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Indledning
Danskerne har i flere omgange været kåret som verdens lykkeligste folk. 
Ikke desto mindre er der i Danmark ret omfattende social nød. 48.000 dan-
ske børn vokser op i fattigdoma), og uligheden er steget igennem flere år. 
Skiftende politikere har de samme temaer – skattelettelser til de rige, sociale 
nedskæringer og effektiviseringer af det offentlige, samt så meget pres på 
indvandrere og asylansøgere som muligt.

Den politik løser ingen problemer – det er heller ikke det flertallet i befolk-
ningen ønsker. De vil gerne tilbage til velfærdssamfundet – hvor den of-
fentlige samfundsservice rent faktisk fungerede. Men det er ikke fokus for 
politikerne.

Så politikerleden er stigende. Det er ikke kun tilfældet i Danmark – det er til-
fældet i alle lande. I de fleste europæiske lande er der lige så stor eller endnu 
større social nød, et problem som heller ikke her bliver effektivt behandlet 
politisk. Tværtimod vil den førte politik i EU forøge den sociale nød i hele 
Europa.

Der er endnu større social nød uden for Europas grænser. 

Det problem, den centrale skrue, der både skaber og fastholder alle disse og 
mange andre problemer er uligheden. Den er stigende, også i rige lande som 
Danmark og Tyskland. Den er tydelig i alle lande, fordi alle lande følger en 
ud af nogle få samfundsmodeller, som alle er stærkt fejlbehæftede. Den er 
endnu tydeligere i lande med svag økonomi, der må leve med de rige landes 
dominans af den globale handel.

Desuden er konsekvensen af dette centrale problem – uligheden - enorme 
miljø- og klimaproblemer; problemer, der hænger nøje sammen med ulighe-
den: det store flertal, der ønsker at opnå den samme økonomiske fremgang 
som det lille mindretal. Men gør de det vil de true vores livsgrundlag. Der 
er ikke plads til over 7 mia. mennesker med et ressourceforbrug på samme 
niveau som det rige mindretal.

Det er blot en ufravigelig sandhed, at det er det rige mindretal, der med sit 
opskruede ressourceforbrug har skabt problemerne. Det er det samme min-
dretal, der nu med alle midler forsøger at få det til at se ud som om man er 
ved at løse problemerne. Det er ikke nok selv at blive CO2-neutral mv. – det 
er uligheden, der skal angribes.

Men uligheden angriber man ikke. Det er uligheden, der skaber grobunden 
for befolkningstilvæksten, samtidig med at den skaber mulighederne for at 

a)  https://www.ae.dk/analyser/rekordmange-boern-er-under-fattigdomsgraensen
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tilrane sig kontrollen med jordens naturressourcer, så det rige mindretal kan 
opnå og fastholde sit opskruede ressourceforbrug, og holde det store flertal 
fast i en fattigdom, der fører til befolkningstilvækst, fordi fattige familier har 
brug for flere børn til at bidrage til familiens samlede indkomst.

Noget er fundamentalt galt – der er systemfejl. Politiske systemer, der skaber 
stigende ulighed, må nødvendigvis være fejlbehæftede. Det kan ikke passe, 
at økonomisk aktivitet og omsætning uundgåeligt VIL skabe kæmpestore 
kontraster mellem rig og fattig. Hvis og når det så sker kan det kun være fordi 
der er noget helt galt med selve systemet. Den grundlæggende tankegang bag 
de nuværende samfund er fejlbehæftet. 

Der er brug for systemkritik, ikke kun samfundskritik af nogle skævheder og 
uretfærdigheder hist og pist. Det er ikke nok. Der er brug for en dybdeboren-
de kritik af de bestående samfund, som igennem flere hundrede år har været 
ude af stand til at skabe en verden, hvor mennesker behandles ligeværdigt og 
med lige muligheder. 

Verden er fuld af konflikter og mennesker flygter fra deres land, enten fordi 
der er en militær konflikt, eller fordi der er en dyb økonomisk kløft mellem 
rig og fattig, der forhindrer en stor del af borgerne i at realisere et liv uden 
fattigdom og langvarig arbejdsløshed. Resultatet er en flygtningestrøm af et 
massivt omfang. Millioner af mennesker er flygtet – kun en lille procentdel 
af denne flygtningestrøm har ramt de rige lande.

Hvorfor opstår disse konflikter, og hvorfor bliver de ikke løst før flygtninge-
strømmen bliver så massiv, at den rige del af verden bliver ramt af flygtninge? 
I den offentlige debat er spørgsmålet hvorfor flygtningestrømme opstår, og 
hvad vi kan gøre for at løse dem, ikke eksisterende. Debatten og de politiske 
handlinger fokuserer udelukkende på at undgå, at strømmen af mennesker 
i nød rammer ens eget land, og hvad vi kan gøre for at sende dem ud igen.

Selv i Europa og USA er der udbredt fattigdom og arbejdsløshed. Nøgletal-
lene siger ganske vist at det går bedre, men nøgletallene bliver brugt til at 
skjule det faktum, at der er stor forskel på hvor meget bedre det er begyndt at 
gå, i forskellige sociale lag, og i de forskellige dele af landene.

Verden er begyndt at komme ovenpå efter en flerårig finanskrise. Kun få 
politikere spørger om hvorfor finanskrisen overhovedet opstod, og hvad der 
kan gøres for at forhindre at nye kriser opstår. Allerede nu ser eksperter tegn 
på en ny krise i horisontena).

Mon tingene hænger sammen? Er der en fælles årsag til at konflikter – øko-
nomiske og militære – opstår og får lov at vokse sig store og svære at hånd-

a)  https://www.nytimes.com/interactive/2018/09/12/business/the-next-recession-financial-cri-
sis.html
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tere? Spiller denne årsag også en rolle for at finanskriser opstår – er der en 
sammenhæng, et fælles angrebspunkt, der kunne bidrage til en fælles løs-
ning?

Uligheden mellem mennesker stiger. Påstanden i denne bog er, at denne ulig-
hed er det fælles angrebspunkt. Vi skal have kortlagt hvorfor ulighed opstår, 
ikke kun nationalt, men i langt højere grad internationalt og globalt. Hvorfor 
kan der opstå ekstrem fattigdom OG ekstrem rigdom i lande, der er rig på 
naturlige ressourcer, og derfor burde have nemmere ved at skabe en højere 
grad af velstand for alle sine borgere?

Kritikken af de bestående samfund i denne bog er hård og markant, ikke 
mindst af forfatterens udgangspunkt, Danmark. Mange vil opfatte de hold-
ninger, der fremsættes, som ensidige og stærkt fordømmende. Det er korrekt. 
Det er for det første retfærdigt med en sådan fordømmelse, og for det andet 
er det et bevidst valg at fokusere markant på det negative. 

Fokus er på de centrale mekanismer bag ulighed og mangel på medmenne-
skelighed. Det drejer sig om at fokusere på skævhederne, det fejlbehæftede, 
frem for det, der er lykkedes. Uden en sådan fokus kommer vi aldrig videre.

Selvfølgelig indebærer det, at der er nuancer, der udelades. Selvfølgelig er 
det fantastisk, at verden kan brødføde over 7 mia. mennesker. Men det er 
med stort besvær, en afsindig høj grad af ulighed, og enorme miljøkonse-
kvenser.

Selvfølgelig er det fantastisk, at der er skabt fremgang og en forøget velstand 
i lande som Indien og Kenya. Men det er en velstand, der ikke ”migrerer” ud 
til alle dele af disse samfund. Der sker det samme som i rige lande: En lille 
elite indkasserer den markante broderpart af rigdommene, en middelklasse 
får et mindre løft, mens den fattige underklasse bliver hvor den er.

Selvfølgelig er verdenen et bedre sted nu end før, under og imellem 1. og 
2. verdenskrig. Men det er et relativt bedre sted – det er langt fra godt nok.

Selvfølgelig er det fantastisk, at menneskeheden undgik nazismens ufattelige 
ondskab, og nu bekæmper de mekanismer, der skabte nazismen. Men disse 
mekanismer lever stadig i bedste velgående. Det var ikke mindst straffeaktio-
nen mod det tyske folk efter 1. verdenskrig, kombineret med sammenbruddet 
af den såkaldte Gold Standarda) og den efterfølgende økonomiske depression, 
der skabte grobunden for nazismen – stor social nød og ulighed i Tyskland, 
og en økonomi, der var tvunget helt i bund. Men uligheden lever stadig godt 
og er på stærk fremmarch. Mange økonomier er tvunget i bund, og det truer 
menneskehedens fremtid på alle planer. Det u-medmenneskelige opstår når 
mennesker bliver reducerede til tandhjul i et maskineri, der gør det muligt for 
a https://www.investopedia.com/ask/answers/09/gold-standard.asp
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nogle få at opnå store rigdomme på andres bekostning, og hvor mennesker 
presses ud i fattigdom i et stigende omfang. Vi lever i en verden hvor dette 
sågar accepteres som værende normalt og ønskværdigt - en nødvendig forud-
sætning for økonomisk vækst. At skabe ulighed anses for den gode, effektive 
samfundsmodel. Spørgsmålet er blot om ikke vi globalt, men også i Europa, 
er på vej ind i en recession og en grad af ulighed og anden social uretfærdig-
hed, der ligner den, der skabte grobund for nazismen. En højre-nationalistisk 
fremmarch er tydelig i mange lande, og den er med stor sandsynlighed et 
resultat af ikke mindst uligheden.

Selvfølgelig var det danske velfærdssamfund en fantastisk bedrift, som man-
ge lande stadig kunne lære en masse af. Men danske politikerne er nu i gang 
med at afmontere velfærdsstaten igen, ved små og store nedskæringsbølger, 
kaldet effektiviseringer, ud fra en teoretisk grundholdning om, at hver gang 
det offentlige bruger en krone er samfundet belastet, mens hver krone, der 
bliver brugt privat, bidrager konstruktivt. Spørgsmålet er om dette synspunkt 
er korrekt – om ikke nedskæringerne og skattelettelserne risikere at forværre 
den sygdom, som økonomien lider af.

Men der er mere og andet end kritik i bogen: Der fremsættes også alternati-
ver. En samfundsmodel skitseres, der kan reparere de skævheder i samfun-
denes fundament, som er årsagerne til det u-medmenneskelige, til uligheden. 
En model, der bygger på ligeret til det, som naturen har givet os at leve af: 
Jord og dens ressourcer i den bredest mulige betydning.

Bogen fremsætter også alternativer til hvordan lande kan opbygge mellem-
nationale samarbejdsformer, der tager udgangspunkt i oprindelige demokra-
tiske principper, samt en samhandel, der modarbejder uligheden.

Det lyder meget teknisk. Det er det for så vidt også. Men jeg håber med 
denne bog at kunne give en forståelse af den alternative samfundsmodel – 
den retsdemokratiske – og hvordan og hvorfor den vil virke, og ikke mindst 
hvorfor den er en altafgørende forudsætning for at kunne reparere både de 
lokale samfund, nationerne, og det internationale, globaliserede samfund, og 
derved mindske de skævheder, der skaber økonomisk recession og gentagne 
finanskriser, en fattigdom der grænser til folkemord, samt ikke mindst høj-
re-national ekstremisme.

Bogens undertitel ”Diversitet skal vi dvæle ved” udtrykker, at mangfoldig-
hed spiller en central rolle i den alternative samfundsmodel, der skitseres. 
Diversitet er ikke kun vigtig i naturen. Den er lige så vigtig i samfundsfor-
hold og samfundsøkonomi.

Et overblik over bogens indhold:

Kapitel 1: Diversitet skal vi dvæle ved begrunder hvorfor diversitet – for-
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skellighed – bør værre det vigtigste princip for enhver politik og ethvert 
samfund. Diversitet er ikke kun noget der handler om natur og miljø – om 
biodiversitet. Det er også relevant inden for samfund – både økonomisk, 
kulturelt og politisk. Ensretning og styrke – én standardmodel for hvordan et 
samfund skal styres politisk og økonomisk, der er det princip EU og andre 
overnationale institutioner stræber efter - er kortsigtet og bidrager ikke til at 
sikre kulturel sammenhængskraft eller økonomisk tilpasningsdygtighed og 
langtidsholdbarhed, især ikke på det globale plan.

I kapitel 2: En samfundskritik - et overblik fremsættes en generel sam-
fundskritik, der især har fokus på det neo-liberale konkurrencesamfund, som 
dominerer de fleste lande i verden.

Kapitel 3: Økonomiens bestanddele giver en introduktion til samfunds-
økonomi – en gennemgang, der tager udgangspunkt i både den traditionelle 
social-økonomiske teori og den mere moderne makroøkonomiske teori. Den 
leverer en markant anderledes beskrivelse af årsagerne til økonomiske kriser 
end de teorier, der dominerer politisk tænkning i dag. Det efterfølges af et 
overblik over begrebet ulighed.

Disse tre kapitler leder frem til den begrundede påstand at bekæmpelse af 
ulighed og uretfærdig fordeling af samfundets goder undergraver mulighe-
den for en sund økonomi og et socialt anstændigt samfund. En forståelse af 
hvordan uligheden er opstået og hvordan den løses, kan kun opnås hvis der 
tages udgangspunkt i en analyse af politiske ideologier, og hvad der adskiller 
dem. Samfundskritikken i disse 3 kapitler tager udgangspunkt i Danmark, 
men er relevant i alle lande, især vestlige lande.

I kapitel 4: Politiske ideologier gennemgås de 3 gængse politiske ideolo-
gier – kapitalisme, socialisme og liberalisme. Det bliver vist, at liberalisme 
blot er en afart af kapitalisme. 

Det afsluttes med en kort fremlæggelse af den alternative politiske ideologi: 
Retsdemokrati.

I kapitel 5: Det nationale - retsdemokrati gennemgåes den retsdemokrati-
ske samfundsmodel i detaljer.

I kapitel 6: Det internationale - globalisering skiftes fokus fra det nationa-
le til det overnationale og globale niveau. Globaliseringen og dens hæslige 
sider bliver gennemgået og alternative modeller for en globalisering med 
retfærdighed og fokus på lige ret bliver fremlagt.

Kapitel 7: EU - den største trussel mod Europa retter fokus mod EU. 
EU er blot endnu et afart af den globale neo-liberale model. Men da EU er 
den suverænt største trussel mod Europas politiske, økonomiske og sociale 
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fremtid, er det nødvendigt med en specialbehandling af EU. EU’s samfunds-
model og politik bliver udsat for en overordentlig skarp kritik, og der bliver 
fremlagt en model for et alternativt europæisk samarbejde.

I kapitel 8: En retsdemokratisk verden afsluttes med en skitse af hvordan 
retsdemokrati kan udvikle sig fra en national politiske model til at blive glo-
bal.

Appendix 1 giver en kort præsentation af de engelske forfattere og øko-
nomer, der er citeret i bogen. Disse citater er oversat af forfatteren, men de 
oprindelige citater på engelsk er samlet i appendix 2.

Bogens fodnoter nummereres med bogstaver, startende forfra for hver side.
Henvisninger med tal henviser til bogens literaturliste
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Diversitet skal vi dvæle ved.
Diversitet – mangfoldighed - er det mest centrale begreb, når det handler om 
at forstå og respektere den verden vi lever i.

Diversitet spiller en afgørende rolle i naturen. Et økosystem er afhængig af 
biodiversitet hvis det skal være langtidsholdbar.

Evolutionsmæssigt er diversitet den altafgørende faktor. Er der lav diversitet 
har evolutionsprocesserne ikke nødvendigvis tilstrækkeligt mange valgmu-
ligheder, når det vindende design skal udvælges over 10.000-vis af generati-
oner. Det er trods alt denne evolution, der skaber de fremtidige økosystemer, 
som menneskehedens langtidsholdbarhed afhænger af.

For økonomi og kultur er diversitet ligeså afgørende. 

Det er problemfyldt hvis økonomi domineres af nogle få meget store virk-
somheder, mens underskoven af selvstændige små og mellemstore virksom-
heder udtyndes. Det er præcis det, der sker i en globaliseret verden hvor 
store kapitalfonde opkøber den ene virksomhed efter den anden, mens andre 
virksomheder udkonkurreres af giganter. 

Nationalstater er en nødvendighed. Selvstændige nationer vælger selvstæn-
dige løsninger for politisk styring på ikke mindst det finans- og skattepoli-
tiske område. Denne mangfoldighed er nødvendig for lande, der løber ind i 
problemer med den model de selv valgte – de vil kunne lade sig inspirere af 
hvad andre gør.

At tvinge nationer til at underkaste sig én fælles model er meget uklogt. De 
socio-økonomiske og arbejdsmarkedsmæssige vilkår mv. vil altid være for 
forskellige.

I menneskers samfund er etniske og kulturelle identiteter den uundværlige 
lim, der holder samfundet sammen. Det er også den basis folk har brug for, 
for at møde andre med åbenhed og tillid. Så kulturel diversitet er krumtap-
pen for langtidsholdbart internationalt samarbejde. Sproget spiller en central 
rolle i for enhver kulturel og etnisk gruppe. Det betyder ikke at nation og 
kulturel identitet altid skal følges ad, tværtimod. Diversitet er altid godt, blot 
de sociale levevilkår ikke er under pres.

Den etniske, kulturelle og sproglige diversitet er under angreb. Der findes ca. 
7000 sprog i verden. Om 100 år vil rundt regnet 3000 være forsvundet. Det 
er ikke kun sprogene der forsvinder. Det er de kulturer for hvilke sproget er 
kulturbærende, der forsvinder. Det er disse kulturers historie, der forsvinder 
– enorme mængder af data (for nu at anvende et moderne hype-udtryk), der 

apitel 1K
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bliver slettet fra menneskehedens globale harddisk for altida) b).

Dermed forsvinder også mange menneskers mulighed for at fastholde en 
identitet, en bevidsthed om hvem de er og hvorfor de er det – der breder sig 
en rodløshed, der igen skaber grundlag for en marginalisering af disse men-
nesker fra et samfund, der ikke afspejler hvem de selv føler de er.

Mennesker har brug for et etnisk og kulturelt tilhørsforhold. Det er ikke nok 
blot at have velstand. Dette tilhørsforhold har afgørende betydning for om en 
nation virker som en nation. Dermed har det også betydning for økonomiens 
sammenhængskraft – hvorvidt mennesker føler, at de er anerkendt som en 
ligeværdig del af det samfund de økonomisk skal bidrage til.

Den vigtigste årsag til denne af-diversificering er den økonomiske globali-
sering.

Globalisering er ellers et plus-ord. Det er godt, at mennesker fra mange lande 
– kulturer – kommer til at kende hinanden og bliver økonomisk samspillende 
med hinanden. 

Verden var allerede, om ikke globaliseret, så i hvert fald noget der lignede, 
tilbage i jern- og bronzealderen, måske helt tilbage i stenalderen. Der var 
omfattende handel og dermed både økonomisk og kulturelt samspil mellem 
kulturer tusindvis af kilometer fra hinanden

Så globalisering er ikke noget nyt – det er ikke en moderne opfindelse. Men 
den moderne udgave af den økonomiske globalisering har et par ødelagte 
tandhjul, der skaber ulighed, både lokalt i de enkelte lande, men i endnu 
højere grad mellem fattige mennesker i svage økonomier og rige mennesker 
i stærke økonomier. Den moderne globaliserings kerne-idé er at reducere 
mennesker fra at være kulturelle og etniske identiteter til blot at være en ar-
bejdsressource og forbrugere, i et globaliseret marked, hvor mange nationer 
følger stort set den samme ”perfekte” politiske og økonomiske samfundsmo-
del. Stærke økonomier kan udnytte svage økonomier som vækstgrundlag for 
dem selv, og være ligeglad med de svagere økonomier, der bliver ødelagt, 
ligeglad med de mennesker, der bliver marginaliseret og de børn, der vokser 
op i fattigdom – og de kulturelle og etniske identiteter, der forsvinder som en 
følge af denne af-diversificering.

Vi har set det historisk. Danskerne forsøgte at fjerne grønlandsk fra Grøn-
land, briterne forsøgte at fjerne det gæliske sprog og kultur fra Wales, Irland 
og Skotland, amerikanerne forsøgte at udrydde hawaiiansk og de mange in-
dianske sprog og kulturer – og det var meget tæt på at lykkedes. I Afrika 
lider mange af de etniske sprog og kulturer under nøjagtig de samme pro-

a) http://www.endangeredlanguages.com
b) https://www.mtholyoke.edu/~alvar22n/Disappearing_Languages/Cause_of_Death.html
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blemer – i de fleste af landene i Afrika syd for Sahara er europæiske sprog 
nu det officielle sprog. Disse etniske afrikanske kulturer og sprog udgør vel 
at mærke menneskehedens kulturelle og sproglige udgangspunkt. Afrika er 
menneskehedens fødested, ikke kun biologisk, men kulturelt, sprogligt og i 
enhver anden betydning.

Det er langt mere end bare uheldigt – det er en trussel mod menneskeheden, 
mod vores forskellighed. Når et sprog uddør er det en kultur der uddør, et 
stykke historie, der forsvinder. Det er menneskers mulighed for at føle et 
tilknytningsforhold til deres fortid, der forsvinder.

Det vil ende i historieløshed – historie er en af de faktorer, der binder men-
nesker sammen, og skaber menneskers identitetsfølelse.

Den vigtigste årsag til truslen imod små lokale kulturer var tidligere koloni-
tidens muligheder for nogle få til at udnytte det koloniserede land, dels dets 
naturressourcer, men i høj grad dets befolkning som en arbejdsressource for 
rige kolonisatorer, der kom med civilisationen til disse underudviklede lan-
de. Men er det en særlig civiliseret adfærd at reducere sine medmennesker til 
fødegrundlag for sin egen rigdom? 

Men det gør vi jo ikke mere! Kolonitiden er overstået. Nu samarbejder vi 
med disse lande som ligeværdige partnere – ikke sandt?

Sådan ser det ud i de oppustede skåltaler, som politikere og erhvervsfolk 
holder når der er pressedækning, og de har behov for at klappe sig selv og 
hinanden på skulderen.

Men virkeligheden er markant anderledes.

EU er et godt sted at starte! Selv når forholdsvis rige lande skal samarbejde 
er de samme skævheder synlige for enhver, der ikke lader sig forblænde af 
skåltalerne og de indbyrdes skulderklap. EU, eller rettere Tyskland, fører en 
økonomisk politik inden for EU, som har medført en omfattende recession 
i de øst- og sydeuropæiske lande, mens Tyskland og enkelte andre lande 
skovler handelsoverskud ind år efter år. Medlemslandene skal underkaste sig 
en økonomisk union, der ikke vil kunne fungere uden en politisk union, som 
man samtidig har undladt at realisere fordi den ikke er politisk og demokra-
tisk mulig. Den er dog stadig målet. Samfundsmodellen hænger simpelthen 
ikke sammen – der er for mange interne selvmodsigelser.

EU kan bedst sammenlignes med en bil, der forlod samlebåndet før flere af 
de bærende dele var installeret, men som nu farer afsted på motorvejen uden 
politisk styring.

Allerede nu spiller nationalstaterne en minimal rolle, og mange borgere i 
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EU føler sig koblet af den politiske proces. Men det bliver værre – EU skal 
helst afnationaliseres. EU’s ultimative mål er den fuldstændige Union hvor 
alle de centrale politiske aspekter af ethvert samfund i EU ensrettes af de få 
mennesker, der sidder i toppen af EU’s dybe politiske hierarki. Etniske og 
kulturelle forskelle landene imellem skal helst udviskes og vi skal alle blot 
være forbrugere og arbejdere – økonomisk værnepligtige - på det store euro-
pæiske fællesmarked.

I forholdet mellem det rige Vesten, Norden og til en vis grad Østen på den 
ene side og det fattige Syden på den anden side er realiteterne ikke meget 
anderledes end under kolonitiden. Ganske vist er vi holdt op med bevidst 
at udrydde sprog og kulturer. Nu sker det i det skjulte. Men koloniseringen 
fortsætter – den er blot begyndt at anvende økonomi og konkurrenceevne på 
de internationale markeder – ikke mindst finansmarkeder – som våben for 
at opnå kontrol med de samme naturressourcer, arbejdsressourcer og for-
brugsressourcer, som var hele begrundelsen for koloniseringen. I dette spil 
forsvinder de lokale kulturer – de kan ikke overleve det globale marked. 
Dermed forsvinder også sprogene og ikke mindst mennesker identitetsfølel-
se, efterhånden som mennesker tvangs-assimileres ind i den globale neo-li-
berale økonomi.

Der er endnu en meget vigtig grund til at kritisere og bekæmpe den neo-libe-
rale globalisering. Diversitet er en lige så vigtig faktor for stabilitet og lang-
tidsholdbarhed i økonomiske systemer som i naturens økosystemer. Ulighed 
og de skævvredne magtforhold på de internationale markeder medfører, at 
det er de største globaliserede firmaer med basis i de stærkeste økonomier, 
der vinder stadig større markedsandele, og dermed opnår et stadigt stærkere 
monopol inden for deres respektive områder. Monopoler er aldrig en positiv 
faktor i økonomier – man lægger flere og flere ”økonomiske æg” i færre og 
færre kurve. Det er ikke en stabil tilstand på længere sigt, uanset hvor meget 
vækst, der skabes her og nu. Monopoler af-diversificerer samfundsøkonomi-
er, og undergraver dermed den økonomiske langtidsholdbarhed.

Desuden opnår disse monopoler en stigende, og fjernstyrende, politisk ind-
flydelse, der undergraver ethvert tilløb til et folkeligt baseret demokrati. Selv 
i verdens måske bedste demokrati – Danmark - er der en situation, hvor vi 
ganske vist kan stemme når statsministeren giver os lov, men vi har kun en 
stærkt begrænset indflydelse på den førte politik. Det er helt andre magtin-
teresser, der fjernstyrer beslutningsgrundlaget for politikerne – især EU. Det 
er en af hovedårsagerne til, at der er så stor forskel mellem den valg-løftige 
politik og de efterfølgende regeringshandlinger. 

Selv i Danmark er der reelt et to-parti system. Uanset valgets udfald bliver 
det lederen af Venstre eller Socialdemokratiet, der danner regering. Andre 
partiledere er tvungne til at tage parti for den ene eller den anden.
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Det er endnu tydeligere i andre lande.

Denne af-demokratiserende og af-nationaliserende form for globalisering 
kaldes hyperglobalisering. Påstanden er, at der er brug for ét verdensom-
spændende marked hvor alle mennesker er globale borgere frem for natio-
nale borgere og alle hindringer for handel er forsvundet. Der er brug for at 
integrere landene tættere sammen så fremtidige konflikter kan undgås – hal-
leluja! 

Men det har allerede vist sig, at hyperglobalisering er den perfekte grobund 
for konflikter. Når befolkninger bliver udnyttet som et middel til at skabe 
rigdom for andre og fattigdom for de fleste, er konflikter uundgåelige.

Man kan undre sig over, at tilhængerne af hyperglobalisering på den ene side 
påstår, at fri konkurrence mellem mange forskellige virksomheder fremmer 
økonomisk vækst for alle, og på den anden side argumenterer for nødvendig-
heden af ét international samfund med ét sæt af regler for politisk markeds-, 
finans- og økonomistyring. Denne centralisering vil netop medføre mindre 
konkurrence mellem forskellige politisk-økonomiske modeller for hvordan 
den politiske styring af et samfund bedst indrettes, så vækstbetingelserne 
for private virksomheder til stadighed kan optimeres. Det er klart selvmod-
sigende.

Der er brug for nationalstaten som en enhed for forskellighed i forhold til 
politiske styringsmodeller – nogen nationer styrer finanserne, økonomien, 
arbejdsmarkedet og den sociale indsats på én måde, andre på en anden. Den-
ne konkurrence mellem styringsmodeller er der også brug for. Det ville være 
ineffektivt og destabiliserende at ensrette dem. Men det er præcist det der er 
målet, ikke kun for EU, men også IMF og WTO.

Konkurrence mellem virksomheder eller mellem nationer burde ikke handle 
om at finde frem til én perfekt virksomhedsmodel eller én politisk model. 
Den burde handle om løbende at finde forskellige gensidigt supplerende og 
optimerende måder at gøre tingene på, i en verden, der konstant forandrer be-
tingelserne for økonomiske omsætning og – mere generelt – menneskers liv.

Princippet om, at den stærkeste overlever gennemsyrer ikke kun erhvervs-
økonomisk tankegang, men også den globalistiske tankegang, som ideologi. 
Denne pseudo-darwinistiske opfattelse er typisk for den virkelighedsopfat-
telse af konkurrence – den bedst tilpassede overlever bliver der i de flestes 
optik til ”den stærkeste overlever”. En stærkt oversimplificeret opfattelse 
hvor man går ud fra at da den stærkeste vinder konkurrencen nu, er det også 
den stærkeste, der vinder på lang sigt. 

Det er ikke det, der sker i naturen. Sætningen ”den stærkeste overlever” er 
langt fra en tilstrækkelig beskrivelse af hvordan biologisk evolution funge-
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rer. Evolution handler om at gøre det muligt for økologiske systemer løben-
de at tilpasse sig til en forandrende verden. Evolution handler IKKE om at 
skabe perfektion eller styrke. Perfekte organismer uddør, hvis deres leve-
vilkår forandres for meget og for hurtigt. Den centrale forudsætning for en 
succesfuld evolutionær tilpasning er netop variation – mange muligheder at 
udvælge fra.

Det gælder også politisk og økonomisk. Perfekte løsningsmodeller mister 
deres perfektion når forudsætningerne for perfektionen forandres. Så skal 
der udvikles ny ”perfektion” – det tager tid, så her er det vigtigt at have en 
underskov af alternative modeller at vælge fra. Den perfektion, der fungerer 
i et samfund under de betingelser, der gælder på et givent tidspunkt, er ikke 
perfekt i et andet samfund under andre betingelser, og på et andet tidspunkt.

Stærke firmaer og lande har måske nok styrken til at få overskuddet nu. Men 
hvad sker der for samfundet, når den stærke får udkonkurreret rivalerne. Så 
vil samfundet stå i en situation, hvor alle de økonomiske æg er samlet i få 
kurve. Når perfektionen for disse ”kurve” ikke længere holder, er det hele 
samfundet, der rammes.

Det er ikke styrke, der er brug for på lang sigt – det er tilpasningsdygtighed, 
der igen afhænger af mangfoldighed, også i samfundsstrukturer og økonomi-
ske og politiske løsningsmodeller

At tilstræbe et globalt samfund med ét sæt af betingelser og ét sæt af ”per-
fekte” løsningsmodeller er at vende pyramiden på spidsen. Det er præcis 
det hyperglobalisterne har som det bærende princip – det globale samfund 
uden lokale løsningsmodeller i form af selvstændige nationalstater. National-
staterne kan noget, som globalismen mangler – de kan levere mangeartede 
politisk/økonomiske løsningsmodeller, som andre kan lade sig inspirere af, 
når deres egne modeller fejler.

Skal globalisering være langtidsholdbar, skal den bygge på diversitet, og der-
med selvstændige nationer. Mennesker og samfund skal have lov at være for-
skellige, ikke mindst fordi de vilkår mennesker lever under i forskellige dele 
af verden ER forskellige, uanset hvad hyperglobalisterne har af principielle 
overvejelser. Hvis respekten for disse forskelligheder forkastes, skabes der 
grobund for konflikter, især hvis vi – som nu – fastholder en globalisering 
hvor den stærke altid vinder.

Dette betyder ikke, at vi blot skal tilbage til tiden med nationalstater og intet 
andet. Globalisering er vigtig og positiv. Men den neo-liberale hyperglobali-
sering med gradvis afskaffelse af nationalstaten er ikke måden at gøre det på.

Det er derfor på tide med et endegyldigt opgør med den koloniserende og 
af-demokratiserende udgave af den økonomiske ideologi, der danner grund-
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laget for den globaliserede økonomi, og for forkastelsen af nationalstaten 
– den neo-liberale kapitalisme.

Det centrale budskab i denne bog er, at et sådant opgør kun er muligt ved at 
tage udgangspunkt i økonomi og politiske ideologier. Det er tunge emner, 
men det er her de fejlbehæftede tandhjul skal identificeres. Det er her de 
centrale mekanismer bag globaliseringens misbrug af mennesker skal findes 
– det er her årsagerne til det u-medmenneskelige og til uligheden har sin rod. 
Det er her skævhederne skal fjernes.
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En samfundskritik - et over-
blik.
Balance og vækst.
Centralt i enhver politikers tankeverden er balancen mellem det offentlige 
og det private. Hos borgerlige politikere er holdningen, at det offentlige helst 
skal spille så lille en rolle som muligt. En politisk diskussionen vil ofte have 
fokus på skattelettelser – der skal frigives penge fra det offentlige budget, og 
pengene befinder sig bedst i private lommer – altid, uanset hvad. 

Det er et princip som har sit udspring dels i den oprindelige kapitalistiske 
samfundsmodel og i EU, i form af regler tvunget ned over landene fra EU, 
primært den såkaldte stabilitetspagt og vækstpagta). 

De penge det offentlige allernådigst får lov at forbruge skal udnyttes så effek-
tivt som muligt. I de fleste debatter, hvor ordet effektivitet spiller en hoved-
rolle, er en klar og entydigt definition af hvad dette effektivitetskrav indebæ-
rer, ofte larmende i sit fravær. Ordet effektivitet er blot et mantra.

Det er ikke altid rigtigt, at det er mest effektivt og effektfuldt at beskære det 
offentliges forbrug og flytte penge til borgernes egne lommer, uanset hvad. 
Der er mange eksempler i verdenshistorien, også den nyere, der viser at of-
fentligt forbrug kan være overordentligt vækstskabende.

Det nytter f.eks. minimalt at give skattelettelser til dem, der i forvejen har 
rigeligt. Ganske vist kunne disse mennesker investere de frigivne midler i 
ny produktion, og derved skabe flere arbejdspladser. Men ngen fornuftigt 
tænkende person vil investere i produktion, hvis ikke der kan forventes efter-
spørgsel efter produktet. Produkter skal først sælges før de kan skabe afkast 
til investoren. 

Et andet aspekt er, at ensidig fokus på skattelettelser som middel til at forøge 
investeringer, kan risikere at skabe ubalance på arbejdsmarkedet. Hvis der 
ikke ledig kvalificeret arbejdskraft i tilstrækkeligt omfang, vil en forøgelse 
af antallet af arbejdspladser blot bidrage til at forøge lønniveauet – kampen 
om at besætte ledige arbejdspladser i en situation med lav arbejdsløshed vil 
kun kunne vindes ved at tilbyde højere løn. Virksomheders lønomkostninger 
stiger – det fremmer ikke økonomisk vækst.

Et forøget udbud af arbejdspladser er kun økonomisk fornuftig, hvis efter-
spørgslen efter produkter følger med og hvis der er reel ledig arbejdskraft til 
at udfylde disse arbejdspladser. Hvis ikke dette er tilfælde vil en forøgelse af 
a)  http://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/politikker/oekonomisk-politik/stabilitets-og-vaekstpagten
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antallet af arbejdspladser blot medføre en samfundsøkonomisk (blandt øko-
nomer kaldet makroøkonomisk) uligevægt.

Hvis der er grobund for vækst – en utilfredsstillet efterspørgsel – kan skatte-
lettelser være fornuftige.

Skal der gives skattelettelser er det mere effektivt at give små skattelettelser 
til alle, frem for at give store skattelettelser til en udvalgt – ofte selvudvalgt 
– gruppe af mennesker, dem der i forvejen har rigeligt. Det første giver den 
mest effektive stimulering af den samlede efterspørgsel – mange bække små. 
Skattelettelser specifikt til dem, der i forvejen har nok vil kunne stimulere 
deres forbrug og dermed efterspørgsel, men det er jo ikke just penge DE 
mangler. Pengene vil også kunne investeres i produktion eller tjenesteydel-
ser, men det sker kun hvis der kan forventes tilstrækkelig afsætning – dvs. 
efterspørgsel – efter de producerede produkter og der er ledig arbejdskraft til 
de nye jobs.

Skattelettelser til alle vil betyde, at dem der har behov for mere mad, forny-
else af garderoben, bedre bolig osv., får muligheden for at opnå disse goder. 
Her er der tale om væsentlig flere mennesker end dem, der får glæde af top-
skattelettelser. Bundskattelettelser vil være mere effektive til at skabe økono-
misk vækst ved at forøge den samlede efterspørgsel efter produkter. Derved 
vil væksten kunne blive trukket i gang af alle samfundets borgere, fremfor at 
blive forsøgt skubbet i gang af en mindre del af borgerne.

Offentlige besparelser.
Offentlige nedskæringer som middel til at finansiere skattelettelser er en 
vej med mange dybe huller. Hvis effektivisering blot handler om, at flere 
mennesker skal præstere mere for færre penge, vil det ofte kamme over i 
ineffektivitet. Effektivisering kan være fornuftigt, hvis arbejdsindsatsen i en 
given offentlig institution ikke udnyttes til det, der er det faktiske formål. 
Men det er vigtigt at medarbejderne kan få deres faglighed tilfredsstillet – 
får muligheden for at præstere rettidig omhu - så de kan levere den kvalitet, 
som deres kunder har brug for. Med kunder menes ikke kun patienten eller 
socialklienten mv. – der menes samfundet. Det er samfundet som helhed, 
som de offentlige ansatte skal servicere, ikke politikere, og deres ambitioner 
om skattelettelser, ikke effektiviserings-teoretikere med deres regnearks-teo-
ri, og semi-videnskabelige talbehandling.

Med andre ord: De offentligt ansatte skal have en følelse af, at det er dybt 
tilfredsstillende at være en del af den indsats, der løser de mange offentlige 
serviceopgaver, som er en forudsætning for et samfund, der hænger sammen, 
fremfor at have følelsen af at blive opfattet som en belastning.
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Vejen ud af en økonomisk recession.
I en økonomi i recession kan offentlige investeringer ofte være en konstruk-
tiv vej frem – det er der adskillige konkrete eksempler på i verdenshistorien. 
Midlertidig offentlig forsørgelse med hjælp til at forlade den sociale sump er 
blot en ud af mange mulige offentlige investeringer. Bygning af motorveje, 
skoler osv. er en anden. At investere i uddannelse er en meget effektiv måde 
til at hæve det samlede kompetenceniveau i samfundet og gøre det nemmere 
for mennesker at bidrage, dels ved at få et job, dels ved at forbruge – og 
derved forøge den samlede efterspørgsel, både efter produkter og arbejds-
pladser. 

Offentlige institutioner har den fordel, at de ikke er afhængige af at skulle 
afsætte et produkt med overskud.

Se blot Kina. I starten af den kinesiske økonomis opsving var det offent-
lige midler, der blev anvendt til investeringer. Det satte gang i hjulene, og 
nu kører den kinesiske økonomi efter en plan-kapitalistisk model. De fleste 
kineseres levestandard er steget betydeligt – Kina har udviklet sig fra et ud-
viklingsland på samme niveau som mange afrikanske lande, til en af verdens 
stærkeste økonomier, vel at mærke i løbet af få årtier. Det er opnået med 
offentlige investeringer, i infrastruktur, men også i generel velfærd.

Sociale nedskæringer, nedskæringer på uddannelse og beskæring af en lang 
række andre velfærdsydelser, er contra-produktivt. Problemet er sjældent 
offentlige udgifter – problemet er oftest mangel på efterspørgsel, eller kvali-
ficeret arbejdskraft. Begge dele opstår oftest på grund af social marginalise-
ring af en stor del af samfundets medlemmer.

Hvis sociale udgifters andel af det samlede offentlige budget er blevet for 
stort, er det mere konstruktivt at bekæmpe de faktorer, der skaber ulighed – 
nedskæringer skaber blot endnu mere ulighed for endnu flere mennesker, og 
dermed endnu større sociale udgifter.

Økonomen John Maynard Keynes udtrykte det meget tydeligt, da han råd-
gav den amerikanske regering om hvordan USA skulle arbejde sig ud af 
1920’erne og 30’ernes depression. Han kogte sit råd ned til en simpel sæt-
ning: Look after unemployment and the budget will look after itself : bekæmp 
arbejdsløshed og problemer med underskud på de offentlige budgetter mv. 
vil løse sig af sig selva).

Det er en logisk sammenhæng: en øget efterspørgsel, gjort mulig af offent-

a  http://bilbo.economicoutlook.net/blog/?p=18488
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lige investeringer, sætter gang i private investeringer, takket være et større 
privat forbrug og dermed efterspørgsel. Det får flere folk i arbejde, og der-
med forøges også skatteprovenuet. Samtidig vil udgifter til overførselsind-
komster falde – blot for at komme med et par eksempler.

Med ”budget” menes selvfølgelig det offentliges budget – offentlige insti-
tutioners forbrug af penge. Dette er det primære fokus for visse økonomer 
når de skal rådgive om hvordan man stimulerer væksten – ikke mindst kører 
Tyskland den linie i EU, og den har vist sig altødelæggende for svage øko-
nomier. Disse markeds-fundamentaliste er grundteorien er, at jo større andel 
af samfundets midler, der håndteres af private investorer jo mere effektivt 
vil økonomien blive stimuleret – de frie markedsmekanismer vil sikre, at 
produktionen bliver stimuleret hvis blot private investorer har penge nok, 
lyder påstanden.

Men de frie markedsmekanismer kan ikke skabe efterspørgsel i en svag øko-
nomi. De rammer muren – først skal der skabes en efterspørgsel, før de frie 
markedsmekanismer kan skabe grobund for investeringer. Økonomer, der 
tror fuldt og fast på de frie markedsmekanismer vil hævde, at folk jo bare 
skal sælge deres arbejdskraft billigt nok, så kommer der gang i hjulene. 

Så simpel er virkeligheden ikke. Der er utrolig mange og komplekse bindin-
ger, der forhindrer denne simple sammenhæng. Der er den irriterende detalje 
med fagforeninger og overenskomster, og den simple sandhed, at det ikke 
er robotter vi snakker om, med uforudsigelige mennesker, der ofte lever i en 
hverdag, der ikke passer ind i forsimplede lærebogs-opskrifter af hvordan 
den økonomiske virkelighed burde fungere – teoretisk set.

Det vigtige er at opnå et konstruktivt samspil mellem offentlige institutioners 
bidrag til samfundets økonomiske ”maskineri” og private investorers mulig-
heder for at reagere konstruktivt på nye arbejdsvilkår. Offentlige investerin-
ger er heller ikke nødvendigvis nok. Der skal måske ændres på bankernes 
struktur eller arbejdsmåde, der skal måske ændres på reglerne for oprettelse 
af nye virksomheder, for hvordan virksomheder og personer beskattes, med 
meget mere.

Måske lider en given økonomi af en ubalance mellem den produktive del 
– den der producerer og investerer i produktion af konkrete produkter og 
tjenesteydelser – og den del, der primært er interesseret i at tjene penge på at 
flytte penge – valutaspekulation og arbejdsfrie fortjenester. Sidstnævnte bi-
drager kun i ringe grad til at skabe økonomisk fremgang, og bør være under 
skarp politisk kontrol.

Der er brug for en konkret diagnosticering af de reelle problemer. En ideolo-
gisk funderet automat-behandling ud fra en teoretiske facitliste or markeds-
økonomi er ikke ansvarlig.
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Frie markedsmekanismer og spekulativ 
økonomi.
Der er flere årsager til at disse højtbesungne frie markedsmekanismer ikke er 
så fejlfrie som de gamle økonomiske kogebøger påstår.

Forudsætninger for markedsmekanismernes perfektion er ikke tilstede – 
samfundet er langt mere komplekst end forudsat i de forældede økonomiske 
teorier. 

Markedsmekanismerne handler om den produktive del af økonomien – at 
producere konkrete produkter og tjenesteydelser. Reelt spiller den del af øko-
nomien, der handler om at tjene penge ved at flytte penge – valutaspekula-
tion, kursmanipulation mv. – en dominerende rolle i samfundsøkonomien. 
Det faktum skævvrider markederne: den spekulative del af økonomien gør 
det muligt at skabe enorme kapitalophobninger. Disse gør det igen muligt 
for nogle få aktører at opnå konkurrencemæssige fordele, der medfører, at 
svagere aktører får svært ved at opnå en konkurrenceevne, der kan sikre dem 
imod at blive udkonkurreret - især selvfølgelig i en globaliseret verden. Des-
uden udøver disse store virksomheder en meget konkret konkurrencemæssig 
skævvridning via politisk pres og indflydelse.

Stærke økonomier som USA, Tyskland, Japan og Kina og deres globalise-
rede virksomheder opnår en styrkeposition, der sikrer at de til hver en tid 
vil opnå overskud på deres betalingsbalance, på bekostning af svagere øko-
nomier. Det gør de dels via spekulativt skabte kapitalophobninger, dels ved 
protektionistiske tiltag, som de fastholder som deres ret for at beskytte egne 
markeder, men kræver at svagere økonomier dropper. Det er i bund og grund 
det, der er formålet med den højtbesungne globalisering – den er de rigeste 
personer i de rigeste landes perfekte værktøj til at blive endnu rigere. Det 
stimulerer ikke verdensøkonomien som helhed. Det øger blot uligheden og 
fattigdommen og hæmmer økonomisk fremgang. Hyperglobaliseringen un-
dergraver økonomisk langtidsholdbarhed.

Det er u-medmenneskeligheden bag denne fattigdom, der er grundårsagen til 
de fleste konflikter. Det er årsagen til mange flygtningestrømme, og til den 
vrede, der igen udgør en væsentlig del af grobunden for terrorismen radikal 
nationalisme, blot for at nævne nogle få.

