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Indledning

Tyrannens blodige kappe

Der er en gammel historie om en arbejder, der er mistænkt 
for at stjæle. Hver aften, idet han forlader fabrikken, inspice-
res den trillebør grundigt, som han skubber foran sig. Vagten 
kan ingenting finde. Den er altid tom. Men endelig falder 
tiøren: Det, som arbejderen stjæler, er trillebøre...
 Hvis der er en rød tråd, som løber gennem det fletværk 
af  refleksioner, som følger, så er det, at et lignende paradoks 
gør sig gældende i forhold til vold. Den åbenlyse vold, som 
man altid umiddelbart kommer til at tænke på, er selvfølgelig 
kriminelle handlinger, terrorhandlinger, civil uro og inter-
national konflikt. Men vi må lære at tage et skridt tilbage, 
at frigøre os fra den besnærende tiltrækning ved denne 
umiddelbart synlige ’subjektive’ vold, der er udøvet af  klart 
identificerbare aktører. Vi er nødt til at begribe omridset af  
den baggrund, som fremprovokerer sådanne udbrud. Ved 
at tage et skridt tilbage bliver vi i stand til at identificere en 
vold, der er selve forudsætningen for vores anstrengelser for 
at bekæmpe vold og fremme tolerance.

Udgangspunktet, måske endda aksiomet, for den nærvæ-
rende bog er, at subjektiv vold blot er den mest synlige del 
af  et triumvirat, som også indeholder to objektive former 
for vold. For det første er der en ’symbolsk’ vold indlejret 
i sproget og dets former – det, som Heidegger ville kalde 
’vores værens hus’. Som vi senere skal se, er denne vold ikke 
kun virksom i de åbenlyse – og meget belyste – eksempler på 
chikaner af  forskellig art og på den sociale tvang, der repro-
duceres i vores tilvante sprogformer. Der findes en meget 
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mere fundamental form for vold, som hører til sproget som 
sådan, til dets udstansning af  et givet meningsunivers. For 
det andet findes der, hvad jeg vil kalde ’systemisk’ vold, eller 
de ofte katastrofale konsekvenser af  den glatte funktionalitet 
i vores økonomiske og politiske systemer.

Vanskeligheden er, at subjektiv og objektiv vold ikke 
kan iagttages fra det samme ståsted. Subjektiv vold opfat-
tes som sådan op imod en baggrund, der fungerer som et 
ikke-voldeligt nulplan. Den ses som en forstyrrelse i tingenes 
’normale’, fredfyldte tilstand. Objektiv vold er imidlertid 
præcis den vold, som er indbygget i tingenes ’normale’ til-
stand. Objektiv vold er usynlig, fordi den opretholder selve 
det nulplan, som vi opfatter noget som subjektiv vold op 
imod. Systemisk vold er således sådan noget som det beryg-
tede ’mørke stof ’ i fysikken, modstykket til en alt-for-synlig 
subjektiv vold. Den systemiske vold er godt nok usynlig, 
men man er nødt til at tage den i betragtning, hvis man vil 
give mening til noget, som ellers synes at være ’irrationelle’ 
udbrud af  subjektiv vold.

Når medierne bombarderer os med ’humanitære kriser’, 
der konstant synes at poppe op overalt i verden, må man altid 
huske på, at en bestemt krise kun bryder ud i mediernes syn-
lighed som resultat af  en kompleks kamp. Rent humanitære 
overvejelser spiller som regel en mindre vigtig rolle her end 
kulturelle, ideologiske, politiske og økonomiske overvejel-
ser. Time Magazines forsidehistorie den 5. juni 2006 var for 
eksempel ’Den mest dødelige krig i verden’. Den fremviste 
detaljeret dokumentation for, hvordan omkring fire millioner 
mennesker døde i Den Demokratiske Republik Congo som 
resultat af  politisk vold over det sidste årti. Intet af  det sæd-
vanlige humanitære spektakel fulgte, bare et par læserbreve 
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– som om en eller anden filtreringsmekanisme blokerede 
disse nyheder fra at opnå deres fulde gennemslagskraft i 
vores symbolske rum. For at sige det kynisk; Time valgte det 
forkerte offer i kampen om overherredømmet i lidelse. Det 
skulle have holdt sig til ’the usual suspects’, nemlig muslimske 
kvinder og deres tilstand eller familierne til 9/11-ofre og 
hvordan de har håndteret deres tab. Congo er i dag genop-
stået som et conradsk ’mørkets hjerte’. Ingen tør konfrontere 
det direkte. Et vestbred-palæstinensisk barns død, for ikke at 
nævne et israelsk eller amerikansk, er mediemæssigt tusind 
gange mere værd end en navnløs congolesers død.

