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Demokratiet var aldrig en naturnødvendighed og relationen mellem kapitalisme og demokrati mere
kompleks end ofte antaget. Kapitalisme har historisk været associeret med vidt forskellige
regimeformer, regimer med begrænset valgret, bonapartisme, militærdiktaturer og andre former
for autoritære regimer.[1] Historiske eksempler er her det wilhelminske Tyskland og Det tredje
Rige. Et moderne eksempel er Kina, hvor en variant af kapitalisme er associeret med et autoritært
partidiktatur.
Der var heller ikke nogen direkte lineær forbindelse mellem liberalisme og demokrati.
Liberalismens 16- og 1700 tals teoretikere var ikke demokrater og i det følgende historiske forløb
bekæmpede liberalismen i mange lande den almindelige valgret. Som den danske nationalliberale
leder Orla Lehmann udtalte det i 1860: magten bør ligge hos "de begavede, de dannede, de rige".
En udtalelse der var meget dækkende for den kontinentale liberalismes holdning til spørgsmålet om
demokratisering.[2]
Der var i det hele taget ikke nogen automatisk ’udviklingens vej’ i Europa frem mod kapitalistisk
markedsøkonomi og ’liberalt demokrati’. Udviklingens veje har tværtimod været forskellige i de
forskellige regioner af Europa betinget af de forskellige historiske udgangssituationer og den
særegne karakter af den efterfølgende socioøkonomiske udvikling, stats- og nationsbygningen og
den internationale økonomis og politiks udvikling.[3]
Demokratibegrebet
’Demokratiet’ har herunder også været omtvistet. Der foregik historisk en kamp for og imod
demokrati . Det generelle historien igennem har været at den fattige majoritet pressede på for at få
den magt og indflydelse, der var dem nægtet, og at de besiddende klasser og regerende eliter igen
og igen bekæmpede en sådan magtforskydning . Dette gælder også for den nyere tid. Den borgerlige
opinion var generelt i de fleste europæiske lande imod demokrati. Først aksemagternes nederlag
i 2. verdenskrig ændrede afgørende på dette forhold.[4]
Omvendt var det i samme nyere tid arbejderbevægelsen der pressede på for demokratisering og
demokrati. Det vedvarende pres nedefra og frygten for social revolution i toppen samt de autoritære
autokratiers nederlag i 1. verdenskrig fremkaldte en bølge af demokratiseringsforsøg, en bølge som
dog hurtigt i mellemkrigsårene blev rullet tilbage igen. [5]
Men demokrati var ikke blot omstridt, selve dets begrebsindhold var tillige under stadig forandring.
Man kan i hele det lange historiske forløb identificere ganske forskellige demokratiforståelser. [6]Ja,
man kan sige, at magten til at definere hvad ’demokrati’ skulle være også blev et led i den politiske
kamp. I overensstemmelse hermed har også vurderingerne af og holdningerne til ’demokrati’
været højst skiftende.
Det ældste og længst vedvarende demokratiopfattelse, fra antiken og frem til ca 1848 var
opfattelsen af demokrati som det fattig flertals herredømme i det fattige flertals interesser.[7] Det
var dette der gjorde ’demokrati’ så skræmmende for de herskende klasser og for idehistoriens
teoretikere. Generelt i største delen af historisk tid var ’demokrati’ derfor et forhadt begreb.
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I overensstemmelse hermed blev ’demokrati’ hos f.eks. Aristoteles og Platon opfattet netop som den
fattige klasses herredømme. Aristoteles definerer således ’demokrati’ som det styre, man har, når
”de besiddelsesløse og ikke ejendomsbesidderne regerer”, og eftersom de fattige altid har været
flest, bliver dette tillige et flertalsstyre, og Platon erklærer, at ”Demokrati opstår… når de fattige
vinder overhånd og slår nogle af modpartiet ihjel og jager andre ud af landet…”.[8]
Dette var som sagt den opfattelse, der var dominerende igennem historien. Demokrati blev opfattet i
modsætning til oligarki (de riges herredømme), kongedømme eller despoti og som et direkte styre
under folket i modsætning til et repræsentativt styre.[9] Tilbagevendende slaveopstande og
bondeoprør historien igennem blev da også nedkæmpet med overordentlig stor grusomhed. Den helt
overvejende negative vurdering af ’demokrati’ gennem århundreder afspejler disse rå klasseforhold
og de herskende klassers og deres intellektuelle sympatisørers (det vil sige næsten alle idehistoriens
’store tænkere’) frygt for underklasserne.
Opfattelsen af demokrati som de fattige massers klasse-herredømme var stadig udbredt i det 19.
århundrede.[10] Demokrati er ”det mest skamløse i verden”, erklærede den konservative Edmund
Burke.[11] Og en tænker som den liberale Alexis de Tocqueville var dybt bekymret over udsigten til
en demokratisk udvikling, en udvikling, han dog mente, var uundgåelig, men som han håbede, man
kunne indfange og uskadeliggøre ved at rekonstruere demokratiet, så aristokratiske værdier kunne
overleve.[12] Deraf hans frygtblandede fascination af den unge amerikanske republik. Hans berømte
værk herom handler i grunden lige så meget om en fremtidig, og af ham frygtet, udvikling i
Frankrig.[13]
1848 og demokratispørgsmålets gennembrud
Først fra omkring 1848 begyndte en ny opfattelse af demokrati så småt at dukke frem i Europa. Men
den gamle opfattelse af demokrati som de fattiges herredømme levede videre. Den var dominerende
helt frem til efter 1. verdenskrig og forklarer den udbredte frygt blandt de besiddende klasser for
demokratisering og deres modstand herimod. Ikke blot konservative, men også liberale var
overvejende mod demokrati.[14] Som den italienske, nationalliberale leder Guiseppe Mazzini
bekymret udtrykte det: ”Demokrati indgyder forestillingen om kamp; det er råbet fra Spartacus,
udtrykket for og manifestationen af folket i opstand.”[15]
På linje med denne udbredte demokrati opfattelse ‒ men med en positiv vurdering ‒ kunne den unge
Friedrich Engels i 1844 erklære, at ”Demokraternes kamp i England er de fattiges kamp mod de
rige”.[16] Den samme opfattelse af demokrati havde også Marx. Den demokratiske bevægelse var
for ham en revolutionær bevægelse, ”det uhyre flertals selvstændige rejsning i det uhyre flertals
egne interesse”, hvor ”tilkæmpelsen af demokratiet” indebar ”ophøjelsen af proletariatet til
herskende klasse”. Det forklarer også, hvordan Marx kunne bruge udtrykkene ’demokrati’ og
’proletariatets diktatur’ i flæng og synonymt.[17]
Der udviklede sig en længere kamp mellem den på én gang besiddende og politisk priviligerede elite
på den ene side og den store besiddelsesløse majoritet, som samtidig var udelukket fra politiske
rettigheder, på den anden.[18] Men vejen til en løsning blev banet med en omdefinering af begrebet
om demokrati. Vigtig blev her udviklingen i den unge amerikanske republik.[19] Det lykkedes her for
den anti-demokratiske fløj blandt ’the founding fathers’ anført af den konservative Alexander
Hamilton at sikre en løsning, de kunne leve med. Denne løsning bestod for det første i en ’udvidet
republik’ med et repræsentativt styre som et mål i sig selv, idet en repræsentativ institution for et
stort geografisk område indebar en sund ’filter-effekt’, hvor mere plebejiske synspunkter og krav
kunne blive filtreret fra i selve valgprocessen. For det andet bestod den i det princip, at den
besiddende minoritet skulle repræsentere alle de andre, samt endelig en hovedvægt på garantien for
rettigheder, specielt ejendomsretten. Hamiltons formel var et de facto rigmands-oligarki
præsenteret som republik og demokrati.