Fattigdommen er selvforstærkende: når mennesker tvinges til at vokse op i 
fattigdom, bliver de selv fattige og deres børn bliver fattige. Fattige familier 
i svage økonomier har kun én mulighed for at øge den samlede indtjening 
for familien: at øge den samlede arbejdsindsats. Det kan kun opnås ved at få 
flere børn, der så kan bidrage fra ca. 10 års alderen. En fattig landmand eller 
erhvervsdrivende har ikke råd til at ansætte andre. En ansat skal have en løn, 
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der kan understøtte den ansattes familie. Et ekstra barn skal blot have mad 
og tøj på kroppen.

Det gælder ikke kun i landbrugsøkonomier. For familier i industrialiserede 
økonomier gælder tilsvarende mekanismer.

Globalisme.
Den økonomiske ideologi – isme – bag disse magtforhold er neo-liberal-is-
men. Den burde tage navneforandring til anti-liberalismen – den er alt an-
det end liberal. Den globaliserede udgave af neo-liberalismen er den mest 
anti-menneskelige samfundsideologi, som mennesker endnu har magtet at 
opfinde.

Det meste centrale problem i denne globaliserede liberalisme er, at de lo-
kale markeder, som mennesker er afhængige af for at skabe en økonomi 
de kan leve af, blot bliver stillet til rådighed som fødegrundlag for de stær-
kere økonomier, primært globaliserede virksomheder. Disse virksomheder 
og deres landes politikere kræver frihandel – kalder de det: at lande stiller 
deres markeder til rådighed for profitskabelse for de få, mens hensynet til 
lokale økonomier – som fattige mennesker er afhængig af – skæres helt ind 
til knoglemarven.

Det er ikke frihandel – det er fjernstyret kontrol-handel.

Lokale markeder ødelægges af de ufrie markedsmekanismer og den fat-
tigdom de medfører, så små lokale producenter bliver nødsaget til at sæl-
ge deres produkter på et internationalt marked til en lav pris bestemt af det 
købedygtige marked, eller møder en protektionisme fra de samme stærke 
økonomier, der kræver åbne grænser for DERES produkter. Det medfører, 
at de stærke økonomier påtvinger disse lokale markeder en sand tsunami af 
produkter produceret – og ikke mindst prisstyret - af de stærke økonomier, 
samtidigt med at de lokale produkter, der kunne skabe lokal velstand, bliver 
udkonkurreret 3) 4) 15) 17). 

Når det så alligevel lykkedes at få en svag økonomi ind i vækst, vil denne 
vækst primært blive til fordel for en lille elite i det pågældende land. 

Det er på grund af denne – de ufrie markedsmekanismers – fattigdomsprodu-
cerende adfærd, at umenneskeligheden skabes. Det er i denne jord uligheden 
og fattigdommen vokser, det er her dødsårsagen for millioner af fattige og 
sultne – ikke mindst børn - skal findes. Det er samtidig den vigtigste årsag til 
befolkningstilvæksten og det opskruede ressourceforbrug, der kendetegner 
den rige del af verdens befolkning.

De stærke økonomier bruger blandt andre IMF, WTO, Verdensbanken og EU 
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til at tvangsåbne de svage økonomier som markedsmæssigt fødegrundlag for 
de stærke økonomier, under dække af at ville hjælpe disse lande på fode. Det 
modsatte sker, og det er helt bevidst magtpolitik, måske ikke voldelig i den 
stringente betydning, men ikke desto mindre gennemtvinges en politik, der 
medfører yderligere fattigdom, herunder også for børn, der dør af sult.

Gandhi udtrykte det ved at sige at fattigdom er den værste form for volda).

Neo-liberalismen er ikke kun fattigdomsskabende. Den vil også i længden 
ødelægge samfundsøkonomierne selv i de stærke lande. Fattigdom betyder, 
at et stort antal mennesker ikke er i stand til at levere et optimalt bidrag til 
både de nationale, men også de internationale, globaliserede økonomier. At 
fremtvinge, forøge og opdyrke fattigdom er ikke kun menneskefjendsk – det 
er også ineffektivt set fra et langsigtet økonomisk synspunkt. 

Det optimale ville være, at alle mennesker kunne bidrage mest muligt til den 
lokale økonomi de lever i, så denne økonomi får muligheden for at bidrage 
optimalt til den globaliserede økonomi. Neo-liberalismen ødelægger mulig-
heden for at opnå dette optimale samspil mellem lokale og nationale økono-
mier og den globaliserede økonomi. Skævhederne virker til kortsigtet fordel 
for de få, men til langsigtet ulempe for alle. Den politik, der har medført 
disse skævheder ser i høj grad ud til at være bevidst. Den bæres især frem af 
IMF, verdensbanken, WTO, OECD,  de stærkeste EU-lande, Kina og USA, 
men globale virksomheder i alle lande bidrager.

En globaliseret økonomi kombineret med skævvredne markedsmekanismer 
og dobbeltmoralske handelsaftaler er det modsatte af globalisering. En sand 
globalisering skal have lighed som sit centrale mål og derved være til fordel 
for alle. Den globalisering vi ser realiseret, er kun til fordel for et lille min-
dretal.

a)  https://www.triplepundit.com/2012/01/lessons-sustainability-gandhi/
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Økonomiens bestanddele
Samfundsøkonomisk teori – et overblik
Det er mit håb at få vist, at økonomi ikke er så teoretisk svært, som det umid-
delbart kan se ud til. Økonomi er faktisk intuitivt logisk – det er kun når man 
skal grave sig ned i detaljer og der skal laves forudsigelser og beregninger, 
at det bliver svært, ikke mindst for økonomer. Men de overordnede sammen-
hænge er logiske og intuitive. Det betyder ikke nødvendigvis, at de er simple 
– enhver økonomisk problemstilling vil altid have mange aspekter. Men der 
vil altid være en kerne af logik. 

Dermed er også grundlæggende politisk teori intuitiv og forståelig, blot man 
gør en indsats.

En økonomi bygger – i flere konkrete betydninger - på jord, og er afhængig 
af de naturressourcer (råvarer), der gøres tilgængelig af denne jord – geolo-
gisk, atmosfæremæssigt, energimæssigt og biologisk.

Økonomi består basalt set af at skabe værdi ved at investere kapital og ar-
bejdsindsats i at udnytte jord og naturressourcer til at skabe først produktion 
og derefter omsætning af produkter. Værdien skabt ved denne produktion – 
værditilvæksten - kaldes formue, og den del af formuen, der gen-investeres i 
at skabe omsætning, kaldes kapital.

Det er økonomi i en nøddeskal. Men lad os fjerne os fra begrænsningen af 
denne nøddeskal. Der er brug for flere detaljer:

Produktion forudsætter, at tre faktorer samarbejder: 

• Jord og dens ressourcer 
• Kapital til investering i og anvendelse af produktionsapparatet
• Arbejde – menneskers arbejdsindsats.

Udbyttet af denne produktion og efterfølgende omsætning skal helt logisk 
også inddeles i tre:

• Udbytte til den, der har råderetten over den jord og de naturressourcer, 
der blev anvendt.

• Udbytte til kapitalejeren – den der investerede sin formue i at igangsætte 
og fortsætte produktionen.

• Udbytte til den/dem, der udførte arbejdet, dvs. løn

Oftest er kapitalejer og jordejer én og samme person eller virksomhed.

apitel 3K
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I et moderne samfund er sammenhængene de samme – der er blot lidt flere 
tandhjul involveret i det maskineri, der skaber formue, investerer formue (= 
kapital) og skaber værditilvækst (= ny formue) til fordeling mellem de invol-
verede parter som løn til arbejderen, afkastet til kapitalejeren (kapitalrenten) 
og afkastet til jordejeren (jordrenten).

Jord er ikke kun det vi graver op når vi planter en staude i haven. Det er alle 
naturens ressourcer: 

• Fra den grund vi står på, graver i, opdyrker og bygger på.
• over enhver form for energi, herunder udnyttelse af sollys og vulkansk 

energi og alle heraf afledte energiformer – såsom kul, olie, og naturgas.
• videre over jordens dyrkningskvalitet, samt grus, jernmalm osv.: alle 

kemiske grundstoffer og sammensætninger af dem .
• til biodiversitet med alt hvad den giver os, af økosystemer, der er forud-

sætning for alt liv.

Alt naturgivent, der kan bidrage til økonomisk omsætning, er at medregne 
under begrebet jord i social-økonomisk betydning.

Formue inddeles i ophobet formue – formue der ikke anvendes til at skabe 
omsætning - og produktiv formue, som er lig kapital: den del af formuen, 
der bliver investeret i enten forbrug eller produktion. Kapital er formue, der 
bidrager til økonomisk omsætning.

De producerede produkter og afkastet fra omsætningen af disse produkter 
øger den samlede formue, for samfundet og for den enkelte – en værditil-
vækst.

Lønnen til arbejderen er udbyttet af arbejderens egen arbejdsindsats - hans 
andel af det samlede udbytte af produktionen. Arbejderens løn er også for-
mue. Den sættes i banken og hæves til forbrug. Derved bliver den til kapital 
– den kapital enhver medborger bidrager med til samfundsøkonomien.

Den værditilvækst, der udbetales til arbejderen som løn, skabes af arbej-
deren selv, via hans/hendes bidrag til produktionen. Produktionen kan ikke 
gennemføres uden denne arbejdsindsats, og heller ikke uden arbejderens – 
forbrugerens - investering af sin kapital i at købe produkter. Arbejderen er 
en afgørende faktor, både i produktionen og i den omsætning, der er forud-
sætningen for indtjeningen. Hvis for få køber produktet er det ikke værd at 
gennemføre produktionen.

Produktionen kan heller ikke gennemføres uden arbejdsgiverens investering 
af kapital, eller uden jordejerens investering af jorden og den ressourcer som 
grundlaget for produktionen. Virksomheden har brug for jord til at placere 
produktionen på, og for ressourcer til at skabe produktet, samt for risikovillig 
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kapital til at finansiere produktionen.

Alle disse aspekter bidrager ligeligt til produktionen – ingen er vigtigere end 
andre.

Et hus til beboelse kan anses for en ophobet inaktiv formue indtil det enten 
bliver solgt eller forbedret – i det tilfælde bidrager huset til den samlede ka-
pital. Men huset er også kapital i dagligdagen, idet det bidrager til beboernes 
forbrug af andre produkter – opvarmning, belysning, vand osv. Formuen er, 
i hvert fald delvis, under omsætning. 

Den jord en bygning står på skaber mulighed for økonomisk omsætning. Det 
er tydeligt for virksomheder, men selv i parcelhusområder udgør råderetten 
over jord en formue, der dog kan bidrage til økonomisk omsætning, og der-
med blive til kapital. Udbyttet af denne råderet (jordrenten) kan indkasseres, 
f.eks. i form af forrentning af den del af lånet, der er betaling for jorden, 
eller som grundlag for yderligere lån i friværdien til forøgelse af bygningens 
værdi. Jordrenten kan tilfalde husejeren ved salg af ejendommen, hvis salgs-
prisen er højere end den oprindelige købspris. Men størstedelen af jordrenten 
tilfalder den finansinstitution, der indkasserer forrentningen af de lån, der er 
optaget med sikkerhed i ejendommen.

En bil er en formue, men klart en aktiv formue – dvs. kapital – idet den bi-
drager til at forøge personers mobilitet og forbrug, ikke mindst af brændstof, 
værkstedsbesøg osv.

Selv indkøbt mad er kapital, der fastholder eller forbedrer en persons mu-
ligheder for at bidrage, dels som arbejder, dels som forbruger, og dermed til 
økonomisk omsætning. Det er ikke kun bilen, der har brug for brændstof.

Sagt på en anden måde: ved produktion og salg sker en forøgelse af 
virksomhedens formue – der sker en værditilvækst. Denne værditilvækst 
frembringes ved en kombination af investeret kapital fra virksomheden og 
investeret arbejdskraft fra medarbejderne – fra topchefen hele vejen til ren-
gøringspersonalet – samt investerede råvarer. I hele denne proces er den jord, 
produktionen foretages på, blot endnu en produktionsfaktor, men med spe-
cielle økonomiske egenskaber, som hverken kapital eller arbejdsindsats er i 
besiddelse af: Jord kan ikke produceres – vi kan ikke få mere af det. Kapital 
kan derimod produceres og arbejdsindsats kan øges. Men mængden af jord 
er en fast faktor, så kontrollen med denne ressource er en central magtfaktor 
i enhver samfundsøkonomi.

Det er vigtigt at indse, er at den del af værditilvæksten, der udbetales til med-
arbejderne på alle niveauer som løn, er et resultat af den enkeltes arbejdsind-
sats. Den tages ikke af virksomhedens kapital, som mange kapitalister ellers 
vil påstå. Den værdi virksomheden udbetaler som løn, ville ikke have kunnet 
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Efterspørgsel er hvad mennesker bruger på køb af produkter og serviceydel-
ser + hvad virksomheder anvender til deres produktion + offentligt forbrug 
på offentlige services og infrastructure + net export.

Udbud er udbuddet af disse produkter og serviceydelser + udbuddet af det, 
der er brug for for at producere dem, herunder jord, arbejdskraft og kapital. 

De berømte markedsmekanismer vil altid forsøge at få økonomien i makro-
økonomisk ligevægt. Når det sker er efterspørgslen tilfredsstillet og udbud-
det kan derfor ikke stige mere. Men det er langt fra altid at dette forsøg 
lykkedes - at ligevægten realiseres.

Der kan opstå uligevægt, f.eks.:

opstå uden medarbejdernes arbejdsindsats.

Men den ville heller ikke have kunnet opstå hvis ikke virksomheden havde 
investeret kapital for at opnå en værdiforøgelse, eller havde bygget sin virk-
somhed på et stykke jord og udnyttet naturressourcer til formålet. Alle tre 
faktorer skal være tilstede samtidig i et tæt samspil – ingen af disse faktorer 
er mindre eller mere vigtig end de andre.

Så kapitalist, jordejer og arbejdstager har sammenfaldende interesser. 

Udbud og efterspørgsel er de to processer, der skaber omsætning – de er 
billedligt talt økonomiens energikilde, mens jord, arbejde og kapital er dens 
råstoffer. 

Formue

Inaktiv, ophobet
formue

Kapitel:
Produktiv formue

Arbejde
Jord og naturressourcer

Produktion og 
investering

Forbrug

Udbud og 
efterspørgsel

Afkast/Løn

Løn for arbejde

Kapitalrente:
Løn for investering

Jordrente:
Løn for jord-råderet

Figur 1: Den økonomiske cyklus. Samspillet mellem jord, arbejde, kapi-
tal og udbude/efterspørgsel.
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Figur 2: Den makroøkonomiske ligevægt mellem udbud og efterspørgsel

Efterspørgsel
Udbud

Makroøkonomisk ligevægt
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• Hvis efterspørgsel efter de produkter, der bliver produceret, ikke kan til-
fredsstilles, f.eks. på grund af høj arbejdsløshed, skabt af en økonomisk 
recession 

• Hvis udbuddet af arbejdspladser ikke kan blive udfyldt, fordi der er 
mangel på kvalificeret arbejdskraft til at efterspørge disse job.

I disse tilfælde er det årsagerne til den manglende efterspørgsel, der skal 
angribes: Den styrende faktor bag bekæmpelse af recession vil altid være ef-
terspørgsel efter produkter eller efter job. Skal der ske økonomisk vækst i en 
periode med recession – dvs. en vækst i omsætning af producerede produkter 
og tjenesteydelser og dermed et større udbud af disse – skal der først ske en 
stigning i efterspørgslen efter disse produkter og tjenesteydelser. Det vil også 
øge efterspørgslen efter risikovillig kapital. Ingen vil vedvarende investere 
i en produktion, hvis ikke produkterne kan afsættes i tilstrækkeligt omfang.

Forøgede investeringer vil medføre et større udbud af arbejdspladser, men 
efterspørgslen efter arbejdskraft til at udfylde dette udbud kan kun blive til-
fredsstillet, hvis der er et frit overskud af arbejdskraft, der efterspørger de 
ledige arbejdspladser – og har de kvalifikationer, der er brug for.

Udbuddet af arbejdskraft med de rette kvalifikationer i en situation med øko-
nomisk fremgang, og en situation uden signifikant arbejdsløshed, kan kun 
tilfredsstilles hvis uddannelsessystemet kan ”producere” personer med de 
rette kvalifikationer hurtigt nok, og hvis samfundet har sørget for ikke at 
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marginalisere et stort antal personer, så de enten kvalifikationsmæssigt eller 
socioøkonomisk er uden for rækkevidde, samt at samfundet aktivt og kon-
struktivt arbejder på at af-marginalisere de mennesker, der er sat uden for.

Det forudsætter selvfølgelig også, at virksomheder med ledige arbejdsplad-
ser gør det attraktivt at blive medarbejder. 

Løsning af disse problemer forudsætter sociale investeringer i at hjælpe 
mennesker ud af social nød. Det forudsætter investeringer i et dynamisk 
og omstillingsparat uddannelsessystem. Det forudsætter medmenneske-
lighed i alle samfundets aspekter – det forudsætter, at vi aktivt bekæmper 
socio-økonomisk ulighed.

Spekulationsøkonomi.
Det, der indtil nu er beskrevet er den produktive del af økonomien – den del, 
der skaber og omsætter konkrete produkter og tjenesteydelser.

Der er også en parallel økonomi – den spekulative. Den har ét fornuftigt 
formål: at skabe værdiformidling, dvs. stille risikovillig kapital til rådighed 
for investeringer. Men den har også en mørk side: Banker, kreditforeninger, 
og andre formueophobninger udnytter andre menneskers formue til at opnå 
en indtjening, der IKKE nødvendigvis bidrager til produktion og omsætning, 
men blot skaber en indtjening ved at handle med andre menneskers formuer 
– arbejdsfrie fortjenester.

En stor del af den indtjening, banker og kreditforening får, kommer fra lån-
givning i køb af jord og ejendom. I kapitel 5 gennemgås hvorfor netop privat 
handel med jord udgør det helt centrale samfundsøkonomiske problem.

Kapitalfonde, banker mv. er selvfølgelig der, hvor virksomheder finder ri-
sikovillig kapital. Især banker/kreditforeninger er der hvor ”almindelige” 
mennesker optager lån til forbrug. Denne værdiformidling er selvfølgelig af 
central betydning, som en uundværlig del af den produktive økonomi.

I den mørke del af spekulationsøkonomien er det handel med værdi og po-
tentiel værdi, der er i fokus, vel at mærke værdi skabt af andre menneskers 
arbejdsindsats. Denne handel kan skabe et afkast på flere måder: 

• dels ved at handle med og have kontrol over jord og naturressourcer - 
jordspekulation, 

• dels ved at handle med og have kontrol over risikovilig kapital, 
• dels ved kapitalspekulation,

Der er kapitalfonde, der tjener penge på at eje og handle virksomheder. De 
investerer ganske vist i virksomhederne, men de udsuger også en del af ud-
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byttet til egen kasse, uden at geninvestere det i samme virksomhed.

Finansvirksomheder som banker og kreditforeninger vil kunne maksimere 
deres indtjening ved ikke at geninvestere store dele af deres formue i om-
sætning af konkrete produkter og tjenesteydelser, men derimod i kapital- og 
valutaspekulation. Denne aktivitet har opnået en dominerende position i 
økonomien. Den virker skævvridende for markedsmekanismerne, og den er 
et monopol i forhold til tilgængeligheden af kapital og jord. 

En stor del af indtjeningen for disse formue-ophobninger kommer fra råde-
retten over jord. Ikke kun ved konkret ejerskab af jord, men i høj grad ved, at 
langt de fleste mennesker kun kan opnå råderet over jord og naturressourcer 
ved at gældsætte sig. 

Eksempler på valutaspekulation:

En spekulant låner et stort beløb i en svag valuta – 100 millioner af den svage 
valuta til f.eks kurs 10 i dollars.

Der fremtvinges et fald i valutakursen. Rygter om at valutaen er på vej til at 
blive devalueret kan være nok, uanset om det er sandt eller ej. Det efterfølges 
af salg af valutaen i stor stil. 

Herved fremtvinges et kursfald, fordi markedet oversvømmes med valuta-
en. Valutaen bliver tvunget til at devaluere, og kan efterfølgende handles til 
f.eks. kurs 5 i dollars.

Nu kan det lån spekulanten tog, betales tilbage i dollars konverteret tilbage 
til den svage valuta. Et mindre beløb er nu nok til at betale lånet, takket være 
kursfaldet. Vel at mærke et kursfald der blev fremtvunget, ikke fordi den 
økonomi som valutaen er den del af, var blevet svagere, men fordi et rygte 
efterfulgt af omfattende valutasalg, fremtvang en devaluering.

Resten af det oprindelige lånebeløb er ren profit, opnået ved at fremtvinge en 
økonomisk krise i et land, med alle de enorme sociale følger det kan have for 
spekulantens medmennesker. Alt dette kan gennemføres på under en uge og 
kan generere mange millioner i profit – uden at spekulanten flytter bagdelen 
fra kontorstolen, endsiger bidrager med andet end flere penge på sin person-
lige eller sin arbejdsgivers konto.

Generelt kan et kursfald i en valuta for et land med stor gældsætning medføre 
en kraftig recession, idet landet så ikke kan betale sin gæld. Det er også en 
måde at hæmme landets konkurrenceevne på de internationale markeder, så 
stærke økonomier kan opnå endnu større handelsoverskud.

Ren win-win – men kun for den stærke økonomi og for de involverede spe-
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kulanter.

Det er ren destruktion af menneskers levevilkår.

Eksempel på jordspekulation:

En spekulant opkøber blot store landarealer, og venter på at den omgivende 
infrastruktur udvikles eller der opstår en mangelsituation, så prisen stiger. 
Jorden kan nu sælges med en anseelig profit – igen uden at spekulanten har 
bidraget med andet end sin egen gevinst.

Hvad er ulighed?
I den daglige politiske debat er ulighed blot tal. Jo mere statistik jo sværere 
bliver det at skære alt tal-akrobatikken væk og komme ind til kernen: til de 
mennesker, der oplever uligheden i deres hverdag.

Økonomen Thomas Piketty gennemgår graden af ulighed i udvalgte europæ-
iske lande og USA samt nogle få andre lande (lande med tilstrækkelig god 
statistik) samt mekanismerne bag ulighed i sine bøger – f.eks. 25). Tal, der er 
af en statistisk kvalitet, der gør det muligt at lave god statistik for ulighed er 
ret sjældne. De tal Piketty fremlægger dækker kun visse rige lande.

Det billede af uligheden Piketty maler med sine mange tal er dybt skræm-
mende. Men virkeligheden er langt værre.

Det er mennesker, der er ofre for denne tal-ulighed. Tallene dækker over for-
hold i større byer i f.eks. Rumænien hvor i det mindste en del af befolkningen 
lever et liv i forholdsvis velstand, en anden del lever i sociale ghettoer, mens 
den fattige landbefolkning i de små landsbyer lever i ekstrem fattigdom med 
stor arbejdsløshed. Det er forskelle, der ikke afspejles i de officielle tal for 
ulighed. 

Det samme forhold gælder i alle lande – også Danmark. Den eneste forskel 
er omfanget af uligheden – hvor på skalaen landet og dets befolkningsgrup-
per befinder sig.

Rumænien, Spanien og Grækenland er rige lande sammenlignet med Mali, 
Filippinerne, Venezuela osv. Uligheden i Rumænien, Spanien og Græken-
land m.fl. mellem befolkningsgrupper er kolossal. Men den er langt større 
når man sammenligner de rigeste i f.eks. Danmark, med de fattigste i f.eks. 
Rumænien, og endnu værre når man fortsætter til de fattigste i Mali, Venezu-
ela osv. Det er igen blot et spørgsmål om skala.

Denne fattigdom er ikke kun dybt anti-human. Set fra et økonomisk syns-
punkt er det system – den globaliserede, neo-liberale kapitalisme - der skaber 
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denne fattigdom og monstrøse ulighed, himmelråbende ineffektiv og kortsig-
tet. Det er en ekstrem ineffektiv udnyttelse af samfundenes ressourcer. Det 
store flertal af mennesker fastholdes i en fattigdom, der forhindrer dem i at 
bidrage optimalt, både til den økonomi de lever i og til den globale økonomi. 
Børn vokser op i fattigdom i et ”samfund”, der ikke står til rådighed for dem. 
Hvorfor skal de så stå til rådighed for dette ”samfund”? Det er altødelæggen-
de, både for den sociale sammenhængskraft, men også for de enkelte landes 
økonomiske udviklingsmuligheder, og dermed for andre landes muligheder 
for at få handelspartnere.

Man kan undre sig over at man overhovedet argumenterer for at anvende 
æresbetegnelsen samfund i tilfælde hvor et stigende antal mennesker bliver 
marginaliseret, endsige lever og har levet i fattigdom i længere tid.

Problemet er blot, at denne ulighed er bevidst. Den er indbygget i systemet 
med gustent overlæg, dels for at berige de få, dels for at sikre den økono-
miske og dermed politiske magt på nogle få hænder. Uligheden undergraver 
langtidsholdbarheden af både de nationale økonomier og den globale øko-
nomi, og skaber en fattigdom, der dræber mennesker, og medfører flygt-
ningestrømme, der undergraver økonomien i de rige lande, og… osv. Men 
de siddende magthavere – og det er langt fra kun politikerne – lader til at 
være ligeglade, blot de fastholder deres magt, fordele og privilegier, og ikke 
mindst formueophobning.

Ulighed er også tal.

Socio-økonomisk ulighed er et mange-facetteret fænomen. Det kan være 
meget svært præcist at opgøre hvor stor uligheden er i et givent samfund.

Der skal skelnes mellem ulighed i arbejdsindkomst og ulighed i formue og 
den kapitalindkomst, som denne formue kan medføre - indkomst-ulighed og 
formue-ulighed

Ulighed opstår fordi en gruppe af mennesker er i stand til at opnå højere ar-
bejdsindkomst gennem lang tid, for derved at oparbejde en stor formue, der 
igen gør det muligt at opnå et vedvarende højt udbytte, f.eks. ved aktie-ud-
bytter, valutaspekulation, opkøb af jord og deraf følgende jordspekulation 
osv., og med disse midler skabe en endnu større formue.

Indkomst-ulighed fører til formue-ulighed.

Den berømte Gini-koefficient beskriver udelukkende indkomst-ulighed. 
Hvis alle medlemmer af et samfund har samme indkomst er koefficienten 
nul. Hvis et medlem af samfundet har hele indtægten, mens alle andre har 
0-indtægt, er den 1. Det omregnes så til procent via en kompleks stati-
stisk beregningsmodel.
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Der er grund til at være overordentlig kritisk over for disse koefficienter. 
De beregnes ved først at beregne en indkomstfordeling af befolkningen 
– f.eks. hvor mange tjener mellem 100.000 og 125.000 om året, hvor 
mange tjener mellem 525.000 og 550.000 om året osv.. Derefter beregnes 
dels hvor bred denne fordeling er (dvs. hvor stor forskel der er mellem 
dem, der tjener mindst og dem, der tjener mest), dels hvor ”skæv” den er 
(dvs. hvor stor en procentdel tjener mindre eller mere end gennemsnits-
lønnen).

Gini-koefficienten skal bruges med omtanke og forsigtighed. Et tal ale-
ne giver kun et statistisk billede af uligheden, men ikke et fuldstændigt 
billede – det ville forudsætte at man ser på de mennesker, der lever med 
uligheden.

Men hvis blot data er indsamlet og behandlet efter samme metoder er gi-
ni-koefficienten et udmærket middel dels som en sammenligning mellem 
lande, dels som et middel til følge udviklingen i ulighed over tid. 

Denne tabel og figur viser gini-koefficienten for 149 lande (CIA’s fact-
book):a

Gini-koef-
ficient

Antal
lande

%

20-25 7 4,7%

25-30 17 11,4%

30-35 32 21,5%

35-40 31 20,8%

40-45 20 13,4%

45-50 24 16,1%

50-55 10 6,7%

55-60 2 1,3%

60-65 6 4,0%

149 100%

Finland har den mindste gini-koefficient på 21,5 – dvs. den højeste grad 
af indkomstlighed – mens Lesotho har den højeste koefficient på 63,2. 
Den gennemsnitlige gini-koefficient er 39,05.

a) https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2172rank.html 
og https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bl.html
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Figur 3: Fordeling af Gini-koefficienten.
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Verdensbanken har også en opgørelse b). Den giver ikke helt samme re-
sultat og har ikke data fra helt så mange lande. Men den viser samme ten-
dens. I denne opgørelse er den gennemsnitlige gini-koefficient 37,5, mens 
den mindste er 24,7 (Ukraine) og den største 63,4 (Sydafrika).

Uligheden internationalt kan også illustreres ved hjælp BNP per indbygger. c)

Den gennemsnitlige BNP pr. indbygger er $16.300. Landet med den højeste 
BNP pr. indbygger er Liechtenstein – $139.100, og landet med den laveste er 
Somalia - $400. En faktor på 347.

Sammenlignes disse tal for BNP/indbygger med tal for landenes indbygger-
tal får man, at lidt over 2 tredjedele (67,3%) af verdens befolkning lever i 
lande med en BNP/indbygger, der er lavere end gennemsnittet, mens 42% 
lever i lande med en BNP/indbygger på under halvdelen af dette gennemsnit.

Men dette handler kun om indkomstulighed.

Formueuligheden er langt større: Blot den simple sandhed, at 8 personer har 
en lige så stor formue, som de ca. 3,7 mia. mennesker, der udgør den fattigste 
halvdel af verdens befolkning, er dybt skræmmende.

Hvordan kan man overhovedet få den tanke, at dette er en acceptabel tinge-
nes tilstand? Det er uforståeligt, at man kan få den idé at støtte den økono-
misk-politiske ideologi – neo-liberalismen - der har medført denne tingenes 
tilstand.

Det er så ufatteligt ineffektivt, at en så stor del af verdens befolkning har 
fået deres arbejdskraft reduceret til blot at være økonomisk fødegrundlag for 
eliten. Det er ikke kun kvalmende umenneskeligt, det er også den suverænt 
største trussel mod menneskehedens økonomiske og sociale langtidsholdbar-
hed. Og så er der lige vores livsgrundlag - planeten og dens biodiversitet og 
klima. Det er uligheden, der skaber befolkningstilvæksten og det er ulighe-
den, der skaber det opskruede ressourceforbrug hos de rige.

I Danmark stiger uligheden markant. Den største stigning i nyere tid skete 
i forbindelse med den finanskrise i 2007/2008 og fremefter, som måske er 
ved at være overstået. Men det faktum, at uligheden stiger i krisesituationer 
viser klart, at dem med høje indtægter og formuer har evnen til at beskytte 
sig selv, selv om de bedre kunne bære et fald i velstand. De blev i Danmark 
beskyttet imod tab blandt andet takket være en fastfrysningen af ejendoms-
værdiskatten i kroner, der blev gennemført i 2002d). Denne fastfrysning bi-
drog samtidig til at forværre krisen, ved at fjerne den ene selv-regulerende 

b)  http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI
c)  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bl.html
d)  https://www.dors.dk/oevrige-publikationer/kronikker-artikler/investeringer-gavn
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faktor, der kunne have mindsket himmelflugten i ejendomspriser, og dermed 
krisens omfang – en ejendomsskat der blev beregnet som en procent af ejen-
domsprisen, fremfor faste priser. 

Det er de fattigste, der bærer byrden, og de rigeste, der vinder ved kriser, de 
selv er med til at fremkalde. Smart system.

At uligheden i Danmark er i markant fremmarch ses også af, at der i perioden 
1990 til 2005 var et stabilt antal fattige – omkring 19.000. Siden 2005 er det 
tal mere end fordoblet til 39.500 21).

Det lyder måske ikke af så mange, men det siger kun noget om hvor mange, 
der er blevet smidt af toget ved den socio-økonomiske endestation. Det siger 
ikke noget om hvor mange, der er på vej, og hvor tæt på de er. Det siger i 
høj grad noget om en tendens i det højt besungne velfærds-Danmark – flere 
mennesker er blevet smidt af det socioøkonomiske tog, og tendensen ser ikke 
ud til at stoppe. Velfærd indskrænkes: den skal ikke længere tilbydes dem, 
der har mest brug for den.

Formue-uligheden i Danmark er også meget markant, som disse to tabeller 
viser: 21)

Formuefordelingen, familier med 1 voksen, 2014:

10% fattigste 10% rigeste Den rigeste 1%

Gennemsnitlig formue -0,3 mio. kr. 5,6 mio. kr. 19,4 mio. kr.
Andel af samlet formue i 
Danmark

-3,4% 58,6% 20,4%

Formuefordelingen, familier med 2 voksne, 2014:

10% fattigste 10% rigeste Den rigeste 1%

Gennemsnitlig formue -0,7 mio. kr. 12,1 mio. kr. 40,4 mio. kr.
Andel af samlet for-
mue i Danmark

-2,6% 46,8% 15,7%

En grundig gennemgang af virkeligheden i det danske klassesamfund kan 
læses i f.eks. 18) og 19)

De eksisterende politiske ideologier har magtet at skabe økonomisk vækst, 
men denne vækst er ikke forplantet sig nedad i socio-økonomiens hierarki. 
Ideologierne har også skabt enorme problemer – en ufattelig stor ulighed og 
kolossale miljømæssige problemer, der nu truer menneskehedens eksistens. 
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Lad os alle være fælles om at finde en løsning. En løsning må nødvendigvis 
indebærer, at vi går til problemets rod – de politiske ideologier. Det er her 
fejlen skal findes og det er her fejlen skal rettes. Småreparationer holder ikke 
i længden.
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Politiske ideologier.
Kapitalisme.
Al økonomi kan koges ned til udbud og efterspørgsel og al økonomisk poli-
tik handler om styringen af balancen imellem disse to faktorer. 

Mere præcist er der tale om det økonomer på fagsprog kalder aggregate de-
mand og aggregate supply. På dansk kan man anvende begreberne total ef-
terspørgsel og total udbud.

Total udbud: Udbuddet af virksomheder og arbejdspladser + alle produkter 
og tjenesteydelser + alle arbejdere set som arbejdskraft.

Total efterspørgsel: forbrugeres efterspørgsel, virksomheders efterspørgsel 
(samlede investeringer) + offentlige institutioners efterspørgsel + nettoud-
bytte af import og eksport.

Læg mærke til, at der er tale om udbud af og efterspørgsel efter konkrete, 
håndgribelige produkter og serviceydelser. De to begreber omfatter IKKE 
udbytte og omsætning opnået ved rent spekulative tiltag, såsom valutaspe-
kulation, valutahandel og kursmanipulation.

I den basale økonomiske teori afbilledes udbud og efterspørgsel som to kur-
ver, der mødes i et punkt. Dette punkt kaldes for den makroøkonomiske li-
gevægt – se Figur 2. 

Der er to teorier til hvordan denne ligevægt opnås – basalt set (der er varian-
ter af begge teorier).

Den klassiske teori om udbud og efterspørgsel påstår, at der altid er lige-
vægt, fordi priser og lønninger altid tilpasser sig automatisk. Der er altid 
fuld beskæftigelse – undtagen i korte perioder - fordi er der arbejdsløshed 
og dermed en utilfredsstillet efterspørgsel efter arbejde falder lønningerne 
automatisk. På tilsvarende måde gælder, at hvis menneskers efterspørgsel 
efter produkter på grund af lavere indtægt falder, falder også priserne af sig 
selv. Det forudsætter blot fri konkurrence. Blot enhver form for begrænsning 
af den frie udvikling af priser og lønningerne er fjernet vil enhver økonomisk 
nedtur løse sig selv uden nogen form for indblanding af politikere.

Klassiske økonomer fokuserer på udbuddet af produkter. Økonomisk vækst 
opnås ved at investere kapital i ny produktion og derved øge udbuddet af 
produkter. Efterspørgslen følger automatisk med så en ny makroøkonomisk 
ligevægt opnås, idet priserne jo ”selvfølgelig” falder indtil der igen er balan-
ce mellem udbud og efterspørgsel. 

apitel 4K
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Dette er en central del af grundlaget for den oprindelige udgave af kapitalis-
men. Den spiller stadig en stor rolle i moderne økonomi – især når den slår 
fejl og politikere skal finde et hurtigt fix, der ser ud til at være handlekraftigt. 
Den er den teoretiske facitliste for EU, IMF, OECD, WTO med mange flere.

Denne klassiske teori er selvfølgelig uholdbar og oversimplificeret. Det blev 
klart bevist i 1920’erne og 30’erne i den store depression, hvor arbejdsløs-
heden var vedvarende høj og virksomheder gik konkurs på stribe – en virke-
lighed i diametral modsætning til teorien. Efterspørgsel efter produkter – den 
totale efterspørgsel – faldt drastisk og vedblev med at være lav indtil der blev 
taget politisk affære. 

Desuden er der en lang række mekanismer indbygget i et moderne samfund, 
der sikrer at priser og lønninger ikke udvikler sig så frit, som teorien for-
udsætter – fagforeninger, overenskomster, en ikke ubegrænset mobilitet af 
arbejdskraften, og ikke mindst at virksomheder konstant modarbejder fri 
konkurrence, for selv at få større indtjening end deres konkurrenter osv.

Denne klassiske teori kan også kaldes udbuds-økonomi, og det er den oprin-
delige kapitalisme.

Over for denne står Keynesianismen.

Økonomen John Maynard Keynes havde den stik modsatte fokus. Han iagt-
tog den virkelighed, der åbenbarede sig for alle logisk tænkende mennesker 
under den store depression i 1920’erne og -30’erne – at den klassiske teori 
var værdiløs i forhold til at forklare denne virkelighed, endsige pege på veje 
ud af den. Keynes var dog også tilhænger af kapitalismen, blot i en langt 
mere socialt ansvarlig og knapt så ulighedsskabende udgave.14)

I stedet fokuserede han på efterspørgsel efter produkter som værende den 
vigtigste igangsættende faktor i enhver økonomi. Løsningen af en recession 
kunne opnås ved at forøge den samlede efterspørgsel – med andre ord: be-
kæmpe arbejdsløshed.

Private firmaer i 20’erene og 30’erne var ude af stand til at levere de nødven-
dige investeringer uden offentlig, politisk handling – først skulle efterspørgs-
len stige. Private virksomheder vil ikke investere i ny produktion hvis ikke 
der samtidig er en stigende efterspørgsel, og med den udbredte fattigdom 
under depressionen var det ikke en mulighed – markedsmekanismerne have 
allerede skabt udbredt fattigdom – bunden var nået. 

I Keynes’s udgave af kapitalismen gælder, at er der økonomisk recession er 
offentlige investeringer den nødvendige kickstarter for skabelse af arbejds-
pladser - i f.eks. uddannelse og social afmarginalisering, offentlige bygge-
projekter mv.. Men det er selvfølgelig ikke alt: andre politiske tiltag er nød-
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vendige f.eks. for at stimulere private virksomheder til at kunne reagere på 
den øgede efterspørgsel, der bliver resultatet af de offentlige investeringer, 
samt en række skattepolitiske tiltag, blandt andet nøje målrettet skattepolitik 
og andre finanspolitiske tiltag til at imødegå inflation og makroøkonomiske 
ubalancer (overophedning), samt monetære politiske tiltag for at stimulere 
investeringer.

Kort sagt: i tilfælde af recession skal de frie markedsmekanismer holdes i 
snor og det er det offentliges opgave at finde måder at kickstarte efterspørgs-
len på, så der kan blive skabt arbejdspladser. Mennesker vil igen kunne få 
penge mellem hænderne, så efterspørgslen igen kan stige og investeringer 
igen bliver afkastgivende. Det skal selvfølgelig ikke være den vedvarende 
løsning. Når der er kommet gang i økonomien igen skal det offentlige over-
lade en så stor del af spillebanen til private aktører som muligt. Blot vil f.eks. 
skatte- og andre politiske tiltag designet til at imødegå overophedning og 
hyperinflation være nødvendige fremover.

Det er den keynesianske udgave af kapitalismen, der opstod da man – via 
depressionen – fik ”lig på bordet”-bevis for, at den klassiske udbudsfikserede 
kapitalisme, med dens gudgivne perfektion af de frie markedsmekanismer, er 
stærkt oversimplificeret.

Men den keynesianske udgave af kapitalismen er også fejlbehæftet på ét 
meget centralt punkt:

Udbud/efterspørgsel er langt fra det eneste aspekt, der er nødvendig for at 
adskille politiske ideologier, endsige det eneste aspekt til at imødegå de me-
kanismer, der skaber ulighed i samfundet og skævheder i økonomien. 

Det vigtigste aspekt er ejerskab. Her fejler også den kapitalistiske efterspørg-
sels-økonomi.

Der skal skelnes mellem ejerskab til produktionsgrundlaget: det, der ud-
gør forudsætningerne for produktion og beboelse, dvs. jord og naturressour-
cerne, samt produktionsudbyttet i bred betydning – produkterne, udbyttet 
af salg, lønindkomst osv. Keynes efterspørgsels-økonomi fastholder privat 
ejerskab til produktionsgrundlaget og fastholder dermed privat ejendomsret 
til det livsgrundlag som vi alle er fælles om: jorden og dens ressourcer. Det 
har store negative konsekvenser.

Kapitalisme er karakteriseret ved, at alt er privateje, undtaget den del af pro-
duktionsudbyttet, som politikere vælger at lade det offentlige inddrage som 
beskatning. Dette gælder både den klassiske udbudskapitalisme og den mere 
moderne efterspørgselsudgave af kapitalismen. I visse lande er der også po-
litiske vilje til at beskatte ejendommes værdi, herunder også jordens handels-
værdi - ejendomsbeskatning. I det omfang jordværdier beskattes er der tale 
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om, at også produktionsgrundlaget beskattes – men det er aldrig tilfældet i 
klassisk kapitalisme. Her er monopolrettigheder til produktionsgrundlaget 
– jordmonopolet - af central, nærmest religiøs betydning, og enhver ind-
skrænkning heraf grænser til det blasfemiske.

Marxisme, kommunisme og socialisme
Disse tre er alle varianter af de samme grundholdninger. Marxismen opstod 
som en protest imod den klassiske kapitalismes umenneskelige produktion 
af ulighed og fattigdom på samlebånd – helt konkret.

Centralt i marxismen er begrebet merværdi: at menneskers arbejde ikke kun 
skaber et afkast til den enkelte, men også en merværdi. I socialismens be-
grebsverden omfatter denne merværdi alt det, der ikke er løn til de ansatte 
– enhver form for profit og afkast af investeringer er merværdi, og omfatter 
også merværdi opnået ved ejerskab af jord. Den socialistiske merværdi om-
fatter begreber som jordrente, kapitalrente og profit.

Den merværdi, der skabes alene ved hjælp af jordmonopolet kaldes jordren-
te.

I kapitalismen gælder, at hele merværdien indkasseres af de kapitalistiske 
arbejdskøbere, der via deres monopol-ejerskab af både jord (produktions-
grundlag) og produktionsapparatet (virksomhederne i bred betydning) kan 
dirigere hele merværdien i egne lommer, og kan holde udbyttet til arbejderen 
– lønnen – på et minimum.

Den konsekvens marxister drager er, at hele merværdien skal være fælleseje. 
Det medfører at alle virksomheder bliver fælleseje, jorden og dens ressourcer 
bliver fælleseje, ethvert udbytte af produktion bliver fælleseje – og alle bor-
gere bliver socialklienter. De får alle deres indtægter fra staten som almisser, 
ikke i kraft af det arbejde de udfører.

I den sovjetiske udgave af marxismen gik man en tand videre: Værdi kunne 
per definition kun skabes ved arbejde. Da jord ikke blev skabt ved arbejde 
var jord værdiløs og bidrog derfor ikke til skabelse af ny formue. Den hold-
ning er i direkte modstrid med Marx, der udmærket godt vidste, at jord er en 
meget vigtig kilde til formue 6)a):

Citat 1: se appendix 2

”Arbejde er ikke den eneste kilde til velstand. Natur er en lige så stor kilde 
til brugsværdi som arbejde”.

a)  https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch01.htm
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Det faktum, at sovjetiske økonomer ikke inddrog jordværdier i deres bereg-
ninger og rapporter til magthavere, var en af hovedårsagerne til det sovjeti-
ske projekts sammenbrud. Lenin, Stalin og deres efterfølgere var simpelthen 
ikke kompetente økonomer – de var styret af en ideologisk facitliste, ikke 
selvstændig kompetent omtanke, baseret på viden om de reelle samfunds-
økonomiske mekanismer.

Desuden gælder den simple sandhed, at i et land uden reel demokrati ud i 
detaljen er fælleseje lig med statseje og statseje er lig med magthavereje. 
Den kapitalistiske arbejdskøber bliver blot skiftet ud med den statslige ar-
bejdskøber. Arbejdstageren fik stadig kun en lille løn, kontrolleret af staten. 
Merværdien skulle jo anvendes til at videreudvikle samfundet, så folket – 
kammeraterne – kunne blive endnu rigere, påstod man. Merværdien fra den-
ne videreudvikling røg i lommerne på magteliten, der kunne leve det fede liv, 
mens det store flertal af arbejdstagere stadig levede på bunden af samfundet.

Endnu et meget ødelæggende aspekt er, at marxismen undergraver det pri-
vate initiativ. Hvorfor gøre en indsats ud over det minimalt nødvendige, når 
det under alle omstændigheder er magthaverne, der får fordelene.

Alle disse samfund udviklede sig til diktaturstater.

Marx’s analyse af de ulighedsskabende mekanismer var ganske illustrativ, 
men langt fra fejlfri. Desværre var de magthavere, der på papiret forsøgte at 
realisere marxismen, mere magtfikserede end lighedsfikserede og i høj grad 
fascistiske i deres valg af styreform. Så i praksis blev marxismen udnyttet til 
at give magt og økonomi til de få og ulighed til de mange.