Har vi brug for flere beviser for, at den humanitære sans 
for presserende sager er medieret, faktisk overdetermineret, 
af  klare politiske overvejelser? Og hvori består disse overve-
jelser? For at svare på det er vi nødt til at tage et skridt tilbage, 
vi er nødt til at anskue tingene fra en anden vinkel. Da de 
amerikanske medier bebrejdede offentligheden i andre lande 
ikke at vise nok sympati med ofrene for 9/11-angrebene, var 
man fristet til at svare dem med de ord, som Robespierre 
rettede mod dem, der klagede over de uskyldige ofre for den 
revolutionære terror: ’Hold op med at vifte mig i hovedet 
med tyrannens blodige kappe, eller jeg begynder at tro, at I 
vil lægge Rom i lænker.’1

I stedet for at konfrontere vold direkte, udkaster den 
nærværende bog seks skæve blikke. Der er grunde til at 
betragte problemet vedrørende vold på en ny måde. Min 
underliggende præmis er, at der er noget indbygget mystifi-
cerende i en direkte konfrontation. De voldelige handlingers 
overvældende rædsel og empatien med ofrene fungerer 
uundgåeligt som en snare, der afholder os fra at tænke. En 
dispassioneret konceptuel udfoldelse af  voldens typologi må 

Tyrannens blodige kappe
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per definition ignorere dens traumatiske anstød. Alligevel 
kan man dog sige, at en kold analyse af  vold på en eller 
anden måde reproducerer og deltager i dens rædsel. Der skal 
derfor også foretages en skelnen mellem (faktuel) sandhed 
og sandfærdighed. Det, som gør en redegørelse fra en vold-
taget kvinde (eller enhver anden beretning om et traume) 
sandfærdig, er selve redegørelsens faktuelle upålidelighed, 
dens uorden, dens inkonsistens. Hvis ofret var i stand til at 
redegøre for sin smertefulde og ydmygende oplevelse på en 
klar måde, med alle data arrangeret i en følgerigtig orden, 
så ville selve denne kvalitet gøre os mistænksomme over for 
sandheden i den. Problemet er således en del af  løsningen: 
Selve de faktuelle ufuldkommenheder i det traumatiserede 
subjekts redegørelse for sin oplevelse vidner om redegø-
relsens sandfærdighed, fordi de signalerer, at redegørelsens 
indhold ’forstyrrede’ måden at redegøre for det på. Det 
samme gælder selvfølgelig for den såkaldte upålidelighed i de 
mundtlige redegørelser fra Holocaust-overlevende. Et vidne, 
der var i stand til at give et klar genfortælling af  sin oplevelse 
i lejren, ville diskvalificere sig selv i kraft af  denne klarhed.2 
Den eneste passende tilgang til mit emne ser således ud til 
at være en, som tillader variationer over vold, hvori der er 
indbygget en vis distance af  respekt for voldens ofre.

Det ser ud til, at Adornos berømte diktum skal rettes 
til. Det er ikke poesi, som er umuligt efter Auschwitz, det 
er prosa.3 Realistisk prosa fejler, der hvor poetisk påkaldelse 
af  den ubærlige atmosfære i en lejr lykkes. Det vil sige, at 
når Adorno erklærer poesi umuligt (eller snarere barbarisk) 
efter Auschwitz, så er denne umulighed en igangsættende 
umulighed. Poesi er altid per definition ’om’ noget, som 
ikke kan benævnes direkte, kun hentydes til. Man bør ikke 
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være bange for at gå et skridt videre og referere til den gamle 
talemåde, at musikken kommer ind, der hvor ordene fejler. 
Der kan meget vel være sandhed i den almene visdom om, 
at Schönbergs musik, i en form for historisk forudanelse, 
formulerede Auschwitz’ ængstelser og mareridt før begiven-
heden fandt sted.

