthed skal ritet. Man udviklede lier eri lægning. Som den amerikan Gray, det bestående politiske tigdpm, li, 
jeg hævde, at socialismen er vision om et samfund uden ske liberalistiske økonom demokrati. Det undergraves ens{un' 
demokratisk, at den bygger den egoistiske sdvfremfø- John Kenneth Galbralth på mere ogmere afen fuldstæn- deh\>lde 
på realiteter i virkeligheden ring og alles kamp mod alle, pegede det: 'planøkonomien dig løssluppen kapitalisme dele, af 
sdv,ogatdenstadigudgøren der ~rægede alle:ede dat,- har sejret'. Og dermed tænk og den dominerende neo- blus~end, 


aktuel udfordring. deIU! samfund,ogsom er ble- te han ikke på stalinismens liberalistiske markedsfunda- relil§øse 
SocIalismen var i sin vet så dominerende i dag. kommandoøkonomi i 3o'er me:ntalisme. Samtidig er sel- flikt~r, e 


oprindelse et produkt afden Man forestillede sIg et alter- nes Sovjetunion, men på den ve den soCiale solidaritet al- gende koi 
industrielle og den franske nativt samfund præget affælc faktiske planøkonomi i de vorligt svækket af den frem- hele: det 
revolution. Socialismen ud- lesskab,sammenholdoggen- store amerikanske corpora adskridende atomisering, liv og be 
viklede sig derefter videre i sidig hjælp og anerkendelse. tions.Deiudeivirkeligheden den ~tornfattende kommer- en Vierde 
takt med den moderne kapi- Det fjerde hovedpunkt var selv eksisterer enuhyre mas cialiseringog opløsningen af hold~ingl 


talistiske udvikling og den visionen om alsidIg selvud- se af økonomisk organisa alle hidtidige værdier. Det er selvfremf< 
moderne statsbygning. Soci- vikling. Det slog igennem i tion, magt og planiægning. kapitalismen, ikke indvan- grårllgher'i 
alismens mest massive ud- den europæiske al'bejder- Det drejer sigomat,få denne drerne, der borterodererden alles l<am 
foldeise fandt da også sted i bevægelses vældiQ'e kultur- vældige masse afkoncentre sociale solidaritet. mokJ:lati, . 
Vest- og Nordeuropa, i den arbejde, hvor seh"Jdviklin· ret økonomisk magt og plan Klassiske dominerende dæmlnet 
socialdemokratiske arbej- gen foregik i samklang med under demokratisk kontrol ideologier ogpolitikker kom- økoni'mis 
derbevægelse. udviklingen af solidaritet og og indflydelse. mer heroverfor alle til kort. og pdJit" 


Udvikling~n i Rusland var fællesskab. Sidst, men ikke mindst, er Nationalismen er trængt iserings 
ganske anderledes end i Vest- .. den store historiske demo- denglobale kapitalismes ver- mere! ko 
europa, og der var tale om en Har allerede udViklet sig kratiseringsproces et stykke den. Deri klassiske konserva- ensrettet 
fundamentalt anden proble- Socialismen er ikke uund- realiseret socialisme. Det er i 
matik, det man senere kaldte gåelig, men må dog fremstå en proces, der har strakt sig 
udviklingslandenes proble- af elementer og tendenser, over de seneste 200 år, og 
matik. Den russiske revolu- der allerede har ud'liklet sig som ikke bare var en jævnt 
tion var ikke - og kunne hel- derude i virkeligheden selv. fremadskridende evolution i 
lerikkevære-en'socialistisk Sådanne elementer og ten- takt med 'industrisamfun
revolution'. Dertil var landet denser kan da også identifi- dets' udvikling, men også en 
for tilbagestående. Den af ceres: KapitaIismenhar gen- lang kamp mod magthaven
StaUn efterfølgende skabte nem en massiv udvUding af de eliter og besiddende klas
ideologi om 'socialisme i et produktivkræfterne og den ser.Socialismenerdemokra
land' skulle imidlertid endnu tisk, fordi den fremgår af en 
senere afføde en ny myte, o . • lang kamp for demokrati, og 
nemlig myten om 'socialis- Det bestaende politiske fordi den rummer en vision 
Inens dod'. demokrati undergraves om en yderligere både hori-


Ser vipå socialismens ~d- ere og mere af en' sontal og v~rtikal udvidelse 
foldeIse I dens mest maSSIve m ,afdemokratI. 
udviklingsområder i Europa, fuldstændig løssluppen . Vi er i dag i en' ejendom-
så var der mange nuancer og kapitalisme og den melig dobbeltsituation: på 
retninger. Men i s~ ~ov~d- dominerende neo- den·enesid~k~mankonsta-
udfoldelse kan socIalIsmens;, .... tere, at soclallSlllen allerede 
historiske program angives i liberalistiske m.~!,~eds·_ . "er,t!lstedesom massive ele
fIre hovedpunkter, neinl~: fundamentalisme .,~ente~ogteDdenser i virke-O .!!i~~1 


for det første kravet om pol!-� 'ligheden selv..! den forstand ..' . ,'!tiJl'_ 
tisk demokrati med alminde' '. '" '.; er deh realiStisL:. .'." ..Travlhed på Wall S~re.etSelvden Iiberalistis~e øk4 
lig og lige valgret og i forlæn- . ,. .·,På .den'anden ,.side )æn 'Planøkonomien har sejret', Og dermed tænilte h~ 


gelse heraf en videre vision ~~;:~_gså,~OI~statereen ~æk-: .., men på den f~ktiske pl,anøkonomi i de store Fer; 
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orisontal . samfundsrnæss1ke . produk ke historiske tilbageslag for tisme erdybt svækketafsam- Såvel de klassiske domine- l,.
li 


:ratiudvi tion frembragt det lllaterielle socialismen, såsom udvUdin- me kapitalismes undergrav- rende ideologier som enhver, .li 
ind i det grundlag for afskaffelse af gen af stalinismen i Sovjet- ningafalletraditionellevær- partiel pragmatisme kom- ~\! 


lmråde i fattigdom og social nød samt unionen, samt tilbagerulnin- dier og holdninger. Den klas- mer til kort konfronteret med ~.i 


,It' eUer for den nedpresning af 'det gen ,af de store demokratiske siske liberalisme med dens den bestående sociale or-: ~~! 


:ati' og en nødvendige arbejde' tilet mi ma~se-organisationerog fol~ vægt på retss~erhed,.tole- dens.brutale r~aliteter,ogdcn f,! 
Jdvidelse nimum, som igen er forud- kelige bevægelser, den sam~ rance og genum offenthg de- dommerende IdeologIs mas- 1.,< 
'delsen af · sætningen for den alsidige fundsmæssige atomisering, bat er blevet fortrængt af en sive kraft. i t': 
egerende livsudfoldelse og det rige de som mainstream-samfunds· knusende nedtromling af al- Mendererogså andreele- '", 
ærktøget mokratiske liv, som indgår i videnskaben og medierne le, der er og tænker anderle- menter og tendenser i ver- . "', 


visionen om socialisme. eufemisk omskrivende kal- des. Tilbage står som nuti- den,elementerogtendenser, 
llIlkt i so Udviklingen af arbejds der 'individualisering'. dens helt dominerende ideo- som kan udvikles til et mod
ike pro delingen og det samfunds _ . logi en neoliberalisme, der stående samlet alternativ til 1\ 
Jg kravet mæssige samarbejde har til Demokrati undergraves forsvarer og legitimerer net~ hele neoliberalismelis domi- , ~ 


ebarikke lige rent faktisk skabt en so Men det er ikke blo't blot so- op den uhæmmede kapitalis~ nerendc verdensorden, og 4f •samfund cialitet, samtidig med at ud cialismen, der er i krise. Det me. . som netop derved også er ak ~ li 
led, men viklingen afsocial regulering sanune er, som påpeget af Vileverienverdensorden tueit: et samfund, hvor ele tl 
;l,et sam og velfærdsforanstaltninger bl.a. den norske magtudred- karakteriseret ved fortsat mentære livsfornødenheder tG 
;heder og har etableret et element af Ding og konstateret afselv li- stor ulighed mellem verdens er sikret for alle, et samfund L 


~il 


berale og konservative iagt- v forskellige regioner og in- uden voldsom ulighed, fat t'.'Jg fattig solidaritet Kapitalismen har ~ , 


redpunkt endvidere udviklet en omfat tagere fra Benjamin Barber, ternt ide enkelte regioner og tigdom og social elendighed, ~:i 


ro soIida tende organisation og plan og George Soros til John lande, store enklaver af fat- et samfund befriet for kom
" ·~··' 'le her en lægning. Som den amerikan Gray, det bestående politiske tigdom, nød og elendighed i mercialiseringens svøbe, et 


md uden ske liberalistiske økonom demokrati. Det undergraves en sameksistens med et umå- samfund med en fri og ·ge~ 


.vfremfø John Kenneth Galbrairh på mere og mere afenfuldstæn- . deholdent forbrug i andre nuin demokratisk politik og p
mod alle, pegede det: 'planøkonomien dig løssluppen kapitalisme dele af verden, stadigt op- debat, et samfund, hvor de
~de dati har sejret'. Og dermed tænk og den dominerende neo- blussende sociale, etniske, mokratiet ikke systematisk 
-m er ble te han ikke på stalinismens liberalistiske markedsfunda- religiøse og nationale kon- skævvrides til fordel for de 
le i dag. kommandoøkonomi i 3o'er me:ntalisme. Samtidig er sel- flikter, en altgennemtræn- rige og ressourcestærke, et 
; et alter nes Sovjetunion, men pådcn ve den sodale solidaritet al- gende kommercialisering af samfund præget af egalitære 
'etaffæl faktiske planøkonomi i de vorligt svækket af den frem- hele det samfundsmæssige og solidariske værdier, et 


1


l' 
~. 


doggen~ store amerikanske co~ora adskridende atomisering, liv og hele vores tilværelse, samfund med individernes 
",ndelse. tions. Derude i virkeligheden den altomfattende kommer- en verden gennemsyret af aIsidigeudfoldelseietsocialt 1
mkt var selv eksisterer en uhyre mas dalisering og opløsningen af holdninger og værdier sOm fællesskab, altså et samfund 
selvud- se af økonomisk organisa alle hidtidige værdier. Det er selvfremføring, egoisme, hvor, med Marx' udtryk, »er. 