Fejlen ligger i det marxistiske merværdi-begreb. Produktionsforudsætnin-
gerne er jord, arbejde og kapital. Produktionens resultat – den samlede mer-
værdi, dvs. værditilvækst – bør inddeles i afkastet til investor, dvs. kapital-
afkastet (=kapitalrenten), + afkastet til jordejeren (jordrenten) + afkastet til 
arbejderen (= løn). Det er kun afkastet til jordejeren, der bør være fælleseje, 
men herom i langt flere detaljer i Kapitel 5.

Det er interessant, at visse moderne socialister anvender Keynes’ argumen-
ter om efterspørgsel frem for udbud som den drivende kraft bag økonomisk 
fremgang, som argument for at lav løn og fattigdom samt sociale nedskærin-
ger er kontraproduktivt idet det begrænser efterspørgslen. Det er selvfølgelig 
korrekt, og de har helt ret i at kapitalismen skyder sig selv i foden ved at 
begrænse langt størstedelen af det samlede produktionsafkast og ikke mindst 
merværdi på få hænder – men socialismen adskiller sig kun herfra på papi-
ret i højtsvævende teorier, ikke i den virkelige vilde virkelighed. Socialister 
mangler at forstå jordværdiers centrale betydning for enhver økonomi, og de 
mangler at forstå fejlen i Marx’s alt for brede merværdibegreb.
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Liberalisme.
Liberal betyder frihedselskende. Så liberalismen må jo være en politisk ide-
ologi, der bestræber sig på at opnå frihed for alle.

Liberalismen opstod som et modsvar mod enevælden – den royale diktatur-
stat. Men den blev også et modsvar imod samfund, hvor det offentlige blev 
for dominerende. Den enkelte borger skal have frihed til at skabe sig sin 
egen velfærd, så vidt muligt uden indblanding fra det offentlige. Penge og 
andre værdier befinder sig bedst i borgernes egne lommer, ikke i offentlige 
fælleskasser. Det offentlige kan ikke bidrage med ret meget konstruktivt. 
Minimalstaten er idealet – selv velfærdssamfundet opfattes som en trussel 
imod denne frihed.

Denne holdning ignorerer den betydning det offentlige har, for løsningen af 
en lang række fælles opgaver.

Liberalismen handler om den personlige frihed, ytringsfrihed mv., og det er 
selvfølgelig altafgørende forudsætninger for et demokratisk samfund. Men 
når det gælder den økonomiske politik er liberalismen som ideologi ikke 
særlig konkret.

Den oprindelige liberalisme indeholder ingen konkrete forestillinger om ef-
terspørgsel kontra udbud som den styrende kraft for økonomisk fremgang, 
men deres syn på ejerskab til produktionsgrundlag og produktionsresultat er 
meget simpelt – så meget som muligt skal være privateje.

Konsekvensen er logisk: En økonomi baseret på efterspørgsel handler om, 
at det offentlige skal tage føringen i tider med recession. Det er ikke tilladt 
ifølge den liberale tankegang: de frie markedsmekanismer skal nok sørge 
for at løse recessionen – den arbejdende befolkning skal blot sælge deres 
arbejdskraft billigt nok.

Så liberalister tager rent faktisk stilling – de er tilhængere af udbuds-øko-
nomi, mens efterspørgsel-økonomi er djævelens værk. Liberalisme er med 
andre ord blot kapitalisme i en sminket verbal forklædning.

Liberalismen, især neo-liberalismen, er ligeså aktivt ulighedsskabende som 
kapitalismen, og friheden er begrænset til dem, der har/får muligheden for at 
skabe sig økonomisk fremgang, mens bunden af samfundet forbliver bunden.

Der var nogle liberalister, der indså, at uligheden var blevet for stor. De gen-
nemførte et opgør med denne kapital-liberalisme, som man passende kunne 
kalde den – social-liberalisterne. I Danmark blev det til den velkendte dan-
ske velfærdsmodel. Andre lande opfandt sig egen udgave.
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Via indkomstskat og selskabsskat mv. blev de bredeste skuldre sat til finan-
siere velfærd for så mange som muligt. Det virkede faktisk i flere årtier i 
Danmark og de andre nordiske lande m.fl. – velstanden steg og uligheden 
faldt.

Men social-liberalismen blev tvunget af vejen af den store fartdjævel – Den 
økonomiske, neo-liberale, side af globaliseringen. Man kunne overveje at 
give den navneforandring til globalismen.

Social-liberalismen var nem at tvinge af vejen af en simpel grund: beskatnin-
gen af indkomst og produktionsudbytte var blevet så stor, at den hæmmede 
den økonomiske fremgang. Man beskattede værditilvæksten for at skabe vel-
færd. Det holder ikke i længden. Det man beskatter får man mindre af – skat 
på værditilvækst giver mindre værditilvækst, og dermed mindre velfærd!

I Danmark opstod der et nyt begreb som argument for neo-liberalismen og 
dens næsten naturgivne og uafvendelige nødvendighed – konkurrencesta-
ten22): velfærdssamfundet skulle ikke længere handle om at skabe det demo-
kratisk medbestemmende individ i et samfund, hvor selv de svageste havde 
mulighed for at skabe sig en indtægt. Velfærd skulle handle om at skabe 
konkurrencedygtige vilkår for private virksomheder i den globale konkur-
rence. Den enkelte borger skulle blot være en arbejdsressource – en tjenen-
de ånd for private virksomheder. Globaliseringen krævede dette for at vel-
færds-Danmark kunne overleve. Der var igen vej udenom.

Resultatet ser vi nu i Danmark: Stigende ulighed fremkaldt af konkurren-
cestaten og forfinet af skiftende borgerlige og ”socialdemokratiske” rege-
ringers udnyttelse af den neo-liberale – eller nærmere neo-kapitalistiske – 
samfundsmodel. Selv Socialistisk Folkeparti hoppede en overgang med på 
vognen.

Så nu stiger uligheden igen i Danmark, især når der måles på formueforde-
lingen.

Den vigtigste årsag til den stigende ulighed er en bevidst skævvridning af 
markedsmekanismerne.

I en økonomi hvor markedsmekanismerne fungerer perfekt vil enhver virk-
somheds muligheder for at maksimere sin profit være begrænset. Hvis den 
frie perfekt fungerende konkurrence virkede fuldt ud ville det medføre, at 
udbyttet ved handel med et givent produkt ville blive fordelt nogenlunde 
ligeligt mellem de forskellige konkurrenter.

Det er jo skidt – set fra den enkelte virksomhedsejers egocentriske synspunkt. 
Det er derimod godt for samfundsøkonomien og det er godt for forbrugerne.
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Men de frie markedsmekanismer kan angribes ved at opnå fordele som ens 
konkurrenter ikke har. Det handler om at skævvride markedet til ens egen 
fordel, men til ulempe for andre og for samfundet. Der er overordnet set to 
metoder:

1) Få foden inden for i en regering, typisk via lobbyisme, så man kan få en 
fordelagtig lovgivning eller i det mindste en situation hvor ufordelagtig lov-
givning ikke effektueres i synderlig grad.

2) Monopolisering; 

• dels af et produkt, f.eks. ved dannelse af et kartel, til styring af prisni-
veauet på et produkt, så prisen kan skrues kunstigt i vejret

• dels ved styring af hvor tilgængeligt den vigtigste produktionsfaktor er: 
jord/naturressourcer.

• dels ved at tjene penge ved blot at handle med penge – jord- og kapi-
talspekulation

Dette fænomen kaldes med et engelsk udtryk for ”Rent Seeking” a). Lidt 
forsimplet handler det om at opnå indkomst uden selv at bidrage tilsvarende. 

I bogen ”The Price of Inequality” 17) af Joseph Stiglitz gennemgås detaljerne 
i Rent Seeking og hvad det betyder for uligheden og samfundets økonomi.

Den overordnede betydning er, at de frie markedsmekanismer ikke er frie. 
Når politikerne og erhvervsfolk argumenterer for et givent økonomisk ind-
greb anvender de ofte påstanden om, at markedet fungerer frit og blot der 
ændres på bestemte vilkår i markedet vil markedet automatiske rette sig og 
alle vil få fordel af det. 

De ved selvfølgelig udmærket hvor meget kontakter mellem erhvervsfolk og 
politikere skævvrider markedet til fordel for de store aktører.

Sådanne argumenter er selvfølgelig ikke i overensstemmelse med virkelig-
heden: når nogle få får fordelene, får de svageste og dermed samfundet som 
helhed alle ulemperne.

Typiske eksempler på rent seeking i Danmark er de fordelagtige vilkår og 
monopol på olieudvindingen i Nordsøen, som DONG har opnået, takket 
være gode forbindelser til politikerne. Et andet eksempel er salget af DONG 
til Goldman-Sachs til vilkår, der senere viste sig at være ekstremt fordelag-
tige, med en gevinst til Goldman-Sachs på mellem 7 og 11 mia., penge som 
det danske samfund – skatteyderne - dermed gik glip af.

a) http://www.scmp.com/business/global-economy/article/1975033/why-rent-seeking-so-bad-
competition-growth-and-freedom og http://politiken.dk/oekonomi/art5623514/Men-hvorfor-
skal-Goldman-Sachs-l%C3%B8be-med-Dong-gevinsten 
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Skattelettelser specifikt til dem i toppen af dansk økonomi, finansieret ved 
sociale nedskæringer, er måske ikke rent seeking i den stringente betydning. 
Men det har samme effekt: politikerne mener, at det er deres opgave at tildele 
nogle borgere mere fordelagtige vilkår end alle borgere får. 

Den vigtigste metode til at opnå arbejdsfrie indtægter på andres bekostning 
er monopolisering af ejerskab til jord. Det er primært indtægten fra dette 
monopol, der giver virksomheder, især finansvirksomheder, den økonomiske 
pondus der er brug for, når de skal overtale politikere til at tildele dem forde-
le på bekostning af andre.

Da hverken kapitalismen i alle dens afskygninger – herunder liberalis-
men – marxismen i alle den afskygninger, eller den indkomstskattefi-
nansierede social-liberalisme har kunnet vise langtidsholdbarhed endsi-
ge medmenneskelighed, hvad skal vi så gøre?

Svaret ligger i strukturen af ejerskab.
Hvem der ejer – har økonomisk råderet - over hvad: 

Det er det afgørende! 

Naturen og dens ressourcer bør ikke gøres til 
et monopoliserbart handelsobjekt.

I den rene teoretiske kapitalisme er idealet, at både produktionsgrundlaget – 
jorden og dens naturgivne ressourcer – og produktionsudbyttet – det, der er 
skabt ved produktion – begge er privateje. Den samfundsskabte merværdi, 
der skabes ved samfundets udvikling, er også privateje. I praksis vil ind-
komst blive beskattet og dette provenu bliver dermed fælleseje.

I den rene teoretiske marxisme er idealet det diametralt modsatte: at alt er 
samfundseje.

Social-liberalismen er en tilpasset version af kapitalismen: realiteten er, at 
produktionsudbyttet beskattes i det omfang, der er nødvendigt for at opnå 
provenu til løsning af offentlige fællesopgaver – i velfærdssamfund vil det 
blive en betydelig andel. Så den andel af produktionsudbyttet der inddra-
ges ved beskatning, bliver fælleseje. En underlig og ret kreativ – lidt hekse-
bryg-agtig - hybrid mellem to diametralt modsatrettede idealer – kapitalisme 
og socialisme. 

At beskatte værditilvæksten – det vi skal leve af - virker desværre ødelæg-
gende i længden.

Men der endnu en mulighed: idealet i en kort formulering er, at produkti-
onsgrundlaget er fælleseje, mens produktionsudbyttet er privateje. Det er et 
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naturligt og logisk ideal. Udbyttet fra udnyttelsen af produktionsgrundlaget 
(naturgrundlaget er et ligeså præcist udtryk, der blot beskriver det samme 
fra en anden synsvinkel) bør være lige frit tilgængeligt for alle, mens det 
udbytte den enkelte skaber ved sit eget arbejde, bør friholdes for beskatning. 
De naturgivne forudsætninger for værditilvækst beskattes, mens selve værdi-
tilvæksten friholdes for beskatning.

Dette overordnede princip udtrykt på en anden måde:

• Handlinger, der begrænser andre menneskers adgang til produktions-
grundlag skal beskattes – f.eks. anvendelse af et stykke jord til personlig 
livs- eller produktionsgrundlag samt forbrug af ikke-fornyelige natur-
ressourcer. 

• Handlinger, der bidrager til samfundsøkonomien skal friholdes for be-
skatning – f.eks. udbytte fra investering, produktion og arbejde.

Denne skat på menneskers råderet over en jordparcel skal have et niveau, der 
svarer til lejeværdien af denne jordparcel – hvor meget denne jord-parcel er 
værd som grundlag for beboelse eller produktion, forrentet ud over tid, men 
uden retten til at tjene på det blotte ejerskab af jorden. 

Råderetten over jord og naturressourcer skal ikke kunne sælges. Den skal 
kun kunne lejes ved at betale jordrenten som en lejeafgift.

Det med fælleseje af jord og naturressourcer er ikke ment så bastant som det 
lyder. Der er ikke tale om nationalisering. Blot skal råderetten over jord mv. 
beskattes i et omfang, der sikrer, at det afkast, der opstår alene ved denne 
råderet – den såkaldte jordrente – indbetales til en fælles kasse, og dermed 
bliver fælleseje.

Nationalisering af jorden er ikke en god idé. Det indebærer blot, at det bliver 
embedsmænd, der bestemmer tilgængelighed af jord og ressourcer, og ikke 
markedsvilkår.

Kernen er merværdi, men i en indskrænket udgave i forhold til marxismen. 
Betydningen af merværdi i denne tankegang omfatter kun jordrenten – mer-
værdien opnået alene ved råderet over jord og dens ressourcer. Samfundet 
udvikler sig efterhånden som infrastrukturen – veje, byer, handelsmulighe-
der osv. - udbygges. Denne merværdi er ganske vist et resultat af menneskers 
arbejde, men kan ikke tilskrives det enkelte menneskes indsats. Den er deri-
mod et resultat af et samspil mellem enkeltes arbejdsindsats på den ene side 
og investering i udbygning af infrastruktur, handelsmuligheder med andre 
mennesker og meget mere på den anden side. Den er samfundsskabt og bør 
derfor være fælleseje.

Denne merværdi viser sig som en stigning i hvor attraktiv råderetten over 
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jord er. De økonomiske muligheder man opnår ved at besidde et givent styk-
ke jord stiger efterhånden som det omkringliggende samfund udvikler sig. 
Idealet er at råderetten over jorden og adgang til at udnytte naturressourcer 
beskattes i et omfang, der sikrer at private ikke kan opnå gevinster blot ved at 
eje en sådan råderet. Denne beskatning skal ideelt set være den eneste kilde 
til dækning af samfundets fællesudgifter.

Jordrente spiller en enorm socioøkonomisk rolle i alle samfund. I de nuvæ-
rende samfund tilfalder jordrenten i princippet jordejere. Men typisk vil en 
jordejer have købt jorden med et forrentet lån, og betaler afdrag i 20-30 år. 
Den forrentning dirigerer en meget stor del af jordrenten over i lommerne 
på de finansinstitutioner, der giver lån i forbindelse med ejendomshandler. 
Derfra sendes den videre ud på det globale finansmarked i forbindelse med 
international kapitalspekulation. Det er disse jordrentefordelings-mekanis-
mer, der er hovedårsagen til ulighed. De er formueskabende ud over alle 
grænser – et af globalismens mest ødelæggende aspekter.

Samfundets ejerskab til jorden og dens ressourcer skal som sagt ikke at være 
juridisk. Det juridiske ejerskab kan fint være privat. Men det økonomiske 
ejerskab til jordrenten skal befinde sig på samfundets hænder. Ved at opnå 
juridisk ejerskab til et givent stykke jord indskrænker jordejeren andres mu-
ligheder. For at opnå denne juridiske råderet skal jordejeren derfor betale en 
lejeafgift til den fælles offentlige kasse. 

Han må derimod gerne tjene penge på at anvende jorden til et produktivt 
formål.

Denne samfundsideologi kaldes for Georgeismen efter den samfundsdebat-
tør og økonom, der første gang fremsatte en samlet argumentation for model-
len – Henry George9). Men teorierne om jordrente og idealet om beskatning 
af jordrente går mange år tilbage. Adam Amith, Ricardo og Malthus er blandt 
dem, der har bidraget. Selv i islamisk teori bliver der nævnt en jordværtdi-
skat kaldet Kharaj, der bør beregnes ud fra den mulige produktionsværdi af 
jorden.a)b) Den skulle dog kun betales af ikke-muslimer.

Men også i socialismen er jorden fælleseje, og det virkede ikke særligt po-
sitivt! Fælleseje bliver hurtigt til magthavereje. Det er selvfølgelig stadig 
rigtigt.

Men!:

For det første bliver jorden ikke nationaliseret, som det skete i de socialisti-
ske samfund, så decideret samfundseje er der ikke tale om.

a http://www.khilafah.com/islam-and-taxation
b http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e1273
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For det andet: det fælles ejerskab til jordrenten skal sikres – det skal ikke 
være således, at det er politikere og administratorer, der får den reelle råderet 
over jordrente-provenuet.

Det er her det andet centrale aspekt af det medmenneskelige – Retsdemo-
kratiske - samfundsideal kommer ind i billedet – Demokrati. Det eneste ef-
fektive værn imod magthavereje er demokrati ud i detaljen. Det er af central 
betydning at definere og diskutere hvordan de demokratiske strukturer og 
processer skal indrettes, så magthavereje undgås. Georgeismen skal kom-
bineres med de oprindelige demokratiske grundprincipper om flerdeling af 
magten og lige adgang til og indflydelse på magtens korridorer uanset soci-
oøkonomisk status. 

Demokrati handler om meget mere end blot et kryds på et stykke papir. 

Demokrati handler om hvor repræsentative de mennesker, der tilbyder sig 
selv som kandidater, er i forhold til de vælgere, der skal stemme på dem. 

Demokrati handler om hvor topstyrede politiske bevægelser er – kan de men-
nesker, der bliver valgt rent faktisk handle på baggrund af egne holdninger, 
eller er de fjernstyrede af en leder, der handler af hensyn til sin egen magt-
position. 

Demokrati handler om regeringsdannelse – er sidstnævnte fokuseret på at 
give magt til regeringslederen, eller handler den om at sikre, at vælgernes 
holdninger er repræsenteret og bliver fulgt? Der kan nemt være tale om et re-
elt et- eller to-parti-system, selv om der er fri mulighed for at danne politiske 
bevægelser med fri adgang til opstilling.

Demokrati omfatter desuden hvordan regeringsapparatet fungerer – f.eks. 
hvis embedsmænd i ministerierne blot er ministerens ”politiske” mekanikere 
og skal gøre hvad ministeren beordrer, er der stor risiko for, at embedsmæn-
dene udnyttes af regeringen til at skævvride demokratiet.

Det stopper ikke her. Der er mange flere aspekter af det reelle demokrati.

Georgeisme handler om lige RET til det grundlag al økonomi bygger på – 
jordens og dens ressourcer – og det afkast som råderetten her over skaber. 
DEMOKRATI handler om den enkeltes ret til at være politisk ligeværdig 
og lige-betydende. Det samles i ét begreb - Retsdemokrati, der gennemgås 
i detaljer i kapitel 5
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Det nationale:  
Retsdemokrati.
De to begreber – RET og DEMOKRATI – er to sider af samme sag.

Ret handler om handler om retten til udbyttet af sin egen arbejdsindsats og 
ikke mindst retten til sin del af det afkast, som samfundets medlemmer og 
deres fælles økonomiske indsats er fælles om at skabe. Det handler desuden 
om retten til at blive behandlet som ligeværdige medlemmer af samfundet – 
økonomisk, socialt, kulturelt, personligt og politisk. 

Den politiske ligeværdighed handler om demokrati. Demokrati handler ikke 
blot om valg af politikere. Demokrati er den lige ret til at have og udøve 
indflydelse på den førte politik i dagligdagen. Det er retten til at være fri 
for et politisk system, hvor politiske manipulationer skævvrider systemet til 
fordel for specifikke holdninger. Demokrati drejer sig om at forhindre, at et 
mindretal eller flertal kan diktere den førte politik til deres egen fordel, uden 
at inddrage hensynet til resten af befolkningen og deres holdninger.

De to centrale begreber er den politiske ligeværdighed og den økonomiske 
ligeværdighed. Hvis blot disse to er på plads vil social, kulturel og personlig 
ligeværdighed blive realiseret af sig selv.

Det er Georgeismens teori om beskatning, der danner grundlaget for den 
økonomiske ret til samfundets fælles værdier, og dermed den økonomiske 
ligeværdighed. 

Georgeisme.
En lille historie fra Danmark:

De tidligere økonomiske vismænd Peter Birch Sørensen, Eirik S. Amundsen, 
Michael Rosholm og Jan Rose Skaksen fremsatte i 2009 et forslag om at 
anvende ejendomsværdiskatten som virkemiddel til at stabilisere ejendoms-
priserne og dermed mindske risikoen for nye økonomiske kriser.  

Et citat fra deres forslag: a)

a)  https://www.dors.dk/oevrige-publikationer/kronikker-artikler/investeringer-gavn

apitel 5K
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Citat 2:

”Fra starten af 2002 fastlåste man boligejernes ejendomsværdiskat i kro-
ner og øre. Dermed afmonterede man en vigtig automatisk stabilisator i 
samfundsøkonomien. Havde man fastholdt det historiske princip om, at 
skatten skal følge udviklingen i ejendomsværdierne, ville det have dæmpet 
de senere års prisudsving på boligmarkedet og mindsket de generelle kon-
junkturudsving.

På den baggrund foreslår vi i den nye vismandsrapport, at man genindfø-
rer princippet om, at ejendomsværdiskatten skal følge udviklingen i ejen-
domsværdierne. Samtidigt foreslår vi en skat på fremtidige realiserede 
boligkapitalgevinster, der omsættes i forbrug. Vore forslag vil ikke belaste 
boligejernes økonomi på kort sigt, men vil på lang sigt kunne bidrage til en 
mærkbar sænkning af skatten på arbejdsindkomst.

Konkret foreslår vi, at man igen går over til at beregne ejendomsværdi-
skatten af den aktuelle ejendomsvurdering, men at man samtidigt nedjuste-
rer ejendomsværdiskattesatsen således, at der på reformtidspunktet opnås 
det samme samlede provenu som i dag.

Hvis en sådan reform af ejendomsværdiskatten blev iværksat med øjeblik-
kelig virkning, ville skattesatsen skulle sættes til ca. 0,5 pct. af den aktuelle 
ejendomsværdi for at opnå det samme provenu fra ejendomsværdiskatten 
som i dag. Vore beregninger viser, at hvis alle boligejere skulle betale en 
ejendomsværdiskat på 0,5% af den aktuelle ejendomsværdi (der i gennem-
snit svarer nogenlunde til ejendomsværdien i 2006), ville næsten alle ind-
komstgrupper komme til at betale mindre, hvorimod de 10 pct. rigeste ville 
komme til at betale væsentligt mere. ”

Jeg har bedt Peter Birch Sørensen om at få hans argumenter for, at denne 
umiddelbart lille omlægning af ejendomsværdiskatten, som vismændene 
foreslog i artiklen, kunne medføre markante sænkninger af indkomstskatten. 
Vi skal her have in mente, at vismændenes forslag var en beskatning af ejen-
domme inklusive jord startende på 0,5%.
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Her er hans svar:

Citat 3:

Her kommer mit svar på dit spørgsmål: Historisk er boligpriserne og især 
grundpriserne i Danmark i det lange løb steget væsentligt hurtigere end 
de almindelige forbrugerpriser, jf. den vedhæftede figur, som er baseret på 
danske data og taget fra Nationalbankens kvartalsoversigt (Del 2) fra 1. 
kvartal 2011. En beskatning af disse værdistigninger, enten gennem en lø-
bende grundskyld og ejendomsværdiskat eller via en kapitagevinstbeskat-
ning, må derfor i det lange løb forventes at kunne indbringe et betydeligt 
beløb, der vil kunne aflaste indkomstskatten.

De underliggende mekanismer bag værdistigningerne kan forklares som 
følger: Hvis den samlede jordrente udgør en nogenlunde konstant andel af 
nationalproduktet i det lange løb, så vil jordrenterne i gennemsnit stige i 
samme takt som bruttonationalproduktet, der som bekendt har en tendens 
til at stige hurtigere end forbrugerpriserne, primært som følge af produk-
tivitetsstigninger.

Endvidere: Markedsprisen på bygninger må i det lange løb antages at føl-
ge omkostningsudviklingen i boligbyggeriet, og der har i mange år været 
en tendens til, at byggeomkostningerne er steget hurtigere end det almin-
delige prisniveau.

De konkrete tal fra den danske Nationalbanks kvartalsoversigt viser med 
andre ord, at væksten i jordpriser er markant højere end væksten i forbruger- 
og huspriser samt byggeomkostninger. Denne markant højere vækst skyldes 
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selvfølgelig kapitaliseringen af jordens værdi. Jordens faktuelle værdi stiger 
knap så hurtigt – det er dens attraktivitetsværdi, der stiger i kraft af udviklin-
gen i økonomiske omsætningsmuligheder.

Den sandhed er også sand i andre lande.

Der er lighed mellem de nævnte økonomers formål med en omlægning af 
ejendomsværdiskatten i Danmark til at være en procentdel af værdien, og 
formålet med jordrente-beskatning. Den største forskel er, at jordrentebe-
skatning er en jordværdiskat, ikke ejendomsværdiskat – den beskatter ikke 
bygningerne og andre forbedringer på ejendommen – kun jordens værdi.

Beskatning af jordrenten har flere navne: ordet jordværdiskat er en direkte 
oversættelse af det engelske begreb – land Value Tax. På dansk findes også 
ordet grundskyld. Det er egentlig det bedste ord: at man betaler det man skyl-
der for den grund man har råderet over. På engelsk kaldes det ”Ground Due”.

Men ordet grundskyld har en forkert smag i dagens Danmark. Den beskat-
ning, der i dag kaldes grundskyld har meget lidt med jordrentebeskatning at 
gøre. Det er der primært tre årsager til:

• Det er en kommunal skat - ikke en statslig.
• Provenuet fra grundskyld er blot en supplerende skat oven på de andre 

– provenuet bliver IKKE brugt til at nedsætte andre jord- og ejendoms-
skatter, endsige indkomstskatter.

• Grundskyld beregnes som en procentdel af – og nu bliver det komplekst 
– den vurderede andel, som jordens handelspris udgør af den vurderede 
samlede kapitaliserede handelspris for en given ejendom. Det er ikke 
jordens brugsværdi, der vurderes. Denne vurdering foretages ved en teo-
retisk, statistisk beregning i skatteministeriet, ikke ved en reel vurdering 
af hver ejendom.

• Desuden suppleres grundskyld med den førnævnte ejendomsværdiskat, 
der beskatter hele ejendommens vurderede handelspris. I Danmark bli-
ver jordens andel af ejendommens værdi beskattet to gange – af kom-
munen og af staten.

Ordet grundskyld duer ikke som betegnelse for en beskatning af jordrenten. 
Valget i denne bog falder på jordværdiskat, som kontrast til ejendomsvær-
diskat. Sidstnævnte beskatter en ejendoms samlede værdi – førstnævnte kun 
jordens andel af en ejendoms værdi.
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Konstruktive beskatningsformer
Joseph Stiglitz har leveret nogle overvejelser om konstruktive beskatnings-
former:a)

Citat 4: Se appendix 2

Det generaliserede Henry George princip

Et af de generelle principper inden for beskatning er, at man bør beskatte 
faktorer, som er uelastiske i forhold til udbud, idet der ikke vil være nogen 
ugunstige sideeffekter. Jord forsvinder ikke ved at blive beskattet.

Men det er ikke kun jord som viser en lav elasticitet over for udbud. Det 
gælder andre ikke-fornyelige naturressourcer.

Statsstøtte kan stimulere opdagelsen af nye ressourcer, men de forøger 
ikke udbuddet af denne ressource. Dette udbud styres af naturen. Derfor 
giver det også god mening at beskatte jordrenteafkastet af udnyttelse af 
naturressourcer, set fra et effektivitetssynspunkt, med så tæt på 100% som 
muligt.

Det generaliserede forureneren betaler princip

Det generaliserede Henry George princip identificerer en klasse af be-
skatninger, som ikke hæmmer økonomisk effektivitet. Men der en klasse af 
beskatninger, som faktisk øger økonomisk effektivitet: skatter der hæmmer 
aktiviteter, der fremmer negative effekter. Generelt er det bedre at beskatte 
dårlige ting (så som forurening) frem for positive ting (så som arbejde). 
Markedet producerer for meget af visse ting (så som gæld, der ikke kan 
tilbagebetales samt forurenende affald) og for lidt af positive ting (såsom 
grundforskning). Skatter kan være særligt effektive måder at begrænse dis-
se negative virkninger, og vil derved give dobbelt udbytte.

Den vigtigste kategori af korrigerende beskatninger er miljøbeskatninger 
og, inden for dette område er de vigtigste, beskatninger af carbon udled-
ninger med deres påvirkning af det globale klima.

Den grundlæggende idé
En undersøgelse foretaget af EDC illustrerer glimrende hvor store værdier, 
der ligger gemt i jordværdier og hvad det betyder for ejendomspriser – un-
dersøgelsen kaldes Danmarkshusetb).
a)  http://rooseveltinstitute.org/wp-content/uploads/2014/05/Stiglitz_Reforming_Taxation_
White_Paper_Roosevelt_Institute.pdf
b)  http://www.edc.dk/om-edc/nyt-fra-edc/nyheder/seks-mio.-kr.-i-forskel-paa-postnum-
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Undersøgelsen sammenligner prisen på 388 helt ens ”standardhuse” på 140 
m2 i et plan, med samme indretning, på en 800 m2 grund, placeret i 388 
postnumre fordelt rundt i landet. Husene ville altså koste tæt på det samme 
at bygge – forskelle vil næsten udelukkende være forårsaget af forskelle i 
jordens pris, og vil være skabt af de store forskelle i økonomiske mulighe-
der og betingelser i de forskellige områder – store forskelle i udviklingen af 
jordrenten.

Den billigste udgave af huset ligger i Ørnhøj ved Holstebro: 585.000 kr. Den 
dyreste på Frederiksberg: 6.609.000 kr.

En pris forskel på 6.024.000, 1030%.

Dette eksempel viser, at den samme byggepris – den samme investerede ka-
pital og den samme investerede arbejdsindsats – kan give et markant forskel-
ligt afkast, når jordens værdi bidrager til den samlede salgspris, udelukkende 
fordi jordens handelsværdi varierer på grund af hvor attraktiv én beliggenhed 
er i forhold til en anden beliggenhed. Det viser jordrenten i al sin magt og 
vælde.

Basalt set handler georgeisme om ideen om én skat til alle formål. Denne 
skat skal være en skat på menneskers råderet over jord og naturressourcer 
og skal have et omfang, der forhindrer at der kan tjenes på at gøre jorden og 
dens ressourcer til et kapitaliserbart salgsobjekt.

Men georgeisme er langt mere end blot en skatte-ideologi. Det er en ideologi 
med fokus på menneskers ligeret, ikke som et juridisk princip, men som en 
meget konkret situation, hvor retten til den formue, der skabes i kraft af sam-
fundets udvikling, fordeles ligeligt til os alle, som en løn for at være medlem 
af samfundet og bidrage til dette samfunds udvikling. Det vil indebære at den 
formue, der konkret skabes ved arbejde, friholdes for beskatning. Udbyttet 
af den enkeltes arbejdsindsats vil blive ejet fuldt ud af den, der har udført 
arbejdet.

Det er et mål for den georgeistiske samfundsmodel, at når først jordrente-be-
skatningen har nået et niveau, hvor det kan dække alle de offentlige udgifter 
og al beskatning af økonomisk omsætning er fjernet, vil der opstå et over-
skud – idet samfundet jo stadig udvikler sig og potentialet for jordrente også 
udvikler sig. Dette overskud af jordrente-formue skal fordeles ligeligt til alle 
medborgere som en borgerløn – med alle medborgere menes alle statsborge-
re fra det undfange barn til pensionisten på plejehjemmet.

Der kan ikke være et mere lighedsskabende princip end dette. Jordrenten er 
resultatet af den fælles indsats af alle samfundets medlemmer. Dermed er 

re/?Source=56&cid=edm_2014_10_newsletter_private&RRID=28098072 og http://www.edc.
dk/om-edc/nyt-fra-edc/danmarkshuset/
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overskuddet af jordrenteprovenuet efter dækning af de offentlige udgifter 
den eneste logiske og fornuftige kilde til en borgerløn.

Jordrente – en kort forklaring
Jordrenten er den del af udbyttet, der går til jordejeren, som afkast for inve-
stering af jord og naturressourcer, på samme måde som lønnen er afkastet til 
arbejderen, og kapitalafkastet er lønnen til den, der har investeret kapital i 
en produktion. Men det er reelt en ret overfladisk beskrivelse. En grundigere 
beskrivelse er nødvendig. Jeg vil forsøge at levere denne beskrivelse ved at 
sammenligne med biologisk evolution.

At forklare jordrente ud fra den daglige økonomiske omsætning, er som at 
forsøge at forklare evolution ved blot at iagttage hvilke organismer i naturen, 
der spiser hvad og hvem, samt hvilke individer, der får mest afkom. Disse 
processer handler mere om hvordan naturen fungerer her og nu – om økologi. 
Økologi er analogt med den daglige produktion og omsætning af produkter.

Men disse økologiske processer – spis og få unger - spiller en central rolle for 
evolutionen. Evolution sker ganske vist i det små som et resultat af daglige 
interaktioner mellem organismer med talrige små forskelle, men kan kun 
erkendes og forstås som en uendelig langvarig kombination af processer, 
der skaber forandrede organismer, og dermed forandrede økosystemer. Disse 
forandrede organismer kan indgå i forandrede økologiske sammenhænge, så 
økosystemerne løbende kan tilpasse sig de levevilkår, der forandres over tid. 
Det er denne tilpasning, der er formålet med evolution. Evolution sker dag-
ligt og i hver eneste generation, men kan kun forstås i det lange perspektiv.

På samme måde skabes jordrenten dagligt, men dens fulde effekt kan kun 
erkendes i det lange løb: den ophobede jordrente er et resultat af mange fort-
løbende dages og års økonomiske omsætning - en vedvarende kombination 
af processer, der udvikler samfundet ved at udvikle infrastrukturen, udvider 
udbuddet af virksomheder (mens andre forsvinder), både antal og produkt-
typer, udvider handelsmuligheder nationalt og internationalt osv. Tilsammen 
skaber alle disse processer værdier, der går ud over hvad den enkelte kan 
skabe ved egen arbejdsindsats, fordi den daglige omsætning foregår i et sam-
fund hvor vilkårene for at skabe afkast konstant forbedres og udvikles. Den-
ne forbedring skaber grobund for samfundsskabte værdier, som vi alle burde 
få vores lige andel af, fordi vi alle bidrager, og ingen sagligt kan påstå, at han 
eller hun bidrager mere end andre. 

Disse samfundsskabte værdier er Jordrenten.

Forbedringen sker ikke lige hurtigt overalt i samfundet. I nogle egne sker 
forbedringerne hurtigere og har nået et højere niveau end i andre egne, blandt 
andet på grund af forskelle i infrastrukturel udvikling. Det påvirker hvor at-
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traktivt det er at opnå råderetten over en given jordparcel, og hvor stort ud-
bytte denne råderet kan generere, alt efter hvordan de omgivende samfund 
er udviklet.

De samfundsskabte værdier bindes i jordens økonomiske værdi. Efterhånden 
som samfundet, og dermed vilkårene for økonomisk omsætning, udvikler 
sig, stiger jordrenten. En samfundsskabt værdistigning. Denne værdistigning 
bør anvendes som den eneste kilde til beskatning.

Men hvor er jordrenten? Den står ikke på min lønseddel?

Den er der – på lønsedlen altså, og på bankkontoen. Men den er skjult på 
mange måder. For nogen viser den sig som bedre muligheder for at få en 
højere løn for ét arbejde som i en anden egn giver mindre i lønafkast, fordi 
den samme type af virksomhed i én egn kan få et højere afkast for det samme 
arbejde og investerede kapital, end i en anden egn af landet. Eller det er mu-
ligheden for at sælge sin ejendom – inklusive jord – med en større fortjeneste 
i ét område, fordi jordværdien her udvikler sig hurtigere end i en anden egn 
af landet. For nogen er det en bedre mulighed for at tage lån i sin ejendoms 
friværdi, der er højere i den egn, end i en anden, selvom den mængde kapital 
og arbejdsindsats, der blev investeret i at bygge huset, er den samme de to 
steder. Der kunne gives mange andre eksempler.

Sagt på en anden måde: hvis der er indkomst nok i en husstand til at betale 
prisen for  en jordparcel til bank og kreditforening samt sin indkomstskat til 
stat og kommune, er der også indkomst nok til at betale sin jordværdiskat til 
staten og slippe for at betale sin indkomstskat. Man skal ikke betale mere i 
samlede udgifter. Man skal blot betale til andre modtagere.

Den almindelige parcelhusejer er sjældent den, der høster det største provenu 
ved jordrenten i et givent område. De store høstmaskiner befinder sig hos 
långiverne – banker og kreditforeninger mv. – og de største ”grønthøstere” 
befinder sig i de største internationale banker, forsikrings- og pensionssel-
skaber, og ikke mindst kapitalfonde. Det er primært hertil vi betaler den eks-
tra jordrenteskat, der kommer oveni den indkomstskat vi alle betaler og den 
selskabsskat alle virksomheder betaler.

Så vi er dobbelt-beskattede: Jordrente-provenuet ryger for en stor dels ved-
kommende i lommen på private kapitalophobninger, mens den formue, der 
skabes ved arbejde mv., beskattes af det offentlige.

Det ville være langt mere fornuftig at betale denne jordrente som skat til 
staten og i stedet sænke eller måske sågar friholde os alle for indkomstskat, 
selskabsskat osv.

Det er det, der er målet for den georgeistiske samfundsmodel.
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Jordrentepolitik forklaret på en anden måde

Mekanismerne bag beskatning af råderet over jord kan forklares ved at sam-
menligne med gademusikanter.

Gademusikanter er afhængige af, at der kommer tilstrækkelige mange perso-
ner forbi det sted de vælger at optræde – jo flere jo bedre. Der er en entydig 
sammenhæng mellem mulighed for indtjening og antallet af personer, der 
passerer det pågældende sted. Andre faktorer spiller ind, men antal potentiel-
le tilskuere, der kunne give en skærv, vil være den vigtigste.

Der vil være steder, hvor det ikke kan betale sig. Der vil være steder, der 
er meget attraktive: gågader i større byer, tog- og busstationer med mange 
passagerer osv.

Steder hvor indtjeningen er præcist stor nok til at det kunne betale sig at 
optræde, vil definere en basislinie for den mulige indtjening ved at optræde 
på gaden.

Hvis nu gademusicering var skattefri ville der være flere steder hvor det 
kunne betale sig end hvis en gademusikant skulle betale en fast %-del af 
indtjeningen (dvs. indkomstskat). Denne indkomstskat ville skade mulighe-
derne for at få en tilstrækkelig indtjening, og ville derfor indskrænke det 
antal steder, hvor det var muligt/fornuftigt at optræde. Den ville formindske 
de økonomiske muligheder. Den samme procentdel i skat vil belaste en lav 
indkomst mest.

Hvis der nu blev åbnet nogle flere ruter til/fra en tog- eller busstation ville 
indtjeningsmulighederne for gademusikanter stige på denne station – ude-
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Figur 5: Den ideelle beskatning af produktionsafkastet.
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lukkende fordi en infrastruktur-forbedring gav flere besøgende. Men de 
øgede indtjeningsmuligheder ville blive begrænset af, at indkomstskatten i 
kroner også ville stige.

Men hvad nu hvis der IKKE skulle betales indkomstskat, men at retten til at 
optræde skulle lejes, og at lejeværdien var afhængig af kvaliteten af stedet – 
f.eks. antal passagerer. Jo højere antal passagerer pr. måned, jo højere skulle 
lejen være. Størrelsen af den faktiske indkomst skulle ikke indgå i beregnin-
gen af skatten. Betalingen skulle blot være en lejeværdi for råderetten til at 
optræde, afhængig af hvor attraktivt et givent sted var.

Så ville det igen blive økonomisk muligt at udnytte i det mindste nogle af 
de steder, hvor indkomstskatten havde ødelagt mulighederne, fordi lejen af 
retten til at optræde på sådanne steder ville være lavere end på steder med 
mange besøgende.

Dem, der optrådte på de gode steder ville bidrage med mere end dem, der 
optrådte på steder med knap så mange besøgende.

Erstat nu ”gademusikant”-værdi med jordværdi! Det er ret præcist det jord-
rentepolitikken handler om: frem for at beskatte indtjeningen beregnes skat-
ten ud fra indtjeningsmulighederne - et jordstykkes brugsværdi defineres ud 
fra de indtjeningsmuligheder jordstykket giver for den, der har råderetten. 
Det er tydeligt, at en jordværdiskat ud fra disse principper vil fungere som en 
udlignende faktor for økonomien.

Hvis vi nu førte analogien en tand videre, ville virkningen blive endnu ty-
deligere:

Hvis det blev muligt at købe retten til at gade-musicere og dermed også ret-
ten til sælge den videre, ville denne ret blive kapitaliseret. Ejerne af retten 
ville udelukke andre, og ville kunne opnå en indtjening ved at eje retten uden 
selv at opløfte deres sprøde røst og klimpre på guitaren. Blot ved at opkøbe 
gademusik-retten for mange områder og holde den ude af handel i et stykke 
tid, ville prisen for at opnå retten stige generelt, og disse gade-musikant-spe-
kulatorer vil derved opnå en arbejdsfri gevinst, potentielt ret store beløb, 
uden selv at bidrage med musikalsk aktivitet.

Det ville skabe en monopoltilstand på retten til at musicere offentligt, og det 
ville være attraktivt at opkøbe retten til så mange steder så muligt, og derefter 
leje dem ud til andre – og især at sælge stederne igen for en højere pris end 
man betalte for dem.

Der ville opstå et gademusikant-monopol. Det monopol ville i sig selv være 
et kapitaliserbart handelsobjekt – et objekt for økonomisk spekulation, som 
man kunne tjene penge på at udleje og sælge videre, uden selv at være gade-
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musikant. Det ville blive attraktivt at opkøbe monopolretten til at optræde i 
bestemte områder og dermed indskrænke gademusikanters muligheder for at 
få en indtjening, uden først at betale spekulanten.

Der er ingen tvivl om, at denne handelspris på optræde-ret ville stige hurti-
gere end de faktiske indtjeningsmuligheder ved at optræde. Det er den måde, 
jorden økonomisk set behandles på i et samfund, der ikke er indrettet i over-
ensstemmelse med principperne for jordrente-beskatning.

Denne markedsbestemte kapitaliserede handelspris på optræde-ret ville være 
fuldstændig analog til den kapitaliserede handelspris, der i dag er på jord. En 
skat på monopolretten, der dels forhindrede den i at stige, dels forhindrede 
den ensidige fordel ved at besidde monopolet – ud over den indtjening, der 
ville kunne opnås ved at arbejde, dvs. optræde – ville være analogt til fuld 
jordrente-beskatning. Men afkastet fra arbejdsindsatsen ville blive friholdt 
for beskatning.

Der er også i dag firmaer der opkøber jord billigt, venter på at prisen for 
jorden stiger i det pågældende område, og derefter sælger jorden igen – til en 
opskruet pris, skabt af samfundets udvikling, og den stigende efterspørgsel 
efter jord i det pågældende område – en efterspørgsel, der ikke kunne til-
fredsstilles, før ejeren vælger at sætte jorden til salg igen.

Det er desuden den suverænt bedste form for ressource- og forbrugsbeskat-
ning – skattetrykket ligger på forbruget af jord og naturressourcer. 

Den skævvrider ikke økonomien - en tendens som alle andre beskatnings-
former lider af. Det man beskatter får man mindre af – så når værditilvækst 
beskattes i form af skat på udbytte, hæmmes den økonomiske omsætning, og 
dermed den økonomiske vækst. I tilfælde af recession bliver det sværere at 
hjælpe økonomien på fode.

Jord og naturressourcer er DEN ENESTE undtagelse fra denne regel. Der 
bliver IKKE mindre jord og færre ressourcer ved at beskatte menneskers 
udnyttelse af dem – jord bliver heller ikke mindre nødvendig for enhver pro-
duktion og beboelse. Udbuddet af jord og ressourcer siges at være uelastiske 
over for beskatning.

Derimod vil der blive færre penge til geninvestering hvis udbyttet af arbej-
de – skabelse af ny formue, dvs. værditilvækst - beskattes. Der bliver færre 
penge til rådighed til forbrug, hvis lønnen beskattes. Omsætningen hæmmes. 
Oveni indkomstbeskatningen er der en jungle af afgifter, som har samme 
effekt som indkomst- og udbyttebeskatning. Her skal der også ryddes op.

Hvordan jord får værdi.
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Territorialitet.
Adgang til at udnytte de levevilkår naturgrundlaget tilbyder for at få tilfreds-
stillet sine behov og samtidig muligheden for at udelukke andre fra den del-
mængde af naturens ressourcer, som den enkelte har brug for – er det, der 
omdanner jord fra blot at være noget fysisk, geologisk og biologisk til at 
være et tandhjul i et økonomisk maskineri. 

