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INDLEDNING

Vi får gerne at vide, at vi lever i en helt ny verden. Alt er for-
andret, og alt forandres hver dag.

Sådan er det ubetvivleligt, hvis vi tænker på informations-
samfundet og på de kulturelle og sociale opbrud, der følger af
den globale integration.

Men ser vi på, hvordan verden styres, lever vi i verden af i
går. Vi er vendt tilbage til den verden, der eksisterede før de-
mokratiet og arbejderbevægelsen gav almindelige mennesker
indflydelse på den politiske og økonomiske udvikling. Det er
igen pengene, der bestemmer. En demokratisk valgt regering
har stadig mindre indflydelse i forhold til marked og kapital,
og vor frihed er forvandlet fra en frihed til – sammen – at be-
stemme hvordan samfundet skal være, til en frihed til – hver
for sig – at få det bedste ud af det givne samfund. Vi bestem-
mer ikke den politisk-økonomiske dagsorden, men individet
kan i dag vælge mere frit indenfor denne. Vi kan ikke gøre me-
get ved den internationale tendens til privatisering af pensio-
nen, men vi kan skræddersy den individuelle pensionsordning
til vore behov. Hvis vi har penge, forstås.

Denne verden er ikke resultat af en naturlovsagtig globali-
sering. Den er effektueringen af et ganske bestemt politisk-
økonomisk program, kaldet nyliberalisme. ‘Regeringen skal
ud af økonomien’, sagde Margareth Thatcher, mens Ronald
Reagan formulerede det på den måde, at ‘regeringen er ikke
løsningen: regeringen er problemet’. Der skulle flyttes magt
fra politikken til økonomien, og da politikken er demokratisk
(i den vestlige verden) og økonomien kapitalistisk betyder
det, at kapitalens magt skal vokse på bekostning af demokra-
tiet. Demokratiets magtesløshed er en planlagt magtesløshed. 

9
Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.



Denne liberalisme er ‘ny’, fordi den er adskilt fra 1800-tal-
lets liberalisme af det nogle har kaldt den ‘Keynesianske epi-
sode’, dvs. perioden fra 30erne til 70erne, da staten greb ind
og regulerede økonomien.

Nyliberalismens særtræk er frisættelsen og styrkelsen af
kapitalen. Det første opnås gennem liberalisering (deregu-
lering), det andet gennem privatisering.

Kapitalen er blevet frigjort fra offentlig regulering. Kapi-
talbesidderne kan nu stort set frit investere i hvad som helst
hvor som helst. Fx kan bankerne i dag drive forsikrings-
virksomhed, de kan fastsætte renten som de vil, og de kan
spekulere i udenlandske valutaer og værdipapirer. Profit-
maximeringen modereres ikke længere af offentlige hensyn,
og kapitalens mulighed for selv at vælge tilholdssted har
tvunget regeringerne til at tilpasse den økonomiske politik til
dens behov; hvis selskabsskatten, lønningerne eller miljøud-
gifterne er for høje, vælger kapitalen et andet land.

Gennem privatiseringer (evt. udliciteringer) er magt på di-
rekte vis blevet overført fra demokratiet til kapitalen. For 10
år siden havde Folketinget den ultimative kontrol med tele-
kommunikation i Danmark; i dag ligger denne magt hos en
bestyrelse et eller andet sted i USA.

Det nyliberale projekt indledtes for mere end 20 år siden i
England (Thatcher) og USA (Reagan). Denne fase var præget
af ideologisk begejstring over de nye principper for samfun-
dets indretning, mens politikkens faktiske økonomiske effekt
ikke var helt så afgørende; Thatcher privatiserede først og
fremmest, fordi hun ville have økonomisk frihed, omend hun
naturligvis også mente af privat drift var det mest effektive.

I 80erne bredte nyliberalismen sig til de to øvrige Angel-
saksiske lande (New Zealand og Australien), dernæst – fra
1985 – til EU. Efter ca. 1990 er de tidligere kommunistiske
lande samt de fleste fattige lande i Latinamerika og Afrika
blevet indrulleret, og efter krisen i 1997/98 tvang IMF og
USA østasiaterne til at begynde afviklingen af deres
statskapitalisme.
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