ennem i tion, magt og planlægning. kapitalismen, ikke indva..TJ.- grådighed, forbrugerisme og hvers frie udvikling er betin
rbejder D~t dreier sig om at tå denne drerne,der borteroderer den alles kamp mod alle, og et de- gelsen for alles frie udvik
kultur vældige masse afkoncentre sociale solidaritet. mokrati, der er blevet ind· ling{{. Men dette er netop so


åviklin ret økonomisk magt og plan Klassiske dominerende dæmmet· og skævvrede\ af cialisme, 
ng med under demokratisk kontrol ideologierogpolitikkerkom- økonomiskmagt, mediemagt 
tIltet og og indflydelse. mer heroverfor aUe til kort. og politikkens professionali kronik@information.rlk 


Sidst, men ikke mindst er Nationalismen er trængt i sermgsamtenstadigmereog 
den store historiske demo den globale kapitalismes ve'r- mere kommercialiseret og Curt Sørensen l'!r professor


let sig kratiseringsproces et stykke den. Den klassiske konserva- ensrettet nyhedsformidling. emeritus 
uund realiseret socialisme. Det er 


fremstå en proces, der har strakt sig 
denser. over de seneste 200 år, og 
kIet sig som ikke bare var en jævnt 
~n selv. fremadskridende evolution i 
Jg ten takt med 'industrisamfun
ientifi dets' udvikling, men også en 
ar gen lang kamp mod magthaven
Jing af de eliter og besiddende klas , 
19 den ser. Socialismen er demokra- k


l
tisk, fordi den fremgår af en S 
lang kamp for demokrati, og�


ske fordi den rummer en vision� b 
om en yderligere både hori~ves d 
sontal og vertikal udvidelse ti 
afdemokrati. ..len _Vi er i dag i en ejendom
melig dobbeltsituation: på 
denene sidekan man konsta- }
tere, at socialismen allerede ;Is- · er. tU stede :som mas'sh:e, eIe> .,.; Jf,


:~menter·'og.tendenser i vir~e::'" ::~. 


"'''\lighedeJis~I~•.Ideri.fo~~taiid)", ".",." .... "',c-:-c~> .. ,.,,., ,~ .. ' -.- . "~" i 
· er denre.uistlSkc2 D.p'.. ';,,:, :Jiav)hed påWaQ Street. Selv den IJbera1is!rske'økonom John Kenneth Galbraith sagde det ", .,' '.' , KJ 
';'På ; dep. ,anden ;5ide.,~I<;in'ipla"øko~oD1lenhars~jret\,pg deime~~t",h!<te'~;inikke påkomrnandoøkohomien i so~jetunlo"im, ... 


0"J 
· ll}artQgs~ ko~:ta~~r~ en ræk,,:': men på-QenJa:kQ~~e plah.ØKonomi}de stor~ ameri~a.riske 'corporations' Foto: David Karp/APJPolfota


.'. '. ,_._•.. ',,; '-,c·· ;. .". ,;, . ,'~ . I sF 
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Houellebecq til salg 
Information omtalte fredag på weekendsidern~ det franske magasin les 
Inrockuptibles' særnummer og dvd om forfatteren Michel Houe\lebecq. Vi 
glemte at tilføje, at dette magasin og dvd'en kan købes iden franske bog
cafe iFiolstræde i København. inf 


Marx ala mode 
Murens fald blev ikke med Arno Spires ord i den "tæmmede, globale kapita�
Karl Marx'. Den kommunistiske avis L'Huma lisme imidlertid »ikke længe�'i� efterfølgende løbske nite mest af alt »et symptom re kun er et problem der be~  


globalisering bekræfter på marxismens aktualitet... handles fra en position på 
snarere hans aktualitet. på et tidspunkt, hvor misger venstr~fløjen.«  


I Tysltland, Frankrig, ningerne og ødelæggelser 
Afmægtige arbejdsgivereStorbritannien og USA forårsaget af den kapitalisti�


nyder forfutteren til Das ske globalisering accelere Ikke blot blandt de iritellelctu�
Kapital en ny popularitet, rer.« elle på venstre-, men også på� 
som går henover hovedet • .. højrenfløjen luftes bekym
på venstrefløjen Manifest genlæst ring for den utæmmede, glo-�


Som den marxistiske histori- bale kapitalismes triumf. Ik�
PARIS ker Eric Hobsbawm bemær- ke kun blandt arbejdstager�
af Toke lykkebergNIelsen ker. er »det Kommunistiske ne, men også nu blandt ar�


Manifests beskrivelser afglo- bejdsgivere møder den·stadi
Efter Berlin-murens fald er baliseringens natur og virk- ge udflytning af arbejdsplad Karl Marx nyderfortiden:stadig større opmærksomhed, mens kritikken afkapitalismen vinder gehør Arkivfoto 
der ingen alternativer. Kapi- ninger slående« og en væ~  ser modstand. 
talismen er i neo-liberalis- sentliggrundtildenfomyede Tyske virksomhedsledere cialistparti~t,  der er i opposi- hvorledes denne udvikling muligltedsbetingelserne for 
mens skikkelse og demokra- interesse for Marx. Mvik- giver udtryk for deres afmagt tion, under manglende evner vendes:»Detmestslåendeog fremkomsten af en positiv
tiets navn gået sin triumfe- lingen af de østlige reghner ansigt til ansigt med et frit til at levere et alternativ til det mest forstyrrende aspekt globalisering.« 
rende sejrsgang verden over. åbner for en gEmlæsning uaf- marked, hvor. fremmede hvad man her kalder »la pen- ved den negative globalise-
Murens fald har været at for- hængig af de forvrængende lcræfterdikterer deres beslut- see unique,« den for indevæ- ring er at den undergraver toly@informatlon.dk 
veksle med Karl Marx', der praktiseringer af marxistisk ninger ofte mod deres egen rende eksklusive og ensret
mente at skue kapitalismens teori i den »virkelige sociali- vilje: Socialfilosoffen Hart- tende markedstænkning, der .'1----------------------


sammenbrud i horisonten. smes« lande, somhanformu- mut Rosa har kortfattet fore- udvisker skellet mellem høj-
Ikke desto mindre nyder for- lerer det. slået en minimaldefinition af re og venstre. 
faUeren bag Das Kapital for Sidste år kunne man i Le det klassiske marxistiske Ianledningafnej'ettilEU
tiden stad~  større opmærk- Monde Diplomatique læse, at fremmedgørelsesbegreb, der forfatningen er det franske 
sonlhed, aItimens kritikken Hobsbawn have noteret sig, træffende beskriver den nu- socialistparti også blevet Individuelle 


t� af kapitalismen som eksklu- at hans »egentlige historie- værende situation: »Alle, der splittet. De ulydige nej-forta kvalitetsrejser� 
siv ideologivinder gehør. bøger« har nydt stadig ~tørre  bevæger sig på det kapitali- lere. der ikke fulgte partiets� med rntefly, , 


~ -Fof·-et-par---uger-siden-er- ---'Opmærksomhed- -l- -Sydkorea - --stiske-marked.··føler---sig.tvun- -----'6tf-i€ielle·linie,.har~den -tlir slaen 1986
klæredetusindvisafBBC-Iyt- og Taiwan siden Bo'erne, i get til noget for at ov~rle.!.e, tet m.~~  kommunisterne, og 


I 
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"'''H............ euU1l1CU;:" lU.IU.K.K~Il  ttoosoawn nave noteret sig.� træffende beskriver den nu socialistparti også blevet Individuelleaf kapitalismen som eksklu at h.ans »egentlige historie værende situation: »A1le, der splittet. De ulydige nej-forta kvalitetsrejsersiv iq.eologi vinder gehør. bøger« har nydt stadig større bevæger sig på det kapitali lere, der ikke fulgte partiets 
Fctr et par uger siden er~  opmærksomhed i Sydkorea med rutefly,stiske marked føler sig tvun officielle linie, har siden flir lkIærede tusindvis afBBe-lyt og Taiwan siden So'erne, i siden 1986get til noget for at overleve. tet med kommunisterne, og itere Karl Marx som deres Tyrkiet siden 90'erne og »for som han eUer hun aldrig ville nye alliancer synes at se da


foretrukne tænkerforan Lud tiden i den arabisktalende efterstræbe hinsides marke gens lys. Som meningsmå J 
Jjvig Wittgenstein. verden.« de~  Ingen vil ødelægge deres lingsinstituttet Ipsos' direk :j»Langt fra død ogbegravet Dengang udtrykte han til omgivelse-r, men nødvendig tør, JeromeJaffre, konstatere


under Berlinmurens brokker, gengæld tvivl om genkom ;Jheden af at sænke produk de iforgangne uge var »nej'et 
viser hans sande betydning sten afen »politisk motiveret tionsomkostningerne, tvin først og fremmest en rød 
signu,« skriver en afhans bri marxisme i vesten« grundet ger os til det; hver og en øn stemme.« itiske biografer, Francis »de uvisse perspektiver for sker, at samfundets tabere Ikke desto mindre formu�
Wheen, i The Observer med de socialdemokratiske, soci~  bliver hjulpet, men nødven f�leredes under den franske 
henvisning til amerikanske al-revolutionære bevægel digheden af at sænke de so EU-debat enkritik afen løbsk 
børsspekulanter, økonomer ser.« ciale omkostninger leder sta neo-liberalistisk globalise i 
og fmansreportere. der i de I mellemtiden har en Iten til at udgrænse dem; ring, som ligesom i den tyske 
senste år har taget ved lære af marxistisk-inspireret kritik alle lider under det hysteris debat rakte hinsides det klas ,i 
Marx' analyser og materialis imidlertid vundet frem på ke krav om teknologisk for siske højre-'venstre~skel.  Og
tiske historieftlosofi. kontinentet. Tidligere på året nyelse, men konkurrencen så i Frankrig udtrykte visse 