Den fugl, der ønsker at finde sig en partner for at sætte afkom i verden, har 
behov for et territorie for at kunne generere afkastet af det arbejde, den ud-
fører i fællesskab med sin partner. Afkastet er selvfølgelig ungerne. Men det 
indebærer, at dette territorium har en reel værdi for dette par fugle i en sådan 
grad at de vil kæmpe for at beholde det. Det medfører en kamp om den jord, 
der bedst kan opfylde behovet for at få de flest mulige unger med den mindst 
mulige arbejdsindsats – kampen om territoriet udføres med sang, opvisnin-
ger eller decideret slåskamp.

Så der er kamp om de bedste pladser, og der er tydelige forskelle på udbyttet, 
der kan genereres, alt afhængig af pladsens kvaliteter. Par, der har tilkæmpet 
sig en plads med masser af føde og nemme fourageringsmuligheder, bedre 
beskyttelse mod rovdyr osv., får faktisk flere unger med en større overlevel-
se, end par, der har tilkæmpet sig en knap så god plads. 

Så selv dyr – og planter – forstår og udnytter begrebet jordværdi, set ud fra de 
behov de har. De har heldigvis ikke muligheden for at blokere adgangen til 
mere jord, end de har brug for. De kan ikke holde andre individer ude fra den 
jord eller borte fra de føderessourcer, som de ikke selv har brug for.

I jæger-samler samfund er forholdene nogenlunde de samme. Det bedste var 
typisk at få plads tæt på fjorden, med skov, mose og eng tæt på, så der var de 
bedste og mest varierede muligheder for at finde føde og boplads – jo flere 
typer natur inden for kort afstand, jo bedre levevilkår.

Men det var ikke alle, der var så heldige. Nogle grupper af jæger-samlere 
måtte acceptere knap så optimale territorier – f.eks. kunne de ikke få nem 
adgang til fjordens naturressourcer. De gode pladser var simpelthen optaget, 
så de måtte nøjes med et område med adgang til skov og eng/mose. Det var 
uden tvivl begrænsende, men så var der heldigvis muligheder for, enten per-
manent eller årstidsbestemt, at udnytte fjernere liggende områder, der ikke 
i forvejen var optaget. Det var sandsynligvis sådanne mekanismer, der førte 
til at Danmark blev ”opdaget”, og først periodisk udnyttet, senere permanent 
beboet efter at isen havde frigivet landet og dette land var blevet koloniseret 
af dyr og planter.

Der var få mennesker og masser af jord.
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Men antallet af mennesker steg, især efter at landbruget opstod, og menne-
sket begyndte at producere sin egen føde. Det betød også at mennesker blev 
endnu mere territoriale. Når først de havde fældet skoven og opdyrket et 
område, var de meget afhængige af at beholde det.

Der opstod en situation hvor der var masser af mennesker og mangel på jord. 
Eller mere præcist: nogle få mennesker tilranede sig kontrol med store area-
ler – det feudale hierarki. 

Så den, der kontrollerede råderetten til jord og indkasserede det udbytte, 
denne kontrol genererede, opnåede en kæmpe fordel. Det feudale system 
med jordejere blev det fremherskende. Andre knap så heldige måtte accep-
tere at være afhængige af sådanne feudale herrer, og disse herrers fokus på 
at maksimere deres eget afkast af dette jordmonopol. Klassesamfundet med 
ekstrem fattigdom og ekstrem rigdom samt en middelklasse opstod som et 
resultat af det feudale jordmonopol.

Alle andre end feudalherrerne selv lejede jord af disse feudale herrer, til en 
pris, der maksimerede feudalherrernes indtægt. Et fascistisk system, hvor de 
feudale jordejere indkasserede hele jordrenten, og sandsynligvis også mag-
tede at fjernstyre store dele af kapitalafkastet og lønafkastet i egne lommer, 
ved at diktere lønninger og priser.

Jordmonopolet eksisterer stadigvæk. En parcelhusejer har et jordmonopol 
over sig egen parcel, på samme måde som en virksomhed har et monopol 
over sin parcel, og de naturressourcer virksomheden anvender i sin produk-
tion.

Men det er et acceptabelt monopol, fordi ejeren af jordparcellen blot tilfreds-
stiller sine behov, på samme måde som en fugl tilkæmper sig råderetten over 
og dermed monopoliserer sit territorium og de naturressourcer det indehol-
der. 

Jordens værdi stiger fordi mennesker i samarbejde og over tid er i stand til 
at forbedre det økonomiske udbytte, som en given parcel kan generere, fordi 
det omgivende samfund udvikler sig og derved tilbyder økonomiske vilkår, 
der er skabt af mange mennesker i fællesskab og ikke kun af jordejeren selv.

Hvis en jordejer kan indkassere et udbytte, der er maksimeret af samfundets 
udvikling, indkasserer han reelt afkastet af andres arbejde. Det er et nega-
tivt jordmonopol – et monopol der ikke nødvendigvis forudsætter konkret 
juridisk ejerskab til en masse jord, men blot kan effektueres ved indkassere 
jordrenteudbyttet fra sin egen jord. Desuden vil långivere kunne indkassere 
store dele af udbyttet som rentebetaling for lån. 

Dette negative monopol er det, der skaber jordspekulationen, der igen ska-
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ber formueophobninger, der igen skaber muligheden for at opnå arbejdsfrie 
indtægter, dels ved yderligere jordspekulation, dels ved valutaspekulation.

Det er her vi skal finde årsagen til økonomiske kriser, og ikke mindst ulig-
heden.

Der er masser af eksempler på, at personer eller virksomheder med store for-
mueophobninger, forøger denne formue ved at opkøbe jord billigt, holde det 
ude af markedet for derved at skabe en mangelsituation, mens det omgivende 
samfund udvikler sig, og derefter sælge jorden igen til en højere pris. Det 
kanaliserer arbejdsfrie fortjenester ned i nogle få lommer; dette provenu kan 
så forøges ved valutaspekulation: at handle med værdier, og at gemme vær-
dier, så behovet for risikovillig kapital stiger. Dermed stiger den pris – rente 
- mennesker er villige til at betale for at få adgangen til risikovillig kapital. 
Samme princip som med jordspekulation.

Men denne spekulative økonomi skaber kun i begrænset omfang ekstra om-
sætning. Tværtimod hæmmer den mulighed for at skabe omsætning, ved at 
begrænse adgangen til både jord og risikovillig kapital, gennemført for at 
presse priserne i vejret.

Disse negative aspekter af jordmonopolet kan undgås ved at indehavere af 
den juridiske ejendomsret til jord får indskrænket den økonomiske ejen-
domsret til sin parcel ved at betale den løbende jordrente for parcellen som 
en lejeafgift til en offentlig fælleskasse. Det vil begrænse muligheden for at 
opnå arbejdsfrie fortjenester.

Hvad bestemmer værdien af en jordparcel.
For beboelse er det nem adgang til samfundets servicemuligheder – skoler, 
daginstitutioner, transport (både offentlig og privat), motorveje, sundhedstil-
bud som sygehuse, læger, indkøb osv.. Det vil sige: Det er det samfundsskab-
te – det vi har finansieret i fællesskab – der har størst betydning. En vigtig 
pointe.

Det naturskabte har også en vis betydning. En udsigt, især vandudsigt - kan 
betyde mange penge – selv det mindst pip af vand i horisonten bliver udnyt-
tet af ejendomsmæglere.

For traditionelt landbrug med dyrkning af afgrøder har det naturskabte – jor-
dens dyrkningsbonitet – selvfølgelig stor betydning. Men en landbrugsejen-
dom er også beboelse.

Handler det om avl af dyr er boniteten af knap så stor betydning. Her er det 
mere beliggenheden i forhold til transport, der har betydning.
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Det samme gælder for virksomheder generelt: nem adgang til transport af 
produkter væk fra virksomheden og råvarer samt arbejdskraft til virksom-
heden, har størst betydning. Det giver f.eks. ikke meget mening at ligge en 
virksomhed til produktion af maskindele til andre virksomheder tæt på havet, 
langt fra motorveje o. lign., mens en fiskerivirksomhed med fordel kunne 
placeres tæt på havet.

Selv for virksomheder, der udelukkende handler med internet tjenester, eller 
som leverer konsulentydelser, er beliggenheden i forhold til transport af stor 
betydning – dvs. den infrastruktur samfundet er fælles om at levere har afgø-
rende betydning for hvor attraktiv en jordparcel er.

I alle tilfælde spiller det samfundsskabte serviceniveau en meget stor betyd-
ning for jordens attraktivitetsværdi. 

Hvor stort er jordrenteprovenuet
I kapitel 5 blev jordrenteteori forklaret ved at sammenligne med gademusi-
kanter og deres ret til at spille på bestemte pladser - eller mangel på samme.

For gademusikanter er det ret indlysende, at der er steder, hvor man ikke kan 
få nogen indtægt ved at spille. Det er lige så indlysende, at der er steder, der 
er meget attraktive, især hvis man kunne få lov at være den eneste musikant 
på stedet.

Det samme gælder jord. Der er steder hvor det ikke kan betale sig at oprette 
en virksomhed og der er steder hvor det er meget attraktivt. På samme måde 
er der steder hvor det ikke kan betale sig at vælge en bolig, i forhold til ens 
private og arbejdsmæssige virkelighed, og andre steder, der er meget attrakti-
ve – f.eks. tæt på arbejde, indkøb, pasnings- og uddannelsesmuligheder osv..

Så der må også være steder hvor der lige netop er balance mellem fordele og 
ulemper – steder hvor det lige netop kan betale sig, men ikke mere.

Jordrenteloven

Jordrenteloven er en teoretisk størrelse, der danner det teoretiske fundament 
for at vurdere prisen på et givent stykke jord. Den er teoretisk, fordi den ikke 
giver en konkret metode, endsige konkrete retningslinier til hvordan den bru-
ges i konkrete tilfælde.

Inden for socialøkonomien, formuleres jordrenteloven således 9):

Jordens pris bestemmes ved det overskud, den kan give ud over, hvad man 
ved samme anvendelse af midler kan få ud af den mindst indbringende 
jord, som er i brug.



61

Denne formulering af jordrenteloven giver umiddelbart mest mening for 
jord, der anvendes til virksomhedsformål, mens det er mere problemfyldt 
at forstå hvordan den skal anvendes for jord, der anvendes til boligformål.

Men her skal man huske, at dette ”at bo” ikke blot er noget passivt. Det er en 
reel økonomisk aktivitet, der i høj grad bidrager til økonomisk omsætning. 
Man betaler en pris for beboelsen, der dækker forrentning, forbrug af varme, 
el mv., man bruger tid på indkøb og transport til alle mulige formål osv. Det 
er alt sammen handlinger, der er centrale dele af samfundsøkonomien. 

De behov mennesker har i forhold til deres bolig, kombineret med den pris 
de skal betale – ikke kun for boligen, men også de relaterede aktiviteter – er 
det, der bestemmer boligens – ejendommens – markedspris. Og jorden har 
sin væsentlige andel af denne pris.

Denne virkelighed er enhver ejendomsmægler bevidst om i hverdagen. Det 
er den virkelighed, der anvendes når den markedsbestemte salgsværdi for en 
ejendom skal vurderes.

Det danner baggrunden for at vurdere jordrenteprovenuet for en given ejen-
dom. Tænk blot på Danmarkshuset, side 51.

Men hvordan fastlægges dette overskud – jordrenteprovenu - i en konkret 
situation for en konkret jordparcel?

Det er et ret svært spørgsmål at besvare. Problemet er mangel på data. 

I Danmark er der ret godt styr på ejendommes samlede værdi i almindelig 
handel: Der er den offentlige ejendomsvurdering, der også vurderer hvor stor 
en del af en ejendoms værdi, der jordværdien udgør. Jamen fint! Så er det jo 
kortlagt for samtlige ejendomme i Danmark.

Tjaaeehh – der er ofte meget dårlig overensstemmelse mellem den offentlige 
vurdering, og den reelle pris som en ejendom handles til. Så de retningslinier, 
der anvendes af skatteministeriet, afspejler ikke de reelle markedsforhold, og 
dermed heller ikke de reelle værdier på hverken jord eller de huse, der ligger 
på dem. Skatteministeriets vurdering af en ejendom og jordens andel heraf er 
en gang teoretisk statistik, som måske, men sandsynligvis ikke, har synderlig 
sammenhæng med virkeligheden.

Så vi mangler officielle troværdige data, der afspejler virkeligheden! Det 
gælder alle lande. Selv i et gennemreguleret land som Danmark er de of-
fentlige data ikke gode nok. Ejendomme bliver ofte handlet til en markant 
anderledes pris end den offentlige vurdering. Desuden fornyes den offentlige 
vurdering kun hvert andet år, mens markedet udvikler sig konstant.
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Men det kan lade sig gøre.

Ejendomsmæglerne kender de reelle handelspriser for ejendomme. De har 
statistik over hvad alle ejendomme er blevet handlet til igennem lang tid, og 
de har et kolossalt lokalkendskab. Byggeomkostninger vil også ret nemt kun-
ne kortlægges. Så kan denne samt prisen for de forbedringer, der er foretaget 
på en ejendom, fratrækkes, selvfølgelig korrigeret for en lang række faktorer.

Det burde give den rene kapitaliserede værdi for jordparceller i et et givent 
område.

Økonomer må, i samarbejde med ejendomsmæglere, kunne kortlægge hvor-
dan kapitaliseringsgevinsten ved ejerskab af jordparceller har udviklet sig i 
bestemte områder.

Når den er fratrukket, vil man stå tilbage med den helt afklædte, natur- og 
placeringsgivne værdi for en given jordparcel.

Fuld jordrente er den ophobede kapitaliserede værdi. Det vil blive den sam-
lede pladsleje når omlægningen er gennemført fuldt ud - forrentet over tid.

Disse værdier skal selvfølgelig beregnes pr. kvadratmeter som et gennemsnit 
over større områder – herom på side 83 og fremefter.

Hvor bliver jordrenten af.
Jordrenten eksisterer – det er anerkendt af alle økonomer. Men hvor bliver 
den af? Den står jo ikke på lønsedlen, eller i virksomheders årsregnskab, 
eller fremgår klart af offentlige statistikker. Handelspris for jord er ikke lig 
jordrente – den afspejler jordrenten, men de to er ikke lig med hinanden, og 
der findes ikke en nem omregning fra den ene til den anden.

Teorien siger, at det er jordejeren, der indkasserer jordrenten. Men virkelig-
heden er mere mangfoldig.

En jordejer vil kunne indkassere en del af jordrenten, f.eks., som en del af sin 
løn, hvis han er heldig at bo i en del af landet hvor lønniveauet for et givent 
job er højere end i en anden del af landet, eller ved salg af sin ejendom til en 
højere pris end købsprisen + ubetalt gæld.

Men størstedelen af det samlede jordrente-provenu indkasseres af finansin-
stitutioner og jordspekulanter – ofte to sider af samme sag.

Mekanismerne er ikke mindst jordspekulation, valutaspekulation og gæld-
sætning af andre mennesker.
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Jordspekulation er opkøb af jord, der derefter holdes ude af markedet mens 
det omkringliggende samfund udvikler sig. Derved opnås en mangelsitua-
tion – der er ikke jord nok til at tilfredsstille behovet – en utilfredsstillet 
efterspørgsel efter jord.

Det tvinger prisen på jord i vejret generelt – ikke kun for de ejendomme, der 
holdes ude af markedet. Jord, der rent faktisk er tilgængelig for salg vil også 
stige i pris, fordi der er skabt en kunstig mangelsituation.

Samtidig udvikler samfundet sig, således at afsætningsmulighederne ved 
ejerskab af jord, stiger. Den ophobede jord kan derfor sælges til en markant 
højere pris end der blev betalt for den.

Jordspekulanten tjener dermed på andres arbejde, uden selv at bidrage pro-
duktivt. Han tjener på at fremkalde en mangelsituation – folk efterspørger 
jord, men kan ikke få dette behov tilfredsstillet – eller hvis de kan få den 
tilfredsstillet bliver det til en pris, der er kunstigt skruet i vejret af mangel-
situationen.

Valutaspekulation har mange ansigter.a): 

• Udbredelse af oplysninger - eksempelvis gennem medierne - der giver 
forkerte eller vildledende signaler om udbud, efterspørgsel eller kurs på 
værdipapirer.

• Transaktioner eller handelsordrer, hvor en eller flere personer sikrer, at 
kursen på et eller flere værdipapirer ligger på et unormalt eller kunstigt 
niveau.

• Det kan være valutamanipulation, hvor et eller flere landes valutakurs 
sættes under pres for at fremkalde et kursfald. Derefter opkøbes valu-
taen til den billige pris, og efter markedet igen er stabiliseret og kursen 
igen steget, sælges valutabeholdningen igen, men til en højere kurs.

• Det kan være renteindtægter opnået ved ejerskab til enorme formuer.

Men fælles for det hele er, at der opnås arbejdsfrie fortjenester af enorme 
dimensioner ved at holde værdier ude af produktiv tjeneste i en kortere eller 
længere periode. 

Det er vigtigt at forstå, at når formue udelukkende anvendes til at opnå ar-
bejdsfrie fortjenester, er der ikke tale om kapital. Formue bliver først til ka-
pital, når den anvendes til enten at øge udbuddet af og efterspørgslen efter 
a) http://borsen.dk/nyheder/ritzau/artikel/3/2081669/fakta_hvad_er_kursmanipulation.htm-
l#ixzz4oA2UOHy6
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konkrete produkter og serviceydelser – dvs. til at øge det økonomer kalder 
for ”aggregate demand”. I de tilfælde hvor ophobet formue investeres i pro-
duktion eller anvendes til forbrug, bidrager den til økonomisk omsætning og 
dermed økonomisk vækst.

Arbejdsfrie fortjenester – rent spekulativ omsætning – er derimod blot øko-
nomisk dødvægt, der bæres af den produktive økonomi.

Gældssætning

Det er jo positivt at sætte sig i gæld så man kan købe en bil, eller et hus, eller 
lave forbedringer på sit hus.

Men så længe jordrenten ikke er inddraget af det offentlige er det ikke kun 
huset man skal købe – det er også jordparcellen. Så man skal have et lån, 
der både betaler huset plus jordens fulde kapitaliserede værdi – andre skal 
tjene på den jord man køber. Ejendommens tidligere ejer skulle også helst 
have en gevinst, men den der for alvor indkasserer afkastet er banken eller 
kreditforeningen.

Det bagvedliggende problem er formueophobningerne. De sikrer, at det 
eneste sted mennesker KAN få finansieret deres behov for en ejendom mv. 
er ved gældsætning – på bankens eller kreditforeningens vilkår. Det er det 
eneste sted mennesker kan hente den formue, de har brug for, og kun ved at 
betale mere formue tilbage igen, i form af forrentning.

Banken mv. bidrager kun med penge, og skal nok sørge for at risikoen ved 
investeringen ikke havner hos dem.

Jordmonopolet er et kæmpe problem: Hvis jord holdes ude af markedet mens 
dets værdi stiger, vil det tvinge jordpriser i vejret generelt, uden at der er reel 
samfundsøkonomisk grundlag for denne stigning.

På nøjagtig samme måde fungerer monopolet på risikovillig kapital. Hvis 
finansinstitutioner vurderer, at den generelle risiko ved at investere deres op-
hobede formue er for høj, vil de hellere holde på pengene. Derved skabes en 
mangeltilstand så prisen – renten – på risikovillig kapital bliver højere end 
der er markedsmæssig eller samfundsøkonomisk grundlag for.

Det er en af de mekanismer, der både skaber og forværrer økonomiske kriser. 
Ikke mindst er det én af de mekanismer, der dirigerer jordrente-provenuet 
ned i lommerne på finansinstitutioner.

Jordspekulation er der, hvor problemet begynder – det er jordspekulation, 
der er moderen til alle formue-ophobninger, og dermed startpunktet for al 
spekulativ økonomi, især den del, der IKKE bidrager til den produktive øko-
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nomi.

Gode kilder omhandlende jordrentepolitik: a) b) c) d)

Effekterne af fuld jordrente.
En omlægning til et samfund baseret på jordrentepolitik vil berøre stort alle 
de ”tandhjul” samfundet er opbygget af. Det er selvfølgelig umuligt at sige 
med sikkerhed hvilke effekter det vil have – der er ingen, der har prøvet 
at gennemføre jordrentepolitikken fuldt ud. Der er nogen, der har gjort det 
delvis – læs f.eks.6) - og oftest med positive effekter. Men i bund og grund 
er der kun argumenter tilbage. Der er kun få historiske eller videnskabeligt 
baserede data.

Det er så op til den enkelte at vurdere troværdigheden af disse argumenter.

Socioøkonomiske effekter
Sammenlign tre muligheder:

1) I det nuværende dobbelt-beskattede samfund skal en ejendom sælges 
som en helhed – dvs. både jord og bygning og andre forbedringer. Dan-
markshuset, side 51, er et godt eksempel: Det lån der skal optages og forren-
tes for at købe den dyreste udgave af det samme hus med en beliggenhed, der 
giver en samlet ejendomspris på over 6 mio., er selvfølgelig meget større end 
det lån der skal forrentes for at købe det samme hus, blot med en beliggen-
hed, der giver en samlet ejendomspris på under en tiendedel. 

Hver gang en ejendom sælges skal der optages endnu et lån, der via for-
rentningen bidrager til at forøge kreditforeningens og/eller bankens formue, 
uden at der har været yderligere produktion.

Den løbende udgift for en husejer efter et køb, vil være renten på et lån, der 
dækker den samlede nupris, dels for bygningen, dels for den kapitaliserede 
jordværdi, plus selvfølgelig varme, vand osv.

Det er mere attraktivt for långiveren når den dyre udgave af ejendommen 
skal sælges, og et endnu større lån skal forrentes. Långiveren har fået den 
helt store fordel efterhånden som ejendomsejeren har betalt sin gæld – der 
er tjent store penge uden at bidrage til samfundets samlede værdiforøgelse. 
Långiveren får så gentaget succesen med den nye ejer.

a)  http://www.henrygeorge.org/ted.htm
b)  http://www.realmarkits.com/realestate/locationvalue.php
c)  https://www.prosper.org.au/wp-content/uploads/2007/11/dwyer-tax-resources.pdf
d)  http://www.masongaffney.org/publications/G2009-Hidden_Taxable_Capacity_of_
Land_2009.pdf
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Ejendomssælgeren kan få en marginal fordel hvis han kan sælge ejendom-
men til en pris, der er tilstrækkelig høj til at betale restgælden, forrentet gen-
nem typisk de 20-30 år det vil tage at få en gældfrie ejendom, eller – hvis han 
er heldig – sælge ejendom dyrere end den blev købt. Er ejendommen blevet 
gældfri er fordelen blot det større for ejendomssælgeren, men ikke så stor 
som den samlet set har været for långiveren.

Långiveren har altså tjent uforholdsmæssigt meget, uden at bidrage til en 
forøgelse af den samlede formue. Langt størstedelen af denne gevinst tages 
fra jordrenten. Den er samfundsskabt, men ryger i finansvirksomhedernes 
lommer.

Men ulempen: den får køberen. Han skal optage et lån der kan dække nupri-
sen – som sandsynligvis er højere end den tidligere ejers pris – og forrente 
dette beløb over yderligere 20-30 år.

Samtidig viser EDC’s undersøgelse med Danmarkshuset (side 51), at stør-
stedelen af stigningen i ejendomspriser skyldes udviklingen i jordens han-
delsværdi, ikke at selve huset bliver dyrere. Merprisen skyldes en stigning i 
jordrenten for den pågældende ejendom.

Huset vil tværtimod falde i pris efterhånden som det kommer til at lide af 
diverse fejl og mangler, selv om ejeren investerer i forbedringer - på samme 
måde som en ny bil falder i pris efterhånden som den ældes.

2) En ejendom skal lejes som en helhed – dvs. både jord og bygning lejes.

Den situation giver ingen væsentlig forskel. Ejeren skal via lejen stadig have 
sine løbende udgifter dækket, plus et lille overskud. Situation ved køb/salg 
er det samme.

3) I et samfund, der har taget den fulde kontrol med sin egen jordrente, 
er handel med ejendomme ændret ganske drastisk – bygninger og andre 
forbedringer skal købes, men jorden blot lejes.

I et samfund, der har levet med fuld jordrente i et stykke tid vil ejendommens 
pris (det beløb køberen skal af med og dermed forrente) være husets han-
delsværdi, samt en overtagelse af lejen for jorden. Jorden skal ikke sælges, 
leje-betalingen skal blot overføres til den nye indehaver af råderetten over 
parcellen. Ganske vist overtager den nye ejer ejendommen fuldt ud, juridisk 
set, men skal kun betale en lejeværdi for jorden for at overtage råderetten 
over den. Han skal ikke betale den fulde markedsbestemte, og dermed kapi-
taliserede handelsværdi for jorden.

Ved et sådant køb får ejeren den fulde juridiske ejendomsret til jorden (der 
kan dog være begrænsninger i lovgivning, lokalplaner mv.), men den økono-
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miske ejendomsret bliver begrænset af at han kan ikke indkassere jordrente 
til eget forbrug, opsparing eller tvangsaflevering af en pæn andel til kredit-
foreningen mv.. Han vil selvfølgelig kunne udnytte jorden som produktions-
faktor, men den samfundsskabte merværdi tilhører samfundets medlemmer 
i fællesskab.

Han får dog den samlede ejendomsret til bygninger og andre forbedringer, 
inklusive det afkast de kan give ved salg.

Dermed skal han heller ikke forrente et lån til at betale den samlede opskrue-
de handelspris, kun til at betale husets og forbedringernes handelspris. Hans 
løbende udgift vil være forrentningen af banklånet til dækning af husets 
salgsværdi plus en leje af jorden, plus selvfølgelig varme, vand osv.

Men den uafbrudte stigning i jordens handelsværdi vil ikke længere bidrage 
til købsprisen for en ejendom.

Forstør så denne effekt op over tid og mange ejendomshandler, ikke kun af 
parcelhusejendomme, men erhvervsejendomme og udlejningsejendomme. 
En virksomhed vil kunne etableres ved at leje en parcel, bygge, ombygge 
eller købe en eksisterende bygning til sit erhvervsformål, uden at skulle for-
rente jordens kapitaliserede handelsværdi.

Det vil få enorm betydning for virksomheders udgiftsstruktur – hvilke ud-
giftsposter, der dominerer på budgettet. Etableringsomkostningerne vil blive 
en mindre procentdel af de samlede omkostninger, og de løbende udgifter 
ved at have ejerskab/råderet til ejendommen vil falde. Det vil gælde for alle 
led i de mange samspil, der fastlægger de forskellige driftsomkostninger en 
virksomhed har. Det samme kommer jo til at gælde for alle virksomhedens 
leverandører. Det vil påvirke priserne for produkter på mange direkte og in-
direkte måder.

For ”almindelige” boligejere sker det samme: Deres boligomkostninger vil 
blive en mindre del af de samlede månedlige udgifter ved ejerskab af en 
ejendom. De vil altså ikke længere have brug for en løn, der er stor nok til at 
dække disse opskruede boligomkostninger. Det gælder også for mennesker, 
der bor i lejligheder. De betaler blot deres andel af jordrente-skatten af den 
ejendom de bor i, til indehaveren, som en del af huslejen. De betaler ikke 
jordrente-skat direkte, idet de jo ikke selv ejer råderetten over den jord de 
bor på.

Det skal kombineres med den effekt en afskaffelse af indkomst- og udbytte-
beskatning vil få. Når en virksomhed kan regne med at få udbyttet 100% og 
når en arbejdende person kan regne med at få hele sin løn som indtægt, så 
vil det ændre beslutningsgrundlaget for fremtidige investeringer og forbrug 
betydeligt.
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Så det vil have stor indflydelse, både når virksomheden via sine lønudgifter 
skal finansiere medarbejdernes boligudgifter og indkomstskat, men også når 
virksomheden skal fastlægge priserne på sine produkter, og når forbrugere 
skal bedømme, hvor meget de har råd til at afsætte til forbrug.

Finansinstitutioner vil miste en ganske dominerende andel af deres indtægts-
grundlag, så deres beholdning af inaktiv formue vil ikke længere stige helt så 
hurtigt som før. Deres monopoliserede dominans som leverandør af risiko-
villig kapital vil dermed blive knap så monopoliseret.

Det bringer os videre til den nok vigtigste effekt – effekten på markedsme-
kanismerne.

Påstanden om de frie markedsmekanismers perfektion når det handler om at 
forhindre recession, samt genoprette samfundsøkonomien efter en recession, 
er omtalt og diskuteret i kapitel 2 og 3 og bliver yderligere kommenteret 
i kapitel 7. Denne påstand om perfektion blev klart modbevist i den store 
recession i 1920’erne og 30’erne, hvor der var en vedvarende social nød, 
fordi der ikke var makroøkonomisk ligevægt mellem udbud og efterspørgsel. 
Høj arbejdsløshed forhindrede den forøgelse af efterspørgslen, som kunne 
have skabt økonomisk fremgang. Private virksomheder kunne ikke finde den 
risikovillige kapital, der var nødvendig for de investeringer, der kunne for-
øge udbuddet af arbejdspladser – af den simple grund at den store sociale 
nød blokerede for en forøgelse af den samlede efterspørgsel efter produkter. 
Investorer kunne ikke regne med at få investeringen hjem igen. Et typisk 
eksempel på et hønen-og-ægget problem.

Men det bagvedliggende problem er ikke udbud kontra efterspørgsel. Det 
er: hvorfor opstår sådanne kriser overhovedet? Ifølge den traditionelle 
præ-Keynesianske teori om det frie marked skulle sådanne kriser være umu-
lige.

Men de sker. Der har lige været en alvorlig krise med mange ligheder med 
20´erne og 30’erne. Den startede globalt set i 2006/2007 især i USA og er 
ikke helt løst endnu, især ikke i Europa. Den ramte Danmark hårdt i løbet af 
2007/2008 a) b) c).

Den er stadig et kæmpe problem i Europa, ikke mindst fordi EU er ude i en 
meget dyb krise, med høj arbejdsløshed i en lang række lande, mens nogle 
få stærke økonomier er i en vis fremgang, ikke mindst fordi disse få stærke 
land høster fordelene af den økonomiske politik, som Tyskland har påtvun-
get EU-landene, mens de svagere økonomier især i eurozonen stadig lider 

a)  https://www.thebalance.com/2008-financial-crisis-3305679
b) https://www.economist.com/news/schoolsbrief/21584534-effects-financial-cri-
sis-are-still-being-felt-five-years-article
c)  http://www.investopedia.com/articles/economics/09/financial-crisis-review.asp
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under en recession.

Krisen med starten i 2006/2007 var fremkaldt af en overophedning i speku-
lationsøkonomien. Boligpriserne var kommet helt ud af kontrol med store 
stigninger og dermed også en stigende belastning af privatøkonomien for de 
mange, der var bundet af opskruede lån, som det ikke var muligt at betale 
tilbage. Den samlede gæld i disse ejendomme oversteg ganske simpelt den 
reelle markedsværdi for disse boliger.

Årsagen bag var selvfølgelig jord- og valutaspekulation.

Spekulation i at opnå hurtige gevinster havde presset lånebeløbene ud af 
proportion – en såkaldt boligboble. Den brast i USA i løbet af 2007 med de 
første tegn i 2006, og ramte andre egne af verden, herunder Europa i løbet 
af 2007/2008.

Allerede nu ser eksperter tegn på en ny finanskrise under opsejlinga). 

Det er min påstand, at sådanne kriser altid skyldes, at spekulationsøkonomi-
en kommer ud af balance i forhold til produktionsøkonomien. Markedsme-
kanismer skævvrides af de enorme kapitalophobninger i finansinstitutioner, 
kapitalfonde mv. og de hurtige indtjeningsmuligheder de giver. De gør det 
muligt at opnå konkurrencemæssige fordele, der skævvrider konkurrencevil-
kårene, og især at opnå hurtige og store arbejdsfrie fortjenester til nogle få 
spekulanter.

Fra b):

a)  http://nyheder.tv2.dk/business/2017-08-04-her-ser-eksperterne-de-foerste-tegn-paa-en-ny-
finanskrise
b)  http://www.resilience.org/stories/2016-10-18/georgist-macro-economics-and-the-land-va-
lue-tax/
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Citat 5: Se appendix 2

Økonomisk chef-kommentator for Financial Times, Martin Wolf, udtryk-
ker det præcist og kortfattet når han beskriver at det udbytte der opnås 
af jordejere, er som værende ”udbyttet af at eje en lokation, som andres 
indsats har gjort værdifuld.”

Ved at tjene penge til dem selv ved hjælp af andre menneskers indsats, de-
stabiliserer finans- og ejendomssektoren i ekstrem grad økonomien. Ejen-
domsmarkeds-cyklusser tenderer mod en varighed på 14 år. Den såkaldte 
lange rente er omkring 5% og i forhold til den rente ejendomsejere betaler, 
vil overkommelige ejendomspriser ved slutningen af en sådan cyklus være 
kontrolleret af denne lange rente over 14 år. Hvis jord-, hus- og ejendoms-
priser er blevet dyrere, vil lån i ejendomme være ubetalelige og ejendoms-
markedet begynder at knase i tandhjulene indtil det stopper helt.

Økonomiske cyklusser tenderer mod at ende i ”bobler”. Stigende priser på 
bestemte aktiver, så som jord og ejendom, fremkalder en kollektiv euforisk 
mani. Mennesker låner for at købe dette aktiv, eller investerer alle deres 
opsparinger i forventning om at de vil kunne tjene en masse penge hvis 
prisen fortsætter med at stige. Deres lånefinansierede opkøb presser prisen 
yderligere i vejret, indtil gælden bliver ubetalelig. Tilliden til markedet 
vakler og boblen sprænger. Store beløb kan tjenes hvis man køber i et år 
med stigning og får udbyttet i hus inden boblen sprænger. Men andre når 
det ikke, og udlånsvirksomheder står tilbage med kunder, der har tabt pen-
ge og ikke kan betale. 

Intet af dette ville ske hvis de oprindelige ideer fremsat af ikke mindst Hen-
ry George var blevet gennemført – at jordejere mister stigende jordpriser 
(kapitaliserede renteværdier) ved hjælp af en skat. En jordrente-skat ville 
fjerne fordelene ved spekulation i ejendomspriser, pumpet op af gældsfi-
nansierede opkøb. Spekulative opkøb af jord ville ikke give mening fordi 
udbyttet ville blive betalt i skat. Det ville ikke give mening at hamstre jord, 
lade det ligge ubenyttet, og derefter sælge det igen i den forventning at 
prisen vil stige. Den forøgede pris vil blive betalt i skat. Derfor ville spe-
kulativ opkøb af jord medføre tab. En jordskat på ejendomme ville frigøre 
jord på markedsvilkår.

 En af de vigtigste ting at indse, er at finansinstitutioner ikke kan regulere sig 
selv. Grådigheden vil altid tage over. Så det handler om at formindske hvor 
meget finansiel ”mad”, der er i ”køleskabet”, som man kan smovse i uden for 
de fastlagte, konstruktive ”måltider”.

En jordrente-beskatning vil fjerne en stor del af indtjeningsmulighederne – 
det finansmæssige fødegrundlag – for disse kapitalophobninger, og vil derfor 
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fjerne de konkurrencemæssige fordele, som kan opnås ved blot at ophobe og 
monopolisere jord og formue.

Hvordan det præcist vil påvirke funktionen af markedsmekanismerne er 
svært at sige. Men det må medføre at markedsmekanismerne bliver knapt 
så fjernstyrede af disse kapitalophobninger. Det vil sandsynligvis medføre 
en mere afbalanceret virkning af markedsmekanismerne. De vil i bedre grad 
kunne styre balancen mellem udbud og efterspørgsel, samtidig med at risi-
koen for en overophedning fremkaldt af spekulationsøkonomien vil blive 
markant mindre.

Det vil mindske muligheden for, at enkeltvirksomheder vil kunne monopol-
styre markedet og dermed udkonkurrere andre. Prisniveauet på produkter vil 
dermed være mere markedsstyrede, frem for monopolstyrede.

Tilhængerne af den neo-liberale globalisme vil dog korse sig over en sådan 
holdning. Det ville være selve djævelens værk. Så hellere leve med tilbage-
vendende socioøkonomiske kriser og forøget fattigdom, fremkaldt af finans- 
og jordspekulanters arbejdsfrie finans-gymnastik.

Et er effekten af jordrentens inddragelse. Et helt andet er effekten af fjernelse 
af beskatningen af løn og kapitalafkast – effekten af at fjerne dobbeltbeskat-
ningen: at flytte jordrente provenuet over i samfundets kasse samtidig med at 
beskatning af indkomst og udbytte forsvinder.

Virksomheder har tidligere indkasseret hele jordrenten på kort sigt, men har 
måttet aflevere en stor del af dette provenu, bl.a. som en stor del af forrent-
ningen af deres lån til finansinstitutioner. Desuden har de betalt selskabsskat 
og flere andre skatter. Den løn de har betalt til deres arbejdere er selvfølgelig 
teoretisk set skabt af medarbejderne selv. Men det er ikke sikkert at det gæl-
der fuldt ud i et samfund med indkomstbeskatning til staten og jordrentebe-
skatning til finansinstitutioner.

Spørgsmålet er om ikke denne dobbeltbeskatning af medarbejderne er blevet 
delvist finansieret ved at belaste virksomhedernes kapital-udbytte. Om og i 
hvilket omfang dette er tilfældet er svært at sige, men der er i hvert fald et 
potentiale for store afledte dynamiske effekter her, når denne dobbeltbeskat-
ning fjernes.

Når nu medarbejderne ikke længere har behov for at betale indkomstbeskat-
ning til det offentlige plus jordrentebeskatning til finansinstitutioner af deres 
løn, vil det lettet trykket i forbindelse med løn-overenskomster, og dermed 
bidrage til en ommøblering af virksomhedernes omkostningsstruktur, så om-
kostninger til faktorer, der IKKE bidrager til investeringer og produktion, 
bliver en mindre procentdel af de samlede omkostninger. Der vil med andre 
kunne blive frigivet midler til de faktorer, der skaber omsætning.
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På fuldstændig tilsvarende måde vil personer få ommøbleret deres omkost-
ningsstruktur, så der bliver frigivet en større procentdel til forbrug.

Prisdannelsen – hvad produkter skal koste for at dække virksomheders om-
kostninger – vil også blive påvirket. Da dobbeltbeskatningen forsvinder, vil 
omkostningerne – i procent af virksomhedens samlede omkostninger - til 
at producere en given enhed af et givent produkt falde. Det gælder også de 
produkter virksomheden selv køber, dels som råvarer til sin egen produktion, 
dels til den almindelige daglige drift. De samlede dynamiske effekter heraf 
vil potentielt kunne blive enorm.

Det vil få stor betydning for uligheden i samfundet.

Det vigtige er, at dobbeltbeskatningen forsvinder. Det er reparationen af det-
te tandhjul, der får størst effekt, også på den socioøkonomiske ulighed.

Indkomstskatten forsvinder, også på overførselsindkomster.

Omkostningerne ved at etablere en arbejdsplads formindskes, så det bliver 
nemmere at finde et arbejde.

Omkostningerne ved at producere en given enhed af et produkt, bliver min-
dre. Købekraften af en given indtægt stiger.

Generelt vil mulighederne for at trække værdier ud af den produktive del af 
økonomien over i kapitalophobninger blive mindre.

Jordrente-beskatning er generelt indrettet således at det er dem med råderet 
over den dyreste jord, der betaler mest. De vil dog ikke mærke det så hårdt, 
idet de også undgår indkomstskatten mv.. En stor del af jordrente-provenuet 
fra deres egen ejendom er røg jo i lommerne på finansinstitutioner, så om-
lægningen vil næppe mærkes særligt hårdt.

Det vil blive nemmere at opnå en indtægt man kan leve af. Bunden vil blive 
hævet, mens det vil blive betydeligt sværere for toppen at skabe afstand til 
bunden.

Men én ting er indkomst-ulighed. Hvad med formue-uligheden. De enorme 
kapitalophobninger eksisterer. Med jordrentens inddragelse til fælleskassen 
vil mulighederne for at ophobe endnu mere formue blive markant mindre. 
Men spørgsmålet er, om der skal gøres noget ekstra for gradvist at frigøre 
midler fra disse kapitalophobninger til aktiv samfundstjeneste, såsom be-
skatning af finanstransaktioner som foreslået af Thomas Piketty25). En sådan 
tanke er selvfølgelig i modstrid med princippet om én beskatning. Der er 
dog tale om formueophobninger skabt af arbejdsfrie fortjenester, opnået på 
bekostning af alle samfundets medlemmer. Så det er en politisk debat værd. 
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Fremtiden må vise om det bliver nødvendigt, eller om jordrentebeskatningen 
er tilstrækkeligt til at holde spekulationen i ave.

Èn ting er den indirekte bekæmpelsen af den sociale marginalisering, som vil 
være en følge af jordrente-politikken. Det vil være afgørende med en mere 
direkte bekæmpelse:

En personrettet hjælp til at komme ud af fattigdommen – lige fra en familie-
mentor til personrettet økonomisk hjælp. Husk på: Det handler ikke kun om 
at hjælpe socialklienten selv. Det handler om at forhindre, at børnene bliver 
fremtidens socialklienter.

Omfattende investeringer på børne- og uddannelsesområdet – lige fra en 
stærkt forbedret normering i vuggestuer/børnehaver/skoler til en fuldstændig 
omlægning af skoler, lige fra børnehaveklasser til universitetet. Mennesker 
med uddannelse, dannelse, omstillingsparathed og ikke mindst en følelse af 
at være en ønsket del af samfundet, er trods alt det absolut vigtigste råstof for 
fremtidens samfund.

Der kunne tænkes mange flere eksempler. Det kommer til at koste penge, 
mange penge. Men denne aktive af-marginalisering er den suverænt mest 
intelligente, operationelle og konstruktive langtidsinvestering, der vil kunne 
foretages som sikring af samfundets langtidsholdbarhed.

En anden effektfuld virkning af jordrente-beskatningen vil være, at da en 
person eller virksomhed skal betale leje af den jord han eller den har råderet 
over, vil enhver person eller virksomhed nøjes med den jord, der er brug for. 

Landmænd vil ikke se nogen fordel i at have råderet over arealer, der ikke 
bidrager til det produktive afkast af landbruget. Så enten bliver der plads til 
flere men mindre landbrug eller også bliver der plads til mere natur – sand-
synligvis en kombination. Man kunne f.eks. tænke sig, at det ikke længere 
blev attraktivt og økonomisk fornuftigt at opdyrke ådale og dræne moser og 
våde enge, eller eje store skovområder, lukket for offentligheden. Landman-
den vil kunne få et afkast, han og hans familie kan leve af med et mindre 
forbrug af jord. 

De industrielle storlandbrug vil gradvis kunne blive omlagt til landbrug, der 
er mindre og især har et langt mindre behov for at gældsætte gården og pri-
vatøkonomien (det er to sider af samme sag for en landmand) for at kunne få 
et overskud, der kan betale denne gæld. Så ikke kun mindre forbrug af jord 
– også et mindre behov for gæld. Ikke mindst: et mindre intensivt landbrug 
med mere dyrevelfærd og mindre miljøbelastning.

Tilsvarende i byer: hvorfor opkøbe og bebygge store arealer og sælge til et 
købedygtigt publikum, når man nu ikke længere kan indkassere de store øko-
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nomiske fordele ved at ophobe og senere sælge jorden. Jordprisernes him-
melflugt vil ikke længere stå i vejen for, at et knapt så købedygtigt publikum 
kan få deres andel af jorden til en væsentlig billigere pris. De vil jo kun skulle 
leje jorden, og købe og forrente bebyggelsen – de vil ikke have behov for at 
forrente et lån til finansiering af jordens kapitaliserede markedspris.

Det vil blive billigere både for private og for det offentlige at bygge lejebo-
liger til en pris, der kan betales af lejerne uden at skulle have boligstøtte fra 
det offentlige.

Det vil desuden blive billigere at forny den nedslidte del af boligmassen, 
uden at lejen stiger så meget, at beboerne ikke længere har råd til at betale 
den.

Desuden vil det blive umuligt at undgå beskatning ved at flytte værdier i 
skattely – en jordparcel kan ikke sendes til Panama eller Cayman Islands, og 
råderetten over den kan ikke skjules.

Miljøpolitiske effekter
Miljøhensyn handler om at få virksomheder og forbrugere overtalt til at for-
mindske deres ressourceforbrug. 

Den mest effektive måde er at sikre, at der bliver overensstemmelse mellem 
det miljømæssigt bæredygtige på den ene side og det økonomisk og tekno-
logisk bæredygtige på den anden. Virksomheder skal vælge teknologier, der 
giver minimal miljøbelastning fordi det er det, der giver mest økonomisk 
og teknologisk mening for virksomheden, ikke fordi politikere forsøger at 
tvinge dem til det.

Forbrugere skal vælge produkter, der er produceret ved sådanne bæredygtige 
metoder og fravælge produkter, der ikke er det, fordi det giver mere mening, 
også økonomisk, end at vælge miljøbelastende produkter.

Virksomheders forurening er at betragte som spildt kapital – råstoffer typisk 
udvundet af andre og betalt i dyre domme, men udnyttet ineffektivt, så pro-
duktionen giver et stort spild.

Den mest effektive løsning er en beskatning af ressourceforbrug. Det er lige 
præcist det jordrente-beskatning er. Jordrente-beskatning beskatter forbruget 
af jord, set som areal, og derfor vil det give mest mening at formindske ens 
forbrug af areal til det, der rent faktisk er brug for. Der vil altså blive frigivet 
plads enten til natur eller til andre produktive formål.

Jordrente-beskatning beskatter også de naturressourcer, der anvendes. Der 
bliver altså sporbarhed mellem hvor meget et produkt potentielt vil belaste 
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miljøet og den pris forbrugere skal betale for produktet. Det vil desuden give 
endnu bedre mening at genbruge produkter.