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Demokratibegrebets betydningsændringer
Det indebar en omdefinering af demokrati fra deltagelse til repræsentation, en hovedvægt på
rettigheder og en inddæmning og pacificering af den store befolkningsmasse, ledsaget af
begrænsninger i valgretten. Det var også den løsning, der blev udbredt i Europa helt frem til
gennembruddet for almindelig valgret.[20] ”Magten”, erklærede den danske, nationalliberale Orla
Lehmann i 1860, tilkommer ikke almuen, men ”de begavede, de dannede og de rige”.[21]
Samtidig blev demokratiets historie skrevet om. Den historiske begyndelse til demokratiseringen
mange århundreder senere var ifølge denne historieskrivning den Romerske Republik, Magna
Charta og ’the Glorious Revolution’. Altså oligarkernes historisk kendte sikringer af deres egen magt
og indflydelse, nu eufemisk benævnt ’magtbalance’ og ’pluralisme’. Det blev omvendt fortrængt at
den faktiske begyndelse til demokrati i klassisk forstand var det atheniensiske demokrati, det tyske
bondeoprør i 1525, ’the Levellers and the Diggers’ i Cromwells hær under den engelske revolution i
1600-tallet, og Chartisterne i første halvdel af 1800-tallet.[22]
I denne demokratiforståelse, den anden grundopfattelse af demokrati, er den store
befolkningsmasse ikke længere aktive borgere som i det gamle Athen, men en masse af atomiserede
enkeltindivider, repræsenteret af en fjern stat. Samtidig er den politiske magt i sammenligning med
tidligere samfund blevet ’devalueret’ ved, at en række af dens tidligere beslutningsområder er
blevet overført til en sfære af privatejendom og marked, adskilt fra politik.[23] Demokratiet blev i
nyere tid til ’det liberale demokrati’, skønt liberalismen både i praksis og teoretisk-ideologisk længe
havde været imod demokrati.[24] Det det fundamentalt drejer sig om her var at få inddæmmet en
for stor folkelig indflydelse ved sindrigt udtænkte konstruktioner om magtbalance, garantier og
borger opdragelse. ’Borger’-deltagelse, ja, men velreguleret, inddæmmet og afbalanceret. [25] Men
selv i en således ændret form skulle der endnu to verdenskrige og et nederlag for fascismen til før
’demokratiet ’ efter 2. verdenskrig slog igennem.
I kontrast til den borgerlige repræsentationsteoris demokratiopfattelse udviklede Marx og Engels en
alternativ demokratiforståelse, en tredje, nu nærmest glemt, grundopfattelse. De angreb det
spirende borgerlige demokrati ( som de kendte fra Frankrig), ikke fordi det var demokratisk, men
fordi det ikke var demokratisk nok. Den demokratiske republiks paradoks var, erklærede Marx, at
den gav politisk magt til netop de klasser i samfundet ”hvis sociale slaveri, den forevigede”.
[26]Mere dybtgående greb de tilbage til den klassiske demokratiopfattelse og angreb den
liberalistiske repræsentationsteoris forestilling om demokrati som værende en samling atomiserede
formelt ’ligestillede’ individer i et abstrakt statsfællesskab inden for en social orden som i øvrigt
var præget af enorme sociale og økonomiske uligheder. De angreb den kunstige adskillelse her
mellem politik og økonomi og de angreb videre selve adskillelsen mellem regerende og de regerede .
Demokrati skulle netop indebære en nedbrydelse af dette skel og en af-professionalisering af det
politiske liv. Menneskene skulle aktivt bestyre deres eget liv gennem en gigantisk udvidelse af
massedeltagelsen. [27] Marx talte om ”Die Rücknahme der Staatsgewalt durch die Gesellshaft…die
Staastgewalt durch die Volksmasse selbst”. [28] Det fremtidige samfund skulle, erklærede Marx og
Engels, være ”en association af frie producenter”, et samfund hvor ”enhvers frie udvikling var
betingelsen for alles frie udvikling”. [29]Den samfundsmæssige kraft for denne transformation måtte
være folket selv. ”Arbejderklassen frigørelse må være dens eget værk”, proklamerede Marx i
vedtægterne for Den Internationale Arbejderassociation [30]
I den socialdemokratiske tradition efter Marx udviklede der sig en fjerde demokratiopfattelse . Den
mindede i én henseende om den borgerlige repræsentationsteoris opfattelse med fokus på
parlamentet og erobringen af parlamentsflertallet. [31] Den adskilte sig dog også i flere henseender
fra denne repræsentationsteoris opfattelse. For det første ved den betydning den lagde på
almindelig valgret, en interesse vi i øvrigt også finder allerede hos Marx og Engels, der dog
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opfattede den almindelige valgret som et revolutionært instrument. I Europas historie var det først
og fremmest og vedvarende den socialdemokratiske arbejderbevægelse der pressede på for
gennemførelsen af almindelig valgret og dermed for en egentlig demokratisering af det politiske liv.
[32] De klassiske socialdemokrater udviklede og fastholdt endeligt også en målsætning om
samfundsovertagelse af produktionsmidlerne gennem den demokratiserede stat. [33]
Det satte fokus på det parlamentariske arbejde var dog suppleret med en enorm
mobiliseringsanstrengelse i bunden af samfundet. Den socialdemokratiske arbejderbevægelse
udviklede her historiens første betydelige massepartier. Denne massemobilisering strakte sig også
ind over andre af samfundslivets områder. Ikke blot gennem fagforeninger og kooperative
foreninger, men også gennem et omfattende netværk af kulturorganisationer skabte den
socialdemokratiske arbejderbevægelse midt i det bestående samfund et kontrasamfund og en
kontrakultur.
Den tids socialdemokrater fastholdt tillige også visionen om det socialistiske endemål, nærmere
præciseret som statsovertagelse af produktionsmidlerne og samfundet af frie mennesker i solidarisk
udfoldelse. Dette betegnede godt nok et ryk væk fra Marx’ langt mere radikal-demokratiske teori
om en ’sønderbrydelse af staten’ og etableringen af en ’associationen’, men fastholdt dog
forestillingen om samfundseje til produktionsmidlerne og visionen om det solidariske samfund.
