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I denne bog er samlet et udvalg af Ernesto Laclau og Chantal Mouffes tekster fra 
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DEL I

Indledning





Det radikale demokrati – diskursteoriens politiske perspektiv er både en fagbog
og et debatindlæg. Den samler en række tekster, der diskuterer, hvad poli-
tik og demokrati er. Samtidig er den et indlæg i debatten om demokratiets
udvikling og et argument for dets udvidelse.

Bogen kan ses som en fortsættelse af antologien Demokrati og hegemoni,
der udkom på Akademisk forlag i 1997. Dette udvalg samlede en række af
Ernesto Laclau og Chantal Mouffes tidligere tekster, og Det radikale demo-
krati – diskursteoriens politiske perspektiv fortsætter dokumentationen af de-
res udvikling, hvor denne slap.

Teksterne er udvalgt og oversat i fællesskab af Torben Clausen, Helene
Gjerding, Allan Dreyer Hansen, Ane Jensen, Carsten Jensen, Heidi Kaltoft,
Christian Madsbjerg og Ulrik Pram Gad. De har også forsynet bogen med
indledningskapitel og en ordliste.

En stor tak til Katinka Hauxner fordi hun har stillet et interview med
Chantal Mouffe til rådighed for bogen.

Den største tak går imidlertid til Thomas Bestle fra Roskilde Universi-
tetsforlag. Takken er både for hans gode og konstruktive hjælp, og for at
have udvist en tålmodighed, der går langt ud over, hvad man både kan
forvente og fortjene.

København, oktober 2001
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Forord





Demokrati er et af de centrale ord i den aktuelle politiske debat. Det er et
omdiskuteret ord og samtidig et af de ord, der er sværest at definere enty-
digt. Hvad betyder det? Svaret på dette spørgsmål er med til at definere
svar på tidens politiske udfordringer.

I denne bog er samlet en række af Ernesto Laclau og Chantal Mouffes
tekster, som vedrører disse emner. Laclau og Mouffe har deltaget i den
europæiske demokratidebat siden slutningen af 1970’erne og har udviklet
en distinkt tilgang til spørgsmålet om, hvordan de demokratiske udfor-
dringer skal forstås og bearbejdes. Deres anbefaling er, at demokratiet skal
radikaliseres, dvs. uddybes og udbredes til flere områder. Det liberale de-
mokratis problem er i dag, at det ikke er tilstrækkeligt udviklet. Eller med
sociologen Anthony Giddens’ ord: ‘The crisis of democracy comes from its
not being democratic enough.’1 Laclau og Mouffe drøfter også kritisk en
række alternative tilgange til dagens demokratiproblemer. Også her er de-
res påstand, at mange liberale politiske tænkere ikke er radikale nok.

Disse konklusioner relateres til et særligt perspektiv på de samfund,
som politisk demokrati fungerer i. Laclau og Mouffe tager udgangspunkt i
diskursteori og undersøger på den baggrund nogle samfundsmæssige
mulighedsbetingelser for det radikale demokrati. Den politiske idé, som
kommer til udtryk i forestillingen om det radikale demokrati, suppleres
således med en særlig politisk analytik. I denne kombination ligger origi-
naliteten i Laclau og Mouffes projekt. Deres projekt er derfor både teore-
tisk og politisk. Teoretisk er det postmarxistisk, hvilket vil sige, at de tager
udgangspunkt i den marxistiske tradition, men at de gentænker den udfra
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Diskursteori, radikalt og
pluralt demokrati

– en introduktion til Laclau og Mouffe

1. Anthony Giddens: The Third Way, Polity Press, Cambridge 1998, s.  71.



poststrukturalisme, eller bredere, udfra ‘anti-fundering’. Politisk var de-
res ønske at reformulere den socialistiske tradition med baggrund i er-
faringerne om klassernes vigende betydning og fremkomsten af en række
nye modsætninger i form af politiske identiteter og konflikter som miljø,
køn, etnicitet osv. Det teoretiske resultat var ‘diskursteori’ og det politiske
et bud på et fornyet venstrefløjsprojekt om ‘radikalt og pluralt demokrati’.
Hvad dette handler om, er temaet for de følgende tekster.

