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"Det ny systemskifte" 
 
Kort sammendrag af Christine Antorini, Henrik Dahl og Lars Goldschmidt: ”Det ny system-
skifte”, Gyldendal, 2001, som inspiration til fælles drøftelse af socialdemokratisk politik frem-
over. 
 
Det er en lille bog på 241 sider, så der er skåret en hel del fra, bl.a. længere argumentationer 
mv. Af nemheds hensyn er sammendraget skrevet direkte ud af bogen i første person. 
 
Ord med fed skrift er mine fremhævelser. 
 
 
Jens Dalgaard-Nielsen 
 
Hjørring, januar 2002 
 
 
 
 
Kap. 1. Dommedag 
 
Under indtryk af den russiske revolution skrev den irske digter Yeats et digt, hvor temaet var 
at vi lever i en tid, hvor forandringens kræfter slippes løs med en voldsomhed som for et pes-
simistisk øje kunne forveksles med dommedag. I disse år er Yeats linjer stadig relevante, 
spørgsmålet er, om samfundet er ved at miste evnen til at hænge sammen. 
 
Yeats bud er, at de sociale parter, der har afløst fortidens klasser, ikke kan høre hinanden, 
fordi afstanden er blevet for stor. Mange begivenheden i Danmarks nyeste politiske historie 
tyder på, at manglende samtale virker lammende og forhindrer fordomsfri politisk dialog og 
forhindrer gode politiske løsninger: Eksempler: EU-spørgsmålet, indvandringsspørgsmålet, 
velfærdsstatens grundlæggende indretning. 
 
Det enkelte menneske opnår sin identitet ved at stå i forhold til sin omverden. Forandringer-
ne i samfundet, på arbejdspladserne, i familien mv. gør, at alting hele tiden bliver ændret. 
Når identiteten defineres ved ens forhold til omgivelser, der i dag hele tiden forandrer sig, 
rammer det den enkelte på identiteten. 
 
Med tab af identitet følger nye typer af politiske bevægelser, der ikke har de gammelkendte 
politiske mål på dagsordenen, nemlig afbalancering af frihed og lighed. 
Nogle søger identitet i det nationale, nogle i det religiøse, nogle i fortiden, nogle i miljøet; 
overalt vinder identitetspolitikken frem. 
Identitetspolitik er defineret ved en moralsk merværdighed, og er derfor sjældent indstillet på 
forhandling, for hvem vil frivilligt forhandle et kompromis der kan omfatte spørgsmål vedrø-
rende egen identitet. 
 
Forandringer fører til at gammelkendte autoriteter og moralforskrifter kommer under pres. 
Disse bygger på gensidig anerkendelse og forpligtelse, og hvis tilliden mellem folk skrider og 
der bliver større afstand mellem ord og handling, formindsker det den gensidige forpligtelse.  
Set rene anarki slippes løs over verden 
 
Der er sket en afregulering af den internationale økonomi, hvilket har medført et politisk un-
derskud, fordi man har afskrevet sig mulighederne for at føre politik på en række områder. 
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Samtidig er der sket en ukontrolleret vækst i befolkningerne i bl.a. Nordafrika, hvor der desu-
den har bredt sig en kolossalt voksende fattigdom. Dette har medført en stigende mængde 
indvandrere til Europa.  
Fattigdom sammen med USA´s verdensdominans har ført til stærke antiglobaliseringskræf-
ters kamp mod de eksisterende magtstrukturer i verden.  
 
Blandt andet i EU har man anset det som en forudsætning for økonomisk vækst, at man 
svækkede kontrollen med tjenesteydelsers, menneskers, penges og varers frie bevægelig-
hed over grænserne.  Det har også givet den organiserede kriminalitet lettere spil. 
Det er svært at gøre noget ved dette, da staten har afgivet magt til bl.a. kommuner og en 
række andre parter i forhandlingsøkonomien. 
 
Forhandlingsøkonomien er effektiv til at forvalte "Den Danske Model", men ikke til at foretage 
drastiske ændringer som svar på nye udfordringer. Danmark han samtidig bundet sig til de 
fire forbehold, hvilket betyder, at danskerne ikke kan bidrage til at løse fattigdoms-, indvan-
drings- og flygtningeproblemer i EU´s regi. 
 
De bedstes vankelmod og de værstes virkelyst 
 
Når man betragter det sociale liv i Danmark, er det som om det er domineret af "spilfordær-
vere", folk der hader et eller andet, EU, fremmede, staten. Nogle spilfordærvere udvikler an-
tisociale aktiviteter, autonome, rockere, Blekingegadebanden, Tvindimperiet. Det er svært for 
et åbent, demokratisk samfund at håndtere velorganiserede antisociale grupperinger, der 
ved hjælp af rationel planlægning arbejder på at modsætte sig eller nedbryde den sociale 
orden. 
 
Men problemerne er principielt ikke mere indviklede end at skabe et velfærdssamfund gen-
nem politiske processer, der gør det muligt at handle kollektivt. Det der karakteriserer velpoli-
tiserede problemer er, at vi ikke skal begynde forfra hele tiden. Det der kendetegner dårligt 
politiserede er, at vi altid skal tilbage til startfeltet. Det gælder EU og indvandringspolitik.  
 
Når politik bliver til anti-politik 
 
Det store problem er, at der inden for væsentlige samfundsmæssige områder breder sig en 
tendens til anti-politik. Eksempel: Mellem de indvandringspositive og indvandringsnegative 
er der ikke plads til fordomsfri drøftelse, kun fordummelse og anti-politik. 
 
Når det lykkes at politisere et problem, sker der ofte det, at skønt man er uenige, så er der 
enighed om, at der findes en vis mængde forskellige, men især rimelige holdninger. Om man 
indtager den ene eller anden holdning, beror på en personlig stillingtagen, som alle andre 
respekterer. 
Det modsatte sker i anti-politik. Man tilkender ikke modpartens synspunkter nogen rimelighed 
eller berettigelse, og uanset hvad der kommer frem i debatten, vil man ikke flytte sig. 
Politik er bedre end anti-politik, fordi det indebærer at de fleste mennesker i det lange løb 
kommer til at indtage holdninger, som skønt de er indbyrdes forskellige, i det store og hele er 
fornuftige og rimelige. 
 
Anti-politikken er med til at forhindre at vi som samfund forholder os til det menneskelige 
ubehag ved samfundets evige forandringer. Derfor er der opstået en uforsonlig front mellem 
de kræfter, der forholder sig til globaliseringens menneskelige omkostninger, Dansk Folke-
parti, og de, der forholder sig til økonomiske og tekniske spørgsmål, dvs. hele det EU positi-
ve centrum i dansk politik. 
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Med en ben i hver lejr står Socialdemokratiet, der er i voldsom splid med sig selv netop på 
spørgsmålet om håndteringen af de menneskelige og de teknisk-økonomiske forandringer i 
samfundet. Den ene fraktion kan ikke få tryghed nok, den anden ikke forandring nok. På det 
menneskelige plan føler mange af partiets traditionelle vælgere dyb forbitrelse over at være 
blevet ladt i stikken af det parti, de troede var deres. Mange af de gamle kernevælgere skifter  
til partier, der ligger langt fra Socialdemokratiets idégrundlag, men som ikke desto mindre 
forekommer de gamle kernevælgere at have bedre svar på de menneskelige spørgsmål om 
usikkerhed og fremmedgjorthed i det moderne samfund. 
 
Det ny systemskifte 
 
Måske kan man bryde anti-politikkens dødvande ved at lære af historien om, hvordan Dan-
mark tidligere har overvundet en situation, hvor anti-politikken herskede på vigtige sam-
fundsmæssige områder. Det var i perioden fra Grundloven af 1849 og specielt 1866 og frem 
til systemskiftet i 1901, hvor kvinders, arbejderes og bønders sociale og politiske rettigheder, 
blev til anti-politik. 
 
I årene før systemskiftet gik en langvarig proces, der handlede om folkets ret til ikke blot at 
vælge sit parlament, men også sin regering. Men dybest set drejede det sig om, hvordan det 
fremvoksende industrisamfunds parter skulle integreres politisk og hvordan det skulle under-
lægges politisk kontrol. 
 
Efter systemskiftet skete omfattende reformer, og der opstod et fireparti-system, der fra 1916 
til 1973 havde fuldstændig enerådende indflydelse på dansk politik. (I en periode var der 
også Retsforbundet og i 1960 kom Socialistisk Folkeparti i Folketinget). 
 
Det afgørende ved systemskiftet var, at det bragte orden på en række vigtige forhold og 
gjorde regeringen legitim, i og med at partisystemet sikrede den folkelige deltagelse i demo-
kratiet og gjorde alle til borgere. 
Det skabte et samlende princip om den fælles nationale interesse og den særlige danske 
model til at afbalancere partierne, som delte befolkningen efter anskuelser. Det definerede 
en plads og en rolle for Danmark i den nye imperialistiske verdensorden. 
 