I sine erindringer beskriver Anna Akhmatova, hvad der 
skete med hende, da hun på de stalinistiske udrensningers 
højeste ventede i den lange kø foran fængslet i Leningrad på 
at få noget at vide om sin arresterede søn, Lev:

En dag identificerede én i køen mig. Bag mig stod en ung kvinde 
med blå læber af  kulden, som selvfølgelig aldrig havde hørt mig 
tiltalt ved navn før. Nu brød hun ud af  den sløvhed, som var 
fælles for os alle, og spurgte mig i en hvisken (alle hviskede der), 
’Kan De beskrive dette?’ Og jeg sagde, ’Det kan jeg.’ Så passerede 
noget lignende et smil flygtigt hen over det, som engang havde 
været hendes ansigt.4

Det centrale spørgsmål er selvfølgelig, hvilken form for 
beskrivelse, der menes her? Det er uden tvivl ikke en realistisk 
beskrivelse af  situationen, men hvad Wallace Stevens kaldte 
en ’beskrivelse uden sted’, hvilket er kunstens gebet. Der er 
ikke tale om en beskrivelse, som lokaliserer sit indhold i et 
historisk rum eller en historisk tid, men en beskrivelse, der 
– som baggrund for det fænomen, den beskriver – skaber 
et ikke-eksisterende (virtuelt) og egent rum. Hermed er det, 
som fremtræder i det, ikke en fremtrædelse, der er opretholdt 
af  realitetens dybde bagved det, men en dekontekstualiseret 
fremtrædelse. En fremtrædelse, som fuldt ud falder sammen 
med virkelig væren. For at citere Stevens igen: ’Hvad det 
ser ud som, er det, og alting er i denne fremtrædelse.’ En 
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sådan kunstnerisk beskrivelse ’er ikke tegn på noget, som 
ligger uden for dens form.’5 Snarere uddrager den sin egen 
indre form fra den uordnede virkelighed, på samme måde 
som Schönberg ’uddrog’ den totalitære terrors indre form. 
Han fremmanede måden, hvorpå denne terror påvirker 
subjektiviteten.

Implicerer denne tilflugt til kunstnerisk beskrivelse, at vi 
er i fare for at gå tilbage til en kontemplativ attitude, som på 
en eller anden måde forråder den påtrængende nødvendighed 
i at ’gøre noget’ ved den skildrede rædsel?

Lad os reflektere over den falske form for påtrængende 
nødvendighed, der gennemsyrer den humanitære venstreli-
berale diskurs om vold. I denne diskurs går abstraktion og 
grafisk (pseudo)konkretion hånd i hånd i iscenesættelsen 
af  voldens scene – hvad angår kvinder, sorte, de hjemløse, 
bøsser … ’Der voldtages en kvinde hvert sjette sekund i dette 
land’ og ’I den tid, det tager for dig at læse denne linje, dør 
ti børn af  sult’ er bare to eksempler. Under alt dette ligger 
en hyklerisk følelse af  moralsk forurettelse. Netop denne 
form for pseudonødvendighed blev udnyttet af  Starbucks 
for et par år siden, da velkommenplakater ved butiksind-
gange pointerede, at næsten halvdelen af  kædens profit gik 
til sundhedspleje af  Guatemalas børn, kilden til deres kaffe, 
hvilket implicerede, at for hver kop kaffe, du drikker, redder 
du et barns liv.

Der er en grundlæggende antiteoretisk kant ved disse 
påtrængende påbud. Der er ingen tid til at reflektere, vi 
må handle nu. Gennem denne falske form for påtrængende 
nødvendighed ikke bare benægter eller ignorerer de postindu-
strielle rige, som lever i deres afsondrede virtuelle verden, 
den barske realitet uden for deres område – de refererer 
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også aktivt til den hele tiden. Som Bill Gates sagde for nylig: 
’Hvad betyder computere, når millioner stadig dør unødigt 
af  dysenteri?’

Imod denne falske påtrængende nødvendighed må vi 
sætte Marx’ vidunderlige brev til Engels fra 1870, hvor det 
et kort øjeblik så ud, som om en europæisk revolution igen 
var på trapperne. Marx’ brev udtrykker ren og skær panik: 
Kan de revolutionære ikke vente et par år? Han har endnu 
ikke færdiggjort Kapitalen.