Sideløbende med kulturarbejdet og den langsigtede kamp for socialisme lagde man i traditionen
afgørende vægt på forbedringer for arbejderne inden for det bestående samfunds rammer. Der
opstod imidlertid her ofte en indre spænding mellem den nærmere vægtning af de to målsætninger
og den konkrete strategi. Dette blev den historiske oprindelse til opdelingen i en højrefløj og en
venstrefløj i arbejderbevægelsen. [34]
Revolutionær situation og demokratiet
Ved afslutningen af og efter 1. verdenskrig blev de europæiske socialdemokratier igen de drivende
kræfter i kampen for etablering og opretholdelse af demokrati. Det ’borgerlige demokrati’ blev
paradoksalt nok i Centraleuropa kæmpet igennem og holdt oppe af socialdemokratiske arbejdere.
[35]Men dette i mange europæiske lande så nyetablerede demokrati blev hurtigt truet af stærke
højreautoritære og fascistiske bevægelser. Anti-fascismen blev derfor et fremtrædende element i
periodens socialdemokratiske demokratiforståelse.[36]
Men de forsøgte også at inkorporere i forståelsen en teoretisering af den nye kapitalisme, der havde
udviklet sig. I Tyskland udviklede Rudolf Hilferding således sin teori om ’den organiserede
kapitalisme’: Socialismen var allerede i økonomisk henseende en realitet i og med eksistensen af den
moderne udviklede kapitalisme med dens organisation og de facto planøkonomi. Det det gjaldt om
var at demokratisere denne allerede faktisk socialiserede økonomi. Det skulle ske gennem en
demokratisk dobbeltbevægelse: ovenfra ved at den demokratiske stat overtog den allerede
’socialiserede’ økonomi og nedefra gennem udviklingen af industrielt demokrati.[37]
Samtidig udkæmpede i Østrig Europas relativt mest velorganiserede arbejderbevægelse en
tredobbelt kamp mod den gamle reaktion, mod kapitalismen og mod hele to varianter af fascisme. I
intet andet europæisk Socialdemokrati fastholdt man så stærkt forestillingen om en fredelig,
demokratisk vej til socialismen, idet man sammenkoblede denne kamp med kampen for det
socialistiske endemål . Kampen for demokrati og kampen for socialisme var for austromarxismens
teoretikere med Otto Bauer i spidsen og nede i dens massebasis af Europas mest klassebevidste
arbejdere sammenflettede. [38] Denne kamp for socialisme var i deres forståelse af demokrati og
socialisme allerede i fuld gang midt i det bestående samfund gennem bevægelsens omfattende
socialistiske kulturarbejde og dens vedvarende forsvarskamp mod samtidens stærke
højreautoritære og fascistiske partier og strømninger.[39]
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Og de østrigske socialdemokrater var nemlig rede til at forsvare den demokratiske republik, som de
selv havde skabt efter 1. verdenskrig. Denne ’positionskrig’ i en Gramsci’sk forstand blev ført
gennem deres omfattende mobiliserings- og kulturarbejde, gennem den fortløbende politiske kamp
der udfoldede sig i den 1. østrigske republik og, til sidst endda med våben i hånd. Den
socialdemokratiske arbejdermilits Republikanischer Schutzbund, blev en vigtig politisk-militær
faktor i kampen mod fascismen, for den demokratise republik og dermed også for socialisme.
[40]Medens den borgerlige opinion rundt omkring i Europa tiljublede fascismen kæmpede de
østrigske socialdemokrater hvert år i hele perioden fra 1927 frem til borgerkrigen i februar 1934
mod en samlet borgerlig og fascistisk falanks der, uanset indbyrdes uoverensstemmelser, kunne
enes om at bekæmpe den forhadte demokratiske republik og arbejderbevægelsen. [41]Fascismen
havde her korrekt defineret sin hovedfjende: demokrati og socialisme.
Noget lignende udspillede sig i Tyskland hvor socialdemokrater og kommunister var de eneste
betydningsfulde modstandere mod den frembrusende nazisme. [42]Helt nede på gadeplan
demonstrerede de mod og kæmpede med nazismen som alt imens blev forkælet frem til magten i
toppen af samfundet. De liberale, som i øvrigt var stærkt svækkede, bekæmpede ikke på noget
tidspunkt nazismen og de konservative indgik til sidst i Hitlers koalitionsregering den 30 januar
1933. Derefter blev terroren sluppet løs mod arbejderbevægelsen, medens det borgerlige Europa
jublede.
Såvel de tyske som de østrigske socialdemokrater led til sidst et afgørende nederlag i kampen mod
fascismen. Men de havde dog, til forskel fra samtidige liberale og konservative kræfter, i det
mindste kæmpet mod denne fascisme og de havde herunder udviklet en demokratiforståelse der var
langt bredere og mere dybtgående end den nutidige ’liberal demokratiske’ forståelse. Den var
smerteligt indvundet og dyrt betalt. Alt dette er imidlertid i dag fortrængt og man taler om ’det
liberale demokrati’ skønt liberale og konservative i størstedelen af historisk tid har bekæmpet
demokrati og i mellemkrigsårene enten svigtede da det virkelig gjaldt eller ligefrem gik over til
fascismen.
Kommunistisk og rådsdemokratisk demokratiforståelse
Imens havde kommunismen udviklet en helt anden demokratiforståelse. Dette var en femte
grundopfattelse. Kommunismen i Tyskland var et produkt af verdenskrigen , sammenbruddet og
revolutionen. [43] Det tyske kommunistparti, KPD, var blevet stiftet ved årsskiftet 1918–1919 og
havdefået en massebasis efter det venstresocialistiske USPD’skongres i Halle i oktober 1920.
[44]For KPDvar Weimarrepublikken primært et klassesamfund, et brutalt undertrykkelses- og
udbytningssystem. Republikkens demokratiske strukturer var for de tyske kommunister blot en
kulisse. Realiteten var kapitalisternes og godsejernes klassediktatur over et proletariat, der var
splittet på grund af det de så som de socialdemokratiske lederes klasseforræderi i 1918–1923.[45]
De tyske kommunistiske arbejdere, som udgjorde en betydelig del af det tyske proletariat,
kompenserede for deres sociale elendighed og deres isolation ved at projicere deres håb og drømme
over på et andet og stort land mod øst, ’oktoberrevolutionens land’. KPDopfattede sig selv som en
del af en international revolutionær bevægelse: Det var, proklamerede man med stolthed, ”det
internationale, det revolutionære parti i det kapitalistiske Tyskland”. KPDvar på én gang det tyske
proletariats ”rambuk mod bourgeoisi og godsejere, mod militær og bureaukrati” og her midt i
fjendeland samtidig en ’beskyttelsesmur’ for Sovjetunionen, der var alle arbejdende og udbyttedes
sande fædreland. [46]
Sovjetunionen var for de tyske kommunister det land, hvor man allerede var i fuld gang med at
bygge socialismen, men som var truet af et forestående angreb fra de kapitalistiske magter.[47] De
tyske kommunisters vision omfattede tillige etableringen på tysk jord af ”et sovjetdemokrati”. Det
var selvfølgelig ikke den sovjetiske besættelse i 1945 de her havde i tankerne. Deres inspiration lå
5 / 27

tilbage i den tumultariske periode 1918-1923. Men den tyske kommunisme blev knust i og med
Hitlers magtovertagelse i 1933, og den ’kommunisme’ der blev etableret i den østlige del af landet i
årene efter 1945 var den fra øst importerede stalinistiske model.