På et dobbeltopslagunder udløste Oskar Lafontaines tvinger producenterne til he- . arbejdsgivere samme-afmagt 
overskriften 'Monsteret bog Politik fiir alle den så le tiden at fremstille nye va som arbejdstagerne.
Marx' har Daily Mail luftet kaldte kapitalismekritik-de rer.« Kapitalismekritikken vin
sin forargelse: »Blandt hans bat i Tyskland, der engagere Hvem dirigerer da udvik der gehør. også i Q"SA. Som 
massemorderiske disciple de intellektuelle fra hele ver lingen? Det er spørgsmålet Sebastian Moli reporterer i 
kan nævnes Stalin. Mao og den. som sociologen Zygmunt Tagesze!tung fra Staterne, 
Pol Pot - ja, selv Mugabe. Så Som filosoffen Charles Bauman i et langt interview i »genopdager den amerikan
hvorfor er Marx blevet kåret Taylor skrev i Die Zeits serie det franske tidsskrift Esprit ske venstrefløj Marx.« Socio
som den største filosof no om emnet med reference til afstår fra at besvare for en logen Richard Sennett henvi
gensinde?« »Marx's oprindelige ind foreløbig betragtning: )Vi er ser til hans og Naomi Kleins 


Måske netop fordi muren sigt«: »Dden kapitalismen vidne til en udvikIing, der stigende succes: )Vores 
nu er faldet. Som Mark Sed kan vi ikke leve. for de mar snarere minder om 'en natur salgsW er flotte og vi bliver 
don fra Labour skriver i The kedsmæssige hensyn gen lig udvikling', end en bevidst overdænget medros.« 
GilllI'dian »er Marx blevet be nemtrænger samfundet på og organiseret 'enhedsliggø Ifølge Attali er Marx ikke 
friet for sine uopdragne ele mange områder. Men med relse.'« kontroversiel, men »)en libe
ver og nu lige så befriende den kan vi næppe heUer hol ral bourgeois: Han taler for 


Negativ globaliseringlæsning som dengang han de det ud.« Dilemmaet, skri magtovertagelse gennem af
skrev Det Kommunistiske ver Taylor, er at kapitalismen Er det st~digt  sværere at pla stemninger, forsvarer demo
Manifest for 150 år siden.« præsenterer sig som løsning cere ansvaret, er det ifølge kratiet og lovpriser en række 


Den populære forfatter og på de problemer, som den af Jessen ikke svært at udpege, afprocedurer, fjernt fra hvad 
Mitterrands rådgiver gen stedkommer. Værdiernes ud hvem der ikke har levet op til man i dag henfører under 
nem 10 år. Jacques Attali, der huling, den økologiske krise, udfordringen: )Hvad er der marxismen.« Ja, som Attali 
netop har udsendt biografien den økonomiske og kulturel sket, siden socialdemokra har fremført i et andet inter
Karl Marx au l'esprit du man le forarmelse af store dele af terne. hvis historiske fort jen view i Le Temps, er »de aktu
de, er enig. SomAttali anfører befoikningen og øget usik ste har været af tæmme kapi eUe alterglobalister ikke 
i et stort opslået interview i kerhed på arbejdsmarkedet talismen, imellemtiden er marxister.« For ifølge Attali 
den borg'erllge avis Le Figaro, overtrumfes af forbruger kommet frem til. at vi har at »ville Marx have været for 
er det »ironisk nok enden på samfundets hævdelse af gøre med et system. der ikke globaliseringen!« 
det sovjetiske system, der )~valgfrihed«.løftet om lykke længere lader sig tæmme?« Bauman, derimod, »fore-· 
muliggjorde 'globaliseringen, og billeder af skønhed og Lafontaines brud med trækker at præcisere sin brug 
som hargjort Marx til det nye voks i håret. bundeskansler Schroders afdette ord ved at kvalificere 
århundredes store tænker.« I en artikel, der samler op spn betragter Jessen som de seneste verdensomspæn


Attalis over 500 sider på den verserende kapitalis~  »første tegn på en politisk dende forandringer som 'ne
lange bog, der er røget ind på mekritik-debat, konkluderer uvilje,« der peger i en ny ret gativ' globalisering.« Spørgs
de franske bestsellerlister, er Die Zeits Jens Jessen, at den ning. I Frankrig lider også so- målet, der optager Bauman er 
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n eqde på lidelserne og noget� 
!ak om detat sprikke teutch� 


fri. Else (der hellere ville have Helga Lund Falkesgaard Pe)ri en f.rtret 
heddet Elisabeth) er nemlig dersenIde genopstår den eneste der 'lfor fejlgæt Kollegium 4.1. sal, vær. 159. 


m kort tets og fuldstændigbedens Universitetsparken
lærkning. skyld" har rarnt i plet med 8()()()Arhus c. 


forfatteren. ",Er han ikke på 
lIRejsen' til Ribe", simpeltdet sidste begyndt at skrive 
hen. Peter Seebergs seneste. krimiar? En genre, jeg ikke 
Det vil jeg ikke kalde et rodyrker.- 'riden fordriver jo sig 
man-citat.ftseh'-og .p~.alle.((~t 	 I (Nej, vel? red.) Jo." :Q.ogeps -tj,tel.:E[ JJDen.


)ISicist jeg"syarede jer, gri
stridbs:re~de".~den er nede I megefaf, at jeg spurgskrevet JI~~g'~ortenNNE UGE 40. blev der� te; hvad <jen unge W~herssen. Strandparken 12, st. tv. en ende på en kvindelig� lidelser endte med ... Det,kan8000 Arhus C.k:onsulents lidelser og� I, ikke være bekendt! ~  J.,gElse Tbykier er uden tankedate gang nævntes nav- .� vidste,det da godt. I øvrigt erpå, gevi:Qst 'sikkert.,,Jorvisset Mortensen. Der var in~ 	 


I 


jeg kun 20 år; sidder her på et'oml »at min unge arvtager,vej udenom. Det lette,� koldt universitetskollegium,Martin fra Østermarie, nok'ar så svært, at det næ� er forkølet, skal læse feminiM


skal hævde klippeøens ry.u var kriminelt, ledte de� stisk kritik, min kæreste erI hvert fald Østermaries,citatjægerepå vildapor� rejst væk, jeg har ingen mad, ry, for denne-uges første Cha:
.ødvendiggjorde en ny� der er snavset i vores køkken teau Victoria sendes til:ndelse af Chateau Victo og regn udenfor, ingen penge 
klippeøen. på kontoen. ikke engang enM


Kim Baki for Ribe skålede selv� kroner nok til at få tilstrækLyrsbyvej24rreårige i uge 40. for det� keligt med mønttelefontrøst3751 østermarie",rede Stortyskland, og fra de venner, jeg ikke har ...� 
u at sige det med det ERGO:� 
le: ~et ene af de to føl- der ikke vil gætte på det kri- JEG bør vinde vin.<c� 
! CItater er IKKE af minelle citat for ikke at gøre� 
her Grass. , . sig selv dummere end politiet DET ER DER m~g~  an�
re læsere har venligt tillader, men rammer rigtigt dre der burde, men lover·� 


opmærksom på. at med det andet og følgene ana- morgen er der atter en uge og 
kriften IlRoman·citatn tomiske skitse: uge 41.8 let lagrede tilbud ef· 
?~er en ~else_  ~~~__ . )~~ls~~ hl:l~~~~  mig måske ter denne uges genforening 
de. lJet er neIt r~gtlgt.  llilie SK tyaeJlgt c ogaog,liVis '~1yder.--' 


skyldes formentlig, at jeg nævner, at det var mig, Jomfruelig eller ligefrem 
lUfiiitmtte·i 2\itiIt@lQi 


Moderne tlder) 


I anledning af kommunismens DaVl\1 
begravelse 


.~ 1O;9()!J. DUV 


~!Q~k  fort~.!lr,,<!!J~- Et forsøg på en� Glimt fraglim:En hvilkeilsom st gåtur lreddende kritik� bog af Karpoven hvilken som helst større 
by rununer påvirkninger so?, 
kun en marxistisk analytik


Europ$iSk fredag I� kan begribe: Står man på� 
Axeltorv i København Oll kig- ISkak� 
ger over mod PaladsblOgr~- 	 _Af MARTIN HAASTRUP 
fen angribes man af en ~MSTRØM" 
gentisk rek!arneplskat for fil- I Af PETER DURRF 


,> <~  men "RoboCOptt - den om po
DAM~RXdreVOlutions~e.t"".,.. ;,.__;,"~ litimanden•. der mister sin Som optakt til dl 
1848uillfav' datkommUlllBt'- .. q';" .,~.  krop: m,:" l s~ede~ får 0l'":'"e- VM-matcb mellem 
ske m~.,."_'."."'as.'.',t'~.1,i.Dn .. tpanhe.~e .. 0'; - .•...t '. re~  sm hJe!'11e md ~  et usårli~  ne Kasparov og Kar:....':.••.e� ,Y,' 


. om ~t''I\Qn'I!:nW!'stJ~l<esp,ø- .;.. • ... robotharmsk. I ki?sken læn begynder mandag a 
. gelåe


tt ,'som, gi,k .gennem, E,u- .... gere nede er det SIdste numM dansk tid) i New Yar 
ropa. Dette spø~ser  f~  'i-


l" 


mer af bodybuilder.magasinet til i dag håndplukke 
den.lov til a.t ,gå 1gen l f~r- kamp er .blevet forskudt fra "Iron Man~l  udstillet. Over mest spændende pa 
skellige versioner. hvoraf .:Oe- vesten til et mere globalt for Palads ligger et andet vaM lem de to ærkerivall 
re med sikkerhed bar yakt perspektiv. Dette stand- refetichistisk drømmepalæ - oplever slaget set 
mere gru, end Marx kunne punkt, som bl?"dt andet Scala - bvo~ m.an. kan gå Karpovs øjne, for vi 
fomdae. Men alle synes nu ~t  grupp~nfra lIleklngegade sy- mndt og .spe.Jle sig l v~me nemlig lejligbeden t 
åride lettet op. Kommum~- nes at mdtage, går sål~es  u~  og købe sig til en overskrid~l- sentere et af binde] 
men har tilsyneladende ende- fra, at klassemodsætnmgen.l se af den københavnske VIrM serie om åbning:.: 
lig fundet hvile i sin grav, og dag består mellem det fatti· kelighed; I pub'en kommer skak der i London e 
fra alle sider bjælpes der med M ge, råvareproducerende syd man tilbage til 20mes Dub- på fo~lagetBatsford 
til at kaste jord på liget. Mah og det industrialiserede nord. lin, og i Chicos Cantina oveM;. O en Game in Acti( 
ge tidligere socialister har En sådan analy~e  kan sy~  nover går turen til Mexic:o.\). d~ første af de ialt f 
grebet udvilingen i øst som et nes indlysende, men kun på Byen leverer det ene fYSIO· \11 fulde bind og dagen 
argument for at revidere de- et abstrakt nive~u,  ProbleM nogmiske eksempel efter det Ij det 41. opgør fra d 
res politiske ståsted, eg dat met~,  at Marx klas~ebe- andet på, bvordan mark~etI match mellem de 
til trods for, at det for få år greb frem for alt er. ud:viklet og produktionssfæren !P;'Qer K'er. Dengang spil 
tilbage var en stan~ard~e- med henblik på.kaplt.alismen ind i vores li:", Hvor<!.~~M efter den specielle I 


mærkning, at d~  VIrk~lig- som d~  så ud l ~ gI~n ~eM  ;j!!~,t~~~!:Lcer~J~.el!.E~~~t upraktiske (skulle d 
gjorte socialisme l øst ikke riode l den vesth~e  histone. stø!!e .._~~~~~ .._E!~.,.~~  sig!) regel, at vinde 
var "rigtig socialism~ft  men Det er problematisk at ov~:._._  "_ tilannt anar~  v~4~*~~!~_  -spiller,--derførst-upn