Bogen er fortrinsvis sammensat af en række artikler, som Laclau og
Mouffe har skrevet til forskellige tidsskrifter og antologier. Desuden er der
medtaget et kapitel fra deres fælles hovedværk Hegemony and Socialist Stra-
tegy2 samt et interview med hver af de to.

Politik: er og bør

I erkendelse af, at spørgsmålene om radikalt demokrati og diskursteoriens
politikforståelse er tæt sammenvævede, kan det være en idé at starte frem-
stillingen med en kort diskussion af forskellige opfattelser af forholdet
mellem normativ og deskriptiv politisk teori.

Der skelnes ofte mellem to tilgange til politisk teori i bred forstand. Stu-
diet af politik kan for det første ses som et studie af et udsnit af den sam-
fundsmæssige virkelighed. Her studeres politik ideelt set værdimæssigt
neutralt. Studiet kan kaldes politologi, svarende til geografi eller biologi.
Politik opfattes som et objekt, der kan studeres, som om det på nogle om-
råder var en slags natur. Hvis man tæller partier, der opstiller til et valg og
deres stemmer, vil der på tværs af politiske skillelinjer blandt forskere hur-
tigt kunne opnås enighed om, hvad resultatet skal være. Studiet af politik
er her principielt et studie, der undersøger en given realitet. Man søger at
finde ud af, hvad politik, eller særlige politiske delaspekter, er. Resultater-
ne kan beskrives rimeligt neutralt.

Til forskel fra den deskriptive tilgang kan studiet af politik også ske med
henblik på at finde ud af, hvad politik bør være. Hvordan bør man forholde
sig til krav om national selvbestemmelse? Hvilken del af et bruttonational-
produkt bør bruges til omfordeling? Bør alle borgere i et samfund have
stemmeret? Bør der tages særlige politiske hensyn til samfundsmæssige
mindretal? Dette er spørgsmål, som falder uden for ‘politologien’, sådan
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2. Ernesto Laclau og Chantal Mouffe: Hegemony and Socialist Strategy, Verso, London 1985.



som den er defineret ovenfor. Pluralister taler her snarere om politisk filoso-
fi, politiske ideer eller måske om ideologier. De to tilgange til politik kan
principielt let adskilles, men i praksis og i konkrete tekster er det ofte svært.

I andre tilgange opfattes selve dette ideal om værdifri – i betydningen
magtfri – forskning som et normativt valg i sig selv. Der findes intet ende-
ligt rationelt argument for en sådan neutralitet. Når selve argumentet for
sondringen er normativt funderet (det vil sige funderet i et i sidste instans
ikke logisk begrundet valg), bliver det også svært at acceptere, at selve
sondringen skulle være specielt relevant eller have en helt speciel status,
som kunne begrunde, at den skulle kunne fungere som en målestok, som
den ene eller anden tilgang til studiet af politik kan bedømmes ud fra. I
den forstand kan man sige, at sondringen mellem det normative og det de-
skriptive er en magthandling, som til stadighed skal sikre, at ‘den moder-
ne’ omverdensfortolkning (eller diskurs om man vil) kan bevare sit herre-
dømme over tænkningen. Hvis denne fortolkning accepteres, bliver det
umuligt at opretholde argumentet om en magtfri (værdifri) forskning i po-
litik. Det logisk følgende ‘postmoderne’ synspunkt vil da være, at legitime
undersøgelser af politik også kan baseres på andre kriterier end sondrin-
gen mellem det normative og det deskriptive.

Da Laclau og Mouffe selv vil problematisere distinktionen mellem nor-
mativ og deskriptiv teori, vil det måske være lettere simpelt hen at beskri-
ve deres tekster som politisk diskurs. Denne beskrivelse indeholder to ele-
menter, som også er helt centrale hos dem selv; politik og diskurs.