I årene op til, under og umiddelbart efter 1. verdenskrig udviklede der sig også en sjette
grundopfattelse, der stod i radikal modsætning til såvel den borgerlig-liberale, som den
socialdemokratiske, og den kommunistiske hovedopfattelse. Hovedvægten i det vi kunne kalde den
rådsdemokratiske demokratiopfattelse lå på fremhævelsen af betydningen af massedeltagelse,
massernes egen erfaringsdannelse gennem sociale og politiske aktioner og spontan demokratisering
og socialisering nedefra. Det var en opfattelse der teoretisk , i øvrigt forskellige udformninger, var
repræsenteret ved navne som Rosa Luxemburg, Antonio Gramsci , Karl Korsch, Anton Pannekoek og
Hermann Gorter. [48] Den var inspireret af bevægelser som arbejder og soldaterrådene i Tyskland
, sovjetterne i Rusland både i revolutionen i 1905 og igen under revolutionerne i 1917., og bølgen af
fabriksbesættelser i Italien. [49]
Opfattelsen har også været udbredt i den syndikalistiske og dele af den anarkistiske tradition og
brød frem igen under den første fase af den spontane spanske sociale revolution i 1936. [50] Den var
levende i en række af modstandsbevægelserne ved afslutningen af 2. verdenskrig.[51] Og den
dukkede frem også under den ungarske opstand i 1956, en opstand som i høj grad var en revolution
der var præget af arbejdernes overtagelse af fabrikerne og krav om socialisme.[52]
I Rusland var Lenins holdning til rådsbevægelsen tvetydig. I ’Hvad må der gøres?” fra 1902
beskæftigede han sig med det revolutionære partis karakter og rolle.[53] I andre skrifter fra
perioden beskæftiger han sig primært med spørgsmålet om hvorledes den socialistiske bevægelse i
Rusland skulle forholde sig til en kommende borgerlig-demokratisk revolution. Rusland trænger til
(borgerligt)demokrati og kapitalisme, erklærede han i værket ’To slags Taktik’ fra 1905. [54]
Under revolutionerne i 1917 skød sovjetterne igen spontant frem.[55] Her i 1917 anerkendte Lenin
rådene som en modpol til resterne af det bestående statsapparat og udstak parolen om
samfundsmæssig og politisk bevægelse frem mod socialisme understøttet af en international
revolution.[56]Lenins strategiændring i foråret 1917 og opvurdering af sovjetterne hang igen
sammen med hans generelle teorijustering, en justering som igen flød af hans analyse af hele den
nye europæiske situation i verdenskrigens og revolutionernes tidsalder.[57] Verdenskrigen var den
afgørende faktor for udbruddet og forløbet af den russiske revolution, for aktørernes handlinger i
situationen og, ja, selv for Lenins tænkning. Revolutionen formede Lenins teori ikke omvendt.[58]
Bolsjevikerne blev mere og mere en drivende kraft i sovjetterne i de store byer og ved nogle af
frontafsnittene, først og fremmest fordi bolsjevismens basis selv var en del af den samfundsmæssige
bevægelse. Men undertiden kom Lenin herunder også i et modsætningsforhold til sin egen basis,
hvor radikaliseringsprocessen var mere fremskreden.[59] Hans værk ’Staten og Revolutionen’ fra
1917 er tydeligvis stærkt inspireret af den igangværende rådsbevægelse.[60]
Hele år 1917 igennem var det russiske samfund præget af spontane revolterende bevægelser.
[61]Da det kom til stykket blev oktoberrevolutionen imidlertid , skønt proklameret som en
sovjetrevolution og i sin basis også var det, ført igennem under partiets stadigt mere centraliserede
ledelse.[62]Lenin havde tabt tålmodigheden og drev på for en hurtig revolution i Rusland, en
revolution der kunne tænde ’gnisten’ i Vest. I løbet af foråret 1918 blev Sovjetdemokratiet derpå
gradvist rullet tilbage. [63]Lenin og bolsjevikerne vandt imidlertid borgerkrigen fra 1918-21 i kraft
af centralismen, disciplinen og kombinationen af politisk ledelse og militær magt, understøttet af
bøndernes frygt for en godsejerrestauration. [64] Men de nedkæmpede også Kronstadt- sovjetten og
destruerede dermed revolutionens sjæl.[65] Den russiske virkelighed og den udeblevne europæiske
revolution havde sparket igen .
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Fra sovjetrevolution og revolutionær internationalisme bevægede udviklingen i Rusland sig over
mod et nationalt udviklingsprojekt i det nu isolerede land. Fra og med midten af 1920’erne fik
udviklingsanstrengelsen tillige en ny ideologisk begrundelse med Stalins og Bukharins teori om
‘socialisme i ét land’.[66] Nu byggede man ikke længere bare op; man ‘byggede socialisme’.
Den reelle basis herfor var imidlertid fraværende. Som den amerikanske historiker Ronald Grigor
Suny udtrykker det: ”The achievement of a more just, egalitarian, nonexploitative society was based
on the prior achievement of material abundance. The abolition of competition and greed, the
elevation of cooperation, was contingent on the end of shortages. Yet the first self-proclaimed
socialist government came to power in one of the most backward parts of Europe, in a country beset
by hunger, disease, and poverty”.[67] Dette var realiteten. Tesen om socialisme i ét land var
ideologi.
Stalinismen og demokratiet
10 år senere, i 1936 gik Stalin endnu videre i sin ideologikonstruktion. I sin beretning på den 8.
ekstraordinære Sovjetkongres den 25. november 1936, hvor han fremlagde forslaget til en ny
forfatning, erklærede han, at ‘den socialistiske opbygning’ var afsluttet med succes: ”Det
socialistiske systems fuldstændige sejr inden for alle folkeøkonomiens områder er […] nu en
kendsgerning”, og ”det er allerede i det væsentlige lykkedes vort Sovjetsamfund at virkeliggøre
socialismen […] dvs. at virkeliggøre […] kommunismens første eller lavere stadium”.[68] Han
proklamerede i øvrigt ved samme lejlighed Sovjetunionen som ”det mest udviklede demokrati” i
verden, ja, som ”det eneste konsekvente” demokrati.[69]
Dette var ideologi og den tjente til at legitimere og tilsløre et nyt klasseherredømme og despotens
magtudøvelse. Socialismen i Vesten havde været knyttet sammen med udviklingen af en demokratisk
massebevægelse, arbejderbevægelsen, og Marx havde talt om, at ”arbejderklassens frigørelse måtte
være dens eget værk”, og om ”det uhyre flertals selvstændige rejsning i det uhyre flertals egne
interesser”.[70] I Sovjetunionen overtog en lille elite arbejdernes, bøndernes og soldaternes
oprindelige, spontane revolution. Hos Marx selv og som vision i Vestens arbejderbevægelse havde
‘socialisme’ tillige betegnet en tilstand af overflod i højt udviklede samfund. Realiteten i
Sovjetunionen i denne periode var en faldende levestandard i et tilbagestående og overvejende
agrarsamfund, et samfund tillige under hastig forandring. I Vesten havde socialisme haft noget at
gøre med øget lighed; i Sovjetunionen var uligheden blevet øget. Marx havde talt om ‘det klasseløse
samfund’; i Sovjetunionen udviklede der sig et nyt klassesamfund og en ny herskende klasse.