--derimod"llst-at-skflpit-aliBme~;-~-·"-tøreltette---tJegreb]l"å~iandeI ~ne også udt~er~?lLt!smY~M  gevinster, idet de I 
Venstrefløjens krise und~r~  den såkaldt tredie verden, t~'f~lrUtijiiisKemølt!.omJtlM .. .... 


Apl. hM LY.N ro l.' b Jk"",~,  _411II'. iD$_ _ 
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sK:Y.ICles :ormentllg, at Jeg nævner, at det var mIg,
stadl~ eksIsterer et r~st·  der reddede hende i vinteren 


:er ~ disse ~åkaldte  >JbJ~- '77 (eller var det '78?) 
:« l redak.tion~sekr~tar,.'l' Forklaring: en fin støvregn 


og der VII blive gjort et havde i" frostvejret beklædt 
ljertet forsøg på at relan- Pistolstrædes toppede bro-
e vor gamle træla~t  af bå: sten med et millimetertyndt 
vognstænger og bjælker 1 lag af den fineste, glatteste 
:-t eget øje. Citaterne kan, is. Alle de bussende skole
n det på denne givne for- gængere kantede sig langs 
edning passende kan gen- husmure, havegærder og hin
:es, være fra alt ande~  end anden - undtagen naturligvis 
Ganer. De kan sop! tilforn Else Thykier. Glad og for-
lå stamme fra noveller, ly- nøjet - muligvis med et inte


drama, essays, kriminal· ressant filologisk problem i 
tIaner,. causerier, annon- tanker~e  - vandrede hun af-
m~ester ~ller såg~ fra sted mIdt på vejen. 


:mtligt gengIvne åbnmgs- Da jeg derfor - som sæd-�
ir andre taler i højtidelige vanlig som den sidste - nn'J.~
 


edninger som nu genfore- dede hjørnet stod den agt
gen ijust denne uge 40; Så værdige dame på alle fire o~ 
 


lver bladren i romaner i� 
ten på 4e to følgende cita- _� 
Vil eksempelvis være nyt
løs.� 
'or allerede fra starten at� 
!lpe liat på vej med et ef
dcrift citerede forfatteren� 
ienne uges citat nummer 2 •� 


genudgivelse af værket • • ... 
neldelseme af førsteudga~  • ... • 
l: ..Han bringer dristigeci-" 
er af imaginære skrihen-· 


imaginære værl;teru , 


ev Ny Tid i Ålborg. J)Be
1ingen spækkes med cita
af meget fine gamle for


;are, der har det tilfælles, 
le ikke står i noget leksi~  


l(l, skrev Sorø Amtsti-
Ide. 
:vend Age Madsen er su
ænt den forfatter, der i 
Ille som i foregående uger 
skyld for at have skrevet 
ret, ~om andre har skrevet. 
Skippe~  Nielsen fra ":est


rogade I Århus (der ikke 
,der sig om århusians~e  


·attere! gætter ganske rig· 
på CItat nummer 2, og ~  


der forkert på Madse~.  råbte på hjælp - omend lav
let forsøg er også et fe]l- mælt af frygt for at ende som 
d på Jørgen Thorgaard, Bambi på skøjtebanen. 
m vist har begået en for- Ganske uden· tanke for år
derisk romanrække med skarakteren og med risiko for 
;angspunkt i det ukrist,e- at blive lynchet af klassen, da 


århusianske studenter· vi netop skulle have oldævli 


..... 
-""-'~'  


"� • • • ---, __ vv~  ~~b~""'"  : ... U.l.UUC ... ne også udtrykker og ~c;t:oyt·  


Jomt:uehg eller. hgetrem Venstrefløjens krIse :mder den. s~aldt..  ~red.ie  ,ve.rden. tef'd~iru"""topIsKearørri -arp. fri
us.kyldlg er de.nne Jord ~kkeJ  streger med. al tydelIghed, fordi disse befInder SIg mde~  hedkåhman i deri forbindelse 
og den er aldng faldet t~l  ro: hvor vans~e~gt  det er at be· for en anden kulturel hOrI- -,'-ælge at se -soni håb. Men 
Det begærede land v~d  Rhl- I v~e. et krltl~k  en&,agement: son~.  St~esarn.fund  opfat~  man kan også indtage det 
nen, beboet af begærl~ge  har nar gamle orientermgspunk ter Ikke sig selv som klasser I modsatte standpunkt: Den af 
haft talrige herskere, set til- ter brydes op. I. vort århun~  vestlig forstand. Det er be- kapitalismen producerede op-
s~arende  .mange kri~e.  Kolo- d!ede har m.arXlsten .måttet gr~nset  hvad en zulu i Syd~ leveise af ensomhed og man
male, natLOnale, regwnale, lo- sige farvel til to af sme ud- afrIka føler af fællesskab med gel på 0- rblik og selvværd 
kale, konfessionelle, verden- g~n~spunkter,  . de andre stammer eller med 'kompen~~er  varen for ved 
skrige, pogromer har den set, l) 9f!t, ..~! ~!~ye<t ;~ta.4ig~ en daglejer i Syd~Yemen. ;netop at prætendere at ud-
fordrivelser, og altid er ford- ',sy~~e.~~.~t.~~~E.~q~J!1.~JtE9!,1 At ulandenes fattige be- ,fylde eller overskride denne 
revne kommet andre steder ,m~J9-r~~~~~~~)i:_.~~  !~~.~~f,e  folkningsgrupper lev~rer  ~n  !mangeL Derved kommer ska
fra og blevet fordrevet andre ,9!!.!,1' D~ steder vor socuill~- stor del af velstanden I den m~  belsen af disse tilsyneladende 
steder hen. Og at mam der ~  men seJre~e  blev drømmen til dustrialiserede verden, defi- 'potentielt kritiske mangler i 
talte tysk, var alt for selv~ .et mare:ld.t. D~tte  f~rhold  nerer dem som underklasse, !sidste instans til at under
følgeligt til, at m~n  havde. be· var det 1IIlldl;rtId muligt ~t  m~n  en støtte til d~  såkaldte istøtte o regenerere kapital-
høv~t  at demo~trerede: md- fortrænge, sa længe. arbeJ- frihed:'~vægelser  m~ebære.r  iismen s!tv, simpelthen fordi 
adtd og udadtiL Det gjorde de~klassen  ha,:de en mteres- den rIsiko, at den gives til ide får os til at købe 
andre, som ikke var .tilfredse s~  I at forstå s~  selv som en mennesker, som tænker in- ~ . 
med det bløde d, som foretrak sadan, o~  den m~ektu~~  del{ for en horisont, hvor vore INTET OMRADE er for hel
et hårdt t. Teutsche. havde ~n  mteress~  ~  at legI~l- begreber om frihed, demo- ligt til, at markedet ikke kan 


~ere sm egen .poSltl0;I u~ ~-a krati,. meJP1~keyærØ  ,~ller  .trænge~  ~d. og, sætte sine 
",_,._. Id~", ?I?, ;~~n:~,JrH!~,~rc:~~;~_, .~~w~:;~øl:~,~;.tYUd. ,før:: _ ,spW·~.~:'AU~i'  Y!Er.di~ '.og f~no-


1?~~ne  .~~~~~  ~~?  ~a~.,lll1n~·  'Dis ove,: feudåle ell~r  ticlligt mener udhUles og pris.giv~s.  


dre åbeh1ys, og det såkaldte kapitalistiske tankemønstre, Går man en tur på Strø!!"t 
ungdomsoprør tager sig mere hvor det er stammen, slæg~  blandt alle de andre varer, 
og ~ere  ud som en opgangs- ten, eller andre lokale magt- der ligesom en selv vandrer 
penodes behov for at bryde sammenhænge; der tæller. frem og tilbage for at se og 
de� indre gr~n~er  op, som Og så kan de lokale magt- blive set og sat pris på, så bør 
~e være t..~  ~der  for øko~  kalnl>e være nok så meget in- m~  slå et smut ind omkring 
nomisk udv~.  De.t er j1filtreret af vestlig retorik og Pistolstræde. I et rundt glas-


r ~arkedets  . ~deli~  di.alek- i i supermagtsinteresser. Qet i bur har man klemt et hvidt 
~  tik, at det I VIsse SituationerI!11agen deE-~,~kommuni~~~~~! flygel ind. Her sidder de unge
Il b~fordrer fænomener, d~r  erI r ,g~eto~~o.Y~~!j.,  konservatorieelever og musi
nfr~gørende (f.eks. kVlDde-! I;~~~ey8rdeu~te~{ cerer, mens folk på den anden 


~ J{ frIgørelse eller seksuel tole-V 1tfl..Q.,~d~<l.B:?dt X.. side af glasruden snakker ogl!!.z.Æ2!..t!!. \ 
.. s:::: j~ rance),forstraksefteratgøre j Iko:r:nm\JDismeharnn:ed~..m:r!J!.t.! drikker cappucino. Musik er 
•� ~ de selvs~e  fænomener .till \!K.IDl!gf~lm~OI'ifaiJ!f§.~.~:j ikke til for at høres. Den er til 
~  bræncJ.:;ell ~It eget lokom~tlv:j  Jft-deI!:. Og venstrefløjens fa- \ for det originale arrange
~  ~e  "frit: kvmder får arbeJde.11 lscination af lande som Cuba] ments skyld. Som blikfang, 