En kritisk analyse af  den nuværende globale konstellation 
– som ikke tilbyder nogen klar løsning, intet ’praktisk’ råd 
om, hvad man skal gøre, og ikke sætter noget lys for enden 
af  tunnelen, fordi man er ganske klar over, at dette lys lige 
så vel kunne komme fra et tog, som smadrer lige imod os 
– mødes som oftest med bebrejdelse: ’Mener du, at vi intet 
skal gøre? Bare sidde og vente?’ Man bør samle mod til at 
svare: ’JA, netop!’ Der er situationer, hvor det eneste sandt 
’praktiske’ at gøre er at modstå fristelsen til at forpligte sig 
øjeblikkeligt og ’vente og se’ ved hjælp af  en tålmodig, kri-
tisk analyse. Forpligtelsen synes at udøve sit pres på os fra 
alle sider. I en velkendt passage fra hans Eksistentialisme er en 
humanisme udfoldede Sartre en ung mands dilemma i Frankrig 
i 1942, delt mellem forpligtelsen på at hjælpe sin enlige, syge 
mor og forpligtelsen på at gå ind i modstandsbevægelsen og 
kæmpe mod tyskerne. Sartres pointe er selvfølgelig, at der 
ikke er nogen a priori løsning på dette dilemma. Den unge 
mand må tage en beslutning, som udelukkende er grundlagt 
på hans egen afgrund af  frihed, og tage fuldt ansvar for 
den.6 En obskøn tredje vej ud af  dilemmaet ville have været 
at råde den unge mand til at fortælle sin mor, at han slutter 
sig til modstandsbevægelsen, og at fortælle sine venner fra 
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modstandsbevægelsen, at han vil tage sig af  sin mor, mens 
han i virkeligheden trækker sig tilbage til et afsides sted for 
at studere…

Der er mere end billig kynisme i dette råd. Det trækker på 
en velkendt sovjetisk vittighed om Lenin. Under socialismen 
var Lenins råd til de unge mennesker, hans svar vedrørende 
hvad de skulle gøre, at ’studere, studere og studere’. Det blev 
påkaldt til alle tider og fremvist på alle skolemure. Vittighe-
den lyder: Marx, Engels og Lenin bliver spurgt, om de ville 
foretrække at have en kone eller en elskerinde. Som ventet 
svarer Marx, som er ret konservativ i private anliggender, ’En 
kone!’, mens Engels, som er mere en bon vivant, vælger en 
elskerinde. Til alles overraskelse siger Lenin, ’Jeg ville gerne 
have begge dele!’ Hvorfor? Er der en skjult åre af  dekadent 
jouisseur bag hans strenge, revolutionære image? Nej – han 
forklarer: ’Så kan jeg fortælle min kone, at jeg skal hen til 
min elskerinde, og min elskerinde, at jeg er nødt til at være 
sammen med min kone…’, ’Og hvad gør du så?’, ’Jeg finder 
et afsides sted for at studere, studere og studere!’

Er det ikke præcis hvad Lenin gjorde efter katastrofen 
i 1914? Han trak sig tilbage til et ensomt sted i Schweiz, 
hvor han ’studerede, studerede og studerede’ Hegels logik. 
Og det er, hvad vi bør gøre i dag, når vi bliver bombarderet 
med mediernes billeder af  vold. Vi bliver nødt til at ’studere, 
studere og studere’, hvad der er årsagen til denne vold.     
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Adagio ma non troppo e molto espressivo

SOS vold

Vold: Subjektiv og objektiv 
I 1922 organiserede den sovjetiske regering den tvungne 
udvisning af  en række ledende antikommunistiske intellek-
tuelle, fra filosoffer og teologer til økonomer og historikere. 
De forlod Rusland til fordel for Tyskland på en båd kendt 
som Filosofidamperen. Før sin udvisning havde Nikolai Losskij, 
én af  dem, som blev tvunget i eksil, nydt et komfortabelt liv 
i det højere bourgeoisi med sin familie, serviceret af  tjenere 
og barnepiger. Han

…kunne simpelthen ikke forstå, hvem der kunne ønske at øde-
lægge hans måde at leve på. Hvad havde Losskijerne og deres 
slags gjort? Hans drenge og deres venner, der havde arvet det 
bedste Rusland kunne tilbyde, hjalp med til at fylde verden med 
snak om litteratur og musik og kunst, og de førte skikkelige liv. 
Hvad var der galt i det?1