Det betyder ikke, at blot der indføres jordrente-beskatning vil alle miljø-
problemer forsvinde. Men jordrente-politikken giver det bedste grundlag for 
at skabe en miljøpolitik, der effektivt vil overtale virksomheder til at for-
mindske deres ressourceforbrug til det nødvendige, overtale forbrugere til 
at formindske deres forbrug og samfundet til at sikre et effektivt system til 
genanvendelse, samt gøre det på en måde, der giver økonomisk mening for 
virksomheder, forbrugere og samfund.

Det grundlag kan blive forbedret yderligere ved at bygge på det andet af de to 
principper, som blev opstillet af Joseph Stiglitz - Det ”generelle forureneren 
betaler”-princip – se side 50 a).

Lidt om socialpolitik
En omlægning til et samfund baseret på jordrentepolitikken vil bidrage til at 
færre mennesker render ind i sociale problemer. Det vil dog ikke forhindre, 
at mennesker ryger ud af arbejdsmarkedet – mennesker vil stadig blive syge 
eller ramt af ulykker. Det vil heller ikke reparere de sociale problemer, men-
nesker allerede er udsat for.

Så der skal gøres en kæmpeindsats for at reparere de mange sociale revner, 
der allerede er opstået, i samfundets murværk.

Fremtidens socialpolitik skal føres efter princippet om, at samfundet 
skal stå lige så meget til rådighed for det menneske, der er bag socialkli-
enten, som dette menneske skal stå til rådighed for samfundet.

En socialklient er blot et menneske, der har fået problemer med at få sin per-
sonlige økonomi til at fungere af et væld af forskellige årsager. Det er vigtigt, 
at dette menneske ikke blot behandles som en belastning, der skal tvinges 
til at indordne sig under nogle regler, der ikke er tilpasset dette menneskes 
behov. 

Det er vigtigt, at denne socialklient får mulighed for at fungere fuldt ud som 
forælder for sine børn. Børn skal ikke tvinges til at vokse op i fattigdom, blot 
fordi en forælder har forskellige sociale, psykiske eller fysiske problemer, 
der forhindrer denne forælder i at bidrage til samfundet i samme omfang 
som andre. 

Selv i et land som Danmark, der har ry for en anstændig socialpolitik, er der 
en udpræget tendens til at føre en socialpolitik, der udelukkende ser isoleret 
a)  http://rooseveltinstitute.org/wp-content/uploads/2014/05/Stiglitz_Reforming_Taxation_
White_Paper_Roosevelt_Institute.pdf
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på dem, der skal modtage penge fra det offentlig, men er blind over for de føl-
ger den førte socialpolitik har over for socialklientens familier, og især blind 
over for de samfundsøkonomiske langtidseffekter der er ved en politik, der 
udelukkende bygger på at klientgøre ikke kun socialklienten men hele hans/
hendes familie. De sociale tiltag handler udelukkende om at få opdraget disse 
socialklienter til at opføre sig som ordentlige samfundsborgere, og få sig et 
arbejde. Det er dem, der er asociale, ikke samfundet. Men det er samfundet, 
der fører den asociale politik.

Husk på, at selvom man ikke kan arbejde, kan man i det mindste bidrage som 
forbruger, ikke kun af dagligvarer, men alle andre former for forbrug. Det er 
en ligeså vigtig del af samfundsøkonomien som det afkast, der skabes ved 
arbejde.

Husk også på, at børn, der vokser op i et samfund, der ikke har stået til rådig-
hed for dette barn og dets familie under barnets opvækst på en konstruktiv 
måde, med stor sandsynlighed er ude af stand til at bryde den sociale arv, og 
derfor ender blandt fremtidens socialklienter. Også her har samfundet brug 
for hjælp fra socialklienten i rollen som forælder.

Det handler med andre ord om at hjælpe personen bag socialklienten frem-
for at klientgøre, og ikke mindst nedgøre. Et menneske i sociale problemer 
skal hjælpes ud fra denne persons reelle problemer, ikke blot ud fra nogle 
forsnævrende regler, der ”behandler” et ofte komplekst problem, ved at ig-
norere kompleksiteten – hvor alle blot behandles ud fra de samme standard-
regler, uanset om deres problem er standard eller ej.

Man kunne tænke sig et socialt system hvor social-mentorer spiller en ho-
vedrolle i at identificere de mange problemer et givent medmenneske lider 
under, i nært samarbejde med læger, psykiatere og hvad der ellers måtte 
være brug for. Først skal problemerne identificeres, bør behandlingen sættes 
i gang, og er der behov for vedvarende hjælp gennem længere tid skal den 
være tilgængelig. 

Børn er de tandhjul, som fremtidens samfund bliver opbygget af. Det er der-
for vigtigt, at der skabes rammer, så familier får muligheden for at bryde 
den social arv. Opfyldelsen af dette mål har en lang række konsekvenser for 
den førte politik over for socialklienter, men også for en lang række andre 
politiske områder. Et af disse områder er familier med så store problemer, 
at deres børn skal fjernes. Disse børn har om nogen brug for at møde et 
samfund, der står til rådighed for dem, og som skaber solide, konstruktive 
rammer omkring disse børn. De skal ikke udnyttes som kastebold for offent-
lige spareøvelser. Selv i Danmark er dette et problem af enorme dimensioner. 
Mange børn og unge mennesker bliver tabt på gulvet, på grund af omfattende 
regelrytteri, fremfor personrettet konstruktiv hjælp til familien som helhed.
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Der kunne nævnes mange flere aspekter af den sociale politik, der halter gan-
ske alvorligt i det neo-liberale samfund. Disse aspekter skal alle kortlægges 
og problemerne løses. Det kan gøres på en langt mere konstruktiv måde i det 
retsdemokratiske samfund.

Mange vil påstå, at vi ikke har råd til en så omfattende social reparation af 
samfundet. Det er det typiske argument der mødes også fra danske politikere, 
når de møder kritik af deres socialpolitik. Det økonomiske råderum er ikke 
stort nok. Politikerne foretrækker at anvende dette råderum til kampfly, mo-
torveje, skattelettelser til de rige, mv.

Svaret er selvfølgelig: vi har ikke råd til at lade være. Intet kan være vigti-
gere, intet er mere vækstskabende på lang sigt: En social af-marginalisering 
er den faktor der i langt højere grad end andre vil kunne sikre en stabil sam-
fundsøkonomi på lang sigt. Af en simpel grund: Det er altid belastende for 
en økonomi hvis ikke alle aktører i denne økonomi bidrager optimalt. So-
cialklienten er fanget i en rolle, som den pågældende ikke selv kan bryde ud 
af. Men der er mange andre der ikke bidrager optimalt. Der kan være mange 
årsager til dette manglende bidrag, lige fra global valuta- og jordspekulation 
kombineret med skattetænkning og decideret skattesnyd, til mennesker, der 
er skubbet ud imod samfundets sociale skyggeside. Alle disse årsager bør 
repareres – det vil betyde en markant forbedring af samfundsøkonomien som 
helhed og den ikke mindst offentlige budgetstabilitet.

Det er en investering. En investering vil altid kun give afkast på lang sigt.

Mon ikke spekulation og skattemanipulationer belaster samfundsøkonomien 
og det offentlige budget betydeligt mere end de social udgifter?

Samfundsomlægning – realisering af jord-
rentepolitikke
Der er tale om en kæmpe samfundsomlægning, der har langt større implika-
tioner end blot en implementering af nye principper for beskatning.

Det er nye principper for ejerskab - til den jord man bor på, og til den ind-
komst man tjener.

Det er nye principper for hvordan samfundets velstand bliver fordelt mellem 
samfundets medlemmer – for fælles ejerskab til samfundsudviklingens fæl-
les afkast.

Det er nye principper for hvordan samfundets socioøkonomiske struktur vil 
kunne udvikle sig.

Det er nye principper for fordeling af politisk magt – da penge som bekendt 



78

er magt vil en mere ligelig fordeling af samfundets fælles værdier også med-
føre en mere ligelig magtfordeling i samfundet.

Men det begynder med skat – med principperne for hvordan et skattesystem 
bør opbygges, så det beskatter den produktive side af økonomien mindst 
muligt.

Princippet for er sådant skattesystem er, at man bør beskatte det, der er mest 
uelastisk i økonomien i forhold til at påvirke den økonomiske omsætning.

Værditilvækst – dvs. formuer skabt ved produktion og arbejdsindsats – på-
virkes meget, hvis den bliver beskattet. Groft sagt: hver indkomst-krone der 
betales i skat, hæmmer værditilvæksten med en krone. Beskatning af værdi-
tilvækst er dermed meget elastisk i forhold til at påvirke den økonomiske 
omsætning.

Grundlaget for værditilvækst er derimod meget uelastisk. Jorden og dens 
ressourcer bliver ikke mindre værd af at blive beskattet. Den bliver heller 
ikke mindre nødvendig for produktionen og al anden aktivitet i samfundet, 
hvis den bliver beskattet.

Danmarks nuværende skattesystem

Formue

Inaktiv, ophobet
formue

Kapitel:
Produktiv formue

Arbejde
Jord og naturressourcer

Produktion og 
investering

Forbrug

Udbud og 
efterspørgsel

Afkast/Løn

Løn for arbejde

Kapitalrente:
Løn for investering

Jordrente:
Løn for jord-råderet

Moms

Indkomstskat, 
afgifter

Selskabsskat 
mv.

Lille smule 
ejendomsværdi-
skat og 
grundskyldJordspekulation 

+ �nanstransak-
tioner

Det 
offentlige

Primært finans-
virksomheder

Figur 6: Det danske skattesystem principielt set, som eksempel på et ind-
komstskattebaseret system – forsimplet.
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Danmark bliver brugt som illustration af hvordan et indkomstskattesystem 
hænger sammen med samfundsøkonomien. Andre lande praktiserer selvføl-
gelig de forskellige detaljer ved skattesystemet anderledes.

Det danske skattesystem er meget kompliceret og rig på detaljer. Der er mas-
ser af undtagelser, og masser af detaljer og ekstra afgifter. F.eks. er hverken 
indkomstskat eller beskatning af virksomheder begrænset til én skat, bereg-
net på én måde. 

Forbrugsbeskatning er heller ikke blot moms – der er et utal af ekstra afgifter 
på en lang række produkter.

Men ikke desto mindre beskriver Figur 6 de mest centrale beskatningsformer 
i Danmark.

Det georgeistiske skattesystem
I et samfund med den fulde implementering af principperne for jordrente-
beskatning er al beskatning af værditilvækst ophørt. Den er erstattet med 
den fulde jordrentebeskatning. Skattetrykket er flyttet fra det elastiske og let 
påvirkelige til det uelastiske: til jorden, der – set som økonomisk produkti-
onsfaktor – er det mest modstandsdygtige over for beskatning.

Jordrentebeskatning effektueres i form af to skatter – en pladsleje, kaldet 
jordværdiskat, og en afgift for retten til at udnytte ikke-fornyelige ressourcer. 
Disse to skatter skal – over tid – erstatte alle andre beskatningsformer. 

Med fokus på én ejendom:

Formue

Inaktiv, ophobet
formue

Kapitel:
Produktiv formue

Arbejde
Jord og naturressourcer

Produktion og 
investering

Forbrug
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Løn for arbejde

Kapitalrente:
Løn for investering

Jordrente:
Løn for jord-råderet

Jordværdiskat 
ressourceafgifter

Det
o�entlige

Figur 7: Det georgeistiske skattesystem.
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I det nuværende samfund er prisen for en ejendom overordnet set skruet 
sammen på følgende måde:

En ejendom handles og behandles for nuværende som en stor samlet enhed. 
Men ideen i Georgeismen er, at ejendommen bør opdeles i to dele:

Jord for sig og bygning for sig:

”Bygning” er alt det, mennesker har investeret i på den pågældende grund: 
selve bygningen, men også et haveanlæg, indkørsel, et jordvarmeanlæg, so-
lenenergi-anlæg osv. Den værdi skal sælges til markedsbestemte priser som 
et hvilket som helst andet produkt, og skal friholdes for beskatning.

”Jord” er alt det andet: Pladsen og dens placering i forhold til andre natur-
givne og samfundsskabte fordele, jordens naturgivne bonitet, eksistensen af 
en skov, der kan udnyttes økonomisk, infrastruktur mv. Eksistensen af forny-
elige ressourcer indregnes som en del af pladslejen.

Naturgivne ressourcer, der forsvinder fra den pågældende jordparcel ved ud-
nyttelse/udvinding, dvs. ikke-fornyelige ressourcer – f.eks. grus, kul, olie, 
naturgas osv. - bør behandles for sig, økonomisk set. Hvis en jordejer får 
tilladelse til at udnytte en sådan ressource skal der betales en afgift til fæl-
leskassen oveni den jordrente der betales som pladsleje – en leje af retten til 
udnyttelse af denne ikke-fornyelige naturressource, som betaling for retten 
til at monopolisere denne ressource i forhold til andre, også kommende ge-
nerationer.

Udbytte ved salg
af bygning

Byggeomkostninger

Kapitaliseringsgevinst =
ophobet jordrente
over mange år

Jordens naturgivne
værdi

Bygningens 
samlede salgsværdi

Jordens samlede 
salgsværdi

Ejendommens 
samlede salgsværdi

Figur 8: Hvordan værdien af ejendom er sammensat.
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Reelt er denne afgift også en del af jordrenten for den pågældende parcel, 
men med denne opdeling i pladsleje og leje af ret til ressourceudvinding op-
nås en række fordele, når jordrente-samfundet skal indfases, og den geogra-
fiske fordeling af jordrenteværdier skal fastlægges - herom i et senere afsnit.

Første punkt i omlægningen er at stoppe stigningen i jordpriser. Der indføres 
en jordværdiskat med et provenu, der gradvis hæves over nogle årtier, indtil 
provenuet bliver lig med den samlede ophobede jordrente for den pågælden-
de ejendom – fuld jordrente.

Kapitaliseringsgevinsten er historisk ophobet jordrente . Den inddrages over 
flere årtier. Hvor mange årtier skal afgøres ved en demokratisk proces. Prin-
cippet skal være, at jordværdiskattens provenu for en given parcel årligt hæ-
ves med endnu en %-del indtil den har et provenu, der betyder at hele den 
historisk skabte jordrente betales til det offentlige som en del af lejeafgiften 
(jordværdiskatten). Dette provenu skal så gradvis erstatte alle andre beskat-
ninger – indkomstskat, selskabsskat, afgifter, moms osv.

Jordværdiskatten skal indfases gradvis over flere årtier. Hvor mange år skal 
selvfølgelig afgøres politisk, måske sågar en folkeafstemning. En indfas-
ningsperiode på 20 til 50 år vil nok være realistisk.

Indfasningen kunne foregår om vist i figur 9:

Efter en given skæringsdato opkræves en jordværdiskat bestående dels af 
et provenu, der forhindrer, at jordens kapitaliseringsværdi stiger yderligere, 
dels en lejeafgift af den naturgivne jordværdi.
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Figur 9: Omlægning til jordværdiskat – en principskitse.
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Derefter vil jordens kapitaliseringsværdi blive indbygget i den samlede 
jordværdiskat ved gradvist at hæve provenuet med en vis procentdel. Hvis 
indfasningstiden bliver 30 år: en 30-del det første år, to 30-dele det næste 
år osv. Hvor lang denne indfasningstid skal være skal selvfølgelig afgøres 
demokratisk.

Den lille graf for det årlige provenu for jordværdiskatten er forsimplet. Ud 
over det viste vil jordværdien fortsætte med at stige med den almindelige in-
flationsrate – samfundet fortsætter jo med at udvikle sig. Denne inflationsrate 
vil variere fra år til år.

En mere præcis fremstilling er vist i figur 10:

Efter endt omlægning – dvs. når al den ophobede jordrente er inddraget – 
vil den samlede jordværdiskat blot stige med den til enhver tid gældende 
inflation. 
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Figur 10: Omlægning til jordværdiskat - lidt flere detaljer
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Men denne fremstilling handler kun om selve pladslejen. Hvis en jordejer 
har retten til at udvinde en ikke-fornyelig ressource, vil der oveni komme en 
lejeafgift af denne udvindingsret.

Med et geografisk fokus.

Det danske system hvor skatteministeriet vurderer alle ejendomme, bliver 
med rette kritiseret kraftigt for at være misvisende, upræcist og dybt uret-
færdigt.

Vurderingen omfatter hele ejendommens forventede handelspris, inklusive 
en vurdering af jordens andel af denne handelspris.

Vurderingen danner grundlag for både en statslig ejendomsværdiskat, der 
beskatter hele ejendommens pris og den kommunale grundskyld, der beskat-
ter jordens andel.

Den retsdemokratiske beskatningsmodel forudsætter selvfølgelig også en 
ejendomsvurdering. Men det er ikke nødvendigt endsige fornuftigt at have et 
system, der er millimeter-demokratisk for hver eneste ejendom. Så meget og 
så partikulært varierer jordværdier ikke.

I stedet handler det om at opbygge et system, der vurderer den gennemsnit-
lige jordværdi.

Det danske skattevæsen er allerede opdelt i en kommunal del, og en statslig 
del, der desuden er regionaliseret med kontorer rundt om i landet.

Den kommunale skatteforvaltning skal gradvis afvikles, mens antallet af 
statslige kontorer kunne udvides, måske således at der kommer et kontor for 
hver kommune.

Opgaven for disse statslige skattekontorer skal være at kortlægge variationen 
af ejendommes handelspriser i samarbejde med lokale ejendomsmæglere. 
De gennemsnitlige byggeomkostninger fratrækkes, og størrelsen af kapitali-
seringsgevinster kortlægges.

Tilbage er dels kapitaliseringsprovenuet dels den faktiske ”nøgne” jordvær-
di. Men det skal ikke være for hver ejendom, men for udvalgte områder 
hvor variationen er lav inden for hvert område, men forskellig fra område 
til område.

Figur 11 viser et eksempel for et byområde. Parcelhusområde 1 og 2, cen-
trum og industriområdet vil få tildelt hver sin fulde jordrente pr. kvadratme-
ter. Den vil være højere i centrum end i parcelhusområde 1 mens parcelhus-
område 2, der ligger længere fra centrum, vil have en lavere jordrente pr. 
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kvadratmeter. Industriområdet vil have sin egen jordrente pr. kvadratmeter.

Figur 12 viser princippet brugt i landzone. Område 1 og 2 omkranset af om-
råde 4 er en landbrugsejendom. Område 1 er beboelse. De to område 1 par-
celler vil få den samme jordrente pr. kvadratmeter. Område 2 bliver brugt 
til produktion – stalde til f.eks. produktion af grise. Den vil få en højere 
jordrente pr. kvadratmeter område 1.

Industriområde

Parcelhus-
område 1

Parcelhus-
område2

Centrum

Figur 11: Illustration af fordelingen af jordrenteprovenuet pr. kvadratmeter 
i et byområde.

Område 0

Område 3

Område 4

Område 2

Område 1

Område 1

Figur 12: Illustration af fordelingen af jordrenteprovenuet pr. kvadratmeter 
i et landområde
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Område 3 bliver brugt til afgræsning, mens område 4 bliver brugt til dyrk-
ning. Område 4 har den næstlaveste jordrente pr. kvadratmeter, mens område 
3 har den laveste.

Hvis der blev givet tilladelse til udvinding af grus fra område 3 vil det selv-
følgelig medføre, dels en højere jordrente, fordi grunden nu bliver brugt til 
produktion – det vil blive en ”område 2” parcel – dels en udvindingsafgift for 
retten til at fjerne grus fra ejendommen permanent. Det er her fordelen ved at 
opdele i pladsleje og ressourceafgift bliver tydelig.

Område 0 bliver derimod ikke udnyttet men ligger blot hen i naturtilstand. 
Det offentlige får ingen jordrenteprovenu herfra. Måske kan retten til f.eks. 
at fælde træer i områdets skovområder give en vis indtægt.

Med fokus på en familie eller virksomhed.

Det vigtige er at forstå omlægningsfasen fra indkomstbeskattet til ren jord-
rentebeskattet.

Under omlægningen vil jordrente provenuet gradvis stige. Dette stigende 
provenu vil gradvis erstatte først de nuværende ejendomsbeskatninger – 
ejendomsværdiskatten og grundskyld – derefter indkomst- eller selskabs-
skatten, samt selvfølgelig med tiden andre skatter og afgifter.

For en boligejer (Figur 13 viser en principskitse): De første års jordrente-pro-
venu (jordværdiskatten) skal erstatte de eksisterende ejendomsbeskatninger. 
Når det er opnået skal provenuet herud over (provenuet over den stiplede li-
nie) fordeles ligeligt mellem de indkomstskatteydere, der er på ejendommen 
ved at hæve den skattefrie bundgrænse ligeligt for de to. 

Samme princip gælder for virksomheder. Her er det blot de forskellige sel-
skabsskatter hvis provenu skal sænkes krone for krone med det provenu virk-
somheden skal betale i jordværdiskat, efter at ejendomsskatterne er erstattet.
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Figur 13: En principskitse af hvordan indfasningen af jordværdiskat-
ten kunne gennemføres for en familie.
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Boliglejere betaler ejendomsskatter indirekte over huslejen. Men provenuet 
af disse gældende ejendomsskatter beregnes for ejendommen som helhed. 
Udlejningsejendomme skal med andre ord behandles efter samme princip 
som et parcelhus indtil ejendommens gældende ejendomsskatter er erstattet. 
Herefter skal det stigende jordværdiskatteprovenu fordeles på ejendommens 
skatteydere ligeligt, efter samme princip som for boligejere.

Så en udlejningsejendom er blot at betragte som et stort parcelhus med man-
ge beboere. Boliglejeres andel af ejendommens samlede jordværdiskat vil 
selvfølgelig blive beregnet ud fra antal kvadratmeter for hver lejlighed og 
betalt over huslejen. 

Med fokus på samfund.

I et jordrente-finansieret samfund vil der stadig være brug for en overordnet 
arealplanlægning og -styring. Der vil være by- og landzonesystemet, med 
landsplaner, regionsplaner, kommuneplaner, og lokalplaner.

Der vil være forskellige typer af fredninger, beskyttelseslinier langs søer, 
vandløb og kyster, områder med grundvandsbeskyttelse osv.

Så samfundet vil have et jordmonopol. Samfundet vil skulle holde udvalgte 
arealer ude af økonomisk omsætning, dels af hensyn til en vis styret planlæg-
ning, dels af hensyn til en beskyttelse af naturgrundlaget.

Man kan påstå at disse naturbeskyttede arealer reelt er nationaliserede. Disse 
arealer vil ikke give noget jordrenteprovenu men deres tilstedeværelsen vil 
kunne hæve attraktivitetsværdien af omkringliggende områder.

En stor del af de naturbeskyttede arealer vil desuden kunne give et vist pro-
venu ved en udlejning af forskellige rettigheder – retten til plukhugst i skov-
områder, til græsning af engområder osv.

Er der nok?
Et logisk spørgsmål er om der er tilstrækkeligt provenu at hente i jordrenten 
og dermed jordværdiskatten til at dække alle nuværende offentlige udgifter.

I den nuværende indkomstbeskattede virkelighed beskatter det offentlige 
enhver værditilvækst – hver gang en værdi svarende til en krone eller en 
dollar eller en…. skabes ved menneskers arbejdsindsats, fjernes en del af 
denne værditilvækst, og anvendes til at finansiere offentlige udgifter, som 
i almindelig liberal økonomisk teori ikke bidrager til den økonomiske om-
sætning og dermed vækst. Når man beskatter værditilvækst får man mindre 
værditilvækst.
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Ikke desto mindre er der provenu nok i den realiserede værditilvækst, til at 
dække de offentlige udgifter, selv i et land som det danske, der er et af ver-
dens mest indkomstbeskattede samfund.

Samtidig med, at værditilvæksten beskattes på traditionel vis, bliver den 
også beskattet ved at jordrenteprovenuet for en stor dels vedkommende op-
hobes i private kapitalophobninger, og dermed ikke i fuldt omfang bidrager 
til at skabe ny værditilvækst – det bidrager kun i begrænset omfang eller slet 
ikke til ny økonomisk omsætning og konverteres derfor ikke til kapital. Det 
faktum hæmmer også værditilvæksten af samme årsager som indkomstbe-
skatningen gør det.

Under omlægningen fra beskatning af værditilvækst til jordrentebeskatning 
vil værditilvæksten blive hæmmet af indkomstbeskatningen i gradvist min-
dre grad, indtil omlægningen er gennemført fuldt ud. Hver gang der inve-
steres en vis procentdel af sidste års BNP i produktion og forbrug, vil den 
del af afkastet, der kan geninvesteres, derfor stige. Samfundets økonomiske 
udvikling vil få mere fart på, og dermed vil jordrenteprovenuet stige – som 
procentdel af hver investeret valutaenhed.

En samfundsøkonomi er som et system af forbundne kar. Hvis trykket – 
skattetrykket - lettes i det kar, der repræsenterer produktion og omsætning af 
konkrete produkter og tjenesteydelser, vil der flyde mere ”vand” ind i dette 
kar. 

Hvis trykket i det kar, der repræsenterer jordrenteprovenu i private kapi-
talophobninger, øges vil en større del af ”vandet” herfra flyde til andre kar 
– nemlig kar, hvor trykket er faldet.

Men jordrenteprovenuet skal ind i det kar, der varetager de offentlige udgif-
ter. Er der ”vand” nok til at fylde dette kar? 

I en situation hvor værditilvæksten hæmmes af beskatning, er der ”vand” 
nok. I en situation hvor værditilvæksten ikke længere hæmmes af indkomst-
beskatning er der ikke nogen fornuftig grund til at formode at der ikke vil 
være ”vand” nok.

Som beskrevet tidligere skal beskatning af jordrenteprovenuet indføres grad-
vist – det betyder at også indkomstbeskatningen afskaffes lige så gradvist og 
i nøje synkronisering med indførelsen af jordrentebeskatningen.

Det offentlige udgiftsniveau ændres som udgangspunkt ikke i denne omlæg-
ningsfase, bortset fra justeringer hvor det er nødvendigt. Men som udgangs-
punkt ingen pludselige store forandringer.

Hvis det skulle vise sig, at jordrenteprovenuet ikke kan opnå en størrelse, der 
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kan erstatte hele indkomstbeskatningen, vil omlægningen jo blot standse på 
dette niveau.

Men udviklingen i jordrenten vil ikke standse. Samfundet fortsætter med at 
udvikle sig, så de samfundsskabte værdier vil fortsætte med at stige.

Et citat fra Peter Birch Sørensen (se De underliggende mekanismer bag vær-
distigningerne kan forklares som følger: Hvis den samlede jordrente udgør 
en nogenlunde konstant andel af nationalproduktet i det lange løb, så vil 
jordrenterne i gennemsnit stige i samme takt som bruttonationalproduktet, 
der som bekendt har en tendens til at stige hurtigere end forbrugerpriserne, 
primært som følge af produktivitetsstigninger.):

Citat 6: 

De underliggende mekanismer bag værdistigningerne kan forklares som 
følger: Hvis den samlede jordrente udgør en nogenlunde konstant andel af 
nationalproduktet i det lange løb, så vil jordrenterne i gennemsnit stige i 
samme takt som bruttonationalproduktet, der som bekendt har en tendens 
til at stige hurtigere end forbrugerpriserne, primært som følge af produk-
tivitetsstigninger.

BNP vil fortsætte med at stige. Vel at mærke vil stigningen i BNP ske hurtige-
re end stigningen i forbrugerpriser. Så på et tidspunkt vil jordrenteprovenuet 
nå målet: at erstatte indkomstbeskatningen fuldstændigt. Det mål nås måske 
ikke inden for de 20-50 år det vil tage at opnå fuld jordrentebeskatning.

Men det vil ske.

Lettelsen af indkomstbeskatning vil have en række dynamiske effekter. Om-
drejningspunktet er dobbeltbeskatningen af indkomst og jordrente. Flytnin-
gen af det offentliges beskatning til jordrenteprovenuet og frigørelsen af ind-
komst fra beskatning helt eller delvist, vil have en lang række effekter.

Det vil blive billigere at etablere produktion og drive virksomhed.

Det vil blive nemmere at opnå en omsætning, der er stor nok til at bibeholde 
sin virksomhed.

Prisniveauet i forhold til BNP vil falde.

Leveomkostningerne vil falde, især for de svagere, når ens indkomst beskat-
tes mindre eller slet ikke.

Så behovet for offentlige udgifter til især det sociale område vil falde. Men 
det offentlige vil opleve effekterne af det lavere prisniveau i forhold til BNP 
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generelt.

Så den samlede dynamiske effekt af jordrentebeskatningen vil være, at det 
offentlige udgiftsbehov set i forhold til BNP vil falde.

Sandsynligheden for at nå det ultimative mål – en fuldstændigt afskaffelse af 
dobbeltbeskatningen - vil komme nærmere, jo nærmere vi når målet om fuld 
jordrentebeskatning.

Lidt statistik for Danmark: a)

I 2012 var den samlede værdi af produktionen – Bruttonationalproduktet – 
på 1.895 mia. kroner.

De samlede skatter og afgifter var samme år 870 mia. kroner, 46% af BNP – 
det samlede skattetryk..

Den samlede kapitaliserede grundværdi ud fra den offentlige vurdering var 
1.429 mia. kroner. Spørgsmålet er hvor reel den er, men ikke desto mindre 
er den 64% højere end de samlede skatter og afgifter. Hvor stor en andel, der 
skyldes kapitalisering, er svært at sige konkret.

Demokrati – folkets ret til at styre sam-
fundet
Det ”demokratiske” maskespil
Det er et problem, når selv et af verdens mest anerkendte demokratier – det 
danske - ikke overholder flere af de mest basale spilleregler for et demokrati.

Det er lidt af en påstand!

For at den påstand skal kunne give mening er det nødvendigt at definere hvad 
demokrati er.

Oftest vil medier i den offentlige debat acceptere, at blot der er nogenlunde 
frie valg af et parlament i et land er der demokrati. Det er en meget snæver 
og overfladisk forståelse af dette meget komplekse begreb.

Demokrati betyder folkestyre. Men selv det er et tvetydigt ord: er det ”folket, 
der styrer” eller ”styring af folket”.

En langt mere omfattende definition af demokrati må nødvendigvis basere 
sig på det fundamentale princip om opdeling af magten i en lovgivende, 

a)  www.statistikbanken.dk og www.dst.dk
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udøvende og dømmende magt. Det er så simpelt og velkendt at det nærmest 
er banalt.

Så er det blot underligt, at befolkningen ikke i højere grad har opdaget, at 
denne opdeling er tæt på at forsvinde.

Demokrati forudsætter:

1) Den lige ret for alle til at deltage i frie og umanipulerede valg af parla-
mentsmedlemmer, der som de eneste har retten til at vedtage love.

2) Retten til at kunne vælge parlamentsmedlemmer, der ærligt, redeligt 
og åbent arbejder for at gennemføre de valgløfter, som de fremsatte før valget

3) En stringent opdeling af den politiske magt. Den bør opdeles, ikke i 
tre dele, men i fire dele, idet den lovgivende magt kan og bør inddeles i to:

• Magt til at fremsætte lovforslag. Vælgernes direkte valgte repræsen-
tanter have denne ret – dvs. parlamentet. Den kan desuden tildeles per-
soner med sæde i en regering – ministre, og evt. befolkningen direkte, 
f.eks. ved indsamling af et antal underskrifter bag forslag.

• Magt til at vedtage lovforslag. Denne magt skal placeres hos repræsen-
tanter for befolkningen valgt ved direkte valg – et direkte folkevalgt par-
lament. Der skal ikke være strukturelle adskillelser mellem befolkningen 
og dem, der vedtager lovforslag, f.eks. udnævnelser til minister, kommis-
sær mv., dvs.: denne magt skal IKKE tildeles ministre, EU-kommissærer 
eller andre personer, der blot er udnævnt, men ikke direkte valgt til posten. 
Det folkevalgte parlament skal desuden være repræsentativt for variati-
onen af holdninger hos vælgerne, ved at have et tilstrækkeligt stort antal 
medlemmer.

• Udøvende magt. Skal placeres hos en regering bestående af personer, 
der er udnævnt af et direkte folkevalgt parlament, ikke hos personer der er 
udnævnt af personer, der i forvejen er udnævnt – som det er tilfældet i EU. 
Ministre vil dog typisk have en vis lovgivende magt angående den de-
taljerede implementering af lovgivning, f.eks. ved udarbejdelse af mi-
nisterielle vejledninger og cirkulærer, men denne mulighed for at detal-
jestyre implementeringen af love vil være begrænset af lovgivningen. 
Personer udnævnt til minister skal ikke samtidig have sæde 
i parlamentet med stemmeret – men dog gerne taleret.  
En minister er vel blot en embedsperson i en tidsbegrænset stilling.

• Den dømmende magt skal placeres hos domstole, der er uafhængige af 
regeringer og parlamenter. Der skal kun kunne dømmes ud fra konkret 
lovgivning, ikke traktater eller lignende, som det er tilfældet i EU.
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Ingen af disse fire krav overholdes fuldt og helt i Danmark, eller noget andet 
land.

Ikke mindst skal man være opmærksom på, at en dominerende del af den 
lovgivning, der gælder i Danmark og andre EU-lande, er vedtaget i EU uden-
om de nationale parlamenter, og blot leveres til ministrenes embedsmænd til 
øjeblikkelig implementering. Disse EU love er fjernkontrolleret af regerings-
ledere i det europæiske råd, udformet af kommissærer udpegede af regerin-
ger, og vedtaget af ministre, fjernstyret af deres regeringsleder, i ministerrå-
det. EU-parlamentet spiller en vis rolle, men kan ikke selv fremsætte forslag. 
Al opdeling af den politiske magt er fjernet fra dette system.

EU er et regeringsleder-krati, et autokrati, ikke et demo-krati. Der er man-
ge ligheder mellem EU’s styreform og et middelalderligt enevælde, hvor en 
konge med nogle få rådgivere fastlægger retningslinierne, mens skrivere la-
ver den praktiske lovgivning, baseret på de retningslinier, som kongen og 
hans rådgivere har fastlagt. 

I EU er det regeringslederne for de 2-3 dominerende lande (især Tyskland) 
samt et par topembedsmænd (formænd for kommissionen og for Minister-
rådet), der har rollen som den enevældige konge, mens skriverne er kom-
missionen. Den eneste reelle forskel er at kommissionen har mere magt end 
datidens skrivere. Kommissionen har både lovgivende, udøvende og døm-
mende magt.

I EU har ingen direkte folkevalgte ret til at fremsætte lovforslag.

Hver lands regeringsleder får muligheden for at holde sit eget lands parla-
mentarikere uden for indflydelse på den lovgivning, som kommer fra EU. 
Selve det folkevalgte demokrati er forsvundet. Men det er værre: Blandt re-
geringslederne er der et hierarki: Det er den tyske, franske og til en vis grad 
den italienske regeringsleder, samt et par udpegede embedsmænd, der de-
taljestyrer enhver EU-lovgivning: det er det europæiske råd, der fastlægger 
retningslinierne for lovgivningsarbejdet i EU. 

Lovgivningen udformes af embedsmænd, der er udpeget af regeringer – 
kaldet kommissærer – ud fra de fastlagte retningslinier. Det betyder, at al 
EU-lovgivning fastlægges af regeringsledere og udformes af regeringslede-
re. Lovene vedtages dels af ministre, der også er underkastet regeringsledere, 
dels af parlamentarikere. Men ingen andre end regeringslederne – domineret 
af de to-tre ledere for Tyskland, Frankrig og Italien og formændene for det 
europæiske råd for kommissionen kan få indflydelse på hvilke lovforslag, 
der bliver fremsat og dermed kan vedtages.

Det er reelt et diktatur, og det er den faktor der, mest af alle, undergraver det 
nationale politiske systems forsøg på at fungere demokratisk – i Danmark og 
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alle andre medlemslande.

Men ikke engang de nævnte 4 krav til magtopdeling er tilstrækkelige til at 
sikre et demokrati.

Selv i Danmark er den politiske virkelighed domineret af politiske partier, 
der er topstyrede i en sådan grad, at det er partiernes ledere, der bestemmer 
hvilken politik, der bliver fremlagt i folketinget. Et menigt medlem af folke-
tinget for et givent parti kan have meget svært ved at udfordre den siddende 
magtelite i partiet, selvom han/hun er lige så fuldgyldigt medlem af folke-
tinget som partiformanden, og derfor burde have lige så stor ret til at blive 
hørt. Men det forventes af medlemmerne stemmer for de forslag ledelsen 
fremsætter – partidisciplin. Gør hvad du får besked på.

Reelt har Danmark et to-parti system. Det er enten Venstres eller Social-
demokratiets formand, der får magten, og de andre partier er tvunget til at 
vælge side, selvom den førte politik er uacceptabel, fordi den anden side vil 
føre en politik, der må forventes at være endnu mere uacceptabel.

Det er partierne, der fjernstyrer opstilling af kandidater. De har et reelt mono-
pol til styring af de kandidater, og dermed de holdninger, som befolkningen 
kan stemme på. Der er ganske vist mulighed for at opstille uden for partierne, 
men det sker meget sjældent.

Desuden har de danske partier tilkendt sig selv en skatteyder betalt støtte, 
som kandidater uden for partierne ikke får del i.

Det indebærer desuden, at vælgere, der foretrækker én politik, er tvunget 
til at betale til partier, der fører en politik, der er i diametral modsætning til 
deres egen holdninger.

Mange lande – herunder Danmark – har en spærregrænse for hvor stor %-del 
af afgivne stemmer et parti skal have, før det kan få sine repræsentanter valgt 
til parlamentet. En sådan grænse medfører, at der er holdninger i befolknin-
gen, der ikke kan blive repræsenteret i parlamentet. Spærregrænsen er lavet 
for at forhindre for meget forskellighed – for mange parlamentsmedlemmer 
med forskellige holdninger ville jo gøre det sværere for regeringen at få sine 
egne holdninger igennem. 

At et parti har ignoreret sine valgløfter og derfor mistet vælgerstøtte betyder 
ikke så meget. Risikoen for at blive udkonkurreret af nye politiske bevægel-
ser er minimal. Konkurrerende partier har meget svært ved at slå igennem. 
Først er der medierne og så er der spærregrænsen. Politisk fornyelse er nær-
mest umulig.

Det er klart antidemokratisk, at en del af befolkning derved ikke får mulig-
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heden for at føle sig repræsenteret.

De etablerede partiers dominans er så intens, at vælgerne reelt er blevet af-
væbnet. Stemmesedlen som valg-våben har mistet sin skarphed, fordi det 
er partierne der bestemmer udbuddet af kandidater, og dermed udbuddet af 
politiske holdninger. Partierne behøver ikke engang være ærlige i deres po-
litiske salgsarbejde. Vælgernes mulighed for at stille dem til reelt ansvar, og 
holde de uærlige ude af det politiske arbejde, er minimal.

Så partierne kan være ligeglade med om den politik de effektuerer efter et 
valg, er i overensstemmelse med den politik vælgerne efterspørger.

Når man så har magten er det nemt at skævvride den. Selv i Danmark her 
ministeriernes embedsmænd den til enhver tid siddende minister som chef, 
på alle måder, også ansættelsesmæssigt. De har pligt til at gøre præcist hvad 
ministeren beordrer dem til, herunder at udforme rapporter, der underbygger 
ministerens valgte politik. Ministeren kan simpelthen definere opgaverne, 
så konklusionen er fastlagt på forhånd, også selvom embedsmændene med 
deres faglighed kan se, at det er galt.

De har ganske vist pligt til at fortælle ministeren, at der er et problem, men 
ministeren kan blot ignorere dette, og behøver ikke at meddele embedsmæn-
denes overvejelser til parlamentet.

Det er et problem, at en regeringsleder har eneretten til at udskrive valg, som 
det er tilfældet i Danmark. Han/hun kan bruge denne ret til at manipulere 
med valgets udfald, ved enten at fremskynde eller udskyde valget for at mi-
nimere tabet af mandater. Befolkningen kan dermed risikere at stå med en 
regering, der er handlingslammet fordi alle ved at et valg er nært forestående, 
men det blot ikke er magtpolitisk attraktivt at udskrive det. 

Det kan vælgerne ikke være tjent med. Det kan Danmark eller andre lande 
ikke være tjent med. At regere er en opgave så alvorlig, at den ikke kan over-
lades til personer, der anser deres egen magt for vigtigere end selve det at 
regere konstruktivt med fokus på befolkningens behov, frem for deres egen 
magtposition.

Fremtidens politisk-demokratiske system
Et opgør med EU som diktatorisk system er selvfølgelig det altafgørende.

EU påvirker tilstanden af det danske politiske system i et afgørende omfang. 
EU leverer love direkte til embedsmænd i relevante ministerier til implemen-
tering uden nogen form for national demokratisk behandling.

Et sandt folkestyret demokrati forudsætter at EU’s dominans af lovgivnings-
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arbejdet fjernes. Det kan enten ske ved at fjerne Danmark fra EU, eller ved 
at opbygge et europæisk samarbejdsforum, der overholder de demokratiske 
spilleregler, der er skitseret først i dette afsnit. Herom i detaljer i kapitel 8.

Men det behøver vi ikke at vente på. Det kan lade sig gøre at forbedre demo-
kratiet til trods for EU: Her og nu er det vigtigste et opgør med partidominan-
sen, både i forbindelse med valg og efterfølgende i folketinget.

Et politisk parti er blot en forening, fuldt sammenlignelig med en beboerfor-
ening. Det er bare en samling mennesker, der har valgt en fælles bestyrelse 
omkring et eller andet formål. Der er ingen grund til særstatus.

Det giver ikke mening, at en forening skal kunne blive opstillingsberettiget. 
En forening kan ikke handle og kan ikke stilles til ansvar for de handlinger, 
dets medlemmer foretager. Kun mennesker kan handle, kun mennesker kan 
være ansvarlige eller uansvarlige, ærlige eller uærlige – og kun mennesker 
kan tvinges til at blive konfronteret med deres mangel på ærlighed, eller med 
konsekvenserne af deres førte politik.

Dermed er det logisk, at kun mennesker skal kunne være valgbare på en 
stemmeseddel, ikke foreninger.

Hvis en stemmeseddel er inddelt i foreningers opstillingslister – med side-
ordnet eller overordnet opstilling – betyder det at vælgerne kan sætte kryds 
ved en sådan liste, og dermed ikke vælge en person med ansvar og integritet, 
men en forening, hvor det ikke er hver kandidat, der står til ansvar for sin 
egen politik, men blot er fyld på en liste, hvis formål er at skaffe partilederen 
så meget indflydelse som muligt.

Desuden kan hver kandidat skjule sig i mængden og blot håbe at listen som 
helhed, eller andre kandidater, kan indsamle nok stemmer, til at også de un-
derordnede kandidater kan blive valgt.

Det er uigennemskueligt og uoverskueligt - og det er netop det, der er for-
målet.

Derfor: Fjern partilisterne fra stemmesedlen. Partier skal ikke være opstil-
lingsberettiget – det skal kun personer kunne blive.

Stemmesedlen skal blot være en liste over kandidater, som vælgere kan 
vælge imellem. Hver kandidat skal selvfølgelig kunne vise hvilken politisk 
gruppering han/hun tilhører, efter hvert navn – f.eks. en partiforkortelse.

Det har selvfølgelig konsekvenser for opstilling af kandidater. I Danmark 
indebærer det nuværende system, at en forening kan blive opstillingsberet-
tiget hvis medlemmerne samler ca. 20.000 stillere. Enkeltpersoner kan blive 
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opstillet, hvis de samler 50 stillere.

Hvis stemmesedlen ændres som anbefalet, vil den første mulighed forsvinde, 
idet det nu kun er enkeltpersoner, der kan blive opstillingsberettigede. De må 
selvfølgelig gerne være medlem af en forening, der også gerne må hjælpe 
sine medlemmer til at få samlet stillere til de kandidater, foreningen ønsker 
at opstille. De må desuden gerne lave valgsamarbejde med andre kandidater.

Det vil medføre en langt større fornyelse og dynamik i systemet, og vil sæn-
ke partidominansen betydeligt, idet det nu vil være nemmere at opstille uden 
for partierne, og kandidater uden- og inden for partierne vil være ligestillede.

Dette system vil selvfølgelig stille store krav til den enkelte kandidat, der 
nødvendigvis skal være meget aktiv i sin markedsføring. Det vil stille store 
krav til vælgerne, om at skulle sætte sig ind i hvad de enkelte kandidater 
mener.

Det vil stille store krav til medierne. De vil ikke kunne nøjes med at indhente 
kommentarer fra en lille udvalgt skare af partiledere og ordførere, men skal 
ud at tale med langt flere mennesker.

Med andre ord: langt mere dynamik i valgkampen – langt mere fornyelse i 
udbuddet af kandidater, og ikke mindst i de holdninger, der præsenteres for 
vælgerne: en langt mere levende og dynamisk og ærlig politisk debat op til 
en valgkamp, frem for de nøje designede spin-agtige, men overfladiske bud-
skaber fra en lille udvalgt skare.

Det er vel alt dette demokrati bør handle om.

Efter valget vil parlamentet være sammensat af mennesker, der vil have fri-
heden til at stå ved egne holdninger. Partidisciplin vil blot være et historisk 
minde. Væk med det spin og manipulation, der handler om at sikre magten 
på nogle få menneskers hænder. 

Et parlament skal sidde den fulde tid – i Danmark 4 år. Kun hvis alt går helt 
i hårdknude, kan parlamentet udskrive valg i utide.

Hvis en kandidat vælger uærligheden er han/hun nem at slippe af med ved 
næste valg.