Lad os starte med politik. Det er det tema, som har dannet grundlag for
Laclau og Mouffes arbejde fra første færd. Gennem hele deres forfatter-
skab har der været en ambition om at forstå det specifikke ved politik. De-
res konklusion er, at politik ikke kan forstås som et overbygningsfæno-
men. Tværtimod ser de politik som det grundlæggende ved samfundet:
Politik har primat, fordi det er politiske handlinger, der indstifter og foran-
drer de forskellige sociale ordner.3 Politik kan derfor ikke reduceres til en
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3. Det skal her understreges at ‘primat’ ikke er det samme som ‘determination’; politik er
ikke determinerende, fordi det ville kræve en afgrænsning af et særligt politisk ‘niveau’,
der kunne udøve determination over andre ikke-politiske niveauer. Pointen er i stedet, at
der ikke er nogen sociale forhold eller niveauer, som ikke har en politisk (dvs. indstiftet)
historie. Der er derfor heller ikke tale om, at politik skulle være et sub-system blandt an-
dre, og heller ikke, at et sådant skulle være mere centralt end de øvrige sub-systemer.
Igen er pointen snarere, at selve den samfundsmæssige opdeling i relativt adskilte
sub-systemer er politisk.



bestemt region i samfundet (overbygningen eller staten), men er en logik
for forandring og indstiftelse, som alle sociale forhold er baseret på. Vi
vender tilbage til baggrunden for disse udsagn i senere afsnit.

Et er at definere politik i dets udgangspunkt. Noget andet er at definere
det medium, som definitionen sker i. I dette tilfælde taler vi om diskurs.
Diskursbegrebet er centralt hos Laclau og Mouffe, og vi vender mere ud-
førligt tilbage til det nedenfor. Diskurs skal her forstås som mængder af
udsagn i bestemte indbyrdes relationer, en forståelse der stammer fra den
franske filosof Michel Foucault.4 Diskurser kan i den betydning handle om
alt muligt; vejret (nogle er meterologiske, andre baseret på hverdagser-
faringer) eller økonomi (nogle diskurser er baseret på matematiske model-
ler, andre på hverdagserfaringer med indkøb og lønarbejde). Udsagnene
bestemmer, hvad der tales om, mens de bestemte indbyrdes relationer be-
stemmer måden, der tales (eller skrives) på. Vi kan nu afgrænse det, som
Laclau og Mouffes tekster handler om mere præcist; politiske diskurser.
Det vil sige udsagn om politik i bestemte indbyrdes relationer.

Hos Laclau og Mouffe er spørgsmålene om, hvad politik er og bør
være, som nævnt tæt sammenknyttet. En del af deres teoretiske projekt be-
står i at diskutere, hvad politik ‘er’, for på den baggrund at kunne give
bedre svar på, hvad politik ‘bør være’. Mere konkret handler deres
‘bør-spørgsmål’ ofte om, hvorledes det politiske og sociale demokrati i
Vesteuropa kan radikaliseres, det vil sige gøres mere demokratisk. For at
svare på dette spørgsmål diskuterer de, hvad politik ‘er’, det vil sige hvilke
grænser, der er for politik, og hvordan de fungerer.

Hvad den politiske praksis angår, handler Laclau og Mouffes spørgs-
mål om, hvordan i hvert fald en del af politikken bør være, nemlig radikalt
demokratisk. Spørgsmålet er så, hvilke rammer, der findes for en radikalt
demokratisk politik – og her kommer deres brede opfattelse af politikken
ind. Politikkens form sætter stort set ingen rammer for, hvad der er poli-
tisk muligt. Derfor bliver det nærmest de konkrete handlinger og deres re-
sultater, der sætter rammerne. Det radikale demokrati skal udvide ram-
merne for, hvad der er muligt. I den forstand ligger Laclau og Mouffe in-
den for den brede tilgang, der kaldes social konstruktivisme.

Teksterne i denne bog indeholder begge politiske problemstillinger, i
hver deres perspektiv: Spørgsmålet om hvad politik er (i et diskursteore-
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4. Michel Foucault: The Archaeology of Knowledge, Tavistock Publications, London 1972.