På disse felter står det dårligt til i dag. I korthed er det problemerne omkring legitimitet, folke-
lig deltagelse, rollen som borger, de samlende principper og Danmarks plads i den nye ver-
densorden, som er baggrunden for den anti-politik, der hersker i dag. Det er det bogen hand-
ler om. 
 
Kap. 2. Anomali (hvad der afviger fra det regelrette) 
 
Systemskiftet betød, at man begyndte at løse de politiske problemer på en ny måde. Det 
gamle system havde bygget på, at man udelukkede mange fra politisk deltagelse. I det nye 
system lukkede man så mange som muligt ind. Den nye sociale kontrakt havde tre vigtige 
punkter:  
 

• Gensidig anerkendelse af de sociale parter 

• Politisk inklusion (medinddragelse) - dvs. involvering og integration af alle parter 

• Knæsættelse at et princip om, at man skulle vælge løsninger alle fandt rimelige 
 
Begrebet "rimelighed" skal forstås som værende kendetegnet ved viljen til at samarbejde 
med andre på betingelser, der er acceptable for alle. 
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At noget er rimeligt, er ikke ensbetydende med at det er rationelt. Anker Jørgensens politik 
blev opfatte som rimelig af de fleste, men fagøkonomisk var den irrationel. Poul Nyrups poli-
tik var ud fra faglige vurderinger rationel, men blev - med efterlønsreformen som et markant 
eksempel - af mange opfattet som urimelig. 
 
En konklusion kan være, at i dansk politik er det mangelen på rimelighed der koster stem-
mer, mens mangel på rationalitet ikke har den store betydning. 
 
En ny formel 
 
Systemskiftet 1901 havde karakter af en ny formel for dansk politik. Det har haft uvurderlig 
positiv betydning - specielt efter traditionen med brede politiske forlig fra 1933. 
Det politiske skifte bevirkede at de tidligere problemer (anomalier) forsvandt. Man gik fra et 
system, hvor både regeringen og de provisoriske love (under Estrup 1875 - 1894) var illegi-
time, til et system, hvor såvel regering som love blev fuldstændig legitime. 
 
Med det såkaldte fireparti-system havde alle væsentlige grupper i samfundet opnået politisk 
selvbevidsthed og politisk repræsentation i Folketinget. Den enkelte kunne fortolke sit eget liv 
i en kollektiv sammenhæng - partiet, og den enkeltes holdninger kunne udtrykkes i en kollek-
tiv politisk vilje. 
 
Gennem de folkelige partier og den generelle anerkendelse af, at alle havde ret til politisk 
deltagelse, opstod en forestilling om, at hver enkelt burde, hvis ikke deltage i politik, så 
stemme ved valgene. Som et ideal var denne medborgerlige vælger ikke blot forpligtet til at 
mele sin egen kage, men skulle samtidig tænke på hele samfundets vel og derved optræde 
rimeligt. 
 
Dette kunne lade sig gøre, fordi der i Danmark var opstået en forholdsvis velfungerende poli-
tisk offentlighed, der virkede på den måde, at hvert parti på regionalt eller lokalt plan havde 
sin egen avis. Der blev den fælles virkelighed refereret for alle og blev fortolket ud fra det 
enkelte partis ståsted og anskuelser på en skala fra venstre til højre. 
 
Det har vi ikke i dag, så samfundslivet er ikke delt efter anskuelser, som det var idealet efter 
systemskiftet. 
 
Den form for politikopfattelse, der blev gængs efter 1901, har vist sin styrke og berettigelse i 
mange år. Problemet i dag er imidlertid, at den virkelighed, som politikken tidligere blev dre-
vet i, ikke eksisterer længere. Derfor er de politiske idealer fra systemskiftets tid begyndt at 
give flere og flere problemer i nutidens politiske virkelighed.  
 
Der er mistillid til det politiske system samtidig med det paradoksale, at vælgerne - med stor 
valgdeltagelse - i det store og hele vælger de samme politikere gang på gang. 
De enkelte partiers positioner virker også mærkværdig med en venstrefløj, der bliver mere og 
mere konservativ, mens et parti som Venstre, der historisk har repræsenteret traditionen, går 
ind for forandringer. På højrefløjen opleves Dansk Folkeparti som dybt bekymret for vel-
færdsstatens udvikling, mens de anbefaler en politisk linje, som med sikkerhed vil føre til 
nedgang i produktionen, og dermed tab af velfærd. Man oplever et liberalt parti, der går til 
valg på et socialdemokratisk program. 
 
De politiske partiers medlemstal har være støt faldende siden 1960´erne uden at det på no-
gen måde er kommet til udtryk gennem faldende valgdeltagelse. Vælgerne er altså interes-
seret i politik, men ikke i partierne. 
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En væsentlig grund til dette kan være, at samfundet ikke længere består af stabile klasser 
med dertil hørende klassebevidsthed. I stedet består det af statusgrupper, der for det overve-
jende flertals vedkommende hører til inden for den brede middelklasse. 
Klassebevidstheden er gået i opløsning, og det bliver mere nærliggende for den enkelte væl-
ger at tage politisk stilling fra sag til sag. 
 
Spørgsmålet om højre- eller venstreorientering er blevet opløst i flere politiske dimensioner. I 
dansk politik kan man nu se, for det første en klassisk opdeling i venstre- og højreorientering 
på spørgsmål om statens rolle i samfundslivet, fordelingspolitikken og den generelle balance 
imellem borgernes frihed og lighed.  
For det andet ses en række partier, som har taget udgangspunkt i hverdagslivet og sat pro-
blemer fra dette område på dagsordenen. Eksempler: skatter på bolig, bil, lov og orden.  
Disse partier kan kaldes populistiske i den forstand at deres hovedsigte er at skabe en følel-
se af identitet i vælgerkorpset ved at etablere en firkantet modstilling mellem "os" og "dem". 
 
Resultatet har været at dansk politik siden 1970´erne har været en blanding og afvejning af 
klassiske højre-venstre-temaer med moderne identitetspolitiske temaer i venstre- og højre-
populistiske varianter. 
 
Systemskiftet byggede på en velbegrundet forestilling om den borgerlige offentlighed. Lige-
som partierne udgjorde systemer, hvis fællesskab den enkelte kunne føle sig hjemme i, ud-
gjorde den borgerlige offentlighed et system, der gjorde partierne til medlem af et fælles pro-
jekt: opbygningen af Danmark. 
 
Dette system virkede indtil i slutningen af 1950´erne, men gik så i hurtig opløsning. Den mo-
derne presse holdt op med at orientere sig efter partiernes meninger, og resultatet er, at dan-
skerne ikke længere drøfter de samme anliggender fra forskellige perspektiver. 
Der er ingen tvivl om, at den klassiske offentligheds opløsning spiller en væsentlig rolle i den 
løsere sammenkobling - og dermed faldende solidaritet - imellem samfundets forskellige 
grupperinger. 
Når de forskellige sociale grupperinger ikke længere behøver at orientere sig imod det sam-
me danske samtalerum, og når partierne samtidig får en ny vælgerbase, bliver den sociale 
kontrakt brudt.  
Den mest ressourcestærke del af middelklassen diskuterer med sig selv og hinanden i de tre 
store morgenavisers lukkede kredsløb, mens den mindre ressourcestærke del - den tidligere 
arbejderklasse - diskuterer i de lige så lukkede kredsløb Ekstra Bladet og BT. 
 
Den sidste præmis fra systemskiftet der er bristet, er forestillingen om den selvbestemmende 
borger, der handler politisk ud fra sin oplyste egeninteresse. 
Nogle hævder, at vælgerne grundlæggende handler fornuftigt, mens andre mener, at væl-
gerne handler under indflydelse af alle mulige (tilfældige) forestillinger. 
Det mest sandsynlige er, at hvor folk sagtens kan finde ud af at realisere deres egen tilvæ-
relse og dagligliv, føler de fremmedhed, når det gælder politik, hvor de er blevet opdraget til 
at den mest effektive måde til at få ydelser ud af velfærdssystemet er at præsentere sig selv 
som offer. For de fleste er det ikke evnen til selvforvaltning, der er problemet. Det er først og 
fremmest viljen. 
 
 
Kap. 3 Politik i netværkssamfundet 
 
Hvor en central politisk dagsorden på systemskiftets tid var at bekæmpe de sociale følger af 
knaphed, er en lige så central dagsorden i dag at bekæmpe følgerne af overflod. 
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Hvor det dengang var sult og underernæring der prægede de underpriviligerede, er det i dag 
livsstilssygdomme, der har at gøre med overflod. 
 
Samtidig har grænserne mellem det politiske og det private ændret sig. Det forventes i dag af 
politikerne, at de tager sig af en række problemer man for 100 år siden betragtede som pri-
vate. Hvem skal passe børnene? Hvem skal opdrage dem? Hvad skal vi spise og drikke? 
Dette markerer et skift i den politiske dagsorden, der i dag vedrører de fleste livsområder.  
 