Selvom Losskij uden tvivl var et ærligt og godgørende men-
neske, der oprigtigt bekymrede sig for de fattige og prøvede 
at civilisere det russiske liv, så røber en sådan indstilling en 
chokerende ufølsomhed over for den systemiske vold, som 
måtte finde sted, for at gøre et sådant komfortabelt liv muligt. 
Vi taler her om volden indbygget i et system; ikke kun direkte 
fysisk vold, men også de mere subtile former for tvang, som 
opretholder forhold af  herredømme og udbytning. Vi taler 
også om truslen om vold. Losskijerne og deres slags ’gjorde 
ikke noget galt’. Der var ingen subjektiv ondskab i deres liv, 
kun denne systemiske volds usynlige baggrund. ’Så pludselig, 
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brød leninismen ind i denne næsten Proust-agtige verden. 
På den dag da Andrej Losskij blev født, i maj 1917, kunne 
familien høre lyden af  rytterløse heste galopere ned ad 
nabogaden Ivanovskaja.’2 Sådanne ildevarslende indtrængen-
der forøgedes. En gang i skolen blev Losskijs søn groft hånet 
af  en skolekammerat fra arbejderklassen, som råbte af  ham, 
at ’dagene for ham og hans familie var talte…’ I forlængelse 
af  deres godmodige uskyldighed opfattede Losskijerne disse 
tegn på en forestående katastrofe som kommende ud fra 
ingenting, som tegn på en ubegribeligt ondskabsfuld ny ånd. 
Hvad de ikke forstod, var, at i denne irrationelle subjektive 
volds forklædning fik de den besked, som de selv havde sendt 
ud, tilbage i sin modsatte, sande form. Det er denne vold, 
som synes at opstå ’ud fra ingenting’, der måske passer på 
det, som Walter Benjamin i sin ’Kritik af  volden’ kaldte ren, 
guddommelig vold.3

 At gå imod alle former for vold, fra direkte, fysisk vold 
(massemord, terror) til ideologisk vold (racisme, chikanerier, 
seksuel diskriminering), lader til at være hovedbeskæftigelsen 
i den tolerante liberale indstilling, som hersker i dag. Et SOS 
opretholder al sådan snak, overdøver alle andre tilgange – alt 
andet kan og må vente … Er der ikke noget mistænkeligt, 
endda symptomatisk, ved dette fokus på subjektiv vold – den 
vold, som udføres af  sociale aktører, onde individer, orga-
niserede undertrykkende statsapparater, fanatiske masser? 
Prøver det ikke desperat at aflede vores opmærksomhed 
fra de sande af  besværligheder, netop ved at udelukke andre 
former for vold fra perspektivet for således aktivt at deltage 
i dem? Ifølge en velkendt anekdote besøgte en tysk officer 
Picasso i hans atelier i Paris under 2. verdenskrig. Der så han 
Guernica og spurgte Picasso, chokeret over det modernistiske 
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’kaos’ i billedet: ’Har du lavet det?’ Picasso svarede roligt: 
’Nej, det har du!’ Konfronteret med voldelige oprør, som 
den nylige hærgen i de parisiske forstæder, spørger mangen 
en liberal i dag de få tilbageblevne venstreorienterede, der 
stadig holder på radikal social forandring: ’Er det ikke jer, 
som skabte dette? Er det det, I vil have?’ Og vi burde svare 
som Picasso: ’Nej, I skabte dette! Dette er resultatet af  jeres 
politik!’

Der er en gammel vittighed om en mand, som kommer 
tidligere hjem fra arbejde end sædvanligt og finder sin kone 
i seng med en anden. Den overraskede kone udbryder: 
’Hvorfor er du kommet tidligt hjem!’ Manden svarer rasende 
tilbage: ’Hvorfor ligger du i med en anden mand?’ Konen 
svarer roligt: ’Jeg spurgte dig om noget først – prøv ikke at 
klemme dig udenom ved at skifte emne!’4 Det samme gælder 
for vold. Opgaven er præcis at skifte emne, at gå fra det despe-
rate humanitære SOS, der vil stoppe volden, til analysen af  
det andet SOS, den komplekse interaktion mellem voldens 
tre tilstande: subjektiv, objektiv og symbolsk. Vi må lære at 
modstå fascinationen ved subjektiv vold, ved vold udført af  
sociale aktører, onde individer, organiserede undertrykkende 
statsapparater, fanatiske masser. Subjektiv vold er blot den 
mest synlige af  de tre.