, ;:j ~dustrlen,  de seksuelt fri-i, I'og Kina var oftere udtryk for! som stemning, som vare
~  gJorte lever her og nu. De] 1romantisk eskapisme end kri-.; æstetik. Under.Ji~pitalismePi1  
~ sparer så at sige hverkenpen-\ \jtiskudsyn. ~er detkUllS~eD:!L~ado.lts  .s,tHI 


ti ge eller drifter op. De forbru~!  ~I  niar-k~~efp.a.~9.~~!li~sIde.~Pi.2~.\  


~ ger. Og følelserne lukk;es ude: MEN NU HEDDER det sig l ff!Ilerer~1(aIiIleMl'Ll<;iiitSf§', 


'.~  ~a  en. se~suel  økonOmI, m~re I: al~så, at k.apitalismen har b~.  W~tr~~  ?ør~_~~~,_En..~.~~~~~~ l~ 


~  tmgsliggJort end nogen sm-, sejret socialismen. Denne SI- 11 ~amti~g.~a~>}~~i~_~,~!1<>~!!1 II 
~  ~~~<  tuation åbner op for flere for- Il ijfui.rKeas"1Y:~QL~.~[ ~tl?!t~,~ 11 


\._"~JTr~o~  å klassek~n  mer for glemsel: Dels sker \lll~x~t~~~~~I}C?-~t_~~~r:jI 


~~oeraer  as t!!; Ol vurderingen ud. fra. et eneste 11.1 ~."~. I!erfor ~laaer  liiliIst·(l' 
:Iens su }ekt. er blevet v~- 1"'.. bedønunelseskrltene, nemlig ~  1.1 neren I sm egen lSolerede sfæ- t 


Og efter denne højtærede te- skellg ,a~  ~eImere,  eftersomC1 evnen til forts~t  ø~o.noæi!.k  I J re, men sfærens vægge er 1\ 


utsehe taJer gives ordet og ~be]aerliTassen  er bJeYll,t.$ Jvg>Kat. Dette knter1e har væ· , l bygget af glas, så kunden på l 
endnu en mulighed for Victoi· ~tpet  hegre? De klaSSISke f! ret aommerende i både øst og \ denand-en side kan kigge ind. \ 
re tHen franskmand, der ikke arheJ.dere er I dag ~ået.  på vest. It!m de.~~ Mm:~i$me-p.§. største. fo~,  j 


er meget for teutsche gen- pensIon.. Deres. arbeJ de I de 8:t indse;arae~~!Op:m..Ul~ .eileste:._e at den iiisr,.~:~..,=  (~  


digtninger: støvede mdu~tnlokalerer op- Iiifælles riOrIter ~  .2H: iKK~ ~_.~~_ .uta .iske m' _~r  '. 
hørt, for såVIdt som de nu ny- C teuro 1DiSKe ,1 a It " roe ar .rlS_.... , 'I:; 


;:i}J.Lllt:;.. ut:~  uon:il:; C 


gevinster, idet d 
mis 'er altså ikkl 
Karpov førte p~  


punkt matchen r 
havde længe mal 
enkelt gevinst i a 
Kasparov. 


Her lægger ha 
ud med: 
,_ 1.e4,e52.Sf3,1 
j/i Russisk parti, 
'povs bog får en v. 
dig hehandling. 
også visse erfari 
af! 


3. Sxe5, d6 4. i 
d4, d5 6. Ld3, Le' 
8.e4... 


Hvid går strak 
det sorte centru 
havde forberedt 
so~  ~t  :01~Æl$: 


,mod .~'!'  tol~~  


r~~~  J::)t:!r yarto~8i 


i malchen bleVet 
slak - i det 28. Ol 
begge gan!!" me< 
som hvid, og bl 
med 8. Tel i sted 
Karpov giver i si 
mange mulighed, 
omtale, som vil VI 
derllg værdi for a 
ker det russiske p; 


8. -, Sb4 9. Le2! 


FBktis.k en te< 
hed, SI!!"r Karpo 
egne beskedne to 
ningen er selvf'~~;]1i!  


gå at få den hVIdf 
afbyttet. Den ar 
hed 9. cxd5 blive 
andetsteds i boge] 


9. _, dxc4 10. l 
Sc3 ... 


'! Men det er altså et gæt- 1. time den dag (og det var før Han lo.og virrede med hove-_ der_et frit oti~  ~ed  ?~er  de~  s'''~-- ._ ~~;a i ~ en...... samt~~oPfiæveiuren: _.______ _,_jJer_ofutaler__~~ 


:erveraentllle- men allige:-·---"Btræbertiderne~sta:rtetlel-ge-~---.aeCDerejterundSkyzate7ian - Tes irån:dtag'"J: -Tivolis "RUto- ~er en e~entlige  seJU~  Kap?ansmen frembrmger! nativet 11. Se5, d 
' lejdede jeg lærerind.en ind til i en alvorlig tone sin påtræn- mathaller. nen Kvan liabve og reau:K -:. produktionsmidler, som ska· med Il. 


'""-' - ~~  <~"'.'-~"'- -~.-'''- --- ~-,~  '~- _,~_~~,  >7.'~  =- -'-~. ~-'~ ~-,~~-~. ~',~-" -,---~ ~,-- "'."';;;::"'~_-'"-.":.o.,,,~.-







. ~ ~ ~ ge eller drifter op, De forbru' 
skyld for at have skrevet ger. Og følelsernl"l lukkes ude 
ne som i foregående uger -.. 'Cl.,-� , m&i{teci~t-_på d~P.~e.~~-~i~~-g~i:, : 


MEN NU HEDpER det sig \; t~~r...~r og almeIl,!?øJ:' kunste~';
fra en seksuel økonomi, mere :et, som andre har skrevet.� altså, at kapitalismen har be- '1 ved _.at gøre den til vare, !D~n  ~  


tingsliggjort end nogen sinSI:ipper Nielsen fra Vest sejret sociailsmen. Denne si- samtidig vinder kunsten sJJ:.l \ 
rogade i Århus (der ikke de. , tuation åbnel' op for flere for- (mliikeds-)værdi ved at blive 


, 2); Troen på klassekamp~nder sig om århusianske� mer for glemsel: Dels sker freq1hævet som. noget sær-_. Faktisk en tec 
'attere) gætter ganske rig-� og arbejderkIa~.s:ensOIihistQ vurderingen ud fra et eneste :egent:. I?erfor ~Idder  kunst-, hed, siger Karpo 


på citat nummer 2, og rie,ns, subj~kt er.. ,bleyet vap.~  bedømmelseskriterie, nemlig ,neren I sm egen Isolerede sfæ- egne beskedne to 
der forkert på Madsen. råbte på hjælp - omend lai· Og efter denne højtærede te s~eHg  ~t  ]ef,ine~e~··  eftersom evnen til fortsat øk()ngllli:sk re, men sfærens vægge er l ningen er selvføl~  


iet forsøg er også et fejl mælt af frygt for at ende som utsche taler gives ordet og a:rbej~~g@~~it~i~J:)r.ey~t,eJ; v'!'kst. Dette kriteri. h';'væ- bygget af glas, så kunden på: gå at få den hvid! 
d på Jørgen Thorgaard, Bambipå skøjtebanen, endnu en mulighed for Victoi tidliu.l.~tp!,&:~b. De klassiske .'" r~tdoIninerende i både øst og :, den anden side kan kigge ind. afbyttet, Den ar 
ro vist har begået en for� arbejdere er i dag gået påGanske uden tanke for år re til en franskmand, der ikke , vest. IUt~  d~f.~.g~!f*§~~~~  .i' • ~arn~men§.  stØ!S~"~!.l?r~ hed 9. cxdo blive 
derisk romanræl;tke med skarakteren og med risiko for er meget for teutsche gen pension. Deres arbejde i de at indse, atae-fjjet'op..er,i.de:g.:1J ~este,~er, at den mSls~  andetsteds i boge]
;angspunkt i det ukriste-� at blive lynchet af klassen, da støvede industrilokaler er op ,,,,,,-~  .-.-, -..~ter"'>-'-o1filtlre" - J' de uto iske muli,-'C-:J'-digtninger:� !"l: ,_C"_ • 


9. -, dxc4 IO. l
_ 


århusianske studenter vi netop skulle have oldævl i hørt, for så vidt som de nu ny r~~ o - e - a-- ItaliSnle ar ~,,_  So3 ...� 
L time den dag (og det var før der et frit otium ved hver de~ 
'! Men det er altså et gæt � Han lo og virrede med hove sammenbrud-at..kapi -:J!ii: sam~æ~"HJlæv~!rell;'. Her omtaler K 


res håndtag i Tivolis auto;er verden lille, men allige- stræbertiderne startede) ge det. Derefter undskyldte han er-de~entliæ: .sejrliefffi:_ Kaprtsmen rrembnnger; nativet 11. 8eo, d 
, •• n lejdede jeg lærerinden ind til i en alvorlig tone sin påtræn mathaller. 'neii""i:vantåfive og redu I~  ( produktionsmidler, som ska· \1 besvares med 11. 