Hvad er netværkssamfundet? 
 
De fundamentale social-økonomiske vilkår, som i dag er gældende for Danmark, kan udtryk-
kes ved det, man kalder netværkssamfundet. 
Navnet skyldes både at det bygger på computernetværk og på, at virksomheder og institutio-
ner går mere og mere over til flade netværk som organisationsform. 
Netværkssamfundet er grundlæggende kapitalistisk, men basen under det er ikke energi og 
råstoffer, men forskning og udvikling. 
 
Det er ikke nok blot at kunne producere de samme produkter til lavere og lavere pris pr. styk, 
økonomien bygger på løbende fornyelse af produkter og serviceydelser. 
Bureaukratiet, der var den fremherskende organisationsform i industrisamfundet, er ikke 
særlig velegnet til at skabe fornyelse.  
Udvikling af nye produkter sker oftest i tværfaglige projektgrupper, hvor arbejdet bygger på 
kompetence og ikke på rang. 
Den traditionelle industriproduktion fortsætter, men med færre ansatte, eller også flytter den 
til et nyligt industrialiseret land, f.eks. et østland. 
 
Betragtningerne om netværkssamfundet er udtryk for en generel tendens. Hvor meget det er 
slået igennem i forskellige lokalområder i Danmark, er meget forskelligt. I lokalområder eksi-
sterer netværkssamfundets produktionsmetoder side om side med mere eller mindre traditi-
onel industriproduktion. 
 
Denne netværksproduktion har eller vil få drastiske konsekvenser, bl.a. for strukturen på det 
danske arbejdsmarked. 
Der opstår nye normer for arbejdet, for dets udførelse, for den fælles organisering af arbejdet 
og arbejdskraften på en arbejdsplads, for det tidspunkt på døgnet den enkelte netværksar-
bejder arbejder på. Kort sagt er der tale om stigende fleksibilitet i udførelsen af arbejdet. 
 
Dagligliv i netværkssamfundet 
 
Det er omdiskuteret, hvor kraftigt denne fleksibilitet er slået igennem i Danmark, men under 
alle omstændigheder må man betragte det som en kendsgerning, at netværkssamfundet i sig 
rummer en række tendenser til opløsning eller forandring af de sociale institutioner, der ken-
des fra det hidtidige moderne samfund. 
 
Netværkssamfundet har dramatiske menneskelige konsekvenser, idet de traditionelle kilder 
til personlig identitet svækkes. Det drejer sig specielt om arbejde og familie, der for begges 
vedkommende undergår kraftige forandringer i disse år. 
 
Også nationalstatens ændrede status truer identitetsfølelsen. Danmarks nuværende stærke 
og positive internationale stilling skyldes, at vor politik siden 1864 har gået ud på at afgive 
national suverænitet. Denne omstændighed er normalt tabu på grund af 150 års hyggelig 
propaganda for den danske nationalisme, så flertallet af danskere tror derfor stadig, at Dan-
mark er suverænt i klassisk forstand. 
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Når ens nedarvede forestillinger på få år bliver udsat for voldsomme påvirkninger i form af 
økonomiske, politisk, familiære ændringer kan det give anledning til at den enkelte kan føle 
sig afkoblet af det omgivende samfund.  
Set i det perspektiv er der ikke noget mærkeligt i at mange reagerer på netværkssamfundet 
med en retningsløs angst og bitterhed, som kun finder udtryk i en grundstemning af person-
ligt ubehag samt lejlighedsvise protestaktioner ved valg og folkeafstemninger 
 
Der er to hovedlinjer i debatten om, hvordan netværkssamfundet kan politiseres. 
Det første spørgsmål er, om netværkssamfundet overhovedet eksisterer. Det andet spørgs-
mål er, om globaliseringen er god eller ond. 
En lang diskussion kan udmunde i en konstatering af, at i det omfang netværkssamfundet 
eksisterer, så er det først og fremmest anderledes end det samfund vi kender fra de foregå-
ende 10-20 år. 
 
Med hensyn til globalisering bør man tage det positive udgangspunkt, at når det gælder ud-
vikling af ny global teknologi, så betyder de teknologiske landvindinger, bl.a. inden for bio-
teknologi og genforskning, at verdenssamfundet kommer i nærheden af praktiske løsninger i 
forhold til befolkningstilvæksten, sultproblemer og bekæmpelse af fattigdom. 
 
På den anden side må man tage et negativt udgangspunkt, når det gælder magtaspektet. 
Indtil videre er globaliseringen ikke blevet forvaltet politisk på en måde, der giver anledning til 
begejstring eller håb. 
 
Den hidtidige politisering af netværkssamfundet 
 
Foreløbig er politiseringen af netværkssamfundet forløbet i to spor. For det første risikopoli-
tikken, som det i et vist omfang er lykkedes at integrere i den klassiske politik. Det har bl.a. 
givet positive resultater på trafikområdet. 
Risikopolitikken falder ind under det ene af netværkssamfundets politiske temaet, nemlig "jeg 
er bange". Den udgør i dag en vigtig drivkraft i den måde det klassiske politiske system ar-
bejder på. 
 
Anderledes kritisk står det til, når det gælder det andet tema i netværkssamfundet: "hvem er 
jeg?". Identitet tegner til at blive det helt store politiske stridsspørgsmål i årene fremover. 
 
Når det drejer sig om identitet kan man skelne mellem tre former. Den legitimerende identi-
tet er udtryk for at statsmagten søger at opnå legitimitet gennem en fælles identitet der om-
fatter alle klasser i samfundet. Den danske nationalstat er et perfekt eksempel på denne type 
identitet. 
 
En anden identitetsform er projektidentitet. Gennem et fælles projekt, der virkeliggøres gen-
nem politisk kamp, skabes en fælles identitet for alle, der kan tilslutte sig. Et eksempel er 
dannelsen af staten Israel. Et mindre militant eksempel kunne være den økologiske bevæ-
gelse. 
 
Den tredje form kaldes modstandsidentiteten. Der er tale om en identitetsform der tager 
udgangspunkt i social udelukkelse og som kan opfattes som en måde, hvorpå en gruppe kan 
håndtere sin indbildte eller faktiske undertrykkelse.  
Et eksempel kan være religiøs fundamentalisme, men det kan også være en diffus modstand 
imod samfundets forandringer. Det afgørende er, at vrede, bitterhed og undertiden had er de 
politiske drivkræfter i modstandsidentiteten. 
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Den nationale modstandsidentitet er klart den mest rabiate. Den bygger på en forestilling om 
den folkelige dansker, der er offer for en fædrelandsløs elite af teknokrater og bureaukrater, 
der anser den folkelige dansker som en trussel mod deres projekt, som går ud på at afvikle 
Danmark som selvstændig stat. 
 
Danskhed som modstandsidentitet finder man primært i Dansk Folkeparti, men omkring alle 
EF/EU afstemninger siden1972 har man også fundet træk af den på venstrefløjen.  
Her har man rendyrket den offerrolle, som nederlaget i 1864 har givet næring til. Skurken er 
ikke længere preusserne og østrigerne, men kyniske eurokrater. Er man venstreorienteret er 
der tilsat en knivspids lede kapitalister. 
 
Danskhed som projektidentitet finder man i højskolebevægelsen og dens indflydelse på Det 
Radikale Venstres kulturpolitik. 
 
Det afgørende interessante er, at hvor den legitimerende identitet tjener til at samle befolk-
ningen, tjener modstandsidentiteten så afgjort til at splitte den. 
 
Identitet er således et helt afgørende politisk tema i netværkssamfundet. Identitetspolitikken 
hverken kan eller skal man undgå. Til gengæld er der behov for at den reformeres, så den 
kan fungere sammen med den helt nødvendige realpolitik, der er drivkraften i at frembringe 
praktiske løsninger på de politiske udfordringer i netværkssamfundet. 
 
Dansk politik er i dag domineret af tre identitetsmodeller på en og samme tid. Projekt- og 
modstandsidentiteten er drivkraften i splittelsen på EU-spørgsmålet og indvandringsspørgs-
målet, mens legitimitetsidentiteten er drivkraften i den manglende vilje til at drøfte den dan-
ske models fordele og ulemper sammenlignet med andre samfundsmodeller. 
 
I alle partier trives to, og i nogle tilfælde alle tre, identitetsformer. Uden et nyt systemskifte er 
der ingen udsigt til løsning af afgørende politiske problemer, når identitetspolitik er indblan-
det. 
 
 
Kap 4. Al magt til folket 
 
Systemskiftet i 1901 betød, at der blev skabt rammer for en samfundsmæssig samtale, der i 
sidste ende var i stand til at skabe konklusioner med opbakning i befolkningen. 
 
Systemskiftet byggede bl.a. på en kollektiv forestilling om fremgang for alle. Og på trods af 
økonomisk krise, et par verdenskrige og arbejdsløshed i første halvdel af forrige århundrede, 
så lykkedes det at skabe et system, der kunne håndtere krise og alligevel skabe løsninger 
der betød fremgang. 
 