Begrebet om objektiv vold kalder på en gennemgribende 
historisering. Det tog en ny form med kapitalismen. Marx 
beskrev kapitalens gale, selvforøgende cirkulation, hvis 
partenogenesiske enegang når sit yderpunkt i vore dages 
metarefleksive spekulationer i terminsforretninger. Det er alt 
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for enkelt at hævde, at det spøgelsesagtige omfang af  dette 
selvbefrugtende monster, som følger sin bane uanset ethvert 
menneskeligt eller miljøbestemt hensyn, er en ideologisk 
abstraktion, og at der bagved denne abstraktion er rigtige 
mennesker og naturlige objekter, hvis produktive kapacite-
ter og ressourcer understøtter kapitalens cirkulation, og på 
hvilke kapitalen snylter som en gigantisk parasit. Problemet 
er, at denne ’abstraktion’ ikke kun ligger i, at vores finans-
spekulanter ikke har øje for de sociale realiteter, men at den er 
’virkelig’ på præcis den måde, at den fastlægger de materielle 
sociale processers struktur. Hele befolkningslags skæbne, 
og nogle gange hele landes, kan blive afgjort af  kapitalens 
’solipsistiske’ spekulative dans, som forfølger sit mål, nemlig 
profit, i salig ligegyldighed over for hvordan dens bevægelse 
vil påvirke den sociale realitet. Så Marx’ pointe er ikke først og 
fremmest at reducere denne anden dimension til den første, 
det vil sige at demonstrere, hvordan varernes guddommelige, 
gale dans opstår ud af  antagonismerne i det ’virkelige liv’. 
Snarere er pointen, at man kan ikke helt fatte den første (den sociale 
realitet, som består i materiel produktion og social interaktion) uden 
den anden. Det er kapitalens selvdrivende metafysiske dans, 
som kører løbet, som giver os nøglen til det virkelige livs 
udfoldelser og katastrofer. Heri ligger kapitalens grundlæg-
gende systemiske vold, meget mere uhyggelig end nogen 
direkte, prækapitalistisk og socioideologisk vold. Denne 
vold hører ikke længere til konkrete individer og deres ’onde’ 
hensigter, men er aldeles ’objektiv’, systemisk, anonym. Her 
støder vi på den lacanianske skelnen mellem realiteten og 
det Reelle. ’Realiteten’ er den sociale realitet, som bebos af  
virkelige mennesker, der er involveret i interaktion og i de 
produktive processer, mens det Reelle er kapitalens grusomt 
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’abstrakte’, spøgelsesagtige logik, som bestemmer, hvad der 
sker i den sociale realitet. Man kan opleve denne sprække på 
en håndgribelig måde, når man besøger et land, hvor livet 
åbenlyst ligger i ruiner. Vi ser en masse miljømæssigt forfald 
og menneskelig elendighed. Alligevel fortæller økonomens 
rapport, som man læser bagefter, at landets økonomiske 
situation er ’finansielt set sund’ – realiteterne betyder ikke 
noget, det, som betyder noget, er kapitalens tilstand…

Er dette ikke mere sandt end nogensinde? Peger fæno-
mener som virtuel kapitalisme (terminsforretninger og 
lignende abstrakte finansielle spekulationer) ikke mod den 
’reelle abstraktions’ herredømme i sin reneste form – meget 
mere radikalt end på Marx’ tid? Den højeste form for ideologi 
består kort sagt ikke i at blive fanget i ideologisk spøgelsesag-
tighed, hvor man glemmer grundlaget i virkelige mennesker 
og deres relationer, men præcis i at overse det Reelle ved 
spøgelsesagtigheden og i at foregive at henvende sig direkte 
til ’virkelige mennesker med virkelige problemer’. Besøgende 
ved London Stock Exchange får en gratis brochure, som 
forklarer, at aktiemarkedet ikke handler om mystiske fluk-
tuationer, men om virkelige mennesker og deres produkter. 
Det er i sandhed ideologi i sin reneste form.

Hegels grundlæggende regel er, at en ’objektiv’ exces 
– den abstrakte universalitets direkte herredømme, som 
påtvinger sin lov ’mekanisk og med den yderste ligegyldighed 
over for det pågældende subjekt, som er fanget i dens spind’ 
– altid suppleres af  en ’subjektiv’ exces – aversionernes uregel-
mæssige, tilfældige spil. En eksemplarisk forekomst af  denne 
gensidige afhængighed beskrives af  Etienne Balibar, som 
skelner mellem to modsatte, men komplementære tilstande 
af  overdreven vold. Den ’ultraobjektive’ eller systemiske vold, 
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der er indbygget i den globale kapitalisme, og som medfører 
det ’automatiske’ frembrud af  ekskluderede og nytteløse 
individer, fra de hjemløse til de arbejdsløse; og den ’ultra-
subjektive’ vold i forbindelse med de nyligt opståede etniske 
og/eller religiøse, kort sagt racistiske, ’fundamentalismer’.5

