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Når alt styres med magt

Krig er at bruge magt til at opnå, hvad man
gerne vil.
Magt er noget naturligt, som mennesket har
i sig. Mennesket har øjne til at se med, ører
til at høre med og rummer også magten i
sig. Styrke er nyttigt, når man skal bære
noget tungt, bygge huse, arbejde i marken …
og nogle gange slås. Lige fra menneske -
hedens begyndelse var et menneskes
styrke meget
vigtigt for at
overleve.
Måske det
vigtigste
over hovedet.
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To hold jægere forfølger den samme
antilope. De dræber den. Begge deres
familier venter hjemme i hulen på et
stykke vildt, som de kan spise. 
Men hvem tilhører antilopen? 
Der opstår stor tumult, mændene slås
om, hvem der skal have den, der er
krig mellem de to klaner. 
Holdet med de stærkeste jægere får
antilopen og bærer den hjem til deres
kvinder og børn.

Ingen kan blive overrasket over, at magt er
det afgørende middel imellem mennesker.
Det er et instinkt at slås. Noget som men-
nesket kan uden nogen sinde at have lært
det. Ligesom f.eks. storkenes instinkt: Om
vinteren tager de af sted til de varme lande.
Der er ingen, som har forklaret dem, at de vil
dø, hvis de bliver i de kolde egne. De har det
i sig, og tager på træk til Afrika uden at
tænke over det.
Mennesker slås for at løse et problem, lige-
som man drikker, når man er tørstig og
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sover, når man er træt.
Den store forskel mellem
mennesker og storke er,
at menneskene ikke i længden vil
være tilfreds med denne situation. Hvad der
er naturligt for mennesket, er ikke nødven-
digvis noget, som er godt for det.

Når man skal beskrive, hvordan menneskene
lever, når alt styres med magt, siger man,
at mennesket lever i overensstemmelse
med sin natur eller befinder sig på et primi-
tivt stadie. Under sådanne forhold kan der
let opstå slags mål, kamp eller krig. Der kan
udbryde krig, når nogen vil have noget, som
andre har. Hvis menneskene i vore dage
levede i pagt med deres natur, kunne dette
f.eks. ske:

To personer slås i bagerforretningen
for at få det sidste brød. Gennem
vinduet følger folk med i, hvem der
vinder, og hvem der taber. Bageren
venter på, de skal blive færdige, så