I dag kan det politiske system ikke håndtere, at det går godt. Milliarderne fordeles ved finans-
lovsforhandlinger og overenskomstforhandlinger uden at nogen kaster en brosten. Sådanne 
reaktioner forbeholdes identitetspolitiske spørgsmål som anti-globalisering, anti-EU, mv. 
 
I øjeblikket færdes det politiske system i nødvendighedens realpolitiske rige, mens befolk-
ningen færdes i identitetspolitikkens følelsesrige, fordi man ikke evner at tage fælles diskus-
sioner, men udvikler sin egen logik. 
Når traditionen forsvinden undergraves de roller, der hører sammen med traditionen. Hvor 
det langt op i forrige århundrede gav folk identitet at tilhøre en bestemt gruppe, så er det i 
dag nærmest en fornærmelse at fortælle folk, at de tilhører en bestemt gruppe. 
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Resultatet er, at der dukker en række nye spørgsmål op på den politiske dagsorden. Hvor 
man tidligere stredes om den rette balance mellem frihed og lighed, handler politik i dag om 
identitet (dansk eller ej?), tryghed (indsatsen over for den vold der ikke stiger), miljø og føde-
varer, familier, osv. Det er disse emner, der mobiliserer befolkningens følelser og kan koste 
en regering det politiske liv. 
 
Det politiske system i Danmark er indrettet på at repræsentere sociale klasser, der knap nok 
eksisterer længere. Det er evnen til at politisere det moderne livs problemer og give dem en 
fælles form, der for øjeblikket mangler. 
 
De folkevalgte har stjålet demokratiet 
 
Den politiske krise betyder, at store dele af befolkningen accepterer forestillingen om, at en 
udemokratisk elite - politikerne - har stjålet demokratiet fra folket. Det er dybt alvorligt, fordi 
det er udtryk for, at en del af befolkningen har forkastet selve forestillingen om det repræsen-
tative demokrati. 
Hele processen omkring EF/EU debatterne siden 1972 er også et eksempel på, at politikerne 
har svigtet i deres rolle som bærere af den samfundsmæssige samtale. Resultatet er at EU-
politikken er blevet en øm byld for alle, og det politiske system krabber sidelæns i det  lønlige 
håb, at ingen vil støde ind i europapolitikken så det gør ondt. 
 
Det repræsentative demokrati bygger på eksistensen af en samfundsmæssig samtale i et 
offentligt rum. En samtale der via udveksling af synspunkter, argumenter, analyser og fakta, 
kan understøtte beslutninger og demokratiske valg. 
Det kræver at befolkningen - som den gør i dag vedrørende den økonomiske politik - accep-
terer, at spillerummet for politisk uenighed er defineret ved at alle de forskellige holdninger 
grundlæggende bør være rationelle. 
 
Ser man på hele debatten om EU, så er det hævet over enhver diskussion, at velfærd ska-
bes i de forskellige lande via afgivelse af suverænitet til fordel for et udvidet samarbejde, så-
vel politisk som økonomisk. Hele ideen er at få indflydelse på den europæiske udvikling - 
inklusive de to tidligere krigsmagter Tysklands og Frankrigs økonomiske politik - frem for at vi 
kun har indflydelse på, hvad der sker inden for Danmarks grænser.  
 
Den samfundsmæssige samtale er kommet i krise, eksempelvis fordi ja-politikerne i EU 
spørgsmål har forsømt at tage den besværlige, men nødvendige diskussion med borgerne i 
det offentlige rum af angst for at borgerne underkender dem f.eks. ved en folkeafstemning. 
 
Folkeafstemninger producerer konflikt 
 
Det er også et krisetegn for det gamle politiske system, at der indtil nu har været seks folke-
afstemninger om EF/EU. Det må ses som et svigt af politikerne, at stikke "hovedet i buske" 
og fraskrive sig sine repræsentative forpligtelser ved at lægge EU spørgsmålene ud til det 
direkte demokrati. På denne måde forringer man den offentlige samtale og muligheden for at 
finde koncensusløsninger alle kan tilslutte sig, da folkeafstemninger er kendetegnet ved kun 
at kunne give ét svar, nemlig ja eller nej. Og et sådant svar er det efterfølgende umuligt at 
udlede noget rationelt af. 
 
Lærestregs-demokratiet 
 
Når det direkte demokrati overtager det repræsentative demokrati ændres rammen for den 
demokratiske samtale. Så bliver lærestregen en lige så gyldig demokratisk samtaleform 
som det rationelle argument. 
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Lærestregen bygger på en antagelse om, at man kan gennemføre forandringer ved at "ryste" 
systemer og kaste grus i maskineriet. Det kan være svært at tro på, at man bedst påvirker 
samfundsudviklingen ved at give systemet en begmand. Men hvis der er en grundlæggende 
mistillid til de valgte politikere, kan lærestregen være den eneste proteststemme man har 
tilbage, hvis den folkevalgte regering tilbyder folkeafstemninger frem for politisk ledelse. 
 
Klassisk politik og moderne politik 
 
Det er ikke et helt enkelt spørgsmål, hvordan man afbalancerer det klassiske politiske sy-
stem og de nye politiske strømninger i netværkssamfundet, der har følelser som drivkraft. 
I Danmark har man forsøgt sig med teknokratiske løsninger på befolkningens mere eller min-
dre diffuse bekymringer på det risikopolitiske område, og man har nedsat Det Etiske Råd, 
der beskæftiger sig med følelsesmæssige spørgsmål. 
 
Når det er nødvendigt at gennemføre et nyt systemskifte, hænger det sammen med mulig-
hederne for at reformere det politiske system og muligheden for at håndtere udviklingen af 
netværkssamfundet ved at føre de nye politiske strømninger ind i det repræsentative system 
og dermed ophæve splittelsen i den øjeblikkelige politiske struktur. 
 
Er det nok at høre græsset gro? 
 
Et alternativ er fremkomsten af græsrodsbevægelser, hvor der er en mulighed for direkte 
deltagelse uden at princippet om repræsentativt demokrati sættes over styr. Med eksempler 
som atommarcherne, miljøbevægelserne, fredsbevægelser har mange politisk interesserede 
mennesker set græsrodsbevægelserne som det politiske fænomen, der kunne kompensere 
for det demokratiske underskud i et topstyret repræsentativt demokrati. 
Græsrodsbevægelserne har vist at de kan engagere mennesker i politisk aktivitet, noget de 
politiske partier har svært ved. På den måde virker græsrodsbevægelser som en ny politisk 
organisationsform, der kompenserer for de politiske partiers tilbagegang. 
Den såkaldte gammel-politik er blevet suppleret med den såkaldte ny-politik. 
 
En af de mest løfterige græsrodsorganiseringer har været den økologiske bevægelse. Det 
der adskiller den fra bevægelser, der dyrker modstandsidentiteten, er, at den er for mange 
ting. Den er for at drive landbrug uden brug af pesticider og unaturlige tilsætningsstoffer og 
den er for forskning og udvikling af anderledes dyrknings-, forarbejdnings- og produktionsme-
toder. 
Et andet eksempel på et konstruktivt samarbejde mellem græsrodsorganisering og systemet 
er forsøgspuljen De Sociale Udviklingsmidler (SUM midlerne). 
Fælles for økologibevægelsen og SUM-aktiviteterne er, at de bygger på mennesker, der er 
ildsjæle, fordi de har et projekt. Succeskriteriet for deres engagement er at forandre verden 
gennem konkrete og synlige alternativer. 
 
Projektgræsrod eller modstandsgræsrod 
 
I modsætning til projektgræsrødderne har den anden hovedgruppe af græsrødder - mod-
standsgræsrødderne - ingen løsning i sigte. Karakteristisk for modstandsidentiteten er, at 
man gør oprør mod den globale virkelighed og ønsker sig tilbage til den lokale og nære til-
knytning. Hvor projektgræsrødderne kan give et konstruktivt bidrag til at føde systemet med 
nye ideer at organisere sig og arbejde på, så understøtter modstandsgræsrødderne en følel-
se af afmagt. 
På den måde skaber de selv den afmagt, de mener de er med til at afhjælpe. 
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Til modstandsgræsrøddernes karakter hører, at de har brug for gode fjender, som de kan 
hade af et rent hjerte. Og når man kan hade "den onde" bliver man selv et godt menneske. 
Modstandsgræsrødderne er drevet af negativ energi og moralsk medværdfølelse. 
 
En meget vigtig forskel på modstandsgræsrodsbevægelser og klassiske politiske bevægel-
ser er, at sådanne græsrodsbevægelser altid sammenvæver det rent politiske skema 
enig/uenig med det moralske skema god/ond. 
Stabiliteten - og dermed produktiviteten - i et klassisk politisk system bygger på, at man in-
den for afgrænsede, men væsentlige områder kan forsone parter, som er fundamentalt ueni-
ge. Denne forsoning finder sted, fordi alle deltagerne i den politiske samtale besinder sig på 
respekt, rimelighed og gensidighed. 
En sådan stabilitet har modstandsgræsrødderne svært ved at bidrage til, alene af den grund 
at de bygger på had til den politiske modstander. 
 