Vores blindhed over for den systemiske vold kommer 
måske klarest til udtryk i debatter om kommunistiske for-
brydelser. Ansvaret for kommunistiske forbrydelser er let at 
placere: Vi har at gøre med subjektiv ondskab, med aktører, 
som handlede forkert. Vi kan endda identificere de ideo-
logiske kilder til disse forbrydelser – totalitær ideologi, Det 
kommunistiske manifest, Rousseau, endda Platon. Men når man 
henleder opmærksomheden på de millioner, som døde som 
resultat af  kapitalistisk globalisering, fra tragedien i Mexico 
i det sekstende århundrede op til Belgisk Congos holocaust 
for et århundrede siden, så benægtes ansvaret i det store hele. 
Alt dette synes bare at være sket som resultat af  en ’objektiv’ 
proces, som ingen planlagde eller udførte, og for hvilken 
der ikke var noget ’Kapitalistisk manifest’. (Den, som kom 
tættest på at skrive det, var Ayn Rand.)6 Den kendsgerning, 
at den belgiske kong Leopold II, som præsiderede gennem 
Congos holocaust, var en stor menneskeven og kåret af  
Paven som helgen, kan ikke affærdiges som blot et tilfælde 
af  ideologisk hykleri og kynisme. Subjektivt kan han godt 
have været en oprigtig menneskeven, som endda i det små 
modarbejdede de katastrofale konsekvenser af  det omfat-
tende økonomiske projekt, nemlig den brutale udnyttelse af  
de naturlige ressourcer i det Congo, som han præsiderede. 
Men landet var hans personlige len! Den ultimative ironi 
er, at det meste af  profitten fra dette foretagende gik til det 
belgiske folk, til offentlige arbejder, museer og så videre. 
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Kong Leopold var i sandhed forgængeren for vore dages 
’liberale kommunister’, inklusive…

De gode mænd fra Porto Davos
I sidste årti optrådte Davos og Porto Alegre som globalise-
ringens tvillingebyer. Davos, et eksklusivt schweizisk ferie-
sted, er der, hvor den globale elite af  managere, statsmænd 
og mediepersonligheder mødes under svær politibeskyttelse, 
under omstændigheder som i en belejringstilstand, og prøver 
at overbevise os og sig selv om, at globaliseringen er sin egen 
bedste medicin. Porto Alegre er den subtropiske brasilianske 
by, hvor antiglobaliseringsbevægelsens modelite mødes og 
prøver at overbevise os og sig selv om, at kapitalistisk globa-
lisering ikke er vores skæbne, at – som det officielle slogan 
siger – ’en anden verden er mulig’. Over de sidste år synes 
møderne i Porto Alegre dog på en eller anden måde at have 
mistet deres drivkraft. Vi hører mindre og mindre om dem. 
Hvor er Porto Alegres lysende stjerner blevet af?

I det mindste nogle af  dem tog til Davos. De, som mere 
og mere slår tonen an ved møderne i Davos, er gruppen af  
entreprenører, hvoraf  nogle ironisk refererer til sig selv som 
’liberale kommunister’. Disse entreprenører accepterer ikke 
længere modsætningen mellem Davos (global kapitalisme) 
og Porto Alegre (alternativet til global kapitalisme). Deres 
påstand er, at vi kan få den globalkapitalistiske kage, det vil 
sige trives som rentable entreprenører, og samtidig spise den, 
det vil sige tilslutte os de antikapitalistiske grunde til social 
ansvarlighed og miljømæssigt hensyn. Ingen grund til Porto 
Alegre, når Davos selv kan blive Porto Davos.

De nye liberale kommunister er selvfølgelig ’the usual 
suspects’: Bill Gates og George Soros, de øverstbefalende 
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hos Google, IBM, Intel, eBay, såvel som deres husfilosoffer, 
især journalisten Thomas Friedmann. Det, som gør denne 
gruppe interessant, er, at deres ideologi er blevet uadskillelig 
fra den nye generation af  antiglobalistiske venstreorienterede 
radikale. Toni Negri selv, guruen for de postmodernistiske 
venstreorienterede, hylder digital kapitalisme, fordi den in 
nuce indeholder alle kommunismens elementer – man skal 
bare forlade den kapitalistiske form, så er de revolutionære 
mål nået. Både den gamle højrefløj med dens latterlige tro på 
autoriteter og orden og provinsiel patriotisme og den gamle 
venstrefløj med dens kapitaliserede ’kamp mod kapitalismen’ 
er vore dages sande konservative. De kæmper deres skyggete-
aterkampe og er ude af  trit med de nye realiteter. Signifianten 
for denne nye realitet i den liberalkommunistiske newspeak 
er ’smart’. Smart antyder det dynamiske og det nomadiske 
op imod centraliseret bureaukrati; dialog og samarbejde mod 
hierarkisk autoritet; fleksibilitet mod rutine; kultur og viden 
mod gammeldags industriel produktion; spontan interaktion 
og autopoiesis mod fast hierarki.