bredden og frem til skolen. genhed og især det, at han var 11 ve tænkning som kapita.! ber mulighed for at gøre men- i 11.-,Sd6I2.Ll 
RDEN ER for eksempel Jeg blev ikke hørt i den ti kommet for tidligt, en hel ØKONOMIEN ER centrali- lis ens ge~mbrud  førte i nesket uafhængig af natur Karpov anføre] 
Karen Boesgaard på Hol me.f( dag. Men selvom jeg ikke vid seret i ~m grad så stort set al: .m~ sig, blev overtaget af l tvang og mater;i~  nødvendig Kh8 var værd a 
nborgvej lien kedelig fre. ste det, så vidste han, at jeg le, o~ ikke bare dem, der I j den virkeliggjorte socialisme. j hed, m~  samtidig opbygger Sorts f-bonde bliv 
:med skyerne trukket helt ville vælge Le Cid til bage gamle dage hed ,,?p!,oletarer• j H61e miseren var egentlig al·, .den arbejds- ogmagtstruktuHØRT. Også bebrejdelserne� det kan medføre e 


rens sommerforestilling. et neee, deler det vilkår, at de 1 lerede til stede hos Lenin, da 1 rer, der forhindrer individet i over ørerne. Det regner og tilgivelsen fra Rene Jean i� initiativ på kongeJ 
e, men kunne have gjort Hedensted, der ymter noget heroisk drama, sagde han, ikke kontrollerer produk- l han definerede socialisme \ at forstå sin egensituation og il 13. h3 ... 
, Dagens avis, endnu en om nneanderthalede redak ikke nogen tragedie. Og han tionsmidlerne og er tvunget \ som elektrificering. Teknik- øve indflydelse på den: Na- I Senere har mm 


kaffe, romancitatsiden. tionsmed1emmer, der i raseri havde så bitre erfaringer med til at sælge sig selv som ar- j~ebers~1 tl,U'tvangen a~es af en ilir-l 
af, at 13. Seol er, 


fadning til nmy little gray ydede et uudholdeligt pres på hensyn til gendigtninger af bejdskraft. Men samtidig eri· r at frisæt~  l en}~tm'il demjÆ kere (Sokolov-A~  


Stt. Først den sædvanlige Cid. Især de tyske var han arbejdskraften bedre uddan- \ d:t:P:at det neta l ~oner ~""ll1!Ii~-tekDoloæ. Sovjetmesterskat 


I 


Deres skuldre. DE er sltså til
hjau - og IlahaCt oplevelse. givet, kære JAK., DE kan jo vred over. Især professor net og skellet mellem borger I~te M;!!!:jg arbej~~ i thennesRet har skåR l SltØD:' er den gamle hf, 
de nye citater. Det første, Mentze's, en barbar, en gam og arbejder er blevet afløst afIi .- {!ke omat beher5ke'veraeii~  partierne dannerrimeligvis ikke stille deres re
e-er svært, eftersomdi jeg dsktionelle tøffelrolle til of mel eunuk. * Og han skar tæn e;U!!.~~  !O~l  n!~~~- Et andet pro?lem i den n~-~  MarKR'tet og dets mUlig- J folk finder på... 
~ig  læser krimier siden fentlig skye og det da slet der i den friske morgenluft. ~rg:Iie aer på m.arkedet gi- ~I\værende  situation er, a.t sO~i\' hed for vB!g mellem varer, 13. -, Lfo 14. llwal/Wahlii5-tiden. Og� ikke i dagene op til den grav· Og forsikrede mig i høflige ver f?rmel lighed. For- I ,alismens sammenbrud ldentI-J\!\ danner basls}or dannelsen af a3,Sd3 ... 


I'l er det givetvis ikke, selv· alvorlige relancering, hvor vendinger. ikke pralende og bruget er ikke længere forbe- Ificeres med et sammenbrudI! ' den borgerlige stats· demo- Dristigt .spillet 
denne trætte Glen kunne INF. retteligen bør fremtræ ikke ydmygt, at han skulle holdt en .lille elite..KaPitalis-/' ; for marxismen. I denne situa~,  Il kratiske pluralis~e  m~  ~alg  rov, der jo ikke k1 
~e  pseudonym for Martin dei hmogenklædebon. u støve Cid af for mig, tre hun men har ~  vesten rnfrtdre brug .1 tion er der ell; .fare for, a.t il mellem forskellige poli~s~e  tabe dette parti.
:k.« Ren~ Jean, der selvfølgelig drede års støv. Vi blev venner for fattige arbejdere end Itnarxismens krit~ske.potentI- ~ standplUlkter. Men samtidig var den mere so 
tlgen1unde. Karen Boes har gættet helt rigtigt, og med det samme.. stærke købere. Som en følge . luer fejes til side. :QJ1t-glem- ilr-,udhuler markedet værdien af bed. 
rd gætter rigtigt på det gætter (forkert) at min kata af denne udvikling fremstår ~.!  roes at Marx' ærinde ikke var det valg det har frisat: Ma,r. 16. Tb1, co 17. d 
Ite, men forkert på det før- strofale svigerinde i Ribe er *Der Gid. Trouerspiel von P. CO"" de skille1inier man ... e ..-ar5}ilaii~.!E1~~~~
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ke~ets ..behov« er Og ikke 17...tradit.io- ( !hIl'av ... rem ..Jt..� gennem.
hvilket endnu engang IDlaginær, spørger afslut~  
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men siger, at den unge Helga Jah. i~et .E':'!.! ler og Le",s, SCIiluter og 4J 18. Lc2, Sxb2dter i uge 40 og kører på ... filW!.ii€ii!!! kO"'.pr~l\ jingen anledning til at neglige-I
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lfOOS atde meget omskiftelige forhold og lærer man virksomhedI 


Og sejrherren - den demokratiske so
 
HENRIK SASS 
LARSEN 


CARSTEN HANSEN
 


Er det nu ligegyl

digt, hvem der
 
regerer- 20 år efter
 
Murens fald?
 
Nej, de borgerlige
 
mangler social driv

kraft, forståelse for
 
regulering af mar

kedet og retfærdig

hedens sikre sans.
 


Hemik Se:":" Larsen er poLitisk ol'dtører, og 


Carsten Hansen er gruppefonnand for Social


20-ARETfor Murens fald er ildee kun an
ledning til at fejre kommunismens sam~  


menbrud. Ogs~konservatismenog libe
ralismen er der p~ tide at atSige døds
dommen over. Som den eneste seirherre 
fra det 20. ~rhundredes store ideologiske 
slag står den demokratiske socialisme
socialdemokratismen. 


11989 kunne man se østtysk tv i etyng
re bofællesskab i Greve. For dem, som ik
ke har prøvet at se østtysk tv, er det nær
mest umuligt at forklare. på den ene side 
urkomisk og påden anden side dybttra
gisk. Statspropaganda, når det var værst
med ideologiske udsendelser, der hylde
de deres dødssyge samfund, og kulturel
le indslag, som fik os unge studerende til 
at vræle afgrin over deres te!mologisk 
forældede samfund. 


l de dage, hvor Muren f<lldt, sendte øst
tysk tv konstant historiske dokumentar
udsendelser, som skulle retfærdiggøre 
dannelsen afden østtyske star. Pointen 
var, at fol ket havde krævet en sådan, og at 
opbalmingen var aldeles og total -lige· 
som Vesten blev fremstillet som forarmet 
og fordærvet. Del hjalp heldigvis lklee, og 
follcet fik omsider sin frie vilje og vendte 
kommunismen ryggen. Den folkelige le
gitimitet var ikke og havde ald rig været 
til stedf- sandheden om. kommunismen 
er, at den var undertryldcende og indført 
mod folkets \ilje. 


Det har Socialdemokratiet aldrigværet 
i tvivl 0111. Fra kommunistpartiets opstå. 


ning har socialdemolcrater kæmpet mod 
kommunister. Indædt og målrettet. Der 
lean ikke sættes en finger p~ Socialdemo· 
kratiets historie i den retning. Ude p~ar
bejdspladseme, i fagforeninger, ung
domsorganisationer, byråd og Follæting 
kæmpede socialdemokrater mod kom
munister. Hvor dybt afskyen for kommu
nister stak, kan bl.a. læses afH.C. Hansens 
skrifter og biografier om ham. Om, hvor
dan de soCialdemokrater fra østeuropa, 
som han personligt kendte, blev ofre for 
Stalins og kommunisternes lldrensnin
ger. Det var Hans Hedtoft, som formulere· 
de, atuhellere demokrati uden socialis
me end socialisme uden demokrati« -og 
det havde han så evig ret i. . 


Ud overHedtoftog H,C, deltogtitusin
dergennem Socialdemokratiets historie 
i utbckæmpe kommunisterne. Der blev. 
afholdt studiekredse og oprettet social
demokratiske klubber på arbejdspladser
ne, og der blev drevet omfattende efter
retningsvirksomhed for at forhindre 
kommunister i atfå fodfæste. Når man i 
1970'erne i Odense mødte op som ung 
lærlingp~en arbejdsplads, blev der 
kæmpet om hver en sjæl ogmed overvæl· 
dende sOcialdemolcratisksueees. En 
kæmpe indsats, som sUrrede, atDKF al
drig blev en betydelig faktor i Danmark. 
Alle disse tillidsfolks indsats er det værd 
<It fejre og se tilbage på med stolthed på 
2o-års dagen fQr kommunismens sam· 
menbrud, 


KOMMUNISMENS sammenbrud var hel 
og aldeles. I den store verden findes der 
enkelte vanvittige stater som f.eks. Nord
korea, som stadig hævder at basere sig på 
en afart afmarxismen-leninismen, men 


derudoverer lan~  


de, som stadig kal· 
der sig kommuni


Der blev afholdt stiske, f.eks. Kina, 
langtfra og har in· studiekredse og 
tetatgøre medoprettet social den kommunisti


demokratiske ske ide. Kina er et 
klubber på ar ganslce alminde
bejdspladserne, ligt diktatur med 


markedsøkonomi.og der blev dre
Fomd for komAvet omhittende 


munismens sam~
efterretnings menbrud var fa
virksomhed for scismens 45 år tid
at forhindre ligere. Der sleulle 


en blodigAnden kommunister i 
Verdenskrig til atat få fodfæste 
lægge den Igra
ven, men der er 


den heldigvis blevet siden. når der ses 
bort fra Spanienog Latinamerilea, der 
måtte døje med diktatorer i den retning 
en del årtier frem. Det totalitære højre 
vinder leun meget lidt folIeeliggrund 
rundt om j den demokratiske verden. 


OG HVORDAN erdet så gået for konsenra-I 
tismen og liberalismen) Blev de tG ideo
logier retningsgivende rur tiden efter 


så deres død. 
Liberalismen - ideen Ol 


markedet og det enkelte l 
valggåropi en højer~  ehl 
staten holder sig mest ml 
de stærke villcar og fortah 
cheri Storbritannien og ~ 


USA dundrede irpod 'big! 
af· og deregulerede afhjel 
blev bistået afFnedmann 
som anbefalede monetarj 
misk politU~ hvor kontrol 
mængden a!løste den key 
nanspolitik 


Resultatet varen dundr 
USA skabte Reagans,admil 
gantis:k hul istatsfinanser 
uligheden og den sociale I 
skammeligste. Senere Bus. 
har forsøgt lidt afdetsarni 
nende fiasko til følge. l da~ 


ralister kørt effektivt ud på 
Inens Obama halser efter a 
færdssamfund efter årtier. 
IStorbritannien er de kons 
til at kende igen. Der er ilde 
cher over David Cameron, 1 


ler, at han og de konservati 
fentlige sygehuse. Heldigt i 
mensen angiveligt har ram 
jernlady. 