Moderne politik ind i den klassiske politik 
 
Problemet er i bund og grund modsætningen imellem identitetspolitik og realpolitik. 
Identitetspolitikken løser ingen reelle problemer, men har en vis tilbøjelighed til at bidrage til 
anti-politikken. 
 
Spørgsmålet er, hvordan man får repolitiseret velfærdspolitikken, så borgerne inddrages i 
den vigtige diskussion om prioritering. 
Eksempelvis skal man i stedet for at sige: Vi vil have mere til alle, kunne diskutere: Hvad er 
den rigtige fordeling til alle. 
 
For at repolitisere vigtige spørgsmål kan man hente inspiration i netværkssamfundets nye 
politiske felter.  
 
Et nyt systemskifte bør skabe overensstemmelse mellem gammel-politik og ny-politik. 
NGO´er, hverdagslivet og identitetspolitikken bør trækkes ind i den klassiske fordelingspoli-
tik. Det vil give idérigdom til gammel-politikken og samtidig inddrage langt flere mennesker, 
der i øjeblikket identificerer sig som alternative til systemet. 
 
 
Kap. 5 De andre er en plage 
 
Der er mange modsætninger mellem politiske ønsker og så den strategi, folk følger i deres 
dagligdag 
Mange ønsker bedre miljø og mere sikker trafik og kører alligevel deres børn til skole og dem 
selv på arbejde, som et eksempel. Det kan være svært at få det personlige og samfunds-
mæssige engagement til at gå op i en højere enhed. 
 
Systemskiftet var udtryk for en ny formel for, hvordan det enkelte menneske bedst kunne 
blive medlem af det politiske system. Formlen var de moderne partier og en forholdsvis vel-
fungerende medborgerlig og national offentlighed, der i de første mange år blev holdt oppe af 
fire-blad systemet. Dette system virker ikke længere tilfredsstillende.  
 
Problemet er, at der ikke længere findes et omfattende system der for det første gør det en-
kelte menneske til medlem af en social gruppe, for det andet gør disse grupper til dele af et 
overordnet system, hverken inden for politik eller inden for andre livsområder. 
Balancen, tilvejebragt ved systemskiftet, mellem et delende princip - partierne - og et sam-
lende princip - den nationale interesse - findes ikke længere. 
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Der er faldende solidaritet med det, der samler - nationalstaten Danmark. Det ses bl.a. på at 
befolkningen ignorerer dele af skattelovene og færdselsloven. Det udelukker ikke, at solidari-
teten vokser inden for de enkelte undergrupper. 
Når balancen mellem det delende og det samlende princip forskubbes til fordel for det delen-
de, bidrager det til følelsen af, at politiske afgørelser ikke længere er legitime. 
 
Den store og den lille historie 
 
At få det individuelle og det kollektive til at gå op i en højere enhed, er værd at stræbe efter. 
Forudsætningerne for at det kan lykkes, er tilstedeværelsen af det, der i fagsprog kaldes et 
integrativt system. Med dette menes et system der kobler succeskriterier for systemet sam-
men med succeskriterier for det enkelte menneske, der er med i systemet. Som eksempel 
kan man tænke på et fodboldhold som et system af individer, der optræder over for hinanden 
og modstanderne efter bestemte regler. 
 
Hvor godt eller skidt mennesker i et samfund har det, afhænger i væsentlig grad af, om de 
har adgang til integrative systemer. Hvor godt selve samfundet fungerer, afhænger af hvor-
dan de enkelte systemer spiller sammen i den store helhed. 
Problemer i samfundet kan være udtryk for at samfundets integrative systemer ikke spiller for 
godt sammen. 
 
Der har altid eksisteret integrative systemer. I industrisamfundet var de vigtigste: nationalsta-
ten, den sociale klasse, partiet, markedet og det civile samfund. 
Problemet med partierne er, at de som integrative systemer hviler på et sæt af forudsætnin-
ger som er bristet. Den manglende forankring i en bestemt klasse betyder, at det bliver van-
skeligt for partierne at opstille fælles visioner og mål som fænger og begejstrer hos den en-
kelte. 
 
Den manglende fælles offentlighed betyder at partierne kommer til at mangle en kollektiv 
sammenhæng, som alle kan indgå i. Der er ikke længere, som efter systemskiftet, enighed 
om et fælles stort projekt: opbygningen af Danmark. 
 
Den enkelte borger ser ikke længere sig selv som deltager i et projekt for sin egen sociale 
klasse, der sammen med andre klassers projekter indgår i den store sammenhæng. I stedet 
får man den moderne vælger, som i vidt omfang ser bort fra forbindelsen imellem sit kryds på 
valgdagen og til sammenhængen mellem det politiske systems indflydelse på samme bor-
gers dagligdag. Forbindelsen mellem den enkeltes mål og systemets mål brister. 
 
Resultatet på langt sigt er, at den nuværende politiske krise resulterer i en krise for selve 
forestillingen om rimelighed. En indstilling om at der skal være rimelighed, tilsiger at beslut-
ninger skal være acceptable for alle. Problemet i dag er, at folk ikke altid oplever politiske 
beslutninger som legitime, at afgørelser føles urimelige.  
 
Hvad skal vi samles om - og hvad skal vi deles om? 
 
Forudsætningen for at man i Danmark igen kan føre en politik der opleves som rimelig, er at 
man gør sig overvejelser over, hvilke delende og samlende principper der har de bedste 
chancer for at genskabe den nødvendige balance. 
 
Der er tre mulige overordnede rammer eller faktorer, der i forening kan være bud på dette: 
staten (her menes ikke den nationalistisk definerede), markedet og det civile samfund. Under 
det sidste falder blandt andet alle mulige frivillige organisationer, partier, foreninger, friskoler, 
højskoler osv. 
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Ingen af de tre kan alene fungere som erstatning for de delende og samlende principper, der 
kom til at fungere efter systemskiftet, men som nu er faldet væk. 
 
En forudsætning er, at folk vil være sammen i fællesskaber, og man bør interessere sig for, 
på hvilke betingelser og under hvilke former folk synes det er fantastisk at være sammen, 
udover det man kan være i partierne. 
En udtømmende liste kan ikke opstilles, men arbejdspladserne er tilsyneladende det sted 
hvor selvrealisering og fælles mål går op i en højere enhed. En andet sted er i netværk, hvor 
man kan have det sjovt og samtidig få en masse nyttig information. 
 
Det er altså væsentligt i politik at studere de former, hvorunder folk vitterligt har lyst til at væ-
re sammen med hinanden. Disse former, f.eks. frivillige grupper og netværksdannelser, bør 
man støtte. Det er her nye tanker, forestillinger og samarbejdsformer opstår og trives i 
sammenhæng med, at udgangspunktet for det moderne menneskes reelle livssituation er 
flertydighed og opsplittede perspektiver i modsætning til partiernes centralperspektiv, hvor 
man som udgangspunkt har et ensidigt billede af menneskets muligheder for at søge den 
personlige lykke. 
 
Hvis man indretter politik på denne måde stiller det langt større krav til det samlende princip 
end klassisk politik gjorde. Og det stiller langt større krav til den politiske proces, der bliver 
langt vigtige end tidligere. Uden en langvarig forhandlings- og diskussionsfase, hvor alle per-
spektiver bringes i spil med hinanden, vil selv den mest rationelle beslutning forekomme 
mange mennesker fuldstændig urimelig. 
 
En afgørende fejl i dagens politik ligger i, at de politiske partier som regel kun betoner en 
eller to faktorer af de tre tidligere nævnte: staten, markedet, det civile samfund. Sjældent 
eller aldrig (rets)staten, markedet og det civile samfund på samme tid. 
Hvis man er socialdemokrat kan man til nød acceptere markedet. Hvis man er venstremand 
til nød staten og så fremdeles. Men dette er forkert. 
 
Markedet er et utroligt effektivt system til at fordele ressourcer, ingen moderne samfund har 
klaret sig uden et frit marked. På den anden side er det svært at forestille sig et samfund der 
udelukkende bruger markedet som samlende princip. De steder, hvor man har tilnærmet sig 
dette, f.eks. i USA, er resultatet stor ulighed og store forskelle på rige og fattige. 
Det er nødvendigt at afbalancere markedet ved hjælp af både retsstaten og det civile sam-
fund. Retsstaten garanterer den frihed og retfærdighed markedet ikke selv kan levere, og 
garanterer de processer der er nødvendige, for at politiske afgørelser kan forekomme bor-
gerne rimelige. 
Og i det civile samfund finder de processer sted, der integrerer den enkelte i et fællesskab. 
 
