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Da Silvio Berlusconi dannede sin første regering i 1994, gav han indtryk 

af at repræsentere noget tiltrængt nyt, efter at den gamle korruptions-

ramte politiske klasse havde måttet trække sig. Dette billede ændrede 

sig siden, men alligevel blev han genvalgt i 2001. Ved valget i 2006 var 

det lige ved at ske igen. 

Hvad har fået så mange italienere til at støtte Berlusconi trods den 

åbenlyse interessekonflikt, han står i som politisk leder og ejer af en me-

diekoncern? Hvordan har han formået at fastholde denne støtte? Det er 

bl.a. disse spørgsmål, bogen prøver at give nogle svar på med Machia-

vellis fyrstefigur som en gennemgående metafor for den udfordring af 

den demokratiske orden, som Berlusconi eksponerer. 

Der er ikke tale om en traditionel biografi om Berlusconi. Interessen 

samler sig om Berlusconi som katalysator for nogle grundlæggende ten-

denser i italienernes politiske adfærd, der her analyseres i forlængelse 

af den antropologiske revolution, som forfatteren og filminstruktøren Pier 

Paolo Pasolini mente at kunne iagttage allerede i 1970’erne.

Bogen skal ses som en slags tilstandsrapport over en aktuel tidsepo-

ke, der imidlertid har perspektiver langt ud over Italiens grænser. 

 

Dele af bogen er blevet til i samarbejde med den italienske journalist 

Giulio Castelli.

 

Silvio Berlusconi er født i 1936 i Mila-

no. Han indleder sin erhvervskarriere 

som byggematador og grundlægger 

forretningskoncernen FININVEST, 

hvori mediesektionen MEDIASET 

efterhånden bliver den vigtigste. Ejer 

kanalerne Canale 5, Italia 1 og Rete 

4, samt fodboldklubben A.C. Milan. 

Grundlægger i 1994 partiet Forza 

Italia og bliver samme år ministerpræ-

sident for en centrum-højreregering, 

men må træde tilbage senere på året 

p.g.a. korruptionsanklager. Bliver atter 

regeringsleder i perioden fra 2001 og 

frem til 2006, da han ved valget bliver 

slået af centrum-venstres kandidat 

Romano Prodi. Fortsætter i dag som 

oppositionens leder. Berlusconi an-

ses i dag for at være Italiens rigeste 

mand.

Gert Sørensen (1948), dr. phil. og lektor 

i italiensk kultur og historie ved Institut for 

Engelsk, Germansk og Romansk, Køben-

havns Universitet. Forfatter til en række 

bøger og artikler om italienske forhold. 

Bogudgivelser tæller bl.a. Antonio Gram-
sci og den moderne verden (1993), Den 
dobbelte stat (1998) og Kairos (2003).

Giulio Castelli (1938), bosiddende i 

Rom. Journalist fra 1960 til 1994 på en 

række italienske dagblade. Har bl.a. virket 

som kulturredaktør og endvidere arbejdet 

på den italienske radio, RAI. Forfatter til Il 
fascistibile (1973) e Il Leviatano negligen-
te, potere e inefficienza in Italia (1992). 

Beskæftiger sig i dag med udgivervirk-

somhed inden for nye medier.
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Forord

Situationen i Italien har de seneste år påkaldt sig interesse fra mange 
sider. Med rette har en type som Berlusconi skærpet omverdenens 
opmærksomhed. Men også blandt mange italienere har fænomenet 
givet anledning til eftertanke.
 Det foreliggende arbejde bygger videre på et samarbejde mel-
lem en dansk akademiker og en italiensk journalist, Giulio Castelli, 
der nøje har fulgt og reflekteret over udviklingen i Italien under 
Berlusconi. Arbejdet er konkret organiseret på den måde, at Gert 
Sørensen er ansvarlig for den danske fremstilling og den overordne-
de analytiske linje, der lægges frem til diskussion. Imidlertid hviler 
fremstillingen på mange års tætte samtaler og meningsudvekslinger, 
der på forskellig vis har vundet indpas i fremstillingen. Den tilføjede 
kronologi er et uddrag af de næsten daglige notater, som Giulio 
Castelli har nedskrevet siden 2001. Den væsentligste del af arbejdet 
er afsluttet med valget i april 2006.
 Den valgte fremgangsmåde giver en række muligheder, der her 
forsøges afprøvet. Således arbejder akademikeren primært med be-
greber, modeller og forskellige typer kilder og tilstræber systema-
tiserede fremstillinger, der lægges åbent frem, mens journalisten er 
og lever på stedet, som en skjult agent, et øjenvidne og ofte selv 
som en kilde, der kan berette om de personer, de meninger og om 
de begivenheder, som hverdagen er sammensat af. Akademikeren 
tænker på afstand, i lange forløb; journalisten i cirkler, i de serielle 
gentagelser, der over tid skaber en forståelse for de små molekylære 
forandringer. Akademikeren prøver at gardere sig, mens journalisten 
sætter tingene på spidsen og skærer til. Den foreliggende tekst søger 
at kombinere en italieners blik indefra med en danskers blik ude-
fra, akademisk fravær med journalistisk nærvær og empati, teoretisk 

· 7
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8 · Forord

kølighed med civil indignation. Ansvaret for bogens disposition og 
indhold påhviler imidlertid alene Gert Sørensen.
 Der skal her rettes en særlig tak til dott. Ugo Zampetti, gene-
ralsekretær for det italienske parlaments deputeretkammer, der ved 
flere lejligheder har været behjælpelig med at fremskaffe vigtigt 
materiale. Endelig ønsker forfatteren at takke styregruppen bag 
Københavns Universitets satsningsområde ‘Europa i forandring’ for 
økonomisk støtte til bogens udgivelse.