Også herhjemme forsøgt 
Rasmussen i bogen 'Fra soe 
nima1stat' at følge liberalisI 
opgav hurtigt den vej. Detv 


demokraterne i Fol:,ctinget. en i 1~19 i lJanmarkogfrem til dets opløs- ____---1989J--Der-hlev-d-e-dclv1:S;1Uen-dethievng:----nam, dt Venstre lndryklcede 
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dendemol<ratisl<e socialisme
 
ning har socialdemokrater kæmpet mod 
kommunister. Indædt og må.lrettet.Der 
kan ildce sættes en finger på Soclaldemo
kratiets historie i den retning. Ude på ar· 
bejdspladserne, i fagforeninger, ung
domsorganisationer, byråd og Folketing 
kæmpede socialdemokratermod kom
munister. Hvor dybt afskyen for kommu
nister stak, kan bl.a. læses afH.C Hansens 
skrifter og biografier om ham. Om, hvor
dan de socialdemokrater fra østeuropa, 
som han personligr kendte, blev ofre for 
StaIins og kommunisternes udrensnin
ger. Det var Hans Hedtoft, som formulere
de, at nhellere demokrati uden socialis
me end socialisme uden demo1crati«- og 
det havde han så evig ret i. 


Ud over Hedtoft og H.C. deltogtitusin
der gennem Socialdemokratiets historie 
i atbekæmpe kommunistenle. Der blev 
afholdt studiekredse og oprettet social
demokratiske ldubber på arbejdspladser
ne, og der blev drevet omfattende efter
retningsvirksomhed for at forhindre 
kommunister i at få fodfæste. Nar man i 
1970'erne i Odense mødte op som ung 
lærling på en arbejdsplads, blev der 
kæmpet omhver en sjæl og med overvæl
dende socialdemolcratisk succes. En 
kæmpe indsats, som sikrede, at DKP a!
drig blev cn betydclig faletor i Danlllddc 
Alle disse tillidsfolks indsats er det værd 
at fejre OgSf tilbage påmed stolthed på 
2o-års dagen for kommunismens san:
menbrud. 


KOMMUNISMENS sammenbrud Var hel 
og aldeles. I den store verden,findes der 
enkelte vanvittige stater som f.eks. Nord
korea, som stadig hævder atbasere sig på 
en afart afmarxismen-leninismen, men 


derudover er lan
de, som stadig kal
der sig kommuni


Der blev afholdt stislce, f.eks. Kina, 
langtfra og har instudiekredse og 
tetatgøre medoprettet social
den kommunisti


demokratiske ske ide. Kina eret 
klubber på ar ganske alminde
bejdspladserne, ligt diktatur med 


markedsøkonomi.og der blev dre
Forud for komvet omfattende 


munismens sam
efterretnings menbrud var fa
virksomhed for scismens 45 år tid
at forhindre ligere, DerslculJe 


en blodigAndenkommunister i 
Verdenslmg til atat få fodfæste 
lægge den i gra
ven, men der er 


den heldigvis blevet siden, når der ses 
bort fra Spanien og latinamerika, der 
måtte døje med diktatorer i den retning 
en del årtier frem. Det totalitære højre 
vinder kun meget lidt folkelig grund 
rundt om i den demokratiske verden. 


OG HVORDAN er det så gået for konserva
tismen og liberalismen? Blev de to ideo
logier retningsgivende fortiden efter 
19~\9?  Det blev de delvis, men det blev og


så deres død. 
Liberalismen - ideen orri,at summen af 


markedet og det enleelte menneskes frie 
valg går opi en højere enhed, så længe 
staten holder sig mest muligr væk - hav
de stærke viil<år og fonalere i 1989.1hat
cher i Storbritannien og ReaganfRush i 
USA dundrede imod 'big gavemment' og 
af- ogdereguleredeafhjettens lyst og 
blev bisråetafFriedmann og kumpaner, 
somanbeblede monetaristisk økono
miskpolitik, hvor kontrol afpenge
mængden afløste den keyncsianskc fi
nanspolitik. 


Resultatetvar en dundrende fiasko. I 
USA skabte Rcagans administration etgi
gantisk hul rstatsfinanserne og øgede 
uligheden og den sociale nød på det 
skammeligste. Senere Bushregeringer 
har forsøgr lidt afdet sarume med lig
nende fiasko til følge. l dager USA's libe
ralhter kørt effektivt ud på et sidespor, 
mens Obam. halser efter at skabe et vel
færdssamfund efrer åniers ødelæggelser. 
I Storbritannien er de konservative ikke 
til at kende igen. Der er ild<e megetThat
(herover David Carneren, når han fortæl~  


ler, at han og de konservative elsker de of
fentlige sygehuse. Heldigt for ham, atde
mensen angiveligt har ramt den gamle 
jernlady. 


Også herhjemme forsøgteAnders Fogh 
Rasmussen i bogen 'Fra socialst;)! til mi
nima1stat' atfølge liberalismens vej, men 
opgav hurtigt den vej. Det var under 
ham, at Venstre indrykkede ,lnnoncer, 


hvor de pralede af tlereoffentligt ansatte. 
Liberalismen forsøgte, men fejlede. In


gen steder i den demokratiske verden 
ka.n denne samfundsform finde folkelig 
opbalming.l pralcsis viste den sig at være 
ineffektiv og uretfærdig - dødsldold<erne 
ma bimle højt på Chicagoskolens gange. 


Og konservatismen? fa, hvad er egent
lig det? Udsprunget afde forrige århund
redcrs herskende Idasser Lil furdel for ar 
bevare egne privilegier og med smag for 
ldassislc værdipolitIk Hvad er dertilbage 
afden ide? VærdipoIitlIdcen harde for 
længst a!skrevet, mens lysten til at fast
holde egne privilegier selvfølgelig stadig 
enil stede.! nutidens l(Qntelcstgår det så 
ud på at få nedsat skatterne i toppen af 
indkomstslcalaen uden nogen nærmere 
ide til, hvordan samfundet i Øvrigr skal 
indrettes. Konservatismen som ideologi 
er så langt fra sit udspring, at ingen har 
formået at løfte den til en bærende sam
fundsmæssig ide i det 21. århundrede, At 
have konservatismen som vejviser er 
somat have en gps uden satellitforbin
delse -detgIver ingen mening. 


TILBAGE, som den eneste absolutte sejr
herre fra de store ideologiers arne, står 
den demokratiske socialisme - socialdc· 
molcratismen. 


Ud over hele den demokratiske verder, 
er det i stræben ('fter ct velfærdssamfund 
med frihed for den enkelte, social retfær
dighed og et stærkt fællesskab, Ol den po
litiske fremtid formes og tegnes. Målene· 


I 
I
 


I 
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om, hvordan fremtidens kloakker kan ten dokumenterer, at Over en tredjedel af 


er mere og bedre velfærdsservice- ikke 
det modsatte. Målene er bedre social ind~  


sats - ikke mindre. Målene er øget regule
ring afmarkedskræfteme- ikke mindre. 
Alle kernesocialdemokratiske værdier 
udsprunget afvores ide: den demokrati
ske socialisme. 


Den demokratiske socialisme bygger 
på den franske revolutions paroler om 
frihed, lighed og solidaritet. Frihed som 
forståelsen afværdige valgmuligheder i 
tilværelsen for den enkelte. Lighed som 
forståelsen afløftestang til retfærdighed 
for alle. Og solidaritet som forståelsen af 
praldisl' næstekærlighed. 


Disse indbyrdes og uadskillelige begre· 
berdefinerer den demokratiske socialis
me. Disse begreber og derafafledte vær
dier summer hovedparten atbefolknin
gernes stræben. 


Men kan kunldusionen så blive, ar det 
er lige godt, hviU,et nutidigt parti der ad
ministrerer den demolcratiske socialis~  


mel Svaret er nej -definirivt nej. for hvis 
lnstinleterne og forståelsen ild,e er ægte, 
kører samfundet af spureL De borgerlige 
mangler social drivlrraft, forståelse for re
gulering afmarkedet ogretfærdighe
dens sikre sans. 


Da Louis Pio slrrevtil Karl Marx og dan· 
nede det danske Socialdemulu-ati i 1871 og 
tilsluttede sigInternationalen. var hans 
politiske afsæt ikke mindst en social in
dignation over de forfærdelige sociale 
forhold, som arbejderklassen levede Un
der. Den sociale Indignatiun på vegneaf 
de underHykte varogeren hjørnesten i 
forståelserl afatvære socialdemokrat. 
Dengang b~cv  han fængslet og forfulgt, 


har de store borgerlige partier ihærdigt 
modsat sig sociale fremskridt At påstå, 
som statsministeren for nylig gjorde det, 
atVensue og Konservative skulle have 
nogen som helst aldier i opbygningen af 
velfærdssamfundet. er den pure løgn. 
Hven eneste fremskridt for de svage og 
undertrykte har de taget sig dyrt betalt 
for til fordel for deres egne kernevælgere, 
der hyorderes stemme harværet nød
vendig. At de i dag hævder at have social 
forståelse, tvivler vi på er andet end gu
stent overlæg for at berolige vælgere. De 
er runden afen anden tankegang, en an
den ideologi, ogværstafalt besidder de 
i1d,e den iboende kraft til at foretage nye 
sociale ftemskridt. 


DE SENESTE otte års borgerligt styre vid
ner om en regering, som ingen nævne
værdige sociale fremskridt har foretaget. 
Tværtimod er økonomiske fremgangsti
der blevet anvendt til at forøge afstanden 
mellem de dårligst stillede og aUe os, der 
hardet godt. 


Derfor er detildee ligegyldigt, hvem der 
administrererdensocialdemolaatiske 
ide. 