I Vesten havde visionen om socialisme endvidere haft noget at gøre med arbejderselvstyre og
demokratisk deltagelse, og Marx havde talt om ”de associerede producenters kontrol over
produktionsmidlerne”.[71] I Stalins Sovjetunion knægtedes fagforeningerne, fabriksledelsens magt
over arbejderne blev næsten uindskrænket, arbejdsdisciplinen blev skærpet, og arbejderne hensat i
en tilstand af nærmest retsløshed. Marx havde talt om ”den afskyelige statsmaskine” og
nødvendigheden af ”statens sønderbrydelse”;[72] i Sovjetunionen styrkedes statsmagten ud over alle
grænser. Hos Marx selv[73] og i Vestens socialdemokratiske arbejderbevægelse var socialismen
generelt blevet opfattet som en demokratisk udvidelse;[74] i Sovjetunionen knægtedes et frit politisk
liv. Marx beskrev ”et samfund, hvor enhvers frie udvikling er betingelsen for alles frie
udvikling”;[75] i Sovjetunionen herskede brutal terror og undertrykkelse. 1936-forfatningen var, som
den sovjetiske systemkritiker og historiker Juri Afanasiev har udtrykt det, ”løgnagtig ud over alle
grænser”.[76] Der var en vældig diskrepans mellem ideologi og virkelighed.[77]
Men under den ideologiske overflade udviklede Sovjetunionen sig under enorme lidelser og i en
proces fuld af modsætninger til en industriel stormagt samtidig med at det skabte en fattig samfunds
velfærdsstat samt år senere, under 2. verdenskrig , i sin eksistenskamp og under store ofre og
lidelser –herunder mindst 27 millioner døde- tilintetgjorde Hitler-Tyskland.[78] Uden
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Sovjetunionens krigsindsats havde Europa måske i dag været fascistisk. Faktisk var det således
Stalin der –uden at have dette som målsætning- banede vej for det endelige demokratigennembrud i
Vest. Men det er ikke noget man bryder sig om at tænke på i nutidens Europa.
Og som ideologi betragtet var Sovjetideologien en flot ideologi. Det var ikke fascismens ideologi om
fører, eliteherredømme, undertrykkelse, krigens rensende stålbad eller opfordring til folkemord.[79]
Det var en fortælling om, hvordan arbejdere og bønder i et stort land i verden selv–under partiets
ledelse ganske vist - havde taget magten, og om hvorledes de selv styrede ikke blot politikken, men
også økonomien og hele det samfundsmæssige liv. Det var en beretning om afskaffelse af fattigdom,
undertrykkelse og udbytning. Det var tillige en ideologi om internationalt broderskab og solidaritet
mellem de fattige, undertrykte og udbyttede i hele verden.
Virkeligheden var i alle henseender en ganske anden. Men hvor der i fascismen var en makaber
overensstemmelse mellem ideologi og praksis, var der i kommunismen en på én gang kynisk og
tragisk modsætning. Immervæk forklarer ideologiens erklærede indhold og symbolik et langt stykke
vej Sovjetunionens tiltrækningskraft blandt – af andre grunde – radikaliserede segmenter af
arbejderbefolkningerne i Vesten, blandt grupper af intellektuelle her og efterhånden også i det, der
senere blev kaldt ‘den tredje verden’.
Imens udviklingen i Sovjetunionen bevægede sig i retning af et gigantisk og lidelsestungt projekt for
accelereret modernisering og statsbygning udviklede fascismen sig i Vest, først i Italien, men
stærkest i Tyskland. Overalt, hvor den kom til agten, blev denne fascismens magtovertagelse båret
frem af en alliance mellem den opstigende fascisme og de herskende klasser og eliter og derefter
bevaret, i et i øvrigt indbyrdes varieret magtforhold i regimefasen . Hovedfjenden i de formative år
var overalt socialismen, kommunismen og arbejderbevægelsen.[80]
Fascismen og demokratiet
Ideologisk og i sin politiske praksis var fascismen og nazismen både antidemokratisk og
antisocialistisk. Demokratiet indebar i den nazistiske opfattelse en fuldstændig relativering af det
politiske liv og en splittelse af nationen i forskellige grupper. Demokrati var organiseret opdeling og
tillige realiseringen af ’et unaturligt flertalsprincip’.[81] Dette gjaldt i endnu højere grad for den
marxistiske socialisme, som med sin lære om klassekamp splittede den tyske nation, idet den satte
folkefællerne op mod hinanden.[82]
I Mein Kampf havde Adolf Hitler tillige sat det, han kaldte ’personlighedsprincippet’, op mod
marxismens og demokratiets lighedsprincip:[83] ”Marxismen fremstår, erklærede Hitler, som
jødernes i renkultur frembragte forsøg på, på alle livsområder at udelukke personlighedsprincippets
overvældende betydning og erstatte det med massernes antal”.[84]
Bevægelsen kaldte sig godt nok nationalsocialistisk, men knyttede her an ved en lang tysk tradition
for en ganske særegen bestemmelse af ’socialisme’: Allerede filosoffen J.H.G. Fichte havde i sin Der
geschlossene Handelsstaat fra 1800 udviklet en ide om generalmobilisering af alle en nations
ressourcer for det fælles nationale formål,[85] og i sin Preussentum und Sozialismus fra 1919 havde
Oswald Spengler talt om den ’sande socialisme’, dvs. en ’tysk socialisme’, som skulle være befriet fra
Marx.[86] Frederik den Stores stat, karakteriseret ved pligtfølelse og viljen til at give ofre for
helhedens vel, var efter Spenglers opfattelse et lysende eksempel på den sande ’tyske
socialisme’.[87] ’Socialismen’ måtte renses for de marxistiske dogmer om internationalisme og
klassekamp og dermed gøres national.[88] På samme måde som Spengler udviklede også Müller van
den Bruck i sin Das dritte Reich fra 1923 tanken om en særlig ’tysk socialisme’: en sand ’national
socialisme’ skulle være idealistisk, ikke materialistisk, den skulle være fælles, ikke proletarisk og
klassekampens tanke skulle erstattes af den nationale solidaritets princip.[89]
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Nazismens ideologi var gennemsyret af denne forestilling om en særlig tysk, ’national socialisme’,
det vil sige en ’socialisme’ drænet for alle tanker om klassetilhørsforhold og klassekamp, drænet for
alle egalitære og demokratiske forestillinger og drænet for ethvert element af internationalisme. De
bærende tanker var netop tankerne om ’folkefællesskabet’, om elitestruktur og førerdyrkelse samt
nationens storhed.[90] Dette blev igen i stigende grad koblet sammen med racistiske forestillinger
om national renselse indadtil og kamp udadtil mod ’mindreværdige’ folk, jøder og slaver,
forestillingen om ekspansion, udryddelseskrig og folkemord. Det tredje Rige, der blev etableret i
kraft af de tyske sejre i årene 1939-1941 , var en raceimperialistisk konstruktion midt i det moderne
Europa.[91]
Fascismen i Italien var ligeledes kommet til magten båret frem af en alliance med de bestående
institutioner, eliter og herskende klasser, en alliance der holdt også i perioden efter
magtovertagelsen, indtil 1943 , hvor Mussolini efter den allierede landgang på Sicilien blev bragt til
fald. [92]Fascismens magtovertagelse havde i sin tid i Italien udløst en bølge af terror mod
arbejderbevægelsen. Og efter magtovertagelsen i1922 konsolideredes især fra 1926 og fremefter
diktaturet. Centralt i fascismens ideologi var ideen om ’den korporative stat’, hvor man politisk
havde ’ophævet klassekampen’ og sikret nationens enhed. Lige som i Tyskland var også
førerdyrkelsen og imperialismen (dog ikke antisemitismen) fremtrædende.[93] Og under krigen førte
Mussolini nede i Middelhavsområdet sin egen ’parallelkrig’, en krig han havde påbegyndt allerede i
1935 med sit overfald på Abessinien.[94] De italienske invasionstropper havde herunder bekæmpet
Haillie Sellassies stammekrigere med giftgas og kemiske våben, samt efterfølgende foranstaltet
massakrer. [95]Den italienske fascisme var ikke nødvendigvis mere ’human’ end den tyske nazisme,
men dens kapacitet var mindre.