Markedet sikrer effektiviteten. Retsstaten sikrer friheden og retfærdigheden. Og det civile 
samfund sikrer glæden over et liv der giver mening. Ingen af delene kan undværes. 
 
Al erfaring viser, at når politik har et lykkeligt udfald, er det fordi det lykkes at finde den rette 
balance mellem de tre faktorer. 
Derfor ville det være bedst for samfundet, hvis den politiske kappestrid om vælgernes gunst 
altid gik på at levere den bedste opskrift på en samlet afbalancering af alle tre faktorer. 
 
 
Kap. 6. Bitter og bange 
 



 14 

I en hvilken som helst dansk provinsby, hvor mødet mellem det klassiske industrisamfunds 
nærhedskultur og netværksamfundets bevægelseskultur altid er mest brutalt, kan vi træffe 
typer som Bjarne og Gert. 
Som arketyper i industrisamfundet er de gifte, midaldrende mænd og produkter af den dan-
ske velfærdsstat. Men de er meget forskellige, Bjarne er bitter, Gert er glad. 
De har begge nydt godt af velstandsfremgangen indtil nu, og målt med deres forfædres må-
lestok, har de ikke noget at brokke sig over. 
 
Men måske er de mange forandringer i de senere år årsag til at mange danskere er både 
bitre og bange. 
Hvis man skal forstå det, skal man spørge til, hvordan det forholder sig med folks identitets-
følelse i dag.  
 
Den politiske identitet 
 
En meget væsentlig grund til at sammenhængen mellem personlig historie, gruppehistorie og 
fælleshistorie ikke længere består, er ændringer i de integrative systemer. I litteratur om em-
net beskrives, hvorledes mennesker i dag ofte har vanskeligt ved at definere deres egen 
identitet. 
Hvor man tidligere kunne definere sig i forhold til socialklasse, parti, arbejde, familie eller 
andet, eksisterer disse "faste" rammer ikke på samme måde længere. Man skal i højere grad 
definere sig ud fra sig selv.  
 
At man nu i højere grad er tvunget til at leve som et selvbestemmende individ, har givet an-
ledning til et problem som vi vil beskrive som den ny fattigdom. Det er ikke blot et økono-
misk problem, men i højere grad et psykologisk, og der er tegn på at (åndelig) fattigdom i 
fremtiden, vil blive knyttet til en eller anden form for opfattelse af personligt nederlag. Samti-
dig ytrer nyfattigdom sig først og fremmest ved en manglende følelse af håb og retning. 
 
Afgørende i denne problematik er, at moderne fattigdom udspringer af en særlig måde at 
indgå i relationer med sin omverden på, en måde der er negativ for alle parter.  
Spørgsmålet er, hvad der vil ske, hvis denne gruppe af nyfattige vokser? Som en forståelig 
protest mod det gennemrationelle netværkssamfund kan man forestille sig, at disse nyfattige 
kaster sig i armene på alle mulige former for irrationalisme og subjektivisme og etablerer en 
modstandsidentitet, hvis væsentligste element er et stort had til alt hvad der smager af ratio-
nalitet. 
 
Løsningen er hverken udelukkelse eller stempling, men bedre politiske processer, der kan 
bidrage til at give de nyfattige det håb og den retning de mangler. 
Uden en ordentlig integration af alle sociale grupper i det politiske liv, er det umuligt at sætte 
ind med oplysning over for den massive anti-oplysning der fejer hen over landet i form af 
dyrkelse af det alternative og kronisk mistillid over for al sagkundskab. 
 
Forklaringen på at Bjarne er bitter og Gert er glad er, at Bjarne føler sin identitet truet og at 
han har svært ved at se sig selv som et selvbestemmende individ. Gert føler ikke sin identitet 
angrebet på samme måde og føler han bestemmer over væsentlige dele af sit liv. 
 
En vigtig forskel på de to ligger sikkert i, at Bjarne føler sig som offer for udviklingen, mens 
Gert føler han har kontrol over tingene. 
Den mest sandsynlige forklaring ligger i spørgsmålet om integrative systemer. Hvis man er 
medlem af et velfungerende integrativt system er det mindre sandsynligt at man udpeger sig 
selv som offer end hvis man ikke er. 
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Hvis den bitre Bjarne skal fortælle sin egen lille historie på en måde der giver mening, er han 
nødvendigvis nødt til at fortælle en stor historie, hvor hele det officielle Danmark er skurk. For 
valgte han at fortælle en historie hvor det officielle Danmark var helt, var der ikke plads til 
den lille historie om Bjarne som offer. 
 
Når Gert kan fortælle en god historie om sig selv, der er i stand til at flette sig ind i en god 
historie om byen, egnen og landet, er det fordi han er inkluderet i et eller andet fællesskab, 
der giver identitet og mening for ham. 
 
 
Kap. 7 Der er et yndigt land 
 
(NB. Dette kapitel er en lang, og synes jeg, fornuftig argumentation for, at begrebet "national 
suverænitet" ikke har bragt noget godt med sig i Europa, idet hævdelsen af dette begreb har 
betydet, at de store lande har brugt militær magt mod hinanden og de små lande. Ved at 
afgive national suverænitet, har man fået indført ret fremfor magt, hvilket er kommet alle til 
gode. Jeg går let hen over kapitlet, også fordi det ikke bringer så meget vi kan bruge i lokal-
politik.) 
 
De danske nationalsanges billeder af Danmark, præger de fleste danskeres forestilling om 
Danmark. Billedet ser ud som det, der præsenteres i turistbrochurer og postkort fra sommer-
ferier. 
Sammenholdt med at danskerne ser en tæt sammenhæng mellem Danmarks nationale su-
verænitet og vores opfattelse af demokrati og Grundloven, er dette billede dog langt fra i 
overensstemmelse med den faktiske historiske udvikling. 
 
Set historisk blev begrebet suverænitet først accepteret i Europa efter Trediveårskrigen, der 
sluttede i 1648. Den endeløse række af krige, der har været  i Europa siden, viser dog, at de 
store lande lagde mere vægt på deres egen suverænitet end på nabolandenes.  
Med oprettelsen af Røde Kors og accepten af visse spilleregler for krigsførelse, startede de 
europæiske magter en afgivelse af suverænitet, der i vores tid har resulteret i dannelsen af 
FN, International domstol mv.  
USA´s Marshallhjælp til Europa efter 2. verdenskrig skete under accept af afgivelse af øko-
nomisk suverænitet i form af sænkning af de tidligere høje toldsatser. 
 
Meget kort kan man sige, at gensidig afgivelse af suverænitet de europæiske lande imellem 
og accept af at løse fælles stridspunkter gennem fredelige midler, har været medvirkende til, 
at den økonomiske og politiske udvikling har bidraget til et gennemgående demokratisk, fre-
deligt og velstående Vesteuropa set under et. 
 
Danmark var som et mellemstort land i Nordeuropa tidligere med i det europæiske magtspil 
gennem mange år. Først i årene efter nederlaget i 1864 opgav man den klassiske forestilling 
om suverænitet, og uden at nogen kan hævde at danskerne er blevet mindre danske gen-
nem årene, hører vi nu til et af de rigeste lande i verden. 
 
Problemet i dag er, at på trods af den historiske viden, der taler for det modsatte, så er det 
for nogen nærmest blevet en tvangstanke, at suverænitetsafgivelse griber ind i vores person-
lige frihed og velfærd. Set på de historiske kendsgerninger, er det endvidere ret så problema-
tisk, hvis man bliver ved med at sætte lighedstegn mellem suverænitet og demokrati.  
 
Globaliseringen har bragt nye udfordringer for nationalstaterne som de vanskeligt kan løse 
alene inden for staternes grænser. Det skyldes bl.a. at økonomien og pengene til at sikre og 
udvikle velfærd nu bevæger sig uhindret over grænserne. Ved at afgive suverænitet og del-
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tage i et internationalt politisk og økonomisk fællesskab, har man også en mulighed for at få 
del i den globale økonomiske vækst, en mulighed der ikke er til stede i samme grad, hvis 
man prøver at lave snævre nationale løsninger.  
 
For 100 år siden blev samfundets hovedklasser organiseret politisk. Fremtidsbegejstringen 
var fremherskende og et arbejderklasse-slogan opfordrede til, at (industri)arbejderne skulle 
tage skæbnen i egne hænder og sammen med klassefæller i andre lande forandre verden: 
"Arbejdere i alle lande, foren eder!", lød det. 
 
Nu er samfundsklasserne under total opløsning, og blandt mange ("arbejdere") florerer for-
tidsromantikken og forestillingerne om en særlig dansk eller nordisk velfærdsmodel, der (sta-
dig) skulle kunne skaffe velfærd i en verden præget af international, liberalistisk kapitalisme. 
 
Men i en globaliseret verden er svaret ikke at rykke tættere sammen i en nationalistisk præ-
get tankegang om at kunne isolerer sig fra forhold, man føler er svære at overskue og som 
man måske synes truer ens personlige og økonomiske velfærd. Der er brug for effektive in-
ternationale politiske strukturer, der forener befolkninger og nationer på tværs af grænser i et 
fælles arbejde for overordnede fælles målsætninger for bedre miljø og udvikling af alle (eu-
ropæiske) velfærdsmodeller. 
 