Jens Otto Krag udtrykte engang, at det 
var vigtigere med dispositionsretten 
frem for ejendomsretten. Ideen om, at 
man kan overlade produktionen afvarer 
og tjenesteydelser i et samfund til plan
økonomi, er en dårlig ide. Men at behol
d~  dispositionsretten- det er klogt. Der· 
for harvi altid haft for øje, at markf'det


l skal være \Iores tjener og ikke vores hene.
 
SamflJndet står O\ier marke<;lsøkonomi·
 


. en Hvis ild<e man tøjler markedet, slip


den løs. 
For øjeblikket pågår der en verdensolllM 


spændende finanskrise, hvor man lcmfå 
syn for sagen. I stræben efter stadig mere 
profit og på grund af manglende regule
ringer markedet og dets aktører i den fi
nansielle sektor ved at køre verdensøko· 
nomien i sænk. Også herhjemme har re
geringenaktivt løsnet 
lovgivningsbåndene og- værstafalt -lig
get på maven over for den selv samme fl· 
nansielle seletor og gjort mindst muligt 
for at stramme op og regulere, da krisen 
indtrådte. 


Markedsøkonomien skal reguleres. 
Med lovgivning og krav. Og med stærke 
fagforeninger, somi fravær af ejerslæb 
over produktionsmidlerne kan sikre ar· 
dentIige løn- og arbejdsforhold for den 
enkelte lønmodtager. 


De borgerlige bryder sig ikke om fag
foreninger og forsøger hele tiden at sJip
pe markedet fri for regulering. Denarer 
del ild,e ligegyldigt, hvem der har styrin
gen afden socialdemokratiske ide. 


))Fem øre mere i timen og gratis med
lemskab afsygekassen«, var KK. Stetnckes 
læmpråb, da en kommunist agiterede for 
det utopiske socialistiske himmerige. 
Pragmatismen, deslcridtvise sejre, har al
tid været en delafden socialdemokrati
ske bevægelse. Med sikre mål for øje, ba
seretpå vores ideologi, har socialdemo
kratiske lillidsfolk skabt et samfund med 
stadig større retfærdighed. Ved at tage 
bid for bid, indtil vi nåede vores mål. 


Sygekassen ernu afsl<affet, fordi Social
demokratiet ville, atalle skulle have rel 
til en fri og lige god behandling uanset 


l fulde alvor erden borgerlige regering 
ved at drive den landvindingtilbage. 
Med en aktiv politik forsøger regeringen 
at rejse et privat marked, hvor forsilcrin· 
ger gør forskel på folk I stedet for atpåta


'" ,-.; gesigdetansvarat 
,. få det offentlige 
• ,	 fælles sundheds


Konservatis	væsen til at funge
re, så tilsidesættes men som ideo
nu den fri og Hgelogi er så langt adgang, og der


fra sit udspring, med ryger retfær
at ingen harfor digheden·fløjten. 
mået at løfte MensObarna 


kæmperfor atden til en bæ
undgå de negative rende sam
effekter afen for


fundsmæssig sikringsbaseret
ide i det 21. år sundhedsøkono
hundrede mi i USAerregerin 


gen herhjemme pi 
vej i modsat retning. 


Dermed bryder man med selve kernen 
i forståelsen afden socialdemokratiske 
forestilling om retfærdighed og solidari
tet. Den anonyme solid,HiteL, som skabe! 
stærke bånd meUem samfundets borge
re, nårfru Hansen i Næstved, som vi ikke 
lige kender personligt, tår en god beo 
handling på hospitalet, uden athun af 
den grund sIæl takke os personligt for 
det, harde borgerlige ild,e fattet. De har 
ildce forstået,at langt de fleste glæder Sit 
derover frem for at kigge j egen penge
pung. 


Derfor er det ildce ligegyldigt, hvenl d( 
bestyrer udviklingen af Danmark. 


Tre væsentligp ideologiske principper 
----Gg.~~eJfærdssamf]JDdf'J:~r.ma!lE@QjgbedeIW.g...hell.S}r.ns.løsbe- indkomst ejler sygdom	 --.Socialfrertuirif~Jing.afmaJ:1<eGffDg_  
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den løs. 
For øjeblildcet pågår der en verdensom


spændende finanskrise, hvor man kan få 
syn for sagen. I stræben efter stadig mere 
profit og på grund af manglende regule
ringer markedet og dets aktører i den fl· 
nansieIle seletorved at køre verdensøko-
Domicil i sænk. OgSd herhjemme har re· 
geringen aktivt løsnet 
lovgivningsbåndene og-værst afalt -lig
get på maven over for den selv samme fi
nanslelle seletor og gjort mmdst mulIgt 
for at stramme op og regulere, da krisen 
indtrådte. 


Markedsøkonomien skal reguleres. 
Med lovgivning og krav. Og med stærke 
fagforeninger, som i fravær afejerskab 
over produktionsmidlerne kan sikre 0[


dentlige løn- og arbejdsforhold for den 
enkelte lønmodtager. 


De borgerlIge bryder sigild,e om fag
foreninger og forsøger hele tiden at slip
pelnarkcdet fri for regulering. Derfor er 
det ild,e ligegyldigt, hvem der har styrin
gen afden socialdemokratiske ide. 


"Fem øre mere i timen oggratis med
lernskab af sygekassen({, var KK Steinckes 
kampråb, da en kommunist agiterede for 
det utopiske socialistiske himmerige. 
Pragmatismen, de skridtvise sejre. har al
tid været en del afden socialdemokrati
ske bevægelse. Med silITe mål for øje, ba
seret på vores ideologi, har socialdemo
lITatiske tillidsfolk skabt et samfund med 
stadig større retfærdighed. Ved at tage 
bid for bid, indtil vi nåede vores mål. 


Sygekassen er nu afskaffet, fordi Social-
d.emol~atic~  ville, at alle sku~le  hav\::' rel 


I til en fn og llgegod behandllllguanset 


I fulde alvor erden borgerlige regering 
ved atdrive den landvindingtilbage. 
Med en aktiv politik forsøger regeringen 
at rejse et privat marked, hvor forsi1ain~  


ger gør forskel på folk Istedet for at påta
~~~'.(I,r ge sig det ansvar at
lp.~t fa. det offentlige 
\~  'l~~  fælles sundheds
Konservatis- væsen til at funge
men som ideo- re, så tilsidesæltes 
logi er så langt nuden fri og lige 
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gen herhjemme på 
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Dermed bryder man med selve kernen 
i forståelsen afden socialdemolaatiske 
forestilling om retfærdigbed og solidari
tet. Den anonyme solidaritet, som skaber 
stærke bånd mellem samfundets borge
re, når fru Hansen i Næstved, som vi lldce 
lige kender personligt, får en god be
handling på hospitalet, uden at hun af 
den grund skal tald,e os personligt for 
det, har de borgerlige ikke fattet. De har 
ikke forstået, at langt de fleste glæder sig 
derover frem for at logge i egen penge
pung. 


Derfor er det ikke tgegyldigt, hvem der 
bestyrer udviJ.<lin.gen ar~anma~k . 


Tre væsentlIge IdeologIske pnnnpper: 


båndteringen af retfærdighed. Alle områ
der, somde borgerlige i1d,e kan stå på 
mål på efter nærmere vurdering. 


Hvad erså de borgerliges mål? Måske 
kommervi det nærmest ved at erindre 
os, hvad Claus Hjort Frederiksen engang 
sagde, nemlig atde aldrig kom nogen 
vegne, bvisde lagde deres politik og hen
sigter frem åhent. I stedet er ta[aild<en 
langsomt at flytte folks vaner og boldnin
ger ved bid for bid at skære en sldve afele
fanten frem for at spise den i en mund
fuld. 


1ja, og så er det vel liberalismen, som vi 
slarl se i øjnene, hvis de fårlovtil at spise


I hele elefanten forstås? 
Og det ville da være ærgerligt, om \i 


skulle se på den dødssejler igen. 


i DEN demokratiske socialisme er den elle
ste levedygtige ideologi, som stårtilbage, 
men den skal konstant plejes og udvik
les ,hvis den tkke skal falde i forkerte 
hænder eller stagnere. 


Principperne er ildce til debat og ud· 
sldftning, men det er derimod målene. 
Kan vi sætte nye mål for sociale frem
slaidt, større retfærdighed og øget vel
færd? Selvfølgelig kan vi det. 


Hvorfor ikke skue ud i fremtiden og 
drømme om et samfund, hvor de sidste 
afdem. som lever i dårlige sociale kår, 
kommer ud af disse? Koukretisere, hvor
dan vi som samfund giver alle børn en 
s~rkstartpå livet med en tryg og udvik· 
lende barndom, som gør dem i stand ul 
at erobre hO\ledrollen j deres liv. Harvi 


\ råd og kan dN lade sig gøre - ja, hvis vi vi] 
. der. 


ning. at Danmark bliver det land, hvor
I hefolkningen lever længst 0)( sundest 
I ved at satse massivt på forebyggelse og et 


sundhedsvæsen med fri og lige adgang 
til os alle. Har vi råd oglarn det lade sig 
gøre? la, hvis vi vil det. 


Og hvorfor ikke satse og Sætte maJ for, 
bvad vi skal leve ali fremtiden. ud over at 
have verdens mestveluddannede befolk
ning som grundlag for fremtidig vel
stand kunne vi også sætte sejl mod nye 
kyster, hvor erhverv og samfund gik tæt
tere sammen om at skabe fremtidens fOf
retninger. Harvi råd og larn det lade sig 
gøre- ja, hvis vi vil det. 


Den demokratiske socialisme er dyna
misk og fremadrettet i sin natur - det er 
op til dem afos, der barfået lov til at bære 
fanen videre, at pege på mål og løsninger, 


Ogapropos faner. Når kommunisterne 
holdn maj i Sovjet, ledsagede de vores 
røde fane med et kæmpe opbud afvåben, 
Det har vi socialdemokrater aldrig gjort. 
Vores røde fane-og det er vores! -har al
drigværet skabt tillITig og ufred, men 
derimod symboliseret fremslaidt; frihed, 
lighed og solidaritet, ogskuIle nogen få 
den tanke, at vi ikke hryderos om vores 
historiske symboler, skal vi nok herfra 
kippe en ekstra gang med den røde fane, i


" med ranket ryg og et sejrrigt smil. ~  


HENRIK SASS lARSEN 1> 
CP.RSlEN HANSEN " 
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I i ~. Hal~  du I-:omrnelltarer~il Kmnikell 
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