Regeringsdannelse er et andet problem. I Danmark virker det nuværende 
system ved at partierne samler sig i to blokke. Lederen for det største parti 
i en af disse blokke, der får flest stemmer eller færrest stemmer imod sig, 
får lov at afprøve mulighederne for regeringsdannelse. Med det foreslåede 
opstillingssystem, med valg af enkeltpersoner, er risikoen for blokdannelse 
ikke nødvendigvis forsvundet. Men det vil være langt sværere at fastholde 
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permanente blokke.

Så den blokdominerede form for regeringsdannelse vil ikke længere kunne 
dominere.

Den logiske erstatning er, at parlamentets flertal udpeger en forhandlingsle-
der, der skal forsøge at danne en regering med de mennesker, der nu engang 
er til rådighed i tinget, evt. med inddragelse af folk, der ikke er medlem. Hvis 
et medlem af parlamentet bliver minister skal han/hun overlade sin plads i 
parlamentet, til sin afløser. Denne afløser skal være den kandidat, der fik flest 
stemmer, uden at blive valgt ind i tinget, uanset partitilhørsforhold.

Hvis en regering mister støtten må den gå af. En ny forhandlingsleder må 
udpeges for en ny runde regeringsdannelse.

Ministrene må gerne deltage i udvalgsmøder og debatter i parlamentet, men 
uden stemmeret.

Tilbage står et par konkrete krav:

Valgperioden skal være fast – i Danmark 4 år. Hvis en regering mister par-
lamentets tillid, må der dannes en ny ved hjælp af en ny forhandlingsleder. 
Kun hvis det går helt i hårdknude kan der udskrives valg uden for den faste 
periode. Udskrivning af valg foretages af parlamentets flertal.

Embedsmænds ansættelsesforhold skal ændres. De skal være parlamentets 
embedsmænd, ikke ministerens. Ledelsesansvaret skal derfor overgå til par-
lamentets ledelse.

Både ministre og parlamentsmedlemmer skal kunne stille arbejdsopgaver til 
embedsmændene på lige vilkår, men det skal være embedsmændenes fag-
lighed, der bestemmer hvordan opgaverne løses, også hvis det indebærer, at 
opgavestilleren ikke får de svar han/hun ønsker at få.
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Det internationale – Globali-
sering.
I dette og de efterfølgende kapitler flyttes fokus fra det nationale til det in-
ternationale.

Der startes med en definition af fattigdom efterfulgt af en præsentation af de 
overnationale institutioner, der spiller den største rolle for de forhold men-
nesker lever under. Herefter får en international anerkendt økonom – Joseph 
Stiglitz - ordet for nogle tankevækkende bemærkninger, før forfatteren giver 
sin egen præsentation af international globaliseret politik og økonomi.

Definition af fattigdom.
Et menneske defineres som værende ekstremt fattig, når det lever for $1,9 
om dagen. Dette skal ikke tages bogstaveligt. Det er omregnet til købe-
kraft-dollar: En statistisk beregning hvor forskelle i købekraft i forhold USA 
elimineres. Dette kaldes købekrafts-paritet (purchasing power parity exchan-
ge rates, PPPs):a)

Citat 7: Se appendix 2

Købekrafts-pariteter (PPP) er valutakursomregninger der udligner købe-
kraft af forskellige valutaer ved at fjerne forskelle i prisniveauer i forskelli-
ge lande. I den simpleste form viser PPP forholdet mellem priser i national 
valuta af den samme vare eller service i forskellige lande. PPP er med 
andre ord beregnet for grupper af produkter og for hvert niveau af udbud 
hele vejen op til og inkluderende BNP. Udvalget af varer og services, der 
bliver prissat er en delmængde af alle dem, som er en del af det samlede 
forbrug: husstandes forbrug, regeringers udbud af services, kapitaldan-
nelse og nettoeksport, omfattet af BNP. Denne indikator bliver målt som 
national valuta pr. US dollar.

Lidt over 700 mio. mennesker lever for mindre end $1,9 om dagen, kaldet 
ekstrem fattigdom. Ca. 80% af verdens befolkning lever for under $10 om 
dagen – over 5 mia. mennesker. De fattigste 40% - knap 3 mia. mennesker 
– har 5% af den samlede globale indkomst, mens de rigeste 20% har 75% af 
den globale indkomst. Næsten hvert andet barn i verden – ca. 1 mia. – lever 
i fattigdom.b)

20.000 børn dør om dagen, som en direkte konsekvens af den fattigdom, 
der måske nok fremkaldes af tørke og andre hændelser, men som forhindres 
a)  https://data.oecd.org/conversion/purchasing-power-parities-ppp.htm
b)  http://www.globalissues.org/article/26/poverty-facts-and-stats

apitel 6K
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løst af det globale handels- og ikke mindst finanssystem, ved at fastholde de 
ramte lande i økonomisk recession.

Præsentation af internationale organi-
sationer.
IMF.
IMF’s præsentation af sig selv:a)

Citat 8: Se appendix 2

Hvorfor IMF blev dannet og hvordan det virker

IMF, også kendt som Fonden, blev udtænkt på en FN konference i Bretton 
Woods, New Hampshire, USA i juli 1944. De 44 lande, der deltog i konfe-
rencen, forsøgte at opbygge en struktur for økonomisk samarbejde, for at 
undgå en gentagelse af de konkurrencebetonede devalueringer som bidrog 
til den store depression i 1930’erne

IMF’s ansvarsområder: IMF’s primære formål er at sikre stabiliteten af 
det internationale monetære system – et system for valutakurser og inter-
nationale betalinger, som det gør det muligt for lande (og deres borgere) at 
handle med hinanden. Fondens mandat blev opdateret i 2012 til at omfatte 
alle områder inden for makroøkonomi og den finansielle sektor, der påvir-
ker den globale stabilitet.

IMF’s fundamentale mission er at sikre stabiliteten for det internationale 
monetære system. Dette sker på tre måder: overvåge den globale økonomi 
og medlemslandenes økonomier; give lån til lande der har problemer med 
at betale deres gæld; Give praktisk hjælp til medlemmer.

IMF’s hovedopgave er global monetær stabilitet – ikke udvikling, ikke be-
kæmpelse af fattigdom. Lande med en svag økonomi må under ingen om-
stændigheder true den monetære stabilitet. Alle andre hensyn er ligegyldige. 
Hvis et udviklingsland låner penge internationalt og ikke kan betale lånet 
tilbage, trues denne stabilitet på kort sigt. Det er jo et langt alvorligere pro-
blem end at børn dør af sult.

For at undgå denne trussel stiller IMF en række krav, stort set altid de samme 
krav, uanset udviklingslandets økonomiske realiteter:

• Offentlige besparelser, så der er penge til at betale lånet, men ofte ikke 
penge til at investere i udvikling af landet. Selv hvis et land får udvik-

a)  https://www.imf.org/en/About
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lingshjælp til f.eks. at bygge skoler, kan IMF finde på at kræve, at landet 
kun anvender skattepenge til offentlige investeringer, og dermed ikke 
må bruge udviklingshjælpen til det formål den bliver givet til.

• Fuldstændigt åbne markeder fra dag 1, så udenlandske konkurrenter kan 
udkonkurrere indenlandske producenter.

• Åbne finansielle markeder, så udenlandske valutaspekulanter kan tjene 
penge på at udsuge udviklingslandets økonomi.

IMF giver ikke rådgivning og hjælp. IMF stiller krav. De krav skal følges 
hvis landet skal have lån. Hvis IMF ikke er tilfreds med et lands underkastel-
se, vil landet heller ikke kunne få hjælp fra andre kilder, der ofte betinger et 
lån af, at landet accepterer IMF’s krav, uanset hvor lidt gennemtænkte disse 
krav måtte være.

Så reelt har IMF monopol på at styre udviklingslandene så de underkaster 
sig markedskrav, som fremmer de stærke landes konkurrencevilkår og kort-
sigtede interesser.

IMF arbejder ved at sende en lille håndfuld eksperter af sted til at indsamle 
data, der derefter bliver analyseret i oftest ensidig dialog med finansmini-
steren og enkelte andre i et givent land. Der er intet forsøg på en diagnose 
af landets økonomiske tilstand set fra befolkningens synspunkt. Det er jo 
irrelevant, når det udelukkende handler om monetær stabilitet, og tilbagebe-
taling af lån.
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Verdensbanken.
Verdensbankens præsentation af sig selv.a)

Citat 9: Se appendix 2

Verdensbanken har to mål som verden gerne skulle opnå i 2030:

En afslutning på ekstrem fattigdom ved at sænke andelen af mennesker, der 
lever for mindre end $1,9 om dagen til højst 3 %.

Fremme delt velstand ved at stimulere væksten i indkomst for de laveste 
40% for hvert enkelt land.

Verdensbanken er en vital kilde til finansiel og teknisk assistance for udvik-
lingslande rundt om i verden.

Vi er ikke kun en bank i den normale betydning, men et unikt partnerskab 
til at reducere fattigdom og understøtte udvikling. Verdensbanken består af 
en gruppe på fem institutioner, forvaltet af deres medlemslande.

Verdensbanken handler om udvikling og fattigdomsbekæmpelse. Det antal 
mennesker, der lever for mindre en $1,9 om dagen skal formindskes til ma-
ximalt 3%. Det var lidt over 9,2% i 2017.

Verdensbanken arbejder ved at sende eksperter til et givent land i en længe-
re periode. Disse eksperters opgave er at diagnosticere landet – og dermed 
befolkningens – økonomi, i dialog med mange kilder, også uden for regerin-
gens snævre kreds.

Verdensbanken har dog det centrale problem, at de lån, der bliver givet, of-
test bliver gjort afhængig af at landet overholder IMF’s krav. At Verdens-
banken underkaster sig denne begrænsning må siges være selvmodsigende i 
forhold til de diametralt modsatrettede formål de to organisationer har, men 
det skyldes selvfølgelig, at det er de stærke økonomier, der styrer begge or-
ganisationer.

WTO
WTO’s præsentation af sig selv:b)

a  http://www.worldbank.org/en/about/what-we-do
b  https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/what_stand_for_e.htm
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Citat 10: Se appendix 2

Non-diskrimination

Et land bør ikke diskriminere mellem handelspartnere og bør ikke diskrimi-
nere mellem dets egne og udenlandske produkter, services og indbyggere.

Mere åben

En sænkning af handelsbarrierer er en af de mest indlysende måder til at 
fremme handel; disse barrierer inkludere toldsatser og forholdsregler så 
som importforbud og kvoter, som begrænser mængder af bestemte produk-
ter.

Forudsigelig og gennemskuelig

Udenlandske virksomheder, investorer og regeringer bør kunne have tillid 
til at handelsbarrierer ikke øges vilkårligt. Med stabilitet og forudsigelig-
hed fremmes investeringer, der sker jobskabelse og forbrugere kan få de 
fulde fordele af den frie konkurrence – udvalg og lave priser.

Mere konkurrencedygtig

Fraråde ”uretfærdige” tiltag, så som eksport tilskud og prisfald til under 
produktionsomkostninger for at opnå markedsandele; emnerne er kom-
plekse, og reglerne forsøger at fastslå hvad der er retfærdigt eller uretfær-
digt, og hvordan regeringer kan reagere, især ved at opkræve ekstra im-
port afgifter for at kompensere for skader forårsaget af uretfærdig handel.

Mere fordelagtig for udviklingslande

Give dem mere tid til tilpasning, større fleksibilitet og specielle privilegier; 
over trefjerdele af WTOs medlemmer er udviklingslande og lande under 
udvikling til markedsøkonomi. WTO aftaler giver dem overgangsperioder 
for at tilpasse til mere ukendte og, måske, belastende WTO krav.

Beskytte miljøet

WTOs aftaler tillader medlemmer at gennemføre tiltag for at beskytte ikke 
kun miljøet men også offentlig sundhed, samt dyre- og plantevelfærd. Men 
disse tiltag skal gennemføres på samme måde over for nationale og ik-
ke-nationale virksomheder. Med andre ord skal medlemmer ikke anvende 
miljøbeskyttelse som et middel til at maskere protektionisme.

Ethvert land skal underkaste sig principperne om markedsfundamentalisme. 
Selv udviklingslande, hvis økonomi er i knæ, skal blot åbne sine markeder 
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for international konkurrence. Ganske vist får udviklingslande lov til at få 
specialbehandling i en periode. Men den periode får ikke lov til at være ef-
fektiv, takket være IMF.

Det er indlysende for ethvert tænkende menneske, at når to lande skal kon-
kurrere, vil det land, der har den største konkurrenceevne få handelsover-
skuddet – det er sjovt nok ikke landet hvis økonomi er i knæ, og som anmo-
der om hjælp.

WTO’s krav kombineret med IMF’s økonomiske spændetrøje fungerer som 
økonomisk udsugning af udviklingslandene. Et land med en økonomi, der 
ikke hænger sammen, skal have tid og ro til at få sin økonomi til at hænge 
sammen - lang tid. Denne periode skal ikke fjernstyres af WTO og IMF, og 
de lande der styrer disse organisationer.

Den økonomiske side af globalisering.
Til at starte med nogle citater fra en af de økonomer, der har størst ekspertise 
i hvordan globaliseringen virker. Joseph Stiglitz er tidligere økonomisk chef-
rådgiver for Bill Clinton, cheføkonom i Verdensbanken og nobelprisvinder.

Joseph Stiglitz fra bogen ”Globalization and its discontents”:15)

Citat 11: Se appendix 2

Preface, side x

”Jeg tror på det vigtige i at se problemerne objektivt og upartisk, at tilside-
sætte ideologi og se på virkeligheden før der tages en beslutning om hvilke 
handlinger, der skal foretages. Desværre, men nok næppe overraskende, i 
min tid i Det Hvide Hus som først medlem, senere leder, af panelet af økono-
miske rådgivere (et panel på tre eksperter udnævnt af præsidenten, til at råd-
give den amerikanske regering om økonomi) og i Verdensbanken så jeg, at 
beslutninger blev truffet på baggrund af ideologi og politik. Det resulterede i 
mange uigennemtænkte handlinger – handlinger, der ikke løste problemerne, 
men som passede med interesser og ideologisk tro hos folkene med magt.”

……..

Preface, side xiii
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”Jeg vidste at ideer spillede en rolle men det gjorde også politiske hensyn, 
og en af mine opgaver var at overbevise andre om ikke kun at det jeg ad-
vokerede for var god økonomi men også god politik. Men efter jeg flyttede 
til den internationale arena, opdagede jeg, at ingen af dem var styrende i 
formuleringen af politikken, især ikke i den internationale monetære fond 
(IMF). Beslutninger blev truffet ud fra en underlig blanding af ideologi og 
dårlig økonomi, dogmer som ind i mellem så ud til blot at være en tynd ma-
skering over særinteresser. Når der opstod en krise, ordinerede IMF forælde-
de, uhensigtsmæssige standard løsninger, uden at overveje de effekter dette 
vil få for de lande, der fik besked på at følge disse politikker. Sjældent så jeg 
prognoser af hvad disse politikker ville betyde for udvikling af fattigdom. 
Sjældent så jeg eftertænksomme diskussioner og analyser af konsekvenserne 
af alternative politikker. Der var en enkel opskrift. Alternative holdninger 
var uønskede. Åben, ærlig diskussion blev forhindret – der var ikke plads 
til det. Ideologi kontrollerede politik og det blev forventet at lande fulgte 
IMF-kravene uden diskussion.

Disse holdninger fik mig til at krumme tæer. Det var ikke kun at de ofte gav 
dårlige resultater; De var antidemokratiske. I vores personlige liv ville vi 
aldrig blindt følge ideer uden at søge alternative råd. Men lande over hele 
verden blev beordret til at gøre netop dette. De problemer som udviklings-
lande kæmper med er komplekse og IMF blev ofte bedt om at hjælpe et land 
ud af en alvorlig krise. Men dens kur fejlede ligeså ofte eller oftere end den 
hjalp. De strukturelle justeringer IMF krævede – politikker, der skulle være 
designet til at afhjælpe kriser og mere langvarige ubalancer – førte til sult 
og oprør i mange lande. Selv når resultaterne var knap så skrækkelige, selv 
når det lykkedes lande at klemme en smule vækst ude af virkeligheden i en 
periode, var denne vækst primært til fordel for de i forvejen rige, mens dem 
i bunden ind imellem oplevede en forøget fattigdom.

Hvad der overraskede mig var, at der ikke blev stillet spørgsmålstegn ved 
disse politikker af de folk, der stod i spidsen af IMF – af dem, der foretog de 
kritiske beslutninger. Der blev ofte stillet spørgsmålstegn ved politikkerne 
af folk fra udviklingslandene, men mange var så bange for at miste IMF 
finansiering, og dermed finansiering fra andre kilder, at de udtrykte deres 
tvivl med forsigtighed, eller slet ikke, og kun bag lukkede døre. Men mens 
ingen var tilfredse med de lidelser, som IMF påtvang landene, var det internt 
i IMF simpelthen forventet, at lidelser var et nødvendigt onde, en uundgåelig 
konsekvens af den omstilling landet skulle gennemgå for at få succes som en 
markedsøkonomi, og at IMF’s krav ville reducere den lidelse, som landene 
skulle gennemgå på lang sigt.

En vis lidelse var nødvendig, men efter min vurdering var graden af lidelse 
i udviklingslande – en lidelse, der var skabt som en konsekvens af globalise-
ring og udvikling guidet af IMF og de internationale økonomiske organisati-
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oner – langt større end nødvendigt.”

side 84:

Vi har set hvordan liberalisering af handel kombineret med høje renter er 
en næsten sikker opskrift på job-ødelæggelse og forøget arbejdsløshed – på 
bekostning af de fattige. Liberalisering af det finansielle marked, der ikke 
kombineres med passende regulatoriske indsatser er en næsten sikker op-
skrift på økonomisk ustabilitet – og kan føre til et højere, ikke lavere, rente-
niveau, der vil gøre det sværere for fattige landbrugere at købe den såsæd 
og gødning, der kunne hjælpe dem ud af fattigdom. Privatisering, der ikke 
kombineres med effektive politikker til at begrænse konkurrenceniveauet, og 
til at sikre imod misbrug af monopoler, kan føre til højere, ikke lavere, priser 
for forbrugerne. Offentlige besparelser, der gennemføres uden omtanke, kan 
føre til stigende arbejdsløshed og en nedbrydning af social velfærd.

Markedsmekanismerne er ikke perfekte
Det centrale problem for globaliseringen er dets fundament – markedsfunda-
mentalismen. Den bygger på synspunktet om minimalstaten: Det offentlige 
forbrug skal holdes så lavt som muligt – pengene har det bedst i private hæn-
der. Det makroøkonomiske balancepunkt mellem udbud og efterspørgsel kan 
bedst skubbes mod højere BNP (give økonomisk vækst) ved at forøge mulig-
hederne for investering. Selv i et samfund med lav efterspørgsel vil lønnin-
gerne blot falde, så løses eventuelle arbejdsløshedsproblemer sig af sig selv, 
og efterspørgslen efter de ekstra produkter vil stige, så investeringer igen vil 
give afkast. Dette sker altid, ganske automatisk, uanset betingelserne.

Det er IMF’s halv-religiøse trosbekendelse – den de ønsker alle lande skal 
underkaste sig. 

Men det er ikke de eneste våben IMF anvender, når de angriber et lands 
muligheder for udvikling. Et af de mest effektive våben er kravet om fuld-
stændig integration på de internationale valutaspekulative markeder. Der 
skal være fri adgang for spekulanter til at tjene penge på udviklingslandets 
bekostning.

Økonomer i IMF, WTO og diverse regeringskontorer er selvfølgelig udmær-
ket klar over, at perfektion ikke findes – heller ikke når det gælder markeds-
mekanismer.

De ved selvfølgelig udmærket, at stærke aktører på det globale marked altid 
vil forsøge – og oftest få held med – at skævvride markedsmekanismerne, så 
det bliver dem, der får den store indtjening, mens de svage aktører betaler for 
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den. De kan også se virkeligheden – de vælger blot at ignorere den, fordi den 
ikke tjener det formål de mener de skal tjene – kortsigtet profitmaksimering, 
skjult under et dække der hedder ”beskyttelse af den monetære stabilitet”.

Man kan vælge at acceptere at private virksomheder ikke kan gøre for det – 
de kan kun se deres egen snævre virkelighed. Det synspunkt er jeg ikke enig 
i. Medmenneskelighed bør være det centrale for alle menneskers handlinger.

Når internationale organisationer med - på papiret - ligeværdige medlems-
lande, praktiserer en adfærd, der så kynisk og ensidigt er til fordel for en lille 
del af disse medlemslande, så begynder adfærden at blive en tand for kval-
mende. Det afslører en kynisme, der er ufatteligt uansvarlig og kortsynet, og 
ikke mindst umenneskelig.

Når IMF fortsætter med at gennemtvinge deres standardløsninger, selv efter 
talrige eksempler på og beviser for, at de ikke pr. automatik hjælper lande på 
fode igen, så er det  ufatteligt kynisk at blive ved med at praktisere en adfærd, 
der beviseligt er fejlbehæftet! IMF nægter at indse, at der skal langt mere 
analyse af et lands økonomiske og sociale/arbejdsmarkedsmæssige og infra-
strukturelle situation til, før det er muligt at rådgive landet på en konstruktiv 
og langtidsholdbar måde.

De kan heller ikke indse, at den bedste beskyttelse af den monetære stabilitet 
på længere sigt ikke er at sikre, at lån kan tilbagebetales. Det er derimod at 
få de fattige økonomier udviklet på deres egne betingelser og i deres eget 
tempo, så de med tiden kan bidrage optimalt til den internationale økonomi, 
uden behov for at optage lån. Men så langt tænker IMF ikke. Det ville jo 
udfordre konkurrenceevnen for de stærke økonomier. Desuden vil man ikke 
længere kunne fastholde landene i en rolle som donorlande til de stærke øko-
nomier – de tidligere svage økonomier kunne risikere at blive en signifikant 
konkurrent for de stærke økonomier.

Det er ikke nok med samtaler med ministre og embedsmænd i regerings-
kontorerne efterfulgt af statistiske analyser af nøgletal på det femstjernede 
hotelværelse – IMF’s måde at arbejde på. Det er nødvendigt med en gennem-
gribende analyse af hele landets økonomi, også i de fjerne fattige egne af lan-
det. Snak med NGO’er, landbrugsorganisationer, indsaml data om landbrug 
og industrialisering, infrastruktur o.m.m.a.

Det er det Verdensbanken gør. Den sender adskillige eksperter afsted med 
hvert sit speciale-område og bruger lang tid på at besøge mange dele af lan-
det for at indsamle data.

Først da kan det lade sig gøre at give råd, der tager udgangspunkt i landets 
virkelighed og ikke kun den perfektion, som markedsmekanismerne netop 
IKKE lider af.
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Det burde være selvindlysende: Når en person er alvorligt syg skal han/hun 
ikke tvinges til at stille sin sygdomsbelastede arbejdskraft til rådighed for en 
arbejdsgiver. Der skal bruges tid til at komme sig over sygdommen og tilby-
des lægehjælp til at diagnosticere den og anvise en behandling.

På samme måde: når en nation lider af forskellige økonomiske og recessive 
ubalancer, skal der bruges mange kræfter på at diagnosticere sygdomme-
ne – ofte ved landets ledere godt hvor det er galt – og anvise behandlinger, 
herunder långivning. Derefter skal denne nation have tid, ro og hjælp til at 
genopbygge sin styrke, før den tvinges til at åbne sig for de globale aktører, 
der kun tænker på deres egen kortsigtede indtjening og årlige bundlinie. Det 
økonomiske immunforsvar skal have tid til at udvikle modstandskraft – om 
man så må sige.

Det var det, der var meningen med IMF og Verdensbanken, da økonomen 
John Maynard Keynes var primusmotor ved FN’s Monetære og Finansiel-
le Konference i Bretton Woods, New Hampshire i 1944. Den var en del af 
den samlede plan for en genopbygning af Europa efter anden verdenskrig. 
Hovedformålet var at redde verden fra fremtidige økonomiske depressioner.

Keynes simple forklaring blev accepteret på grund af overvældende beviser 
for sandhedsværdien og fornuften bag: 

• at det var manglen på samlet efterspørgsel (aggregate demand), der var 
årsagen til at private investeringer alene ikke kunne reparere en meget 
recessiv økonomi samt at det ikke nytter noget at sænke lønninger, fordi 
det blot hæmmer folks muligheder for at efterspørge produkter,

og hans ordinerede medicin: 

• at offentlige investeringer og gennemtænkte finanspolitikker skulle bru-
ges til at kickstarte økonomien i lande med recession samt imødegå 
overophedning og makroøkonomiske ubalancer.

Det var det, der var det oprindelige fundament for IMF og Verdensbanken.

IMF fik til opgave at forhindre fremtidige globale depressioner. Det skulle 
gøres ved at hjælpe lande ud af situationer, hvor markedsmekanismerne ikke 
kunne løse problemerne. Grundideen var, at hvis et land fik økonomiske pro-
blemer af et omfang, der truede ikke kun landet selv, men den internationale 
stabilitet, var international hjælp til genopretning af landet, og tid til genop-
rettelse nødvendigt.

Man kan påstå, at det er det IMF gør. Problemet er metoderne: IMF har drop-
pet både Keynes forklaringer og hans ordinerede medicin, og gennemtvinger 
i stedet standardkrav, der oftest undergraver landets økonomi, frem for at 
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hjælpe det på fode. Dermed har IMF reelt droppet sit oprindelige formål om 
reelt at imødegå global monetær ustabilitet og ser det nu som sin opgave at 
fremme profitmaksimering for stærke økonomier, under dække af sit oprin-
delige formål. 

Kun få af de lande IMF ”rådgiver” opnår vækst, og når de gør, er væksten 
primært til fordel for den rige del af befolkningen, mens den fattigste del 
forbliver fattig.

Vækst, der sænker fattigdommen procentuelt og fastholder dette fald, sker på 
trods af IMF og dets medspillere, ikke med hjælp fra dem.

Desuden handler det ikke kun om indkomst-fattigdom. Det handler om lige 
ret til sit lands naturrigdomme. Globalisering medfører, at stærke nationale 
og internationale aktører får gevinsten ved udnyttelsen af disse naturrigdom-
me, mens den fattigste del af befolkningen må skrabe en tilværelse sammen 
med de naturrigdomme og samfundsskabte faciliteter, der bliver tilbage – på 
den dårligste jord med den dårligst udviklet infrastruktur, med dårlige mulig-
heder for at afsætte deres produkter på et marked, der er domineret af stærke, 
globale aktører osv.

Verdensbanken kunne derimod være en positiv faktor i spillet om udvik-
lingslandene. Men dets problem er desværre, at den ofte accepterer at lade 
sin långivning styre af IMF’s godkendelse af et land som modtager af hjælp. 
Verdensbanken burde frigøre sig fuldstændig fra IMF, og basere sin vurde-
ring og långivning på egne data. Men det tillader Verdensbankens styrende 
organer ikke. De er jo kontrolleret af de samme lande, som ser deres kortsig-
tede fordele i de krav IMF stiller.

WTO er ikke meget bedre end IMF. WTO er ensidig. Den accepterer, at 
stærke økonomier praktiserer protektionisme af sine egne markeder – i di-
rekte modstrid med WTO’s eget formål - men kræver at svagere økonomier 
fjerner handelshindringer, selvom de svage økonomier ikke har en chance på 
de åbne, globale markeder. Det skyldes dels, at deres egen konkurrenceevne 
endnu ikke er blevet opbygget, dels at de stærke økonomier kræver fri ad-
gang til de globale markeder, men beskytter sig selv, især på områder, hvor 
svagere økonomier kunne have en konkurrencefordel – f.eks. landbrugspro-
dukter.

WTO beskytter de stærke og straffer de svage. WTO praktiserer ikke lighed 
for sin egen ”lov” – den leverer smukke hensigtserklæringer om, at nu skal 
markederne være åbne og retfærdige, ligeværdigt for alle. Men fri handel 
kan kun foregå frit og retfærdigt mellem lande med sammenlignelig kon-
kurrenceevne. Enten forstår WTO – og IMF – ikke denne simple sandhed, 
eller også får de besked på at overse den, fra de lande, hvis repræsentanter 
kontrollerer de styrende organer. 
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EU er også en negativ spiller, med ensidige handelsaftaler, mellem stærke 
økonomier, og med protektionisme over for lande, som ikke har indgået en 
handelsaftale med EU – selv over for lande, der har indgået aftale. 

Et eksempel er TTIP (The Transatlantic Trade and Investment Partnership), 
som EU forsøgte at indgå med USA, indtil det blev stoppet af præsident 
Trump, angiveligt fordi USA ikke havde alle fordelene. Men det vigtigste 
negative aspekt af TTIP var, at hvis en en part i en handel følte, at den ikke fik 
tilstrækkelig stor profit ved handelen, kunne der føres en retssag ved en spe-
cial-domstol til formålet – selvfølgelig domineret af de stærke interessenter 
- der kunne tvinge den anden part til at fjerne beskyttelsesforanstaltninger, 
selvom disse var sagligt velbegrundet i f.eks. miljøhensyn eller beskyttelse 
af et svagt arbejdsmarked. Den samme type ”vi VIL maksimere vores profit 
uanset hvem der bliver ramt af det!”-tankegang, der gennemsyrer den globa-
liserede økonomi.

EU har ganske vist indgået handelsaftaler med mange landea), men ofte er 
der så mange undtagelser i disse aftaler, der sikrer, at det bliver EU-landene, 
der får fordelene.

EU spiller snævert sammen med IMF og OECD, f.eks. over for et meget 
gældsat Grækenland2). Da krisen mellem Grækenland og EU var på sit høje-
ste, blev det hurtigt tydeligt, at det vigtigste ikke var at hjælpe Grækenland 
ud af den fælde, som tidligere græske ledere havde fået klappet sammen om 
befolkningen. Det vigtigste var, at Euro’en ikke mistede troværdighed på de 
internationale valutamarkeder. Så var hensynet til den græske befolkning li-
gegyldig. Den måtte acceptere store sociale lidelser – herunder en rekordstor 
arbejdsløshed og en endnu dybere økonomisk recession - for sikre Euro’ens 
fortsatte troværdighed. 

Man står tilbage med et indtryk af, at de internationale handels- og finansin-
stitutioner blot er de stærke økonomiers velvillige håndlangere. De er ikke 
globale institutioner, der arbejder for retfærdighed og økonomisk fornuft. De 
er regionale institutioner, der arbejder for at fremme regionale interesser om 
profitmaksimering og fremelske stigende ulighed mellem forskellige dele af 
verden.

Konfliktløsning
Konflikter lande imellem er ikke noget man løser. Det er noget man udnyt-
ter magtpolitisk og strategisk. De mennesker, der bliver ofre for konflikter, 
bliver først politisk interessante når de rammer vore grænser som flygtninge.

En eller flere supermagter ønsker at beskytte sine kortsigtede interesser i 
a)  http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-and-agreements/#_part-
ly-in-place
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en given konflikt, og vil ikke have, at verdenssamfundet blander sig. Så der 
blokeres for enhver indblanding i FN’s sikkerhedsråd.

Når man så endelig blander sig i en konflikt er det oftest netop IKKE ver-
denssamfundet, der konkret blander sig. Det er en supermagt – især USA 
– der får lov af Sikkerhedsrådet på basis af information oftest produceret af 
USA selv. Måske blander de sig uden at have fået lov, og kræver derefter 
tilgivelse i sikkerhedsrådet.

Det sker selvfølgelig først når magteliten bag en supermagt kan se fordelene 
ved at blande sig – dvs. magtpolitiske og strategiske fordele. Den gør det 
ikke for at løse konflikten og hjælpe ofrene. Den gør det for at mele sin egen 
kage, ofte på en måde, der viser sig ineffektiv og destabiliserende på længere 
sigt.

Irak og Afghanistan er nærliggende eksempler. Her var det primært oliein-
teresser, der udgjorde melet i kagen. Ingen af landene har opnået et stabilt 
politisk system med styr på interne konflikter mellem befolkningsgrupper, 
tværtimod. Supermagterne lader ikke til at være i stand til at forstå de me-
kanismer af social, etnisk og religiøs karakter, der skal løses før landene kan 
fungere som nationer; eller supermagterne er blot ligeglade. De ønsker ikke 
stabilitet – de ønsker olie eller andre strategiske fordele. For at opnå kontrol 
med olien skal de have kontrol med det lokale styre, uanset hvor destabilise-
rende og konfliktskabende dette styre måtte være.

Da USA gik i krig med Irak, havde de fået lov, men ud fra løgnagtig infor-
mation om, at styret besad våben til masseudryddelse. USA gik massivt ind i 
Irak, indsatte en marionetregering og gennemførte omfattende militære ope-
rationer for at udrydde terrorister, uden synderlig hensyn til uskyldige civile. 
USA har selv indrømmet, at 66.000 uskyldige blev dræbt af amerikanske og 
allierede tropper. Tallet er sandsynligvis væsentligt højere. Det skal sammen-
lignes med de ca. 3000 amerikanere, der blev dræbt af terrorangrebet på de to 
tårne og Pentagon, der udadtil var anstødsstenen til interventionen.

Hvorfor er det ene angreb terror, mens det andet er en militær aktion? De 
dræbtes efterkommere og de mennesker, der levede omkring dem er nok 
ligeglade – de har blot oplevet terror, dels da flyene ramte, dels da bomberne 
og missilerne ramte. Så den amerikanske militærhandling har medført ter-
ror-fremkaldte tab, sorg og traumer for langt flere familier end Osama Bin 
Ladens angreb på USA.

Operationerne fortsætter. Terroristerne er ikke blevet nedkæmpet. Deres had 
imod USA og Vesten generelt er derimod blevet større og muligheden for 
at omvende mennesker til radikalisering og fjernstyre disse mennesker som 
bombe-personer mv. er blevet stærkt forbedret. Det er ikke så underligt når 
man ser på den krig USA gennemførte i Irak og Afghanistan og på de me-
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toder USA stadig anvender: Droneangreb mod udvalgte huse, fjernstyret fra 
USA, baseret på information om, at huset er beboet af en terrorist. Så af-
venter man ankomsten af naboer og redningsarbejdere, og fyrer så endnu et 
missil af.

At rekruttere mennesker til ondskab er simpelt: Det handler om at overbevise 
den rekrutterede om, at modparten er ondskaben selv. Dels skjuler det ens 
egen ondskab, dels retfærdiggør det hadet.

I det spil er USA en elendig spiller. USA afleverer det ene effektive argument 
til islamisterne efter det andet.

I forhold til at bekæmpe terror har USA’s missiler ikke kun ramt terrorister 
og uskyldige civile. De rammer også både USA og de andre vestlige lande i 
foden. Vore muligheder for at leve i fred og opnå et handelssamarbejde med 
stabile lande bliver skudt i sænk af USA’s magtpolitiske vanvid.

Måske skulle alle vi vestlige demokrater med den perfekte, medmenneskeli-
ge kultur, overveje at lade være med at forvente, at blot vi præsenterer mus-
limer for vores overlegne kultur og demokrati, så vil muslimer selvfølgelig 
krænge deres muslimske forklædning af sig og blive lige som os.

Måske er vi ikke så perfekte. Islam har historisk set stået for en stor del af 
den tekniske, videnskabelige og kulturelle udvikling, som vi i Vesten i dag 
nyder godt af. Vi lever godt med det indtryk, at videnskab og teknologi er 
noget VI har skabt, men det er langtfra sandheden. 

Hverken kultur eller videnskab og teknologi opstår i isolerede lommer fjernt 
fra den store globale virkelighed. 

Demokrati har ganske vist sine rødder i Grækenland, men er blevet påvirket 
og udviklet ved et samspil mellem adskillige politiske og kulturelle traditi-
oner.

Meget af det gode, vi i dag nyder godt af i Vesten, er opstået i samspil med 
påvirkninger udefra. Landbrugskulturer kendes fra Mellemøsten allerede for 
10.000 til 8.000 år siden. I samme område opstod de første urbane kulturer 
for ca. 6.000-5.000 år siden. Landbrug og byer bredte sig kun gradvist til 
Europa. 

Kulturer i det østlige Middelhavet startede med den minoiske, der er ca. 4000 
år gammel – i det nuværende Grækenland – grænselandet til Asien. Den 
blev efterfulgt af den Mykenske kultur i samme område. Den forsvandt for 
lidt over 3000 år siden. De europæiske kulturer, der senere opstod, startede 
for knap 3000 år siden og opstod under stærk påvirkning fra de muslimske 
nabokulturer, og i nær samhandel. Men der gik adskillige 100’er af år, før 
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bysamfund var udbredt i hele Europa.

De kulturelle, politiske og demokratiske traditioner vi i dag bryster os af, er 
funderet på de traditioner, der opstod dels i Grækenland og de omkringlig-
gende områder, dels i store dele af Asien. Især de mange forbundne handels-
ruter, der udgjorde silkevejen fra det østligste Kina til Europa har spillet en 
afgørende rolle, helt op til 1500-tallet.

Jødiske civilisationer er over 2000 år gamle, kristne og muslimske civili-
sationer er lidt mindre end 2000 år gamle. Muslimske kulturer – det største 
hadeobjekt i nutiden - har historisk set været en vigtig kilde til traditioner, 
som vi i dag anser for rent europæiske. De udgør dermed også en stor del af 
fundamentet under den økonomiske og teknologiske udvikling Europa har 
oplevet. 

Flere af de første muslimske kulturer var netop kendetegnet ved, at troende 
fra andre religioner var velkomne, og blev behandlet med gensidig respekt.

Det er diversiteten vi skal dyrke – det er den, der skaber det langtidsholdba-
re. Det er respekten for forskelligheden, der skaber grobunden for fredelig 
sameksistens og samhandel. Magtpolitik modarbejder derimod fredelig sam-
eksistens. Man bliver aldrig gode venner med den, der mobber alt og alle i 
skolegården.

Det gør vi klogt i at huske, når det handler om konfliktløsning. Vi skal ikke 
forvente, at en supermagt kan levere løsninger på en konflikt, som har sit 
udspring i kulturer, som denne supermagt ikke forstår eller ikke anser for 
relevante i forhold til supermagtens egne magtpolitiske interesser.

Det er her det centrale problem ligger: Fastlåste konflikter mellem befolk-
ningsgrupper eller nationer får kun lov at blive løst med supermagtsinterven-
tion og kun hvis supermagtens snævre interesser bliver tilfredsstillet.

FN’s sikkerhedsråd er værktøjet til at løse konflikter. Rådet består af ti mid-
lertidige medlemmer samt fem faste medlemmer – de fem selvudråbte su-
permagter: Frankrig, USA, Kina, Rusland og Storbritannien. Alle afgørelser 
træffes ved simpelt flertal, men hvis ét af de faste medlemmer stemmer imod, 
er der tale om et veto.

Der er lidt mafiaagtigt over dette faktum. Dem, der er stærke nok til det, 
presser andre lande til at acceptere en specialbehandling, som defineres af 
dem, der udnævner sig selv til magtfuld, og dermed fastlægger spillereglerne 
til egen fordel. Disse fem kan spænde ben for løsningen af en konflikt, og 
gør det gerne, uanset hvor mange mennesker, der bliver ofret. Det gælder 
især USA, Rusland og Kina, mens Frankrig og Tyskland i de fleste tilfælde 
stemmer som USA.



112

Hvis man skal være lidt grov: Den magtpolitiske slikskål står midt på bordet. 
Alle kan nå. Men nogen ved bordet kræver ret til mere slik end andre, og 
skændes ofte indbyrdes om hvem der må dyppe hånden.

Sikkerhedsrådet er sjældent et konstruktivt værktøj for konfliktløsning. Det 
bliver derimod udnyttet som et effektivt værktøj til at dyrke magtpolitiske 
interesser.

Det illustreres fint af konflikter i Afrika, der lever stort set usynligt for ver-
denssamfundet, fordi ingen supermagt endnu har set deres interesse i at finde 
løsninger på disse konflikter. Konflikterne har levet i årevis, og er en del af 
de mange årsager til den flygtningestrøm, som vi i Europa nu hoster over. 

Konflikten i Syrien er et andet eksempel på en konflikt der blev overset af 
verdenssamfundet. USA var ikke synderlig interesseret i at gøre noget, efter 
fiaskoerne i Irak og Afghanistan. Rusland ville under alle omstændigheder 
have forhindret enhver intervention, fordi Rusland har interesser i at holde 
det siddende styre ved magten.

Konflikten i Syrien opstod som bekendt da store dele af den etnisk meget 
opdelte befolkning gjorde oprør mod en masse-morderisk despot.

Men så kom Daesh og udvidede konflikten til Irak. Kurderne gik ind i kon-
flikten for at bekæmpe Daesh og måske fremme sine muligheder for at opnå 
selvstændighed, efterfulgt af deres arvefjende, Tyrkiet, der nu pludselig så 
sine interesser truet. Rusland vågnede fra sin vintersøvn for at beskytte sine 
interesser. Europa blev ramt af en omfattende flygtningestrøm, så pludselig 
vågnede Europa. USA gik ind i konflikten, fordi Daesh fremmer internatio-
nal terror, og dermed - på sigt – USA’s olieinteresser.

Så nu bekæmper Tyrkiet kurderne, der bekæmper Daesh – dermed fremmer 
Tyrkiet Daesh’s magtposition. Russerne bekæmper primært oprørene for at 
sikre despoten og dermed sine flådehavn og olieinteresser. USA og Europa 
bekæmper Daesh og har på forhånd opgivet at hjælpe oprørene. Både Iran 
og til en vis grad Israel tager del i konflikten. En sand heksekedel af mod-
stridende interesser.

Konflikten havde fået lov at køre uhindret i 7-8 år. Tænk sig hvis verdens-
samfundet havde reageret langt tidligere, måske sågar før despoten havde 
vokset sig magtfuld, diktatorisk og morderisk. Så kunne selv befolkningens 
oprør måske være undgået. Så kunne der måske være fundet en løsning, der 
ville have tilfredsstillet russerne, uden despoten ved magten.

Så ville vi have undgået de mange dræbte. Så ville vi have undgået flygtnin-
gestrømmen. Så ville vi have undgået, at et land nu har mistet enhver mulig-
hed for at fungere som handelspartner i lang tid fremover.
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Man kan ikke kalde den inaktivitet og kortsigtede ligegyldighed som ver-
denssamfundet har vist, styret af ”super”-magterne, for contra-produktiv. 
Den har produceret og producerer stadig ofre på samlebånd, den producerer 
flygtninge, den producerer elendige økonomiske forhold og meget mere, blot 
for at tilfredsstille magtpolitisk kortsynethed og kynisme.

Forebyggelse baseret på en analyse af de egentlige årsager er altid bedre end 
febrilsk symptombehandling efter at sygdommen er brudt ud.

Migration
Man ser det for sig: en kæmpestor tsunami af fattige mennesker – især mus-
limer – rammer Europas grænser. Den oversvømmer vores europæiske kul-
turer, vores arbejdsmarked og vores sociale hjælpeforanstaltninger. Alt euro-
pæisk, og dansk, og fransk, og rumænsk osv. drukner under denne massive 
bølge.

Modsvaret er simpelt: luk grænser, og hjælp lokalt. Genialt i al sin ineffekti-
vitet. Man kunne udvide ideen. Hvorfor ikke lave en Trump: lad os gå sam-
men om at bygge en mur langs hele Middelhavets kyst, på den afrikanske 
side, og lade afrikanerne betale.

Det er selvfølgelig en vits – men der er alvor bag. Det er kernen i debatten 
om flygtninge – vi bygger mure, både fysiske, og inden i os selv.

Den politiske debat om indvandrere og flygtninge handler stort udelukkende 
om hvordan hvert enkelt land undgår at bølgen rammer dem. Der er få, der 
taler om hvordan samarbejde landene imellem kunne dele belastningen så 
meget ud, at det kunne afhjælpe de værste problemer. Der er endnu færre, 
der spørger om hvorfor bølgen kommer, og hvordan vi forhindrer den i at 
fortsætte, nu hvor den er opstået, eller om vi kunne gøre noget for helt at 
stoppe den. Man glemmer også at erkende, at størstedelen af bølgen faktisk 
forbliver i nærområdet. Den bølge, der udgik/udgår fra Syrien har primært 
ramt Jordan, Egypten, Irak og Libanon samt Tyrkiet – i alt ca. 4,9 mio. syre-
re. Kun ca. 360.000 syrere har søgt asyl i Europa.a)

Men andre områder er hårdere ramt. Ifølge FN er Afrika det værst ramte 
område, med ca. 80% af det samlede antal flygtninge i verden. Afrikanske 
lande er samtidig blandt dem, der producerer den største strøm af flygtninge 
mod Europa.b)

UNHCR – FN’s flygtningehøjkommissariat – anslår, at der for øjeblikket er 
et rekordstort antal flygtninge – over 68,5 mio. mennesker har forladt deres 

a  http://www.jordantimes.com/news/local/jordan-hosts-657000-registered-syrian-refugees
b  http://www.un.org/africarenewal/magazine/december-2016-march-2017/africa-most-affec-
ted-refugee-crisis
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hjemland af forskellige årsager, et anslået antal på over 31 mennesker bliver 
tvunget på flugt hvert eneste minut. Lidt over halvdelen kommer fra tre lan-
de: Sydsudan, Afghanistan og Syrien. Kun ca. 17% af disse fordrevne men-
nesker befinder sig i Europa. Ca. 85% befinder sig i nærområdet.a)b)

Men i Danmark og andre europæiske lande diskuterer man udelukkende 
hvordan man undgår flere indvandrere/flygtninge. Ingen diskuterer hvorfor 
de kommer.

Man vil helst ikke hjælpe sine medmennesker. Man vil helst have at de bliver 
hvor de kommer fra.