 
 
 
 
Kap. 8 Himmel og helvede 
 
Hvis man kan lære noget af historien så er det, at danskerne altid gør det rigtige. Dog først 
når de har prøvet alt muligt andet først. 
Skønt der er træk i udviklingen der ligner Yeats´ forestillinger om helvede, er det ikke sikkert 
det går så galt. Politik er menneskeværk, og står derfor til at ændre. 
 
Men vejene til helvede er let at få øje på:  
 
1. At den politiske vilje i Danmark vælger yderligere marginalisering i forhold til EU. Det truer 
i bedste fald velfærden i Danmark i værste fald hele arbejdet med at etablere en europæisk 
retsorden til afløsning af den magtens orden, der har været gældende lige siden Trediveårs-
krigen. 
 
2. At der ikke kommer nogen reformer af velfærdsstaten. Kravene til velfærdsydelserne vil 
stadig stige, og hvis staten ikke kan honorere disse krav, mister den sin legitimitet. 
 
3. Der er stor fare for at den nuværende skyttegravskrig om indvandringsspørgsmålet fort-
sætter samtidig med, at antallet af danskere i den arbejdsduelige og skattebetalende alder 
rasler ned. 
 
Blandt en af de mere langsomme veje til samme destination kan peges på risikopolitikken. 
Hvis den ikke reformeres vil den fortsætte og føre til en mere og mere symbolsk og følelses-
ladet fordeling af ressourcer til fødevare- og miljøområdet med massive fejlinvesteringer til 
resultat.  
 
Det mærkelige ved den folkevilje, der aftegner sig stadig tydeligere, er dens destruktive ka-
rakter. Man har hørt om ulykkelige mennesker, der forsøger at begå selvmord for at henlede 
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opmærksomheden på deres egen ulykke, men at et helt land skulle gøre noget lignende, 
hører til sjældenhederne. Ikke desto mindre er det svært at tolke folkeviljen anderledes.  
 
For at få hævn over en indre diffus fjende er et flertal af danskerne ved at skade sig selv. 
Såvel udmeldelse af EU, evig fastholdelse af Den Danske Model og fortsat skyttegravskrig 
om indvandringen, vil gå langt hårdere ud over dem, der ønsker at tildele en straf, end over 
dem, det er hensigten at straffe. 
 
Men vi kan påvirke situationen, hvis vi selv vil, og dermed skabe en langt bedre fremtid, end 
den lige for tiden ser ud til at tage form. 
 
Om noget er det læren af systemskiftet 1901, og den lære er fortsat gyldig i dag. 
 
Inden systemskiftet så småt kom i gang i 1880´erne, var Danmark også på vej til helvede. 
Danmarks økonomi var i krise, der manglede strukturreformer af landbruget, der manglede 
hele det kompleks af reformer som var nødvendige for at bringe det fremvoksende industri-
samfund ind på baner, der kunne accepteres af hele befolkningen, der manglede en ordning 
af Danmarks forhold til udlandet. Og samtidig var hele det politiske liv lammet, fordi det byg-
gede på udelukkelse af væsentlige sociale parter.  
 
Anomalierne blomstrede for at legitimere et kongevælde, der ikke kunne løse opgaven at 
skabe fremgang, sammenhængskraft og velstand. 
Stod man midt i alt dette uden at kunne nyde godt af den viden vi har nu, ville disse proble-
mer næppe føles mindre alvorlige end det fremvoksende netværkssamfunds problemer i dag 
forekommer os. 
 
En helvedesvision 
 
De politiske effekter af systemskiftet er forduftet i dag. I skemaet nedenunder ses i forenklet 
form de værste træk ved det nuværende politiske system.  
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og moralsk 
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Ved systemskiftet blev uenigheden mellem de sociale parter gjort produktiv og konstruktiv. I 
dag er uenighederne først og fremmest destruktive, så handlingslammelse, afpolitisering og 
måske selvdestruktion breder sig. 
 
Skemaet forudsætter en revolution, der ikke har fundet sted. Indholdet er vi kommet frem til 
ved at stille spørgsmålet: "Hvad nu hvis?" og svaret er, at alt det der kan gå galt eller ander-
ledes end det rent faktisk er sket, det går galt eller anderledes. Eksempler er, hvad nu hvis 
fundamentalisterne i Socialdemokratiet får magten i partiet? Hvad nu hvis Steen Gade havde 
vundet formandsvalget over Holger K. Nielsen. Hvad nu hvis nyliberalisterne får magten i 
Venstre, osv. Helvedesvisionen fremkommer hvis mange ting går galt samtidig. 
Et grundtræk ved dansk politik i helvedesvarianten er, at den består af en blanding af identi-
tets- og realpolitik. 
De tre identitetspolitiske partier arbejder heller ikke ud fra samme identitetsbegreb. Det Radi-
kale Venstre arbejder med projektidentiteten "det gode menneske", mens både Socialistisk 
Folkeparti og Dansk Folkeparti arbejder med varianter af modstandsidentiteten. 
 
Det korte af det lange er, at identitetspolitikken finder sted i et andet mentalt rum end realpo-
litikken, og identitetspolitikkens kendetegn er, at den stiller sig negativt over for kompromiset. 
Et kompromis bliver fortolket som udsalg af værdier. 
Hvor realpolitikken retter sig imod fællesskabets muligheder for at "gøre noget", så retter 
identitetspolitikken sig imod at "være noget". Derfor er det næsten uundgåeligt, at realpoliti-
kere og identitetspolitikere taler forbi hinanden. 
 
Katastrofen indtræder når realpolitiske partier bruger identitetspartier som støttepartier. Ved 
finanslovsforhandlinger finder der en uforpligtende penge-for-stemmer handel sted. Reelt 
forbliver partierne i hver deres mentale og politiske rum, hvorfra identitetspartiet fører afpres-
ningspolitik over for sin realpolitiske samarbejdspartner.  
 
Intet af dette fører til egentlig politisering af de områder der har politisering behov. Tværtimod 
viser erfaringen, at samarbejdet mellem realpolitikere og identitetspolitikere har en fuldstæn-
dig anti-politiserende effekt, medmindre samarbejdet er forpligtende for alle parter. I det ufor-
pligtende samarbejde bliver de i hver deres rum og noget af det eneste de kan blive enige 
om, er stiltiende at fortrænge problemerne. Det gælder i europapolitikken såvel som i vel-
færdspolitikken og indvandringspolitikken. 
 
Hvor systemskiftet indebar en generel anerkendelse af alle sociale parter inden for rammer-
ne af det repræsentative demokrati, findes der i helvedesvisionen ikke længere noget dansk 
parti som fuldt ud anerkender alle de øvrige partiers ret til at eksistere. 
Når det gælder selve det repræsentative demokratis basisinstitution, Folketinget, arbejder 
både Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti konsekvent på at delegitimere det. 
SF kan ikke acceptere det repræsentative princip på det europapolitiske område, Dansk Fol-
keparti kan hverken acceptere det på europapolitikken eller indvandringspolitikken. 
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Der ses også en splittelse imellem de partier, der grundlæggende accepterer forestillingen 
om det repræsentative og de partier der stiller sig kritisk. I helvedesvisionen ses dette tyde-
ligst hos Dansk Folkeparti, der har en veludviklet procedure for indmeldelse af medlemmer, 
således at de ikke får folk ind, som de ikke bryder sig om. 
 
Med hensyn til de overordnede politiske visioner, knæsatte systemskiftet en almen forestil-
ling om, at borgerne var delte efter anskuelser, men dog med den nationale interesse for øje. 
Helvedesvisionen opererer med et sprængt politisk verdensbillede. Se skemaet. 
 
Det siger sig selv, at ethvert substantielt politisk resultat er en umulighed i dette system. Fol-
ketinget mistænkeliggøres af sine egne medlemmer i SF og DF. Identitetspolitikken bevirker 
at der ses med skepsis på ethvert kompromis, og den primitive betoning af kun at operere 
med ét integrativt system - hvad enten det er staten, markedet eller det civile samfund - fører 
til enkeltsagspolitik. 
 
De mange partier der hylder billedet af offer- og klientmennesket, gør at der ikke kan gen-
nemføres nogen reformer, som bygger på den antagelse, at mennesket er herre over sin 
egen skæbne og i stand til at leve med konsekvenserne af sine egne valg. 
 
Blandt de stærkt medvirkende årsager til helvedesvisionen er, at partierne ikke længere er et 
relevant udtryk for den sociale struktur. I stedet er der opstået nye sociale strukturer, og de 
gamle partier har kun delvist været i stand til at ændre deres programmer og forestillinger 
om, hvem kernevælgerne er. 
I dag har vi et delvist reformeret fireparti-system, der stadig har monopol på regeringsduelig 
realpolitik suppleret med nye partier, der opfanger en del af den sociale dynamik, de gamle 
partier ikke længere evner at opfange. 
 