Fascismen havde flere varianter, den italienske fascisme, den tyske nazisme , den østrigske,
slovakkiske og kroatiske klerikalfascisme, den ungarske Pilekorsbevægelse og den rumænske
Jerngarde, og den gled også i en række lande over i regimer der ikke var deciderede fascistisk, men
højreautoritære, såsom Salazars Portugal , eller Gömbös’ Ungarn og med Franko-Spanien som et
grænsetilfælde. [96]Det fælles for alle formerne var den terroristiske brod mod socialismen og
arbejderbevæglesen, forfølgelse af andeledes tænkende og anderledes værende og bestræbelsen på
at opbygge et autoritært eller totalitært ledet nationalt fællesskab, som regel i en korporatistisk
udformning. Fascismens fascination i samtidens Europa var enorm. Den var ikke blot langt mere
udbredt end ’kommunismens’så opreklamerede ’fascination’, men omfattede tillige en række af
samfundets ledende eliter og betydningsfulde institutioner. [97]
Mellemkrigsårenes demokratikamp
Mellemkrigsårenes politik formede sig i det hele taget som fortløbende kampe mellem forskellige
modstående modeller for samfundsmæssig rekonstruktion og udvikling. Modstanden mod demokrati
var herunder langt mere fremtrædende i den europæiske politiske udvikling end man får indtryk af
det i dagens politiske diskurs. I en lang række lande i Europa kom fascismen eller højreautoritære
retninger som nævnt til magten ombølget af velvilje og sympati fra de traditionelle magteliter, de
øverste sociale lag samt de borgerlige partier i de pågældende lande.
I Italien bakkede nogle af de gamle liberalistiske politikere Mussolinis fascistiske magtovertagelse
op. I Tyskland deserterede konservative og liberale vælgere i store flokke over til nazismen og de
konservative tysk nationale gik endda med i koalitionsregeringen med Hitler den 30 januar 1933. I
Østrig var de liberale fraværende fra den politiske scene, og det konservative kristelig-sociale parti
optrådte i alliance med Heimwehr varianten af fascismen.
Fascismens og den højreautoritære fascination var udbredt i hele samtidens Europa og langt
stærkere end stalinismens fascination. Det kontinentaleuropæiske højres fascination af fascismen
fortsatte også i mange lande et langt stykke ind i 2. verdenskrigs periode. Det var først med de tyske
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nederlag ved Stalingrad og El Alamein der for alvor ændrede opfattelser og holdninger .
Efterkrigstidens demokratibegreb
Aksemagternes nederlag i 2. verdenskrig knækkede ryggen på den europæiske fascisme og generelt
slog demokratiet nu endelig igennem i Vest. Men samtidig blev begrebsindhold og praksis ændret.
Demokrati blev nu primært opfattet som repræsentation og elite-konkurrence, og
deltagelsesaspektet gled i baggrunden. Politisk deltagelse blev i øvrigt reduceret til deltagelse i
periodiske valg mellem konkurrerende eliter af professionelle politikere, den demokratiske
masseorganisering blev afviklet , og den truende spids blev brækket af den demokratiske bevægelse.
De økonomiske eliters magt blev ekstra sikret. Klassekampen blev i det hele taget afblæst til fordel
for socialpartnerskab, produktionisme, velfærdsstat og det således omdefinerede demokrati. De
borgerlige droppede deres tidligere sværmeri for autoritære løsninger og socialdemokraterne
opgav, efter en den første efterkrigsperiodes forsøg med nationaliseringer i England og Frankrig,
efterhånden helt målsætningen om samfundsovertagelse af produktionsmidlerne. De store
borgerlige partier rykkede til venstre og socialdemokratierne til højre.[98] Hele den etablerede
sociale og politiske balance og det etablerede kompromis-demokrati blev sammenfattet under
etiketten, ’det pluralistiske’ eller ’liberale demokrati. En ny demokratiopfattelse var kommet til
verden.
Tysklands og Japans nederlag skabte tillige et magttomrum i Europa og Asien og førte Sovjetunionen
frem som en dominerende stormagt i Europa og etablerede USA i en dominerende global position.
Samtidig havde krigens oplevelser fremkaldt en venstreradikalisering i Europa og nationale
selvstændighedsbevægelser i Asien.
USA havde ikke nogen direkte økonomiske interesser i Østeuropa. Ejheller var USA efter
afslutningen af 2. verdenskrig i 1945 udsat for nogen militær trussel. Men personerne i den nye
amerikanske politiske elite så i stigende grad sig selv som ledere både i Europa og globalt af den
mægtigste nation i verden, en nation som i elitens selvforståelse overalt skulle sikre den
kapitalistiske markedsøkonomi som system, det vestlige demokrati i dets amerikanske forstand, og i
det hele taget ’the American way of Life”. USA-eliten havde en vision, og i egen opfattelse også en
mission, som den søgte at varetage, samt naturligvis også løbende USA’s egne geopolitiske, militære
og økonomiske interesser. [99]Allerede i krigens sidste år opererede amerikanske militære
planlæggere og ledere med planer om et fremskudt globalt base-system efter krigen, en
planlægning som derefter blev omsat i praksis.[100]
Den nye situation i 1945 og de første efterkrigsår og opfattelsen og tolkningen af denne blandt
vestlige eliter og politikere blev af stor betydning for det videre begivenhedsforløb. De vestlige eliteaktører udviklede her en opfattelse som på ejendommelig måde var et symmetrisk modstykke til
Stalin’s: På begge sider af det der blev til ’jerntæppet’ byggede man nemlig tydeligvis på
erfaringernefra perioden efter 1. verdenskrig og fortolkede den nye situation herudfra. De vestlige
ledere frygtede en ny efterkrigsperiode i Europa kendetegnet ved økonomiske problemer, social uro
og venstreradikalisering.[101] Stalin håbede omvendt på netop en sådan udvikling – der dog nøje
skulle holdes under hans kontrol – og mente, at den ville komme til at styrke Sovjetunionens
indflydelse i Vest, ikke mindst i Tyskland. Han var dog bekymret for at udviklingen skulle kunne løbe
af sporet og søgte overalt at kalibrere de af radikaliseringsbølgen frembragte bevægelser . [102]
Også på det punkt var der en ejendommelig parallel mellem eliternes reaktioner i Øst og i Vest.