Gert Sørensen, København-Rom, oktober 2007
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Indledning

I Italien er intet mere permanent
end det provisoriske

(Anonym)

Den 9.-10. april 2006 gik italienerne til valg. Silvio Berlusconi, der 
siden 2001 havde været Italiens ministerpræsident, led nederlag. 
Regeringsansvaret overgik herefter til rivalen Romano Prodi, lede-
ren af Unionen, den store og noget umage centrum-venstrekoalition 
af partier, der bl.a. omfatter venstredemokrater fra det hedengangne 
italienske kommunistparti, PCI, tidligere kristelige demokrater fra 
DC og nogle mindre partier, der fortsat kalder sig kommunistiske. 
Nederlaget var imidlertid ganske smalt. Ledende repræsentanter fra 
centrum-højrefløjens Casa delle Libertà [Frihedernes Hus] mente 
imidlertid, at Berlusconi var valgets moralske sejrherre. Det indtryk, 
som valget efterlod, var da også, at italienerne ikke rigtigt kunne 
vælge side. Berlusconi blev under alle omstændigheder ikke klart 
valgt fra. Resultatet vidnede om hans fortsatte tilstedeværelse som 
et uomgængeligt omdrejningspunkt. Det er netop dette forhold der 
kan begrunde den videre beskæftigen sig med Berlusconi og ikke 
mindst med hele det politisk-kulturelle mentalitetsskred, som han 
har bidraget så stærkt til.
 Op til valget udsendte den politisk meget aktive filminstruktør 
Nanni Moretti sit seneste værk Il Caimano, der er opkaldt efter et 
reptil i krokodillefamilien. Kaimanen er her en noget bastant meta-
for for Berlusconi. Filmen viser den snigende korrumpering af det 
italienske samfund, der truer med at underminere selv kunstneren 
Morettis integritet. Dette illustreres ved, at instruktøren i filmens 
slutscener selv optræder i Berlusconis skikkelse og ved denne meta-

· 9
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10  ·  Indledning

morfose næsten gør sig overflødig som kunstner. Kort tid efter at fil-
men kom op i de italienske biografer og i øvrigt tiltrak et rekordstort 
publikum, tog Berlusconi til genmæle på et vælgermøde i Napoli. I 
et forsøg på at svække filmens budskab ved at tømme det for enhver 
kritisk brod vedkendte han kækt sig selv rollen som kaimanen.
  Det er imidlertid over for denne truende overflødighed, at fil-
men viser en styrke. I en af filmens andre scener fremsiger Moretti 
selv i egen person den centrale pointe, at vi i dag faktisk ved alt om 
Berlusconi. Der er ikke det aspekt af hans liv som forretningsmand 
og som politiker og regeringsleder, der ikke er blevet endevendt ned 
i mindste detalje. Moretti griber her fat i, hvad der må opfattes som 
noget af et paradoks for en oplysningskultur, der gerne sammenkæ-
der viden med en bestemt rationel adfærd. Selv om vi befinder os 
i det, som filosoffen Gianni Vattimo engang optimistisk kaldte den 
generaliserede  kommunikations  samfund,1  hvori  intet  kan  holdes 
skjult, står vi alligevel tilbage med en konstatering af, at nok så me-
gen tilgængelig indsigt i tingenes tilstand preller af på en meget stor 
del af den italienske befolkning. For overordentlig mange findes der 
ikke noget alternativ til en type som Berlusconi og dermed heller 
ikke en anledning til at ændre orientering.
  Det rejser en række spørgsmål. Hvad ved vi så om Berlusconi? 
Hvad har fået så mange italienere til at støtte Berlusconi og i ham 
se den bedste vejviser til et bedre Italien på trods af, hvad vi ved om 
ham? Hvad har fået så mange til at godtage de midler, han mener, 
der skal til for at sikre et fremgangsrigt Italien? Og til at se bort fra 
de utilsigtede og i hvert fald ikke forudannoncerede følger af den 
interessekonflikt, han befinder  sig  i  som politisk  leder og  førende 
erhvervsmand på medieområdet? Hvorfor er dette ikke bare sket én 
gang, nemlig tilbage i 1994, da Berlusconi dannede sin første rege-
ring og godt kunne give indtryk af at repræsentere noget tiltrængt 
nyt, efter at den gamle skandaleramte politiske klasse havde måttet 
trække sig? Men hvorfor  skete det  igen  i 2001 med dannelsen af 
den anden Berlusconi-regering, og hvorfor var han næsten ved at 
vinde valget i 2006? Og endelig, hvorfor har et andet politisk per-
spektiv så svært ved at slå igennem?

    1  Vattimo, 1989, s. 7.
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