Det sidste kan man da kun være enig i. Langt det bedste ville selvfølgelig 
være, at alle disse mennesker deres respektive hjemlande som lande man 
kunne bo i og leve i. Der er bare ingen, der diskuterer hvordan man opnår 
det. Hvorfor flygter de? Hvorfor er afrikanere så utilfredse med levevilkåre-
ne i deres egne hjemlande, at de vil krydse Sahara – en stor del af turen på 
gåben – og Middelhavet i overfyldte og synkefærdige gummibåde. Hvorfor 
er det mere attraktivt end at blive? Tilsvarende for de lande i Mellemøsten, 
der producerer mange flygtninge.

I Syrien er svaret ret indlysende.

I Afrika er sammenhængene mere komplekse. Her er der mange fattige men-
nesker, der udvandrer – man må endelig ikke kalde dem flygtninge. De er 
økonomiske migranter – husk det!

Men ikke desto mindre flygter de – fra forhold der gør det umuligt at etablere 
en tilværelse i deres eget ekstremt fattige hjemland med et fast job, fast ind-
tægt og en nogenlunde tålelig tilværelse.

Desuden er der mange konflikter i Afrika, der masseproducerer flygtninge. 
En konflikt i Kasai provinsen i den Demokratiske Republik Congo, har alene 
produceret over 1 mio. flygtninge. Det anslås at over 12 mio. afrikanere er på 
flugt internt i Afrika, pga. diverse konflikter.c)d)

Men selvfølgelig: så længe de bliver der, så kan vi jo være ligeglade – ikke 
sandt.

Nej! Fordi jo mere destabiliseret et land bliver, jo flere eksternt fordrevne flygt-
ninge vil det producere. I et samfund, som vi ønsker skal være globalt, er det altid 
i ét lands interesse at bidrage til at stabilisere et andet. Det vil mindske den sam-
lede flygtningestrøm. Desuden kunne landet blive en fremtidig handelspartner. 
a http://www.unhcr.org/globaltrends2017/ 
b http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html 
c  http://edition.cnn.com/2017/01/11/africa/africa-silent-refugee-crisis/index.html
d  http://www.newsweek.com/refugees-africa-congo-war-joseph-kabila-62753
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Det kan ikke sagligt være i nogens interesse, at mennesker masse-udvandrer 
fra deres eget land. Fattige lande mister arbejdskraft og potentielle forbruge-
re og producenter.

Hvis ikke vi vil have muslimer og andre med ”forkerte” farver, kulturer og 
sprog som indvandrere og flygtninge, er det da mere rationelt at diskutere 
hvordan vi får påvirket de mange årsager til, at folk ikke mener at de kan 
opbygge en tålelig tilværelse i deres eget hjemland. Selvfølgelig er det bed-
re, at de lande, der producerer flygtningene, i stedet blev genopbygget med 
økonomisk og anden hjælp fra verdenssamfundet. Men dette aspekt er ik-
ke-eksisterende i flygtningedebatten.

Den debat handler mere om at få politisk indflydelse ved at anvende musli-
mer som verbal boksebold, end at løse problemerne.

Så lad os dog diskutere hvorfor disse problemer er opstået, og hvordan vi 
løser dem, frem for at anvende vore medmennesker som løftestang til at få 
national politisk indflydelse ved hjælp af et problem, som ikke KAN løses 
nationalt.

EU er ikke det rette forum til at løse problemerne. EU er et topstyret system, 
hvor lederne af de mest magtfulde lande fortæller resten af medlemslandene 
hvad de skal gøre. Det virker ikke konstruktivt, især ikke når det gælder 
presset af flygtninge.

EU’s grænsesamarbejde har som sit grundprincip, at de lande, der er så uhel-
dige at have en ydre grænse, har eneansvaret for den grænse. Det land, der 
bliver ramt af et flygtningepres har desuden eneansvaret for at håndtere dette 
pres, og flygtninge der kommer til dette land skal asylbehandles her. De kan 
ikke bede om asyl i et andet medlemsland.

De øvrige lande behøver ikke hjælpe. Ikke et særligt konstruktivt samar-
bejdsprincip. De nordlige og vestlige lande – som tilfældigvis også er dem, 
der har bedst råd til at håndtere flygtninge – har den fulde ret til at ignorere 
problemet og overlade ansvaret til lande, der har langt dårligere råd til at 
håndtere det.

Det blev tydeligt demonstreret, da flygtningestrømmen ramte Grækenland, 
Malta, Spanien og Italien. Grækenland var midt i en økonomisk krise, som 
dets samarbejdspartnere i EU nægtede at hjælpe dem med, så hverken de 
eller e andre lande var i stand til at håndtere presset.

Ganske vist var Tyskland og Sverige villige til at tage en del af presset – især 
Tyskland havde brug for arbejdskraft – så de bad flygtningene komme. De 
bidrog dog ikke til at transportere flygtningene fra Grækenland osv.. Nej: 
Flygtningene skulle transportere sig selv gennem lande, som under ingen 
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omstændigheder ønskede nogen som helst indvandring og asylsøgning. Så 
der blev lukket grænser – stik imod EU’s ”grænseløse samarbejde”.

Flygtninge fra de konflikter, der bliver ignoreret af verdenssamfundet, og 
fra elendige socio-økonomiske forhold især i Afrika, er kommet og bliver 
ved med at komme. Det nytter ikke noget at blokere grænser – det flytter 
blot problemet til steder der dårligere kan håndtere det, og dermed får deres 
økonomi destabiliseret, til ulempe for alle. 

Det nytter heller ikke noget, at sige, at det er bedre at løse problemerne i 
nærområdet. Der er problemerne så store – især i flere afrikanske og mel-
lemøstlige lande – at den indsats, som FN og private hjælpeorganisationer 
allerede gør, skal mangedobles hvis det for alvor skal hjælpe. Og de bagved-
liggende problemer – fattigdom i ekstremt omfang og konflikter fremkaldt af 
despoter – bliver nærmest ignoreret, enten fordi det har strategisk betydning 
at fastholde forholdene, eller uden strategisk betydning at løse dem – set fra 
en eller anden supermagts synspunkt.

Parallelsamfund.
Indvandring medfører ofte en intens debat om parallelsamfund, som en følge 
af indvandring. Men parallelsamfund er ikke noget, der opstår som følge 
af indvandring – det opstår ikke som en konkret ide i hovedet på bestemte 
personer, at nu vil vi indvandre til land X og skabe os et parallelsamfund. 
Parallelsamfund opstår, fordi vi - samfundet - ikke behandler alle vore med-
mennesker ligeværdigt. 

Parallelsamfund opstår, hvis tilstrækkeligt mange mennesker føler, at sam-
fundet ikke står til rådighed for dem – at de ikke får mulighed for at blive 
en del af samfundet på deres egne præmisser. Der kan være sociale årsager 
– hvis familier generation efter generation oplever fattigdom uden udsigt til 
at bryde ud af den sociale sump, de er havnet i, kan de vælge at skabe deres 
egen identitet og samhørighed. Eller hvis mennesker oplever, at de konse-
kvent omtales negativt og nedgørende, er det logisk og forventeligt, at der 
opstår et parallelsamfund hvor disse mennesker skaber sin egen samhørighed 
uden synderlig sammenhængskraft med resten af samfundet.

Mennesker har brug for at føle sig accepteret. Selv i lande med mange kul-
turer behøver denne mangfoldighed ikke at medføre dybe grøfter mellem 
befolkningsgrupper, blot vi accepterer, at andre mennesker har en anden kul-
tur og religion, og måske har en lidt markant accent, når de taler det fælles 
sprog. Det er ikke kun indvandrerne, der skal gøre en indsats – det skal sam-
fundet og dets øvrige borgere også.

Men der er desværre mange eksempler på politikere og grupperinger, der ak-
tivt modarbejder samhørigheden. De ønsker ikke forskellighed, og omtaler 



117

konsekvent deres hadeobjekter nedgørende. Det skaber en selvopfyldende 
profeti: Da mennesker skaber parallelsamfund hvis de ikke føler sig accepte-
ret, skal man blot presse dem med negativ omtale og behandling, så man får 
sin teori om deres manglende vilje og evne til integration, bekræftet. Det kan 
man så udnytte til få politisk indflydelse, så man kan presse dem endnu mere.

Selvfølgelig er detproblemfyldt at integrere mennesker fra andre kulturer, 
især når disse mennesker flygter fra traumatiserende forhold i deres hjem-
land, og oplever traumatiserende forhold i flygtningelejre. Mennesker mister 
ofte troen på at de kan overleve på andre måder end ved en ekstrem egoisme, 
der kan udvikle sig til decideret kriminalitet. Men det er da blot endnu en 
glimrende begrundelse for primært at bekæmpe de forhold, der skaber flygt-
ninge, fremfor at bekæmpe flygtninge.

Så lad os behandle også ”de fremmede” som medmennesker. Så vil vi und-
gå de dybe grøfter og markante parallelsamfund. Det kan godt være, at der 
kommer befolkningsgrupper med en anden religion, en mørkere hudfarve og 
et andet sprog osv. En kulturs styrke måles ikke på dens grad af renhed og 
ensretning, men derimod på dens evne til at sameksistere konstruktivt med 
andre kulturer.

Man bør skelne mellem integration og assimilation.
Integration er tovejs – inkluderende begge veje. Den ”fremmede” integrerer 
de lokale værdier i sin tilværelse, men får muligheden for at vedblive med at 
være den person han/hun er, i al dens kulturelle mangeartethed. Samfundet 
tillader disse ”fremmede” at blive en del af den nationale virkelighed, så de 
ikke længere er fremmede, men medborgere.

Assimilation er envejs. Den fremmede skal tilpasse sig, i en sådan grad at 
han krænger sin ”fremmedhed” af sig og bliver ligeså national som alle andre.  
Desværre ses kravet om assimilation brugt på en mere ekstrem måde: til at 
kræve at den ”fremmede” dropper alt det, som andre beslutter ikke er godt 
nok eller er for forskelligt. Uanset hvor godt indvandreren klarer sig – selv 
efter kort tid – bliver det ikke godt nok. Politikere vil helst have asylsøgere 
i arbejde hurtigst muligt. Men selv når det sker, er det ikke nok. Efter at et 
menneske og hans familie og børn er faldet til og klarer sig selv på lige fod 
med andre, kan der blive stillet krav om at hele familier – med børn der ikke 
kender  hjemlandet – igen skal omplantes.

Denne assimilations-strategi vil ikke kun gøre det utåleligt for fremmede at 
bo i et givent land. Den risikerer at gøre det utåleligt for alle. Jo mere frem-
medgjorte grupper i samfundet bliver, jo stærkere bliver parallelsamfundene, 
og jo mere polariseret bliver samfundet. Det tjener intet fornuftigt formål.

Lad os dog lægge vægten på integration, frem for den altødelæggende assi-
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milation.

Problemet med indvandring skal på længere sigt løses ved at løse de proble-
mer, der medfører, at syrere ikke kan blive i Syrien, og fattige afrikanere ikke 
føler de kan skabe en tilværelse i deres hjemland osv. Alle andre ”løsninger” 
er blot symptombehandling, der forværrer sygdommen.

Hvis årsagerne til de store flygtningestrømme blev løst, og landene genop-
bygget, ville vi med stor sandsynlighed se mange irakere, libyere, syrere osv. 
søge tilbage til deres rødder. Nok ikke alle. Men vi kunne selv bidrage til at 
mindske problemets omfang, hvis vi gjorde en indsats for at bekæmpe vores 
frygt for dem, der ikke lever på samme måde som vi gør. Så kunne vi få nye 
medborgere, der kunne bidrage til samfundet, frem for at blive marginalise-
ret. Så vil de indvandrere, der for nuværende har problemer med at integrere 
den lokale kultur og levemåde, sandsynligvis få nemmere ved at acceptere 
forandringer i deres egen levemåde.

Vi skal behandle mennesker medmenneskeligt, ikke kun fordi der er tale om 
medmennesker, men også fordi det er den eneste måde at undgå, at vore egne 
samfund forsumper i sociale og politiske konflikter og marginalisering.

Globalisering uden ulighed.
Økonomisk globalisering.
I sin bog ”Straight talk on Trade”3) opstiller Dani Rodrik syv principper for 
en succesfuld global styring af økonomien:

1) Markeder skal være dybt forankret i den politiske styring.

Markeder er ikke selvregulerende – den ene internationale krise efter den 
anden har leveret beviset for længst.

Markeder er afhængige af stabiliserende politisk styring, især en finans- og 
skattepolitik, der modvirker overophedning og makroøkonomiske ubalancer. 
 Der er brug for skattesystemer, der redistribuerer velstand, og for sociale 
sikkerhedsnet, der modvirker marginalisering.

2) Nationalstaten spiller ufravigeligt en central rolle for at opnå økono-
misk succes.

Der er brug for den forskellighed i løsningsmodeller, som selvstændige na-
tioner er en garanti for.

At tilstræbe ensretning og overnational detaljestyring er uansvarligt. Uaf-
hængige nationer med mangfoldige politiske modeller for socio-økonomisk 
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styring er nødvendig for at sikre socio-økonomisk stabilitet i en konstant 
forandrende virkelighed.

3) Der er ikke én vej til succes og økonomisk fremgang. Der er mange.

De lande, der for alvor have opnået økonomisk succes – f.eks. USA, Kina, 
Japan og Tyskland – har alle opnået dette ved at følge hver deres egen model, 
for arbejdsmarkedet, finanspolitikken og den sociale politik m.m.

4) Lande skal have ret til at beskytte deres egne love, regler og institu-
tioner.

Det skal være accepteret, at nationer opstiller barrierer imod pres fra stærke-
re handelspartnere for at tilpasse nationens politiske virkelighed til handel-
spartnernes krav om profit, når handel ud fra partnernes krav beviseligt vil 
true en national virkelighed, der er demokratisk baseret og nyder stor støtte 
blandt befolkningen.

5) Lande skal ikke have ret til at påtvinge andre lande sine egne regler 
og institutioner.

En logisk følge af den foregående. Frihandel skal ikke være en begrundelse 
for at påtvinge nationer køb af produkter, der ikke acceptable for landets 
borgere. Intet land skal have mulighed for at fjernstyre internationale regler 
ved hjælp af centralisering af politisk styring.

6) Der er brug for internationale regler for økonomisk adfærd, der giver 
mulighed for mange forskellige måder at agere på internationalt.

Internationale regler for handel er nødvendige. Men det skal være regler, der 
dyrker forskelligheden og den nationale selvbestemmelse – ikke ensretning, 
og ikke ”den-stærke-bestemmer”-regler.

7) Internationale regler for handel bør anvendes til at fremme nationers 
demokrati frem for globalisering.

Regeringer, der modarbejder demokrati nationalt, skal møde internationale 
regler, der presser dem i retning af demokrati.

…………….

Ved et simpelt handelssamkvem – jeg køber af dig – får den ene part et pro-
dukt og den anden får pengene. Men så simpelt virker international handel 
ikke.

I et handelssamkvem mellem to lande, vil den ene handelspartner altid få 
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overskuddet. Det er i orden, så længe det ikke vedvarende er den samme 
partner – men er det tilfældet over lang tid, er der tale om, at en stærk økono-
mi udnytter en svag økonomi.

Handel skal indrettes således, at den ene partner ikke konsekvent får un-
derskuddet. Det skal også være således at det ikke konsekvent er eliten i et 
givent land, der høster overskuddet.

Realiteten i international handel er, at den ene partner altid vil forsøge at 
monopolisere fordelene ved handlen. Det er især tydeligt, når det er en stærk 
økonomi, der handler med en svag økonomi. I disse tilfælde er retfærdighed 
i handel kun mulig, hvis det accepteres, at den svage økonomi skal have 
muligheden for at beskytte sine egne markeder mod de skævheder som den 
stærke handelspartner forsøger at opnå for at monopolisere fordelene.

En reel FRI HANDEL er dog kun mulig imellem partnere, der har sammen-
lignelig styrke, konkurrencemæssigt, socialt og arbejdsmarkedsmæssigt mv. 
Begge parter skal være i besiddelse af en sammenlignelig modstandsdygtig-
hed imod den øgede konkurrence, der opstår, når et eller flere produkter tru-
er med at udkonkurrere landets tilsvarende, hjemmeproducerede produkter, 
samt de socioøkonomiske konsekvenser dette måtte have.

Frihandel mellem USA og Mali er en selvmodsigelse.

Det gælder ikke kun selve produkterne. Et land kan vælge at beskytte sin 
natur imod forskellige miljøtrusler. En handelspartner vil ofte påstå, at dette 
rimelige og fornuftige hensyn er en handelshindring, et hensyn der burde 
være underordnet i forhold til den profit handelspartneren forventer at opnå. 
Men det er at vende princippet om frihandel på hovedet.

Princippet må være, at det er kunden, der bestemmer, hvilke produkter han/
hun ønsker at købe, og ud fra hvilke betingelser. Det modsatte princip: at 
sælgeren skal have retten til at påtvinge køberen bestemte produkter, for 
at maksimere sælgerens profit ud fra sælgerens præmisser, er ret udbredt i 
diverse ”fri”-handelsaftaler. Men dette princip er åbenlyst urimeligt og de-
struktivt.

En almindelig forbruger ville ikke acceptere at blive tvunget til at købe et 
bestemt produkt, hvis dette produkt er i modstrid med forbrugerens princip-
per eller behov. 

Selvfølgelig er der talrige eksempler på, at lande beskytter sig selv imod 
konkurrence fra udenlandske virksomheder, både ved toldsatser og national 
lovgivning. Men de problemer løses ikke ved at stærke økonomier blot trom-
ler fjernelse af alle handelshindringer igennem. Der er talrige eksempler på, 
at især IMF og og WTO netop tromler henover svage økonomier, og tvinger 
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dem til at fjerne det, som stærke økonomier udnævner til at være handelshin-
dringer, mens de samme stærke økonomier fastholder beskyttelsesmekanis-
mer for deres egne markeder.

Der skal mere lighed for loven. Hvis et land oplever handelshindringer, tager 
man et snak om det, gerne i internationale fora. Men man tromler ikke.

Rige lande har udviklet økonomier, hvor overskuddet fra eksport/import har 
afgørende betydning for den økonomiske sundhed. Men det kan ikke være 
udviklingslandenes opgave at levere dette overskud.

Rådet til udviklingslande med behov for hjælp må være: Drop IMF og 
WTO. Verdensbanken kan være en relevant samarbejdspartner hvis blot den 
blev frigjort fra påvirkninger fra IMF. IMF leverer ikke kvalificeret, trovær-
dig rådgivning. Hverken IMF eller WTO har nogen eksistensberettigelse i 
deres nuværende udformning.

IMF prædiker fri marked, for varer og spekulative kapitalmanipulationer, 
uanset om et lands økonomi har konkurrenceevnen til at bære det. 

IMF prædiker finanspolitisk sparepolitik, selv om et land har brug for offent-
lige investeringer til at kickstarte økonomien.

I IMF’s øjne vil det frie marked altid løse problemer, selvom det er åbenlyst 
for enhver logiske tænkende person, at det ikke er tilfældet, og uanset om 
der kommer lig på bordet i form af børn døde af sult efter at IMF’s løsninger 
bliver effektueret. IMF mener selv, at en vis lidelse er nødvendig for at gen-
opbygge en økonomi. Men her taler vi altså om børns lidelse og død – som 
angiveligt skulle være nødvendig for at stærke økonomier kan få handels-
overskud, og store indtægter ikke mindst fra valutaspekulation.

WTO kører den samme politik som IMF. Udviklingslande med en økonomi i 
knæ skal åbne deres markeder for international handel og valutaspekulation, 
og acceptere de handelshindringer de møder fra de stærke økonomier – en 
protektionisme, som WTO ikke ser som sin opgave at bekæmpe.

WTO accepterer ganske vist – på papiret – at udviklingslande kan få en peri-
ode uden de skrappe krav, så de kan få deres økonomi på fode. Men det er et 
gratis princip. IMF forhindrer, at det bliver effektueret.

IMF og WTO varetager de stærke økonomiers særinteresser, og lader ikke til 
at være interesserede i at stimulere økonomisk vækst hos svagere økonomier 
så de får en skærpet international konkurrenceevne. Det vil jo blot betyde, at 
de stærke økonomier vil få forværret deres konkurrencesituation, og dermed 
få et mindre betalingsoverskud i handlen med de svagere økonomier.
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Rådgivningen fortsat: Brug andre rådgivere end IMF og WTO, f.eks. fra 
universiteter og udviklingsorganisationer, der ikke styres af IMF. De findes.

Fokuser på at få den nationale økonomi til at fungere. Bliv mindre afhængig 
af international handel – foretag groft sagt en de-globalisering af den natio-
nale økonomi. Foretag f.eks. offentlige investeringer i kunstvanding hvor det 
er nødvendigt, i transportinfrastruktur, i elektrificering m.m.a.

Måske bør de-globalisering være et princip som alle lande burde følge, i det 
mindste i et vist omfang. Det er næppe sundt for et samfund med en økono-
mi der er alt for afhængig af ydre, ukontrollerbare omstændigheder. Hvis en 
dominerende handelspartner for problemer kan ens eget økonomiske korthus 
nemt komme til at vakle.

I samfund med en høj procentdel af landbrugsproduktion vil forbedrede pro-
duktionsbetingelser kombineret med en forbedret afsætning af egne land-
brugsprodukter på egne markeder kunne medføre en generel stigning i ef-
terspørgslen efter produkter og tjenesteydelser. Det vil stimulere væksten 
i andre dele af økonomien. Men det forudsætter, at landbrugsprodukter fra 
stærke økonomier kun får begrænset adgang til det indenlandske marked. 
Det kræver mod at stå imod det internationale pres. Det kræver mod at drop-
pe den hurtige løsning med et lån med indbyggede krav og i stedet vælge det 
lange seje træk.

Denne strategi har vist sig effektiv i flere afrikanske landea), og ikke mindst i 
Kina, den gang Kina var et udviklingsland. Det er det ikke mere.

Det må være retfærdighedsbevidste politikeres opgave enten at få opdraget 
IMF og WTO, eller få dem fjernet fra virkeligheden. Desuden skal interna-
tionale låneprogrammer frigøres fra IMF, så deres gennemførelse ikke for-
bliver afhængig af IMF’s vurderinger, der pr. automatik vil være af dårlig 
kvalitet og minimal troværdighed. Verdensbanken og uafhængige rådgivere 
kan levere langt mere kvalificeret rådgivning.

Man kunne på sigt overveje at tømme IMF for finansielle midler og overføre 
disse til Verdensbanken, for derefter at fjerne IMF fra det globale verdens-
kort. 

Det betyder ikke, at lande helt skal stoppe international handel og isolere sig 
fra omverdenen. Men forventningen om, at globaliseret handel og blottede 
finansmarkeder kan kickstarte en nation, der befinder sig i en recession, skal 
droppes. I stedet skal fokus flyttes væk fra international handel og over til at 
anvende offentlige investeringer til at stimulere den indenlandske økonomi 
a)  https://www.project-syndicate.org/commentary/poor-economies-growing-without-indu-
strializing-by-dani-rodrik-2017-10?utm_source=Project+Syndicate+Newsletter&utm_cam-
paign=a13c783934-sunday_newsletter_15_10_2017&utm_medium=email&utm_term=0_
73bad5b7d8-a13c783934-105023937



123

og nøjes med at handle internationalt, hvor det giver mening, og her kun 
følge internationale regelsæt, hvor disse bidrager konstruktivt.

Først når landet har fået opbygget en vis økonomisk styrke og konkurren-
ceevne, kan der igen åbnes mere op for en forøget international handel og 
finansmarkeder – men uden at være tvunget til at følge IMF’s og WTO’s m.fl. 
anvisninger.

Langsigtet global monetær stabilitet forudsætter, at svage økonomier får tid 
og plads til udvikling, så de på længere sigt kan klare sig uden store statslån. 
Mange lande vil formodentlig stadig have behov for lån, med risiko for at 
det går galt med tilbagebetalingen. Det medfører måske nok lidt midlerti-
dig lidelse og ustabilitet for det globale monetære system (og knap så store 
handelsoverskud hos visse lande), indtil de svage økonomier og deres be-
folkninger er bragt på fode. Men den lidelse må vi tage med for at opnå de 
langsigtede fordele. Det ville være et konstruktivt og intelligent bidrag til 
den langsigtede stabilitet. Den lidelse vil nok gøre knap så ondt på de stærke 
økonomier som på de børn, der dør langsomt af sult, efter at IMF og WTO 
har påtvunget fattige lande deres krav. 

Men de lande, der for tiden har stor økonomisk styrke har ikke interesse i 
at se svage økonomier udviklet. Det vil jo blot true de stærke økonomiers 
konkurrencesituation. Så hellere lade mennesker lide. 

De stærke økonomier er med andre ord ikke interesseret i langsigtet GLO-
BAL monetær stabilitet. De er interesseret i at fastholde en finansøkonomisk 
virkelighed, der fremmer deres kortsigtede interesser. Så en vis ustabilitet 
er at foretrække, så de stærke økonomier kan anvende en trussel mod den 
monetære stabilitet til at fastholde de svage økonomier i en rolle som donor-
lande til de stærke økonomier.

Er det en konspirationsteori? Måske!

Men sandheden er at uligheden i verden er enorm. Som nævnt tidligere:

• At lidt over 700 mio. mennesker lever for mindre end $1,9 om dagen, 
kaldet ekstrem fattigdom. 

• At ca. 70% af verdens befolkning lever for under $10 om dagen, over 5 
mia. mennesker. 

• At de fattigste 40% - knap 3 mia. mennesker – har 5% af den samlede 
globale indkomst. 

• At de rigeste 20% har 75% af den globale indkomst.
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• At 8 personer ejer lige så meget som den fattigste halvdel af verdens 
befolkning.

• At 20.000 børn dør om dagen, som en direkte konsekvens af den fattig-
dom, der i hvert fald delvis fremkaldes af det globale handels- og ikke 
mindst finanssystem, og som dette system ikke ser nogen fordel i at løse.

• At det er de stærke økonomier, der konsekvent og vedvarende har store 
handelsoverskud i handlen med de svage økonomier. Ingen fri konkr-
rence.

• At de stærke økonomiers finansinstitutioner har markante overskud på 
den globale finanssektor, som udviklingslandene tvinges til at bidrage 
til.

• At samlet set bevæger formue-flowet sig fra fattig til rig.

Man kan vælge at tro på, at det da ikke er meningen – at det blot er uheldige 
konsekvenser af fejlbehæftede systemer. 

Så store, mangfoldige og gensidigt understøttende ”fejl” opstår ikke ved en 
tilfældighed. Det er et resultat af kold kalkule.

Der er en anden meget central forudsætning for en retfærdig globalise-
ring: Jordrentepolitikken.

Hvis jordrentebeskatning ud fra de principper, der blev gennemgået i kapitel 
5 (med landenes egne variationer), blev grundlaget for alle landes beskat-
ningssystem, vil finanssystemernes kapitalflow bliver påvirket ganske bety-
deligt, både nationalt og internationalt.

Jordrente-provenuet forsvinder i dag ned i lommen på finansvirksomheder. 
Hvis dette provenu i stedet røg i hver nations fælleskasse til dækning af de 
fælles udgifter, og som en borgerløn, vil dette faktum tage vinden ud af sej-
lene for spekulanter. Det vil få enorme socio-økonomiske virkninger.

For det første vil økonomier blive mindre tilbøjelige til at opleve kriser og 
recession, fremkaldt af overophedning, dvs. makroøkonomiske ubalancer, 
fordi spekulanter vil få meget sværere ved at skabe de hurtige arbejdsfrie 
gevinster, der skaber boble-effekterne i økonomien.

For det andet vil markedsmekanismerne komme til at fungere bedre. Hvis 
jordrenteprovenuet ikke flyder frit rundt i private lommer, vil de store ka-
pitalophobninger dels få sværere ved at vokse sig endnu større, og dels at 
skævvride markederne.
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Svage økonomier baseret på jordrentepolitik, vil ikke være svage ret meget 
længere, og vil dermed bedre blive i stand til at klare sig over for stærke 
handelspartnere, og ikke mindst bidrage til en global monetær og anden sta-
bilisering.

Desuden kunne man i FN’s regi lave et beskatningssystem, således at natio-
ner, der får lov at udnytte ressourcer uden for nationens geografiske område 
(f.eks. fiskebestande og olieforekomster i Arktis eller Antarktis), betaler en 
lejeafgift til FN’s fælleskasse, til dækning af FN’s udgifter, efter de sædvan-
lige georgeistiske principper.

Konfliktløsning og migration.
FN’s eksistens er et af de mest opløftende fakta i den globale virkelighed vi 
lever i. Mange FN-baserede institutioner gør et kæmpestor og meget kon-
struktivt stykke arbejde for at hjælpe mennesker.

Men Sikkerhedsrådet er et kæmpe problem. Det bidrager ganske vist til løs-
ning af problemer, men det bidrager desværre også til ikke-løsning af mange 
problemer, og væbnede konflikter.

Problemet er vetoretten for de fem selvbestaltede supermagter. Mange vil 
sige, at det er et nødvendigt onde. Hvis ikke disse fem nationers ledere fik 
denne status ville de blot køre deres eget egocentriske løb.

Det er da uden tvivl rigtigt. Men det er også et kæmpe problem.

Den kolde krig mellem USA og Rusland er stadig i høj grad levende. USA 
greb ikke muligheden for at oparbejde et konstruktivt samarbejde med Rus-
land efter Murens fald. På papiret forsøgte man, men magtpolitikkens auto-
matreaktioner fik desværre overtaget. 

Efter sammenbrudet af Sovjetunionen var der en historisk chance for at få 
Rusland ind i kredsen af vestlige lande. I 1994 blev Rusland en del af det 
såkaldte ”Partnership for Peace” program. I år 2002 blev ”Russia-NATO 
Council” etableret. Om det var USA eller Rusland, der tog initiativ til at 
spænde ben for disse bestræbelser, er uklart, men det er en historisk forbry-
delse at det ikke blev videreført. Der er sågar forlydender om at russiske 
politikere forslog USA, at Rusland kunne blive en del af NATO – men nej.

Var det Rusland, der stillede for store krav, eller var det USA, der ønskede 
at forhindre Rusland i at blive en fremtidig økonomisk stormagt, eller noget 
helt tredje?a)b)

a)  https://www.nato-pa.int/content/russia
b)  https://www.nato.int/cps/su/natohq/topics_50349.htm
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Intensiteten af de militær-strategiske stridigheder er måske nok blevet min-
dre, men stridighederne er der stadig og fungerer fint som undskyldning til 
at få skatteyderne til at finansiere mere militært legetøj til politikerne. Den 
vigtigste kilde til konflikter er dog økonomisk konkurrenceevne. USA gør 
meget for at inddæmme Rusland som økonomisk magtfaktor, og det er lyk-
kedes ganske godt. Rusland spiller desværre med i det spil, ved at være mere 
fokuseret på sin internationale militære styrkeposition, fremfor at udvikle 
infrastrukturen i Ruslands udkantsområder. Hvis Rusland brugte kræfterne 
på at udvikle infrastrukturen over hele Rusland – f.eks. en region ad gangen 
– ville Rusland kunne opleve en økonomiske vækst, der vil være fuldt sam-
menlignelig med Kinas.

Kina har USA ikke kunnet inddæmme. Kina er nu, om ikke verdens største 
økonomi, så dog meget tæt på. Men selv handel mellem lande bliver udnyttet 
af politikere i deres magtpolitiske maskespil. Nu kæmper man ikke kun om 
at have flest atomvåben. Nu kæmper man om at have det største handelsover-
skud og den stærkeste valuta. Det handler om politikeres magtfuldkommen-
hed – de skal bevise at de kan tryne de andre.

Det handler i meget ringe grad om at fremme velfærd og fredelig sameksi-
stens.

Har vi – som menneskehed – den nødvendige empatiske intelligens til at 
fravælge det magtpolitiske og tilvælge det medmenneskelige?

Ser vi på historien er der mange opløftende tilfælde, hvor mennesker har 
valgt fornuftigt. Men der er også mange tilfælde hvor mennesker har valgt 
det egoistiske og det personligt magtpolitiske frem for det medmenneskeli-
ge. Det er desværre disse, der dominerer i erindringen.

Så det ser sort ud. Men lad os da prøve.

Det forudsætter, at befolkningerne fravælger personer, der markedsfører sig 
som stærke, og fremover foretrækker personer, der markedsfører sig selv 
som konstruktive problemknusere. Det bliver svært – mange foretrækker 
”den stærke mand”. Det er især tydeligt i to af supermagterne – USA og 
Rusland. I Kina får man ikke lov at have anden holdning end støtten til den 
stærke.

Et af de mange skridt er at ommøblere sikkerhedsrådet. Det forudsætter 
selvfølgelig at supermagtslederne skal acceptere at miste de fem bogstaver: 
S.U.P.E.R.

Det bliver svært, fordi magtpolitikerne sidder i vejen, og de KAN ikke se de 
mange dynamiske effekter, der vil opstå i en verden med en højere grad af 
lighed og fredelig sameksistens, for alle de træer, der udgør skoven af magt-
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politiske hensyn.

Men det kan der ikke tages hensyn til når løsningsmodeller skitseres:

Væk med vetoretten i Sikkerhedsrådet. Væk med de faste medlemskaber for 
de fem selvbestaltede.

Opgrader FN med en institution, der med baggrund i Sikkerhedsrådets ved-
tagelser, proaktivt kan forhindre potentielle konflikter i at vokse sig store, 
ved at lægge omfattende diplomatisk, politisk, økonomisk og ikke mindst 
potentielt militært pres på konfliktens parter, for at finde en løsning, også når 
en af konfliktens parter skulle være en af ”super”-magterne eller en allieret.

Hvis den proaktive aktion mislykkes, skal FN have muligheden for at hand-
le reaktivt. En FN-hær, der – under sikkerhedsrådet politiske accept – kan 
igangsætte en militær intervention for at stoppe en konflikt før antallet af ofre 
for alvor begynder at vokse sig stor. Det skal være en hær af en størrelse og 
udrustning, der kan oversvømme enhver national hær. Den skal være sam-
mensat af soldater fra alle verdens lande.

Denne intervention skal følges op af en langsigtet løsning med fokus på en 
genopbygning af landet under respekt for den kulturelle, etniske og religiøse 
mv. virkelighed, som befolkningen rent faktisk lever i, og ikke den virkelig-
hed eksterne aktører gerne så realiseret.

Flygtningestrømme skal helst undgås. Hvis det ikke lykkedes skal FN træde 
til. FN’s indsatsmuligheder på området skal opgraderes. Det skal være såle-
des, at opstår en flygtningestrøm skal denne inddæmmes til nogle få nabo-
lande, og det skal være FN, der klarer alt det praktiske, herunder finansierer 
så meget som muligt af de ekstra udgifter, der opstår som en følge af flygt-
ningestrømmen. Landene skal som udgangspunkt blot stille landområder til 
rådighed.

NGO’er kan selvfølgelig fint bidrage.

Desuden skal FN’s reaktive foranstaltninger – militær intervention, og efter-
følgende genopbygning – forhindre, at flygtningenes ophold i nabolandene 
bliver langvarigt. Flygtningene skal tilbage til genopbygningen af deres land 
så hurtigt som muligt.

Det allervigtigste middel til at forhindre konflikter er et regionalt og glo-
balt samarbejde om samhandel og proaktiv løsning af grænseoverskridende 
problemer. Alle lande skal have muligheden for og roen til at udvikle en 
sund og stærk national økonomi, før andre lande begynder at stille krav om 
åbenhed. Lande skal have retten til at beskytte egne markeder mod at blive 
oversvømmet af det internationale marked. Den sunde lokale økonomi er det 
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vigtigste for at sikre langtidsholdbarheden, også af den globale økonomi, og 
den vigtigste faktor for at formindske risikoen for konflikter.

Konflikter kan næppe helt undgås. Men de kan inddæmmes, og stoppes be-
tydeligt hurtigere end det sker nu. Alle vil have fordele af at snævre magtpo-
litiske hensyn skubbes i baggrunden.
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EU:
Den største trussel mod Europa.
Højrenationalismen er i fremmarch i mange europæiske lande. Det bliver 
fremstillet som den største trussel mod Europas befolkninger, og EU bliver 
fremstillet som det eneste bolværk imod højrenationalismen.

Højrenationalismen er klart en af de største trusler mod ikke kun Europas, 
men hele verden. Men EU er langtfra at være et bolværk mod den. Højrenati-
onalismen vokser på grund af EU og dens national-nedbrydende principper, 
dens antidemokratiske ligegyldighed over for de nationale demokratier, og 
ikke mindst dens økonomiske politik, der har fastholdt og forværret en om-
fattende økonomisk nedtur i de fleste europæiske lande. Selv i lande som 
Tyskland og Frankrig er der problemer. Ganske vist viser nøgletallene, at det 
totalt set går godt i disse lande, men de sociale uligheder mellem land og by 
og mellem regioner er markant.

I lande som Spanien og Grækenland, samt flere af de østeuropæiske lande 
er billedet langt mere markant, med omfattende arbejdsløshed, ikke mindst 
blandt den yngre befolkning, og landbefolkningen.

Svaret på denne påstand vil være, at nedturen ikke skyldes EU, men den 
internationale krise, der ramte i 2007/8. Det er delvist rigtigt. Men EU’s øko-
nomiske fjernstyring af medlemslande med konvergenskriterier og fastkurs-
politik, forhindrer de enkelte medlemslande i at føre deres egen politik til 
økonomisk genopretning tilpasset den nationale virkelighed. Desuden kører 
EU efter den neo-liberale model, der skaber de periodiske økonomiske kri-
ser.

Så krybben er ved at være tom i mange lande. Den fremgang der ses på 
papiret, realiseres kun for en del af befolkningen. Det er årsagen til den høj-
re-nationale fremmarch: når der er stor social ulighed er indvandrere og asyl-
ansøgere det problem befolkningen fokuserer på. De truer deres arbejdsliv 
meget direkte. Desuden giver man ikke integrationen plads og tid til at virke. 
Så indvandring belaster landenes i forvejen nedslidte socialpolitik, og derfor 
er det det, der fylder.

Problemet er ikke indvandring – problemet er, at EU’s økonomiske politik 
er designet til at skabe fremgang for eliterne i EU’s stærke økonomier og en 
deraf følgende social ulighed og økonomisk recession i de svagere økonomi-
er. For EU handler det udelukkende om økonomisk styrke for de få, ikke om 
langtidsholdbarhed, og da slet ikke om at bekæmpe ulighed.

apitel 7K
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Der er ingen tvivl om, at et formaliseret europæisk samarbejde ER nødven-
digt som et bolværk imod højrenationalismen. Men EU er det diametralt 
modsatte af et sådant bolværk. Det er på tide at finde en anden måde at op-
bygge et formaliseret europæisk samarbejde på. En måde, der tager udgangs-
punkt i den nationale selvstændighed, ikke i den nationalstats-nedbrydende 
føderalisme.

Det er den sproglige, etniske og kulturelle diversitet i Europa vi burde være 
stolte af, ikke hvor store økonomiske vækstrater vi kan opnå.

Denne diversitet går på tværs af de nuværende nationale grænser.

Der er de keltiske kulturer, der stadig er levende i f.eks. Irland, Skotland, 
Cornwall og Wales samt det nordvestligste Frankrig, i Brittanien. Her tales 
der stadig forskellige varianter af gælisk. 

Der er de gamle romanske sprog og kulturer, f.eks. i Catalonien, Sardinien 
og Korsika.

Der er de samiske kulturer og sprog på tværs af grænserne i Nordskandi-
navien. Der er de mange kulturelle og sproglige kludetæpper i øst- og syd-
øst-Europa. Selv i EU’s hovedland, Tyskland, er der mange forskellige kul-
turer og lokale sprog og dialekter.

Dette kulturelle, og etniske kludetæppe afspejler en historisk funderet euro-
pæisk virkelighed, der i kompleksitet og diversitet er overvældende og re-
spektindgydende. 

Det er den virkelige europæiske kulturarv.

EU repræsenterer ikke denne kulturarv. EU repræsenterer ensretning og 
af-nationalisering. EU har fokus på den hurtige økonomiske gevinst for de 
få, hvilket desværre fører til kulturel og økonomisk forarmelse for de fleste.

Det er tvivlsomt om det på et tidspunkt kan lade sig gøre at få det store 
flertal af borgere i europæiske lande til at acceptere en europæisk identitet 
på lige fod med deres etniske og nationale identiteter. Det er også tvivlsomt 
om det overhovedet er en god ide. Men under alle omstændigherder er det 
ikke en udvikling, der kan fremtvinges ved at skabe det føderale Europa i en 
topstyret proces. Det kan ikke lade sig gøre hvis man samtidig arbejder på 
at få folk til at droppe deres nationale og etniske identitet. Det nære vil altid 
være det vigtigste og en identitet som europæisk borger vil altid kun være 
supplerende.

Denne supplerende europæiske identitet kan måske vokse gradvis frem ne-
defra – det vil tage generationer, mange generationer. Men det forudsætter et 
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europæisk samarbejde, der bygger på den forskelligartede virkelighed, der er 
realiteten i Europa, ikke de kulturradikale, højtsvævende ideer, der forsøges 
tvunget nedover Europas mangeartede befolkninger af teknokratiske rege-
ringsledere, der har den hurtige og uligheds-dyrkende økonomiske vækst 
som deres eneste fokusområde.

Hvis de kulturradikale ideer om et grænsefrit Europa skulle realiseres med 
føderalismen som udgangspunkt skulle alle europæiske befolkninger konver-
teres til kulturradikalismen. Selv den fattige bjergbonde i Pyrenæerne eller 
Grækenland skal pludselig se det elitære lys fra de kulturradikale teoretikere.

Men de kulturradikale i EU forsøger ikke at konvertere folk til deres ideer. 
De ønsker at påtvinge dem disse ideer ved hjælp af et topstyret og antidemo-
kratisk politisk system.

EU er ikke en gang Europa. Der er enorme landområder og mange kulturer i 
Europa, som ikke er en del af EU.

EU kan aldrig blive et reelt europæisk samarbejde. EU’s samfundsmodel er i 
sig selv ekskluderende – nye medlemslande skal acceptere at blive domine-
ret af tyske interesser, og at blive reduceret til blot et marked for de stærke 
EU-landes handelsinteresser.

Det mest ekskluderende er dog det topstyrede politiske hierarki, der lovgiver 
henover hovedet på befolkningerne, ikke mindst ved at udelukke de natio-
nale parlamenter.

Hvis ikke et samarbejde mellem europæiske nationer med ambitioner om at 
blive europæisk, har sin centrale fokus på at beskytte Europa som det etniske 
og kulturelle kludetæppe det er, dør dette samarbejde, og Europa vil vende 
tilbage til nationernes selvbeskyttende egoisme. Der er desuden stor risiko 
for at dette sammenbrud fører til en nationalisme på et national-centrisk ni-
veau, som det oprindelige EF havde som sit formål at forhindre – som var 
årsagen til at EF opstod.

Skal vi beskytte Europa imod at vende tilbage til denne nationalistiske selv-
tilstrækkelighed er det netop disse mange etniske, nationale og kulturelle 
identiteter, vi skal beskytte og respektere. Det nytter ikke noget blot at skabe 
økonomisk vækst. Det er langt fra nok, at magtfulde personligheder holder 
skåltaler for hinanden, og klapper hinanden på skulderen med højtravende 
titler og vanvittigt opskruede lønninger. Det er de etniske identiteter i Europa 
vi skal have til at mødes i en fælles samarbejdsånd. Økonomiske særinteres-
ser vil aldrig kunne nå målet om en fælles europæisk identitet. Mennesker 
har brug for det nære, den historiske funderede identitet, når de skal møde 
andre kulturer med åbenhed og samarbejde.
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Det må da være selvindlysende, at skal så store samfundsomvæltende ideer 
som de kulturradikale principper om et samlet Europa, gennemføres på en 
konstruktiv måde, skal vi have sjælen med i det. Sjælen er i dette tilfælde 
Europas mangeartede, mange-kulturelle, mange-etniske befolkninger og na-
tioner. Men EU gennemtvinger blot forandringerne henover hovedet på disse 
befolkninger.

Det kan kun gå galt. Når det går galt ender det i en højreradikal modreaktion. 
Den er allerede i gang, i mange lande – selv Tyskland. 

Så EU’s projekt vil fejle – det ligger i selve projektets natur, fordi:

EU er anti-demokratisk. I EU styrer 4-5 personer (Det europæiske råd med 
lederne fra Tyskland, Frankrig og Italien samt et par topembedsmænd i spid-
sen af kommissionen og Det europæiske råd) retningslinierne for al lovgiv-
ning, mens en repræsentant for hvert land – EU-kommissionen - har eneret 
til at fremsætte lovforslag og desuden fungerer som en regering, der udøver 
lovgivning, og dømmer regelbrydere enorme bøder. En åbenlys forkastelse 
af principperne om tredeling af magten.

De nationale parlamenter er pillet helt ud af de politiske mellemregninger på 
alle de områder hvor EU lovgiver.

EU’s økonomiske politik har medført divergens frem for konvergens: 
medlemslandenes økonomier udvikler sig bort fra hinanden frem for imod 
hinanden – forskellighederne øges frem for at mindskes. Det er et faktum, 
at nogle få lande – primært Tyskland – har vækst, mens svage økonomier 
har oplevet stigende arbejdsløshed i et omfang, der nærmer sig en decideret 
recession.

Fastkurspolitikken i Euroen kombineret med de tyske konvergenskrav 
skaber store problemer.  
Denne kombination fastholder lande som Spanien, Grækenland og flere 
øst- og sydeuropæiske lande i en situation, hvor de ikke er i stand til at for-
bedre deres egne nationale økonomiske vilkår, mens især Tyskland høster 
frugterne af en samhandel, der udelukkende foregår på vilkår dikteret af de 
stærke økonomier i EU – igen primært Tyskland. Den smule fremgang, der 
har vist sig i 2017 og fremefter, eksisterer stort set kun i statistikkerne, ikke 
i borgernes dagligdag i betydende grad.