Gribende tilbage til traditionen fra perioden lige efter 1. verdenskrig blæste USA’s nye elite til kamp
mod ’socialismen’ og ’den røde fare’. [103] Interessant nok troede ledende personer i den
amerikanske elite lige så meget på socialismen som en realitet i Sovjetunionen som Stalins
tilhængere, skønt Stalin i sin politiske praksis ellers tydeligt nok havde demonstreret at tesen om
’den realiserede socialisme’ blot var en ideologi, der dækkede over en intern statslig ledet og
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accelereret modernisering, forceret statsbygning, og hans eget despotiske herredømme, samt en
realpolitisk magtpolitik udadtil. Men Stalin’s ’erklærede ideologi’ kom på en besynderlig forvreden
måde til at indgå i den amerikanske elites ’faktiske ideologi’ og skønt begge var i
uoverensstemmelse med virkeligheden, blev de ikke desto mindre betydningsfulde gennem de
herved etablerede forestillinger og trosforhold og dermed indflydelse på aktørernes praksis.
Men der optrådte i den nye amerikanske ledelses situationsopfattelse også en anden fare, en ny fare
som dukkede frem for alvor efter 2. verdenskrig. Også i Asien havde 2. verdenskrig og dens
afslutning frembragt en situation præget af social uro, revolter, borgerkrig og kampe for national
uafhængighed. I Kina rasede der en borgerkrig mellem Maos kommunister og Chiang Kai-Shek’s
nationalister.[104] I Vietnam rejste Ho Chi Minh og Viet Minh bevægelsen oprørsfanen mod
franskmændene, der efter krigen var vendt tilbage, i Indien rejste Kongrespartiet under ledelse af
Mohandas Gandhi og Jawarharlal Nehru overfor briterne kravet om uafhængighed, i Indonesien
førte Sukharno’s selvstændighedsbevægelse en kamp mod hollænderne for national uafhængighed,
i Phillippinerne udbrød der i slutningen af 40’erne et oprør og i både Sydkorea og Japan var der
social og politisk uro.[105] Briterne og hollænderne trak sig hurtigt ud af regionen, men
franskmændene kæmpede en opslidende kamp i Indokina helt frem til 1954 for at fastholde sine
besiddelser der. USA valgte, efter nogen tøven, at kaste sig ind i kampen mod de nye nationale
uafhængighedsbevægelser. De udgjorde i den nye amerikanske elites optik et farligt
destabiliserende element i den nye verdensorden efter krigen. [106]
Demokrati som catchword
’Fjenden’ efter 2. verdenskrig, blev altså i de vestlige eliters optik, lige som efter 1. verdenskrig,
’den røde fare’, og som noget nyt de nationale uafhængighedsbevægelser. [107] Det afgørende blev,
efterhånden som den kolde krig udviklede sig og blev ideologiseret, kampen mod ’socialismen’
identificeret med Sovjetunionen og kampen mod nationale uafhængighedsbevægelser i den tredje
verden og i det hele taget enhver til den vestlige vej alternativ udviklingsvej og omvendt kampen for
’kapitalisme’ og ’demokrati’, der i USA og nu også i Vesteuropa blev opfattet som 2 sider af samme
system.[108]
Men sovjetlederne for deres part benyttede også ordet ’demokrati’ som et positivt ladet ord. De kom
til at se deres egen lejr som ’fredelig’, ’demokratisk’ og ’socialistisk’ omgivet og truet af fjendtlige
’imperialistiske’ og ’udemokratiske’ kapitalistiske magter’.[109] ’Demokrati’ var nu, efter udgangen
af 2. verdenskrig med aksemagternes nederlag , blevet til et plus-ord ikke blot i USA, men også i
Europa, og anvendt i begge de 2 modstående ’lejre’, der udviklede sig, om end unægteligt med
forskellig betydningsindhold.
Om end ideologiske forestillinger således flettede sig sammen med geopolitiske overvejelser og
magtpolitiske motiver, og ideologi (den faktiske ideologi vel at mærke!) således spillede en betydelig
rolle for udviklingen af den kolde krig, så kan den første udvikling af den kolde krig dog på den
anden side ikke forklares ud fra en generel og principiel stillingtagen fra Vestens side mod
totalitarisme og diktatur, sådan som det senere blev hævdet under ’krigens’ ideologiske oprustning
og igen i dag. [110] England og Frankrig, for slet ikke at tale om USA, var da heller ikke oprindelig
gået ind i 2. verdenskrig for at bekæmpe disse onder. [111]Faktisk havde sympatien for fascismen
endda længe været udbredt i disse lande, og de engelske og franske statsledere havde strakt sig
langt i deres appeasement politik overfor Hitler, og til sidst ved München forliget i september 1938
ofret Tjekkoslovakiet. [112]
Også Stalin havde i den sidste fase af perioden op til krigsudbruddet ført en appeasement politik og
indgået Stalin-Hitler pagten af 23 august 1939.[113] Såvel Vestmagterne som Sovjetunionen var
blevet trukket ind i krigen gennem aksemagternes agressionspolitik. Hverken Vestmagterne eller
Stalin’s Sovjetunion startede en ideologisk motiveret krig mod de fascistiske magter.[114] Den
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ideologiske motivation og appel udviklede sig så efterfølgende under krigen.
Der var heller ikke under krigen og umiddelbart efter dens afslutning blandt de vestlige eliter
nogen afstandtagen fra Sovjet-diktaturet som sådant. På et tidspunkt i trediverne, da Stalin’s terror
internt i Sovjetunionen rasede på sit højeste, var Sovjetunionen, blevet anerkendt af Vestmagterne
og under 2. verdenskrig arbejdede de trods gnidninger, sammen i ’den store alliance’.[115] Ejheller
var der oprindelig under krigen og i 1945 nogen uvilje og animositet mod Stalin’s person ”I like
Stalin”, skrev præsident Truman i et privat brev. [116]De vestlige ledere gik ikke ind i den kolde krig
for dermed at træde op mod Stalinregimets brutalitet og undertrykkelse. [117]
Efterfølgende, under hele den kolde krig, understøttede USA kloden over en hel stribe af diktatorer,
blot de allierede sig med Vestmagterne, først og fremmest USA.[118] Det samme gjorde
Sovjetunionen, men med langt mindre gennemslagskraft og effektivitet. [119] Begge lejre
proklamerede sig under den kolde krig som værende ’demokratiske’, men havde ikke spor
problemer med at samarbejde med diktaturer. Og Sovjetlederne fastholdt også efter Stalin’s død det
politiske diktatur samtidig med at de talte om ’demokrati’ og ’socialisme’.