Bill Gates er ikonet for det, han har kaldt ’friktionsløs 
kapitalisme’, nemlig et postindustrielt samfund, i hvilket vi ser 
’arbejdets endeligt’, i hvilket software vinder over hardware, 
og den unge nørd over den ældre mørkklædte manager. I det 
nye selskabs hovedkvarter er der ikke megen ydre disciplin. 
Tidligere hackere dominerer billedet, arbejder sent og nyder 
gratis drikkevarer i grønne omgivelser. Et afgørende træk 
ved Gates som ikon er, at han opfattes som ex-hackeren, 
der gjorde det. Til betegnelsen ’hacker’ hører nødvendigvis 
en masse konnotationer, som for eksempel subversiv/margi-
naliseret/antiestablishment.. Hackere ønsker at forstyrre de 
store bureaukratiske selskabers glatte funktionalitet. På det 
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fantasmatiske niveau er den underliggende forestilling her, at 
Gates er en subversiv, marginaliseret hooligan, som har taget 
styringen og klædt sig ud som en respektabel chef.

Liberale kommunister er store chefer, som har genvundet 
kampgejsten, eller for at vende det om er det modkulturelle 
nørder, som overtager store selskaber. Deres trossætning 
er en ny, postmoderniseret version af  Adam Smiths gamle 
om markedets usynlige hånd. Markedsanvarlighed og social 
ansvarlighed er ikke modsætninger her. De kan forenes med 
gensidigt udbytte. Som Thomas Friedmann, en af  deres 
guruer, formulerer det, så behøver ingen at være modbyde-
lig for at lave forretning. Samarbejde med medarbejderne 
og medarbejderdeltagelse, dialog med kunderne, respekt 
for miljøet, gennemsigtighed i aftalerne, det er nu om dage 
nøglerne til succes. I en indsigtsfuld oversigt opregner Olivier 
Malnuit de ti bud for den liberale kommunist:

1. Giv alt væk gratis (fri adgang, ingen copyright…); 
bare tag betaling for ekstra servicer, det vil gøre dig 
endnu rigere.

2. Forandr verden, sælg ikke bare ting. Global revo-
lution og samfundsforandringer vil gøre det hele 
meget bedre.

3. Vær omsorgsfuld, givende og opmærksom på social 
ansvarlighed.

4. Vær kreativ. Fokuser på design, nye teknologier og 
videnskaber.

5. Fortæl alt. Der bør ikke være nogen hemmelighe-
der. Bekræft og praktiser gennemsigtighedens kult, 
informationernes frie flow; hele menneskeheden 
burde samarbejde og interagere.

SOS vold



2�

6. Arbejd ikke, og tag ikke et fast ni-til-fem-job. Bare 
engager dig i improviseret smart, dynamisk, flek-
sibel kommunikation.

7. Tag igen skolen alvorligt, engager dig i livsvarig 
uddannelse.

8. Gør som et enzym. Arbejd ikke kun for markedet, 
men igangsæt nye former for sociale samarbej-
der.

9. Dø fattig. Giv din rigdom tilbage til dem, som 
behøver den; du har jo mere, end du nogensinde 
vil kunne bruge.

10. Hjælp staten. Gør dig til statens kompagnon.7

Liberale kommunister er pragmatikere. De hader doktrinære 
tilgange. For dem er der ingen samlet udnyttet arbejderklasse 
i dag. Der er kun konkrete problemer at løse: sult i Afrika, 
de muslimske kvinders situation, religiøs fundamentalistisk 
vold. Når der er en humanitær krise i Afrika – og liberale 
kommunister elsker humanitære kriser, som bringer det 
bedste frem i dem! – så giver det ingen mening at vikle sig 
ind i gammeldags antiimperialistisk retorik. I stedet burde 
vi alle sammen bare koncentrere os om det, som virkelig 
løser problemet: nemlig at engagere folk, regeringer og han-
delsvirksomhed i et fælles foretagende; begynde at påvirke 
tingene i stedet for at forlade sig på centraliseret statsstøtte; 
gå til problemet på en kreativ og ukonventionel måde uden 
at bekymre sig om mærkater og kasser.

Liberale kommunister elsker for eksempel kampen mod 
apartheid i Sydafrika. De pointerer, at de store internationale 
selskabers beslutning om at ignorere apartheids regler i deres 
sydafrikanske afdelinger, det vil sige ophæve al raceadskillelse, 