En himmerigsvision 
 
På systemskiftets tid vidste folk hvilken klasse de selv tilhørte og hvilken klasse alle andre 
tilhørte.  
Det er formentlig et grundvilkår ved netværkssamfundet, at man ikke endegyldigt kan sige, 
hvem de sociale parter er. En sådan bestemmelse forudsætter nemlig, at man kan betragte 
samfundet fra en enkelt vinkel eller et enkelt perspektiv, hvilket næppe lader sig gøre i dag. 
Man må nok lære at leve med at der er en form for ubestemthed i et samfund som det dan-
ske, hvor man kan sige, at der nu er flere centre eller perspektiver at anskue verden ud fra. 
 
Nedenfor viser skemaet himmerigsvisionen, som vi mener den kunne tage sig ud. De gamle 
partier er forsvundet og er afløst af perspektiver (vores navn for partierne), der ikke længere 
forudsætter, at den sociale struktur og den enkeltes skæbne er uløseligt knyttet sammen: 
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Fordi den sociale struktur er svær at bestemme, skal man dog ikke blot lade kaos råde. Poli-
tik havde tidligere en konkret og material forankring i mennesker, der bar samfundsstrukturen 
i form af deres tilhørsforhold til bestemte klasser: bønder, arbejdere osv. 
 
Hvis politik overhovedet skal kunne lade sig gøre i dag, er der brug for nogle nogenlunde 
stabile institutioner, der sætter mennesker i stand til at handle kollektivt.  
Disse strukturer kunne skabes ved at danne nogle nye partier, der ikke længere bør bygge 
på forestillinger om livsvarigt medlemskab. De bør heller ikke længere have som deres for-
udsætning, at den sociale struktur og den enkeltes skæbne er knyttet uløseligt sammen, for 
den tidligere sammenhæng mellem struktur (eller partier) og det enkelte menneske (parti-
medlem) findes ikke længere. 
 
Ideen i himmerigsvisionen er at etablere nogle nye partier (som vi for nemheds skyld stadig 
kalder dem) i stedet for de eksisterende partier - hvor alle forskellige holdninger trives side 
om side - men ikke fører til noget, fordi man lægger låg over debatten.  
I de nye partier kan mennesker samles om de elementer de har som fælles visioner, og her 
kan man identificere sig selv (sit eget livsprojekt) med det nye parti og dets (andre) medlem-
mer. 
 
De nye partier bør nøjes med at udtrykke det helhedsperspektiv på verden, som er mest me-
ningsfuldt fra partiets position. De bør også acceptere, at når folk får et andet perspektiv på 
tilværelsen, så er det også en naturlig sag at skifte til et parti, der udtrykker dette andet per-
spektiv. 
 
Som det ses i skemaet er de gamle partier forsvundet i himmerigsvisionen. Socialdemokrati-
et er blevet delt og den ene del slået sammen med Dansk Folkeparti til Hjemstavnspartiet, 
den anden danner grundstammen i Virtuelt Folkeparti, som også består af dele af Det Ra-
dikale Venstre og Socialistisk Folkeparti samt fritænkere hos Venstre og Det konservative 
Folkeparti. 
Dette nye parti er partiet for den del af middelklassen, der arbejder med vidensarbejde/pro-
duktion af viden 
 
Hovedparten af Socialistisk Folkeparti er slået sammen med Enhedslisten og nogle få soci-
aldemokrater til Nejpartiet. Venstre og Det Konservative Folkeparti er sammen med nogle 
fritænkere fra Det Radikale Venstre blevet til Markedspartiet, mens dele af Det Radikale 
Venstre samt store dele af Kristeligt Folkeparti og Centrum-Demokraterne er slået sammen i 
Moralsk Folkeparti. 
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Fordelen ved dette system er, at partisystemet derved repræsenterer den politiske dimension 
af de mest væsentligste leveformer i netværkssamfundet i dag. Partierne ser på vælgerne 
som mennesker, der har en bestemt måde at leve og opfatte tingene på. På den baggrund 
tilbyder de vælgerne at fortolke den sociale verden, sætte det gode liv til debat og forhandle 
med repræsentanter for de andre partier, der så altså repræsenterer andre måder at leve 
eller at se verden på. 
 
Et vigtigt element i himmerigsvisionen er, at alle partier erkender, at det er for primitivt at tro, 
at man kun kan anskue verden fra én vinkel, som værende den eneste rette til at integrere 
det enkelte menneske i helheden. Alle har derfor indset, at den fornuftige politiske uenighed 
går på, hvordan man i de politiske løsninger afbalancerer staten, markedet og det civile sam-
fund. 
Endvidere har alle partier også indvilget i at bøje sig, hvis der efter grundig og uvildig belys-
ning er et standpunkt, der er ulogisk, selvmodsigende eller i strid med kendsgerningerne. 
 
Det fornuftige i fremtidig politik ligger i at anerkende kendsgerninger og det moralske ligger 
i at give afkald på lovgivning, man ikke selv ville kunne acceptere, såfremt det berørte en 
selv. 
 
Himlen ned på jorden 
 
Mennesket har uanede muligheder for at skabe og forme den fremtid det drømmer om for sig 
selv om andre. Hele det 20. århundrede er én lang historie om, hvordan mennesker i bevæ-
gelser, foreninger, højskoler, andelsbevægelser, græsrodsbevægelser, på arbejdspladser og 
derhjemme har slået sig sammen med ligesindede og derigennem forsøgt at forandre sig 
selv eller verden til noget bedre. 
Ufatteligt meget er lykkedes og er blevet bedre fordi mennesket har taget skæbnen i egen 
hånd. 
 
Yeats´ dommedagsvision er noget vi daglig bliver mindet om i morgenaviser og tv. Og det 
forfærdende er, at det i høj grad er mennesket selv, der er skyld i det. Når udviklingen kan 
forandre sig til det værre, er det typisk på de områder, hvor mennesket giver slip og ikke or-
ker at politisere visionen om det gode liv. 
 
Hvor systemskiftet i høj grad var båret af, at det enkelte menneske integrerede sin egen lille 
historie i samfundets store historie gennem deltagelse i fagforeninger, andelsforeninger, par-
tiforeninger, landboforeninger osv., så endte det enkelte menneske med at deponere sin 
egen historie i de institutioner foreningsdanmark skabte. 
 
Det ny systemskifte vil ændre på den måde hvorpå institutionerne har overtaget den enkeltes 
personlige ansvar og gjort det til et kriterium at være offer, hvis man vil have noget ud af vel-
færdssamfundet. Det vil være en hovedopgave for himmerigsvisionens partier at tilintetgøre 
denne mekanisme, uden at demontere velfærdsstaten. 
 
Det var diagnosen, hvad er så løsningen? 
 
Vi må skuffe de der spørger, den har vi ikke. Og hvordan kunne vi have den? Det afgørende 
er, at der er mange løsninger, hvis vi vel at mærke gider gøre os umage med at pleje den 
politiske samtale. 
 
Ligesom systemskiftet for 100 år siden reelt strakte sig over mange år, vil det ny systemskifte 
have behov for sin tid til politisk bevægelse og diskussion. 
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Himmerigsvisionens partier vil være bedre end nutidens partier til at give en ramme for den 
nødvendige politisering af alle de spørgsmål, der i dag er blevet til ikke-politik. Det skyldes 
ikke mindst, at der er enighed om præmisserne for demokratiets legitimitet: At demokrati må 
bygge på repræsentation og gensidig anerkendelse. Og at de politiske ressourcer er forplig-
tede på rimelighed og visse mindstemål for rationalitet. 
 
Samtidig er der enighed om, at netværkssamfundets systemskifte må bygge på at inkludere 
så mange borgere som muligt. Den lille (personlige) historie og den store (samfundets) skal 
hænge sammen for alle, og det forudsætter en afbalancering af stat, marked og civilsam-
fund. 
 
Et nyt systemskifte 
 
Det måske vigtigste resultat af det ny systemskifte vil være, at vi kan dele os efter anskuel-
ser, og stadig samle os om det væsentligste. 
Ved systemskiftet i 1901 fik vi parlamentarisme. I dag står vi over for at skulle ændre gamle 
politiske strategier, som var indrettet på at løse industrisamfundets problemer, til nye politi-
ske strategier, som kan løse netværkssamfundets. 
Det kræver at vi tør tænke lige så nyt og revolutionerende som de ansvarlige borgere og poli-
tikere gjorde for 100 år siden.  
 
Der er brug for nye politiske visioner, der kan begejstre og give stof til drømme om at man 
kan ændre verden til det bedre. Og der er mange veje at gå. Alt hvad der kræves er at prin-
cippet om gensidig anerkendelse bliver praktiseret med politisk vovemod, handlekraft og 
borgerdyd. Så undgår vi atter en gang Dommedag. 
 
 