Den kolde krig var egentlig altid et håbløst projekt for Sovjetunionen, der aldrig kom sig helt efter
krigens enorme belastning og som i hele perioden fra 1945-1989 skulle hamle op med det langt
rigere USA. Udmattet af våbenkapløbet søgte en ny generation af Sovjetledere med Gorbatjov i
spidsen til sidst frem mod en afspænding der endte med de afgørende møder i Reykjavik og
Washington i henholdsvis 1986 og 1987 , murens fald i 1989, og det for Gorbatjov utilsigtede
resultat , Sovjetunionens sammenbrud 1991. [120]
Afgørende for Sovjetunionens transformation og sluttelige opløsning efter det mislykkede kupforsøg
i 1991 var også en intern magtkamp : den hidtidige elite så en fordel i at skifte over fra offentlig til
privatejendom og skifte den gamle ideologi (som alligevel ikke længere betød noget ) ud med en ny
ideologi og nye symboler. Under den ændrede overflade og retorik fortsatte de gamle eliter deres
herredømme. Samtidig foretog Sovjetunionen og Østeuropa et sideværts spring ind i den globale
markedsøkonomi, hvor de kom til at indtage en periferistatus[121]
Men for Vestens beslutningstagere, opinionsdannere og ideologer så det hele helt anderledes ud:
Det var ikke Gorbatjov’s forsoningspolitik, men præsident Reagans hårde udenrigspolitik der havde
tvunget ’det onde imperium’ i knæ og internt i Sovjetunionen havde ’demokratiet’ og ’den frie
markedsøkonomi sejret over ’gammelkommunisterne’. Man glemte herunder bekvemt , at også Boris
Yeltsin var ’gammelkommunist’ og abstraherede i øvrigt fra den faktiske magtkamps karakter.
’Socialismen’ var brudt sammen, hed det triumferende. Stalins myte om ’socialisme i eet land’
havde affødt en ny myte, nemlig myten om ’socialismens sammenbrud’.
Fremkomsten af ”det liberale demokrati”
Konsekvenserne af Sovjetunionens sammenbrud var vidtrækkende. USA blev med et slag den eneste
tilbageværende globale stormagt. Kapitalismen blev nu opfattet som den eneste mulige
udviklingsvej og det vestlige liberale demokrati som historiens naturlige endemål og afslutning.[122]
De vestlige samfund blev nu nærmest endimensionale. Diskussionen om alternative
samfundsmodeller forsvandt på det nærmeste og konformiteten blev massiv. Forestillingen om en
fælles samfundsinteresse og en ’nødvendig politik’ blev altgennemtrængende. Det samme blev
kommercialiseringen. Og ’privatiseringen’ greb om sig: Fordi Stalin var en diktator i det 20.
århundredes Rusland skal busser, tog og velfærd privatiseres i det 21. århundredes Vesteuropa.
Også opfattelsen af hele den internationale politik ændrede sig: Man talte og taler ikke længere om
magt, interesser, centrum-periferi, afhængighed, endsige imperialisme, men om ’den liberale
verdensorden’, ’det internationale samfund’ og ’humanitær aktion’. ’ Vi’ er altid ’de gode’ og alle ’de
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andre’ er ’de onde’. Hele den internationale politiks retorik er gennemsyret af en fritsvævende
moralisme, en politik der dog nu som før dækker over en benhård realpolitik. [123]
Endelig kan vi også i dag skimte konturerne af en ny demokratiopfattelse – og praksis, der er under
udvikling, og som ligger i forlængelse af den ovenfor skitserede ’liberale demokrati’ forståelse. De
store politiske partier er nu efterhånden blevet statsfinansierede dele af selve statsapparatet.
Politikken er blevet helt professionaliseret, medierne har udviklet sig til en selvstændig og magtfuld
elite, den folkelige demokratiske diskussion er blevet erstattet af en indforstået ’diskussion’ i et
særligt kommentatorkorps, kapitalismens ideologi og dens abstrakte værdisætning og
kommercialiseringen af alle livsområder er blevet altgennemtrængende, vigtige økonomiske
beslutninger er i endnu højere grad end tidligere overgået til økonomiske magthavere og
overnationale økonomiske og politiske instanser, hele lande er herunder blevet sat under
administration, velfærdsstaten er presset og staten forvandlet til en ’konkurrencestat’, hvis primære
formål er at tjene ’erhvervslivets interesser’ og gennempresse ’den nødvendige politik’. Samtidig
med at massepartierne og de store folkelige masseorganisationer er enten forsvundet eller under
afvikling er et kartel af økonomiske, bureaukratiske og medieeliter blevet mere magtfulde end
nogensinde. Denne nye virkelighed betegnes dog stadig som ’demokrati’. Den retoriske sprogdragt
er efterhånden det eneste der er tilbage af det ved 2. verdenskrigs afslutning under
omstændighedernes pres etablerede kompromidemokrati. ’Demokratiet’ er ved at blive udhulet.
[124]Vi er midt i en dyb økonomisk krise.[125] Og imens er højrepopulismen og fascismen igen på
fremmarch over hele Europa.[126]
Afsluttende bemærkninger
I et langt historisk perspektiv kan vi konstatere, at de skiftende regimeformer er fremgået af
historiske processer af socio-økonomisk udvikling, stats- og nationsbygning samt den internationale
udvikling. Men de forskellige regimeformer, herunder ’demokrati’, var tillige også, hele tiden
produkter af fortløbende sociale og politiske kampe. Disse processer har ofte været voldsomme og
tumultariske. Regimeformerne var omstridte. Dette gælder også demokratiet.
Men ikke blot har ’demokrati’ været yderst omstridt, hvor nogle var for og andre var imod. Vi kan
videre konstatere, at selve definitionen af hvad man skulle forstå ved demokrati indgik i de politiske
og ideologiske kampe. Magten til at definere var i sig selv betydningsfuld.
I både den konservative og den liberale tradition var der oprindelig megen skepsis og modstand mod
demokrati. ’Demokrati’ var her forbundet med forestillingen om pøbelvælde og angreb på
ejendomsretten. Omvendt var ordet og begrebet ’demokrati’ i den socialistiske tradition forbundet
med forestillingen om social emancipation og massiv udvidelse af folkelig deltagelse.
Men også internt i den socialistiske tradition har der været forskellige opfattelser af demokrati og
socialisme. Man kan dog identificere et afgørende skel mellem de der så socialisme som noget der
skulle indføres ’ovenfra’ af enten en revolutionær eller en parlamentarisk elite og på den anden side
den grundopfattelse, at socialismen primært må realiseres af folket selv i en proces.
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