Med andre ord er EU en destruktiv faktor i Europas udvikling. EU er 
ikke ved at samle Europas befolkninger, tværtimod. EU er destabiliserende, 
EU er i gang med at drive en kile ned imellem Europas befolkninger, og EU 
er ved at ødelægge Europas økonomi.

I den tyskstyrede virkelighed i Eurozonen er fokus på dels at holde offent-
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lige udgifter og offentligt underskud inden for snævre grænser (de såkaldte 
konvergenskrav og stabilitetspagten), dels at sikre euroens troværdighed på 
de kapital-spekulative markeder. Fokus er ikke på hvordan en stimulering 
af den produktive del af økonomien kan igangsættes i lande, der lider af en 
recessiv økonomi. 

Samtidig er svage økonomier som den spanske og græske bundet til en stærk 
økonomi som den tyske, via Euroens fastkurs-vanvid. Disse svage økonomi-
er kan dermed ikke stimulere deres internationale konkurrenceevne, f.eks. 
ved at devaluere, endsige øge deres offentlige investeringer og dermed skabe 
arbejdspladser. For tænk sig hvis de gjorde: de kunne risikere at blive en 
konkurrent for Tyskland. Deres handlemuligheder og politisk-økonomiske 
frihed er parkeret i EU-toppens baglomme. Deres befolkninger lider af en 
høj arbejdsløshed – ikke mindst ungdomsarbejdsløshed. Fremtidens social-
klienter bliver skabt her.

Det er ikke kun EU’s  interne politik, der medfører at fodrer den høj-
re-nationale udvikling i Europa:

EU bidrager internationalt til den neo-liberale udbytning af landene i Afrika, 
og bidrager dermed til at skabe de samfundsforhold, der får mennesker til at 
forlade deres hjemland, fordi de ikke kan få en bare nogenlunde acceptabel 
tilværelse. EU’s politik bidrager dermed aktivt til at skabe den flygtninge-
strøm, der er et af hovedargumenterne for højre-nationalisterne.

EU’s økonomiske politik skaber økonomisk recession i de fleste af EU’s 
medlemslande, med en stigende social ulighed – den perfekte grobund for 
højre-nationale holdninger.

EU hylder den absolutte frie bevægelighed af arbejdskraft, uden begrænsninger. 
Det indebærer, at virksomheder får mulighed for at udbytte billig arbejdskraft 
og derved undergrave de arbejdsmarkedsforhold der findes i de enkelte lande.  
Det bidrager desuden til at skabe mangel på især kvalificeret arbejdskraft i 
visse medlemslande. Disse lande leverer arbejdskraft til stærke økonomier i 
EU, mens de selv mister denne arbejdskraft.

EU’s regler om asylbehandling indebærer, at det land en asylansøger kommer 
til først, skal behandle asylansøgningen og tildele asyl eller ej. Strømmen af 
flygtninge og indvandrere rammer de sydeuropæiske lande først – primært 
Grækenland, Italien, Malta og Spanien – lande som har dårligst mulighed for 
at håndtere flygtningestrømmen.

EU vil ensrette. EU vil skabe det føderale Europa, hvor landene følger de 
samme politiske regler, fastlagt af et antidemokratisk, topstyret politisk sy-
stem. Det er netop denne ensretning, som højrenationalismen er en reaktion 
imod. Højrenationalisme handler om andet end blot at være sig selv nok. 
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Højrenationalisme handler om national identitet og selvbestemmelse. Det 
handler om, at befolkningerne ikke vil acceptere at blive topstyret af et po-
litisk væsen, der ikke overholder selv de mest basale krav om demokrati, 
endsige national selvbestemmelse.

Skal vi bekæmpe højrenationalismen i Europa, bliver vi nødt til at opbygge 
et europæisk samarbejde, der respekterer demokrati og national selvbestem-
melse, og bygger på principper for en økonomisk politik, der har fokus på 
bekæmpelse og forebyggelse af arbejdsløshed.

EU’s politiske system.
EU’s lovgivningsstruktur består af 4 organisationer:

• Det Europæiske Råd (Det er ikke det samme som Europarådet).

• EU-Kommissionen.

• Ministerrådet = Rådet.

• EU-Parlamentet.

Den følgende beskrivelse af disse organisationer er taget fra denneto hjem-
meside med diverse linksa):

For hvert af disse organisationer kommenteres teksten fra hjemmesiden. 
Derefter præsenteres et alternativ lovgivningstruktur for et fremtidigt euro-
pæisk samarbejde, der bygger på national selvbestemmelse - den inter-par-
lamentariske model.

a  www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_da.htm og www.ec.europa.eu/atwork/
index_da.htm
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Det Europæiske Råd.

Citat 12:

Det Europæiske Råds møder er hovedsageligt topmøder, hvor EU’s stats- 
og regeringsledere mødes for at fastlægge de overordnede politiske priori-
teter og vigtigste initiativer. Der er typisk omkring 4 møder om året med en 
fast formand. Mere præcist består rådet af stats-og regeringslederne i alle 
EU-landene, Kommissionens formand og formanden for Det Europæiske 
Råd, som også er formand for møderne.

Det har to opgaver:

• at fastlægge EU’s overordnede politiske retning og prioriteter og 

• at håndtere komplekse eller følsomme spørgsmål, der ikke kan løses på 
et lavere niveau af det mellemstatslige samarbejde.1)

1) At acceptere at der emner, der er for komplekse og følsomme til fri de-
mokratisk debat på alle niveauer, er at acceptere antidemokrati. Medlem-
mer af rådet er ikke overmennesker - de er ligeså fejlbehæftede som alle os 
andre. De definerer disse komplekse emner som værende komplekse fordi 
rådet har sin egen skjulte dagsorden, ikke fordi disse emner rent faktisk er 
mere komplekse end andre politiske emner. Rådet ønsker ikke denne skjulte 
dagsorden og de udvalgte emner lagt frem og debatteret åbent. DET er klart 
antidemokratisk.

Essensen af dette råd er at kontrollere al overstatslig lovgivning i EU - 28 
statsledere og et par top embedsmænd i EU. De kan ikke blive mere isoleret 
fra demokratisk kritisk debat - hvilket er præcist hvad de ønsker. Reelt er 
det toplederne fra de to til tre dominerende lande + de to embedsmænd, der 
fastlægger retningslinierne for al EU-lovgivning. Et rent autokrati.
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EU-Kommissionen.

Citat 13: 

Kommissionen repræsenterer og varetager EU’s samlede interesser. Den 
fører tilsyn med og gennemfører EU’s politikker ved at:

• fremlægge forslag til ny lovgivning for Parlamentet og Rådet.

• forvalte EU’s budget og tildele støtte.

• håndhæve EU-lovgivning (sammen med Domstolen).

• repræsentere EU internationalt, f.eks. ved at forhandle aftaler mellem 
EU og andre lande.

Kommissionen har ”initiativretten” – dvs. den kan som den eneste forslå 
ny lovgivning til beskyttelse af EU’s og borgernes interesser. Det gør den 
udelukkende på områder, der ikke kan behandles effektivt på nationalt, 
regionalt eller lokalt plan (subsidiaritetsprincippet).

Som ”traktaternes vogter” holder Kommissionen øje med, at alle med-
lemslandene anvender EU-reglerne korrekt.

Hvis den mener, at en national regering ikke følger EU’s regler, sender den 
først et officielt brev, hvor den beder om, at der bliver rettet op på proble-
met. Som en sidste udvej indbringer Kommissionen sagen for Domstolen. 
Domstolen kan pålægge sanktioner, og dens afgørelser er bindende for 
EU’s medlemslande og institutioner.

I de fleste tilfælde fremsætter Kommissionen forslag for at opfylde sine for-
pligtelser i henhold til EU-traktaterne, eller fordi en anden EU-institution, 
et land eller stakeholdere har anmodet Kommissionen om at handle. Fra 
april 2012 kan EU’s borgere også opfordre Kommissionen til at foreslå 
nye love (det europæiske borgerinitiativ). (stakeholdere = lobbyister, min 
kommentar).

Kommissionen er uafhængig - påstår den selv. Ja, uafhængig af enhver de-
mokratisk kontrol.

Kommissionen består af medlemmer udnævnt af hver regering - i praksis af 
statslederen.

Men kommissionen er IKKE politisk uafhængig, heller ikke af den regering, 
der har udnævnt medlemmerne. Kommissionen er fjernstyret af det euro-
pæiske råd, og de retningslinier, der fastlægges her. Det er dette råd, dvs. 
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regeringsledere, der fastlægger hvilke emner, der er dækket af subsidiaritets-
princippet, og derfor skal styres overnationalt.

EU-Kommissionen er den eneste kilde til overstatslig lovgivning. Men den-
ne lovgivning bliver fjernstyret af statslederne og de to topembedsmænd i 
det europæiske råd – reelt af kun 4-5 personer. Kommissærerne er endda 
udnævnt af de nationale regeringer - dvs. reelt statslederen - og deres beslut-
ninger er samtidig fjernstyret af de samme statsledere. Al tredeling af magten 
– det mest centrale princip i et demokrati - er forsvundet. 

Kommissærerne er EU’s lovgivningsmæssige håndværkere og politiske po-
liti og domstol i ét. De kan gennemtvinge overstatslig lovgivning over for 
medlemslande, der ikke blot klapper hælene sammen. Folkevalgte i hvert 
land er koblet helt fra.

I kommissionen er både den lovgivende, udøvende og dømmende magt 
blandet sammen. F.eks. kan virksomheder, der ikke overholder den konkur-
rencelovgivning, som kommissionen selv har udformet og vedtaget, blive 
idømt milliard-bøder, af konkurrencekommissæren. Kommissionen må siges 
at være et meget magtfuldt organ. Det tager sig både af lovgivning, magtud-
øvelse baseret på denne lovgivning, og idømmelse af straf for overtrædelse 
af denne lovgivning.

Ethvert princip om tredeling af magten har EU’s vise fædre skrottet. De har 
gjort det med velberådet hu – fordi det var nødvendigt for at deres føderale 
mål kan blive realiseret, uden at blive hindret af noget så irriterende, besvær-
ligt og tidsrøvende som demokrati og folkelig indflydelse fra de befolknin-
ger, der skal leve med lovgivningen.

EU parlamentet kan bede kommissionen om at lovgive inden for et bestemt 
område men kan ikke gennemtvinge det. Parlamentet kan lægge hindringer i 
vejen for lovforslag fremsat af kommissionen, men det er også alt.

Dem, der skal leve med den overstatslige lovgivning - befolkningen og de 
nationale parlamenter - er blevet helt fjernet fra denne lovgivningsmaskine.
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Rådet = Ministerrådet.

Citat 14:

Rådets opgaver er: 

• Vedtagelse af EU-lovgivning.

• Samordning af medlemslandenes overordnede økonomiske politikker.

• Underskrivelse af aftaler mellem EU og andre lande.

• Godkendelse af EU’s årlige budget.

• Udvikling af EU’s udenrigs- og forsvarspolitik.

• Koordinering af samarbejdet mellem medlemslandenes domstole og 
politi.

• Vedtagelse af EU-lovgivning

Ministerrådet og EU-parlamentet er fælles om at vedtage lovgivning, men 
EU-parlamenter deltager kun på visse lovgivningsområder, fastlagt i Lissa-
bontraktaten.

Ifølge de oprindelige principper for tredeling af magten deltager ministre 
ikke i vedtagelsen af lovgivningen, men udelukkende i udøvelse af dens de-
taljer. Så det faktum, at ministre spiller en central rolle i lovgivningsarbejdet 
i EU er endnu et af flere tilfælde hvor EU forkaster de basale demokratiske 
spilleregler.

EU-parlamentet.

Citat 15:

Har tre hovedopgaver:

at drøfte og vedtage EU’s love sammen med Rådet (=Ministerrådet, min 
kommentar)

at kontrollere de andre EU-institutioner, særlig Kommissionen, for at sik-
re, at de er demokratiske

at drøfte og vedtage EU’s budget sammen med Rådet.

På mange områder, såsom forbrugerbeskyttelse og miljø, arbejder Parlamen-
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tet sammen med Ministerrådet for at blive enige om indholdet af EU-love og 
officielt vedtage dem. Denne proces kaldes ”den almindelige beslutnings-
procedure” (tidligere ”den fælles beslutningsprocedure”). Den almindelige 
beslutningsprocedure står overfor Consultationsproceduren, der fastlægger 
de områder hvor parlamentet kun har rådgivende indflydelse.

Med Lissabontraktaten er antallet af politikområder, der hører under den nye 
almindelige beslutningsprocedure, steget, hvilket giver Parlamentet større 
indflydelse på lovenes indhold inden for områder som landbrug, energipoli-
tik, indvandring og EU-midler.

Endvidere kræves Parlamentets samtykke til andre vigtige beslutninger, 
f.eks. om optagelse af nye lande i EU.

Det største problem for parlamentet er, at det ikke er en selvstændig lovgi-
vende magt. Det kan vedtage forslag der kommer fra kommissionen, ikke 
fremsætte egne forslag.

Et andet af EU-parlamentets store problemer er, at det kun i meget begrænset 
omfang repræsenterer variationen af politiske holdninger i de vælgerbefolk-
ninger, der vælger medlemmerne. F.eks. har Danmark 13 medlemmer. Med 
en vælger befolkning på ca. 4,1 mio. skal hvert medlem repræsentere ca. 
315.000 vælgere.

Det skal sammenlignes med folketinget, der har 175 medlemmer valgt i Dan-
mark (plus 4 fra Grønland og Færøerne), dvs. ca. 23.000 vælgere pr. parla-
mentariker.

EU-parlamentets legitimitet som demokratisk institution kommer ikke blot 
tilnærmelsesvis i nærheden af folketingets.

EU er et autokrati med lederne fra de 2-3 største lande i toppen af pyramiden, 
samt 2 embedsmænd. EU har skabt en struktur, der udadtil kaldes et demo-
krati, men reelt er fjernstyret af disse 4-5 personer. Ganske vist er der det 
folkevalgte EU-parlament. Men det er kun parade-parlamentarisme. Dette 
parlament kan få lov at vedtage lovgivning, der er dikteret af en EU-kommis-
sion, der igen er styret af de førnævnte regeringsledere. Parlamentet kan ikke 
selv fremsætte lovforslag, og det kan ikke selvstændigt ændre lovforslag, 
uden at spørge kommissionen og dermed de nævnte topregeringslederne om 
lov først.

Dermed er det ikke er parlament – det er et folkevalgt gummistempel, der 
blot skal give EU et svagt skin af demokrati, så de to-tre regeringsledere kan 
fortsætte med at diktere lovgivning henover hovedet på befolkningerne og 
de nationale parlamenter.
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Figur 14 og 15: En grafisk fremstilling af EU’s 
struktur:
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Udnævnt af regeringer

Statsledere + to embedsmænd

Figur 14: EU’s politiske struktur, samt veje til magt.
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Statsledere + to embedsmænd

Figur 15: Lovgivningsprocessen i EU. Hvordan en lov bliver 
til, fra ide til realitet.
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Men EU er et dysfunktionelt autokrati. Det kan lovgive hen over hovederne 
på de nationale parlamenter, men de nationale parlamenter eksisterer stadig, 
og er IKKE uafhængige af deres egen vælgerbefolkning. Så to lovgivnings-
maskiner fungerer parallelt, men uafhængigt af hinanden – det kan kun blive 
noget rod.

Man kunne tage det føderale synspunkt: afskaf nationalstaternes politiske 
selvstændighed. Men det har kun én effekt – konflikt. Det ved EU’s topfolk 
godt, men ikke desto mindre fortsætter de af den føderale linie, selvom flere 
af Europas økonomier er i recession fremkaldt af EU’s økonomiske sparepo-
litik og selvom højrenationalismen er i fremmarch.

Alle advarselslamper blinker, men den føderale sandhed er nu engang sand-
hed uanset virkeligheden!

Et alternativ – inter-parlamentarisk al-
liance.
Princippet er simpelt: frem for at lade regeringslederne topstyre samarbejdet, 
er det befolkningernes repræsentanter, der skal samarbejde direkte. Disse 
repræsentanter er selvfølgelig de nationale parlamentarikere.

Den logiske konsekvens er følgende:

Både kommissionen og det europæiske råd fjernes fuldstændigt. Disse to institu-
tioner har ingen eksistensberettigelse. Formålet med dem er af-demokratisering. 
Der er ingen grund til at have en institution som det europæiske 
råd til at topstyre retningslinierne for den fælleseuropæiske lovgiv-
ning. Kommissionens opgaver i forbindelse med udøvelse af ek-
sisterende lovgivning overføres til EU-parlamentet, der kan ned-
sætte sine egne faste arbejdsgrupper, med skiftende medlemskab. 
Fjernelse af disse to EU-institutioner vil fjerne EU’s topstyring – kappe ho-
vedet af hierarkiet, om man så må sige.

Ministerrådet mister sin ret til at deltage i vedtagelse af lovgivning. Mini-
sterrådet skal primært være en institution for samarbejde mellem nationale 
ministre om implementering af overstatslig lovgivning. Rådet tildeles dog 
også retten til at fremsætte og deltage i analyse af lovforslag.

EU parlamentet bør omstruktureres så det kommer til at bestå dels af med-
lemmer valgt ved direkte nationale valg, som vi kender det i dag, og dels af 
medlemmer fra de nationale parlamenter, udnævnt af de nationale parlamen-
ter, for f.eks. 2 år ad gangen.

Retten til at vedtage lovgivning – også den, der skal gælde overstatsligt - flyt-
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tes tilbage til de nationale parlamenter. Det er nødvendigt:

• dels for at sikre, at graden af overstatslighed kontrolleres af medlemssta-
ternes vælgere, ikke af den overstatslige myndighed selv.

• dels for at sikre at al lovgivning, der gælder i ethvert land er vedtaget af et 
demokrati, der reelt repræsenterer variationen i befolkningen.

Hvis et forslag fra EU-parlamentet forkastes af et nationalt parlament i en 
medlemsstat, sendes ændringsforslag til EU-parlamentet for en ny omgang 
analyse og tilpasning.

Medlemslande skal have muligheden for at tilpasse fælles-national lovgiv-
ning, så den passer bedre til den nationale virkelighed. Det faktum, at repræ-
sentanter for alle de nationale parlamenter deltager i forarbejdet af lovforsla-
get vil sandsynligvis medføre at dette vil være undtagelsen frem for reglen.

Retten til at fremsætte forslag til overstatslige love tildeles ministerrådet, 
EU-parlamentarikere og nationale parlamentarikere. Der er ingen fornuft i at 
monopolisere denne ret som det er tilfældet i det nuværende EU.

EU-parlamentet skal selvfølgelig have friheden til at konstituere sig selv:

• Nedsætte udvalg til at forfatte og analysere lovforslag og til at samarbej-
de med ministerrådet og nationale parlamentsudvalg om denne analyse

• Nedsætte diverse arbejdsgrupper, f.eks. også en arbejdsgruppe med nogle 
af de arbejdsopgaver, som kommissionen i dag har, f.eks. at overvåge 
at overnational lovgivning overholdes af medlemsstaterne og virksom-
heder

• samt at gribe ind hvis dette ikke er tilfældet, dog mere med konstruktiv 
kritik end med pisk.

EU-domstolen fjernes. Tvister mellem medlemslandelande skal klares poli-
tisk. Det dur ikke, at et land bliver banket på plads med jura. Jura kan ikke 
bruges til at løse politiske uenigheder.
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Figur 16: den politiske struktur i den inter-parlamentære mo-
del, samt veje til magt.
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Figur 17: Lovgivningsprocessen i den inter-parlamentariske 
model.

Figur 16 og 17: Den interparlamentariske model vist gra-
fisk:



144

EU’s recessionsskabende økonomiske 
politik.
Det følgende citat giver essensens af en makroøkonoms vurdering af den 
økonomiske politik i EU:a)

Citat 16, Joseph Stiglitz - Se appendix 2

Euroen er måske på vej imod endnu en krise. I Italien, Eurozonens tredje 
største økonomi, er der valgt hvad der bedst kan beskrives som en euro-
skeptisk regering. Det bør ikke overraske nogen. Modreaktionen i Italien 
er endnu en forudsigelig (og forudsagt) episode i den lange saga om et 
dårligt designet valuta arrangement, hvor den dominerende magt, Tysk-
land, hæmmer nødvendige reformer og insisterer på politikker, som for-
værrer de indbyggede problemer, med en retorik, der lader til at være de-
signet til at antænde følelser.

Italien har haft dårlige resultater siden euroen blev indført. Dets inflati-
onsjusterede BNP i 2016 var det samme som i 2001. Men Eurozonen som 
helhed har heller ikke præsteret særligt godt. Fra 2008 til 2016, steg den 
inflationsjusterede BNP med kun 3%. I 2000, året efter euroens opstart, 
var USA’s økonomi kun 13% større end eurozonens; i 2006 var den 26% 
større. Efter en inflationsjusteret vækst på omkring 2,4% i 2017 – ikke 
tilstrækkelig til at reparere problemer skabt af et årti med sygdom – er 
eurozonen på vej til at fejle igen.

Hvis et land har det dårligt, bebrejd landet. Hvis mange lande har det 
dårligt, bebrejd systemet. Som jeg skrev i min bog16), er euroen et system, 
der er designet til at fejle. Den fjernede regeringers vigtigste justeringsme-
kanismer (rente og valutakurs); og, snarere end at oprette institutioner til 
at hjælpe lande med at håndtere forskellige problemer de måtte blive ramt 
af, påtvinger euroen landene nye forsnævrende regler – ofte baseret på mi-
skrediteret økonomi og politiske teorier – omfattende offentlig underskud, 
gæld og strukturel politik.

Der var meningen med euroen, at den skulle medføre delt velstand, som 
kunne fremme solidaritet og fremme målet om europæisk integration. Re-
elt har den medført det stik modsatte, en lavere vækst og tydelige tegn på 
folkelig utilfredshed.

a) https:/ /www.project-syndicate.org/commentary/next-euro-crisis-i taly-by-jo-
seph-e--stiglitz-2018-06?utm_source=Project+Syndicate+Newsletter&utm_cam-
paign=e4e588b06f-sunday_newsletter_17_6_2018&utm_medium=email&utm_term=0_
73bad5b7d8-e4e588b06f-105023937
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EU’s økonomiske politik kan sammenfattes i 3 overskrifter:

• Fastkurspolitik.

• Inflationsstyring.

• Offentlig sparsommelighed.

Disse tre hovedkrav er primært fastlagt af Tyskland. Det er Tyskland, der 
betaler for at holde Euro’en oven vande, så de stiller krav, der primært er til 
fordel for Tyskland selv.

Alle andre lande i EU skal helst føre den samme økonomiske og finanspo-
litik, som Tyskland, uanset om denne politik passer til den virkelighed som 
hvert land oplever. Den passer selvfølgelig primært til den tyske virkelighed.

Politikken er defineret ved hjælp af tre ”søjler”: Euro’en, konvergenskravene 
og stabilitets- og vækstpagten

1. Fælles valuta og dermed en fastkurspolitik

Fastkurspolitikken er Euro’en. Når lande har samme valuta er deres økono-
mier låst fast til den valutakurs, som den stærkeste – den tyske - økonomi 
definerer. Men styrken for den fælles valuta på de internationale valutamar-
keder er ikke kun afhængig af Tysklands konkurrenceevne. Den er også af-
hængig af konkurrenceevnen for de svagere økonomier, der deltager i Euro-
en. De trækker den samlede konkurrenceevne ned.

Tyskland bestemmer gildet. Tyskland er fokuseret på at holde sig egen kon-
kurrenceevne højt, og fører en politik, som sikrer dette. Euro’ens fædre går 
så ud fra, at blot alle deltagende lande fører den samme politik som tyskerne, 
vil euroens monetære stabilitet være sikret.

Men den virkelighed eksisterer ikke. Da Euroen blev indført blev der bevidst 
”glemt” en vigtig detalje – at en valutas konkurrenceevne og dens stabilitet 
afhænger af alle de faktorer, der påvirker et samfunds økonomiske tilstand, 
ikke mindst de sociale og de arbejdsmarkedsmæssige forhold. Man ”glem-
te”, at en vigtig forudsætning for en valutas stabilitet er, at det geografiske 
område den skal dække, skal udgøre det, som økonomer kalder et stabilt 
valutaområde – ikke mindst at de sociale og arbejdsmarkedsmæssige forhold 
skal være nogenlunde sammenfaldende, og den førte økonomiske og finans-
politiske virkelighed er nogenlunde den samme.

Det er ikke tilfældet – tværtimod. Der er enorm forskel fra Tyskland til Græ-
kenland, til Spanien, til Rumænien osv. Europa udgør ikke et stabilt valuta-
område, og kommer næppe nogensinde til at gøre det. Forskellene er sim-
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pelthen for store.

Men det hensyn ”glemte” Euroens ”vismænd” at tage med i overvejelserne, 
selvom der var masser af advarsler, f.eks. fra den daværende danske natio-
nalbankdirektør, Erik Hoffmeyer, der deltog i den kommission, der desig-
nede ØMU’en, forløberen for Euroen. Hans og andre økonomers advarsler 
blev ignoreret.

Citat 17:

Erik Hoffmeyer:

Fra 2):

”»Det mest forstemmende er den store arbejdsløshed med meget ringe ud-
sigt til at kunne bekæmpe den, sådan som man er låst fast af euroen. Jeg 
kan ikke se, hvordan disse lande inden for en periode på 5-10 år overho-
vedet kan komme af sted med at få en lavere ledighed. Og det er en helt 
konkret bremse på deres mulighed for udvikling,« påpeger han.

Hoffmeyer sad med i den såkaldte Delors-komité, der i 1988-89 gjorde 
forarbejdet til EU’s Økonomiske og Monetære Union, der siden blev til den 
fælles mønt, euroen.

»Jeg var ivrig efter, at der skulle stå med meget fede bogstaver, at hvis man 
ikke overholdt reglerne, så ville det slå ud i arbejdsløshed, fordi man jo 
ikke havde muligheden for at devaluere.«

»Krisen har sin rod i, at konkurrenceevnen er svækket meget radikalt i de 
pågældende sydeuropæiske lande, og man har ikke rigtig noget middel 
til at gøre noget ved det. En stramningspolitik i form af en mærkbar re-
allønssænkning er der ikke folkelig forståelse for og derfor ikke basis for. 
Derfor synes jeg, man må sige, at projektet har været en fejltagelse,« siger 
Erik Hoffmeyer.

…..

»Hvis man indser, at man har begået en fejltagelse ved at invitere så mange 
lande ind i euroen uden at gøre det soleklart for dem, hvad betingelserne 
er, så skal man ikke gøre det vanskeligt for dem at træde ud. I stedet skulle 
de have en belønning. De skulle have, hvad man kunne kalde et gyldent 
håndtryk. Hvis de altså selv ønsker at forlade euroen – jeg mener ikke, man 
skal smide dem ud,« siger den tidligere nationalbankdirektør.”

Problemet med en fastkurspolitik er, at et land, der oplever en vis grad af 
recession, ikke kan forbedre sin konkurrenceevne ved hjælp af de gængse 
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makroøkonomiske værktøjer, ikke mindst devaluering. Landet er låst fast til 
den tyske økonomi, og Tyskland styrer økonomien i Euro-fællesskabet såle-
des at det primært er Tyskland der får handelsoverskuddet og andre fordele 
ved den fælles handel mellem landene.

Så der er næppe tale om en fejl ved samarbejdet. Der er tale om velberådet 
omtanke og planlægning fra tyskernes side – en pris for at det er tyskerne, 
der betaler Euro-gildet.

Læg mærke til, at bag alle disse overvejelser, er fokus lagt på den monetære 
stabilitet og valutamæssige konkurrenceevne på de internationale valutamar-
keder. Fokus er IKKE på at få skabt arbejdspladser, løse den sociale ulighed, 
eller bekæmpe den udbredte fattigdom, der findes i mange europæiske lande, 
især uden for byerne.

I sin bog ”Straight Talk on Trade”3) argumenterer Dani Rodrik overbevisende 
for, at nationalstaterne er en nødvendig forudsætning for et en stabil global 
økonomi. Variation i politiske løsningsmodeller er nødvendig for at sikre 
imod en situation hvor én løsningsmodel fejler. Der er simpelthen brug for 
kendte, afprøvede alternativer. Der findes ikke én facitlisteløsning til hvor-
dan en samfundsøkonomi bedst styres politisk, men det er det, der er grun-
dideen i den monetære union og Euroen - EU er netop på vej imod én stan-
dardløsning for alle – alle landenes samfundsøkonomiske æg skal tvinges 
ned i den samme kurv. 

Hvad nu hvis føderalisternes løsning fejler. Så vil alle medlemslande stå med 
et kæmpestort problem, som ikke kan løses før de traktater, der forhindrer 
selvstændige nationale løsninger, er fjernet.

Den er allerede fejlet: omfattende arbejdsløshed i mange EU-lande – især 
inden for Eurozonen - er ét bevis, Eurozonens langsomme fremgang ovenpå 
krisen i 2007/8 sammenlignet med f.eks. USA er et andet. Formålet med 
Tyskland konvergenskrav var at tvinge landenes økonomier til at blive mere 
ens – til at konvergere. Det modsatte er sket: Det går fint i Tyskland og en-
kelte andre europæiske lande, til en vis grad. Men i de fleste lande er de 
socioøkonomiske forhold – ikke mindst arbejdsløsheden – blevet forværret. 
Kun for nylig har der været en vis fremgang, men langsommere og senere 
end andre vestlige lande.

2. Inflationsstyring

Dette og det næste punkt hænger sammen med de konvergenskrav, som blev 
gennemtvunget af Tyskland under forhandlingerne om Euroen, som en betin-
gelse for at acceptere Euroen.

Disse krav blev senere fulgt op af yderligere krav i Stabilitets- og vækstpag-
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ten.

De tre regler, der har at gøre med prisstabilitet er:

• Forsimplet sagt må inflationen i hvert land ikke være højere end inflatio-
nen i de tre medlemslande, der har haft den mindste inflation, med mere 
end 1,5%-point.

• Stabil lang rente: den lange rente må ikke overstige renten i de tre med-
lemslande, der har haft lavest inflation med mere end 2%-point.

• Stabil valuta – ingen devalueringer inden for 2 år, for lande uden for 
Eurozonen, der ønsker at komme ind i kulden.

Inflation er ikke nødvendigvis et onde. Økonomisk vækst fremkaldt af en 
stigning i den samlede omsætning, og dermed efterspørgsel efter produkter, 
vil ofte medføre inflation indtil en ny makroøkonomisk balance mellem ud-
bud og efterspørgsel har indstillet sig.

Inflation skabt af øget indtjening ved valutaspekulation vil derimod true den 
monetære stabilitet. Denne type af inflation skal selvfølgelig reguleres.

Så ideen med at have en vis fokus på inflation er en god ide. Men hvis nu et 
land opnår en inflation, der bryder reglerne fordi landet har vækst, så vil det 
være i modstrid med reglerne. Et selvmodsigende princip.

Så er formålet med reglerne at holde medlemslandenes onkurrenceevne så 
lav, at de ikke kan true Tysklands konkurrenceevne? En grim tanke, men den 
er svær at komme uden om.

Makroøkonomer anbefaler, at der gennemføres tiltag til at hæve inflationen 
til omkring 2%. Tysk fokus på at forhindre inflation er uigennemtænkt, især 
i en situation hvor inflationen i længere tid har været tæt på 0.

3. Offentlig sparsommelighed

Reglerne på dette punkt er:

• Underskuddet på det offentlige budget må ikke overstige 3% af BNP, og 
statsgælden må højest være 60%.

• Medlemslandene har såkaldte sunde og holdbare offentlige finanser, hvil-
ket betyder, at de skal arbejde sig hen imod et offentligt budget i balance 
eller overskud.

Under depressionen i 1920- og 30’erne blev det klart bevist, at offentlige 
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investeringer er nødvendige for at sætte gang i en økonomi, der er fanget i 
recession. Den britiske økonom John Maynard Keynes rådgav den ameri-
kanske regering om, hvor dan den skulle agere politisk for at få bragt USA 
på fode igen: bekæmp arbejdsløshed med offentlige investeringer, så vil det 
offentlige budget komme i balance af sig selv.

I 2007/8 blev Europa og andre ramt en en økonomisk recession, der skabte 
høj og udbredt arbejdsløshed i de fleste lande i EU, primært de syd- og øst 
europæiske. I EU er der en økonomisk politik, der bevidst er indrettet således 
at landenes evne til at genopbygge deres økonomi ligger i EU’s baglomme. 
Hvert land i Eurozonen mangler retten til at føre en politik, der er tilpasset 
de reelle socio-økonomiske forhold i hvert land. De mangler retten til en 
selvstændig rentepolitik og til at devaluere deres egen valuta - de har ikke 
deres egen valuta. Muligheden for at anvende offentlige investeringer til at 
stimulere værksten er også fjernet.

Det medføre at arbejdsløsheden i mange lande fortsatte med at stige selv fter 
at krisen var kommet under kontrol i andre lande. Først indenfor de sidste få 
år efter 2015/16 er der sket et fald i arbejdsløsheds-statistikkerne.

Så Tyskland har de svagere økonomier fastholdt i et stramt kvælertag. De 
svagere økonomier i EU er dermed dømt til blot at levere handelsoverskud 
og kvalificeret arbejdskraft (via den frie bevægelighed) til de stærke økono-
mier i EU, primært Tyskland.

Jo tættere EU kommer det ultimative føderale ideal, jo værre bliver ulighe-
den mellem de stærke og de svage økonomier i EU.

Det føderale ideal er i sig selv vanvittigt. For at gennemføre det skal EU styre 
alle aspekter af alle landes politik på områder, der kunne tænkes at påvirke 
den monetære og budgetmæssige stabilitet – det vil i korthed sige alle po-
litiske områder. Det er dette ideal, som den politiske union – det store dyr i 
EU’s interne åbenbaring, og fremtidige mål – indebærer. Landenes politiske 
selvstændighed skal fjernes fuldstændig.

Dette ville medføre at en politik der måske nok vil kunne fungere fint i Tysk-
land – og det vil være Tyskland, der bestemmer – også pr. definition vil skul-
le fungere ligeså godt i f.eks. Rumænien. Hvis virkeligheden viser sig ikke 
at være i overensstemmelse med den føderale trosbekendelse, er det bare 
ærgerligt – det er stadig Tyskland, der bestemmer.

EU kan ikke blive et ensartet valutaområde blot ved at gennemføre en ens-
rettende politik. Det vil uundgåeligt vise sig, at den valgte ensretning måske 
fungerer konstruktivt i Tyskland, mens den i de fleste andre lande vil fungere 
mere eller mindre destruktivt – simpelthen fordi virkeligheden i disse lande 
ikke er i overensstemmelse med de forudsætninger, der ligger til grund for 
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lovgivningen.

EU er med andre ord ikke en garant for et Europa i balance. EU er garant 
for konstant tilbagevendende kriser, og for en stigende ulighed, både mellem 
nationerne i EU og især nationalt mellem befolkningsgrupper. EU er en ga-
rant for at fremelske højre-nationale oprør i medlemslande. Det er allerede 
startet.

Så det er på tide at slippe af med EU som vi kender det.

Omlægning til et demokratisk Europæ-
isk samarbejde.
Det store flertal af EU-modstandere foreslår et nationernes Europa som al-
ternativet til EU – at ethvert formaliseret lovgivningssamarbejde fjernes, og 
Europa blot bliver en række lande, der snakker sammen og handler med 
hinanden, men uden formaliserede samarbejdsorganer.

Modellen føles umiddelbart tillokkende – at tiden blot skrues tilbage til før 
EF, dvs. 1957, hvor Rom-traktaten blev underskrevet af Frankrig, Tyskland, 
Belgien, Holland, Luxembourg og Italien.

Allerede nu ser man klare og stærke tendenser i retning af højre-radikalise-
ring. Denne øgede fokus på det nationale er EU selv skyld i. Det er EU, der 
har skabt de mange tilfælde af økonomisk recession, stigende arbejdsløshed 
med ofte store regionale forskelle, og dermed en stigende fattigdom, og en 
følelse af, at EU i hvert fald ikke er til for landenes befolkninger, men er et 
projekt, der er til fordel for transnationale virksomheder, politikerne i EU og 
i toppen af de nationale kransekager, EU’s ansatte, samt eliten i hvert land. 

Selv i Tyskland, der på papiret har de største fordele af samarbejdet med 
markante og konstante overskud på samhandelen med de andre lande, er der 
stigende ulighed og social nød, med store regionale forskelle. Det danner 
grobund for de højreradikales fremgang, i Tysklands tilfælde AfD. De ønsker 
blandt andet at Tyskland forlader Euro-samarbejdet. Hvis det eneste land, 
der har styrken til at understøtte Euro’en, forlader dette samarbejde, vil hele 
korthuset falde sammen. Det vil ramme de svageste hårdest.

Frankrig – EU’s andet store og på papiret stærke land – lider under de samme 
problemer. Også her er nationalismen stærk med krav om helt at forlade EU.

Mange lande – Grækenland og Spanien er de tydeligste eksempler – har 
samme symptomer, blot forstørret endnu mere. I Catalonien – Spaniens ri-
geste provins – har store dele af befolkningen fået nok. I Grækenland og de 
fleste øst- og sydeuropæiske lande har der været oprørsstemning længe. Selv 
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i Belgien og Holland – de mest EU-trofaste – stiger modstanden. Østrig og 
Italien har begge fået en decideret EU-skeptisk regering.

Hvis først England, så måske Frankrig, eller Italien – det ene land efter det 
andet – forlader EU, risikerer vi at stå i en situation, hvor de lande, primært i 
Syd- og Østeuropa, der har fået ødelagt deres økonomi af EU’s snæversyne-
de politik, vil stå i en meget vanskelig situation, når ethvert formaliseret han-
delssamarbejde forsvinder, og Euro’en måske ovenikøbet falder sammen, 
hvis Tyskland eller Frankrig forlader den. Det kan blive overordentlig svært 
– og en meget langvarig proces - for landene at genvinde en vis økonomisk 
styrke, så den store arbejdsløshed og sociale nød, som den tyskstyrede øko-
nomiske politik har fremkaldt, kan blive løst.

Hvis EU falder sammen vil hvert land være ene om genopbygningen. Det 
kommer til at gøre ondt. Den perfekte grobund for en højre-national funda-
mentalisme, med indlysende pendanter til mellemkrigstiden. Der kom fa-
scismen til magten i Tyskland, da det tyske folk efter 1. verdenskrig blev 
presset ned i mudderet af det internationale samfund, som hævn for denne 
krig.

De økonomisk svage lande, der vælger at forlade EU enkeltvis vil også stå 
overfor alvorlige problemer, især hvis de står alene med løsningen af proble-
merne. Selv et stærkt land som England får det svært efter Brexit.

EU er designet til at skabe gensidig afhængighed – det er et faktum, vi ikke 
kan komme udenom. Derfor er hverken den gradvise ”et-land-ad-gangen”- 
eller ”det-hele-på-en-gang”-metode attraktive. Landene i EU bliver nødt til 
at hjælpe hinanden ud af den spændetrøje, som primært Tyskland har om-
dannet EU til.

Den kan meget vel blive nødvendigt med omfattende Marshall-lignende 
hjælp til disse lande. Hvis det skal ske er det bedre at beholde et vist forma-
liseret samarbejde og gradvist afmontere EU’s topstyring. 

Det vil være en kæmpefordel, hvis EU ikke blot faldt fra hinanden som blade 
i efterårsskoven: hvis landene kunne blive enige om gradvist at ombygge EU 
indefra, så intet medlemsland tvinges endnu længere ud i en recession, end 
den det allerede befinder sig i. Men det forudsætter et stort folkeligt pres. De 
politikere, der står i spidsen for EU, vil ikke kunne bidrage konstruktivt til en 
opbygning af et europæiske samarbejde, der aktivt skrotter det meste af det, 
disse politikere har arbejdet for.
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Fokusområder for det nye Europæiske sam-
arbejde
Den alternative model for et nyt europæiske samarbejde bygger på den in-
ter-parlamentariske alliance-model, hvor det er landenes parlamenter, der 
samarbejde via et fælles parlament. Den model blev skitseret tidligere.

Der bør være følgende fokusområder for denne nye alliance mellem Europas 
nationer:

1) Demokrati og Europas forskellighed:

Det bliver forhåbentlig muligt at få alle Europas nationer med i dette re-
gionale samarbejde – fra Grønland til Malta, fra Irland til Ural og Portu-
gal til Bosporus. Fokus skal være på at kortlægge og fremelske de man-
ge europæiske forskelligheder, samt ikke mindst at inddrage alle landene 
og deres regioner i det inter-parlamentære samarbejde i gensidig respekt. 
Der vil være nationer med alvorlige problemer i forhold til at overholde ba-
sale demokratiske spilleregler. Men mon ikke det gradvist vil ændres når 
disse lande inddrages i et demokratisk fællesskab og oplever hvor konstruk-
tivt og økonomisk genopbyggende demokrati virker, når blot det praktiseres 
efter de rette spilleregler.

2) Handel:

Handelssamarbejdet i denne fornyede udgave af det europæisk samar-
bejde vil i høj grad ligne EFTAa) (European Free Trade Association) – et 
mellemstatsligt frihandelssamarbejde uden protektionistiske tenden-
ser, med Island, Norge, Schweiz og Liechtenstein som medlemmer.  
EFTA har handelsaftaler med EU, Canada, flere mellem- og sydamerikanske lan-
de, flere mellemøstlige og afrikanske lande, samt flere asiatiske lande. Desuden 
er der forhandlinger i gang med f.eks. Rusland, Indien, Indonesien, Thailand m.fl. 
Det er den model for handelssamarbejde det fremtidige europæiske samar-
bejde bør følge, både internt mellem medlemslandene og eksternt til lande i 
hele verden.

EFTA kunne være en mellemstation for lande, der ønsker at forlade EU, men 
stadig med muligheden for Marshall lignende hjælp om nødvendigt.

3) Grænseoverskridende problemer:

Fælles lovgivning til løsning af grænseoverskridende problemer. Her blot 
nogle eksempler: 

• Løsning af grænseoverskridende miljøproblemer. Der er rigeligt at tage 
a)  http://www.efta.int
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fat på.

• Løsning af indvandring- og flygtningespørgsmål – ikke overnational de-
taljestyring, blot samarbejde.

• Samarbejde om åbning af uddannelsesområdet, så borgere kan uddanne 
sig i andre lande.

• Samarbejde om åbning af arbejdsmarkeder, så borgere kan arbejde i an-
dre lande.

• Kriminalitetsbekæmpelse. Det mest operationelle er, at den politiske 
styring af Europol der kendetegner det nuværende samarbejde, fjernes 
og samarbejdet lægges ind under Interpol, som en europæisk gren. Så 
mange lande i Europa som muligt skal have adgang til at søge i de fælles 
databaser. Det giver ingen mening at holde lande ude blot fordi de ikke 
overholder en række irrelevante politisk definerede regler. Europol som 
det kendes i dag bekæmper kriminalitetsbekæmpelse med deres politisk 
motiverede lukkethed.

6) Valutasamarbejde:

Hele EU’s monetære samarbejde med fastkurspolitikken og de tyske konver-
genskrav gik ud på at gøre det nemmere at handle indbyrdes. 

Hvis man undgik at landenes valutakurser varierede for meget, ville det gøre 
det nemmere og sikrere at gennemføre handel indbyrdes.

Euroen og andre de aspekter af den monetære union gik langt ud over hvad, 
der var fornuftigt. Men princippet er ikke forkert.

Forløberen for EU’s monetære union var European Monetary System (EMS), 
hvor princippet var at variationen af landenes valutakurser skulle holdes in-
den for et vist niveau. I 1999 blev EMS II introduceret. Her var den tilladte 
variation 15%.

Det er værd at overveje om dette princip kan overføres til det nye europæiske 
samarbejde.

Samarbejdet skal IKKE omfatte krav til størrelsen af underskud på offentlige 
budgetter eller betalingsbalance. Anvisningen om at holde valutakursernes 
variation inden for det bånd, der er blevet enighed om, skal være den eneste 
regel, og hjælp til genopbygning af økonomien skal være eneste konsekvens, 
hvis et medlemsland får problemer med at overholde denne regel.
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7) Udenrigspolitisk samarbejde: 

Ministerrådet og EU-parlamentet nedsætter en fælles samarbejdsgruppe be-
stående af medlemslandenes udenrigsministre og udvalgte parlamentsmed-
lemmer, der samarbejder om at skabe en fælles europæisk udenrigspolitik på 
alle de områder, hvor det giver mening. Det betyder ikke, at medlemslandene 
ikke må have deres egen udenrigspolitik, blot at det europæiske samarbejde 
bestræber sig på at have en fælles holdning til udvalgte betydningsfulde emner. 
 EU-parlamentet kan udpege en udenrigstalsmand i f.eks. 4 år ad gangen. 
Han/hun bliver Europas ansigt i udenrigspolitiske sammenhænge, hvor med-
lemslandene kan blive enige om en fælles holdning.

Aspekter ved EU, der ikke skal videreføres
1) Åbne grænser:

Schengen-samarbejdet og de helt åbne grænser droppes. Befolkningerne øn-
sker det ikke. Hele EU’s grænsesamarbejde er et fejlskud.

Nye principper for hvordan personer kan få opholdstilladelse med eller uden 
retten til uddannelse og arbejde i et andet europæisk land må genopbygges 
forfra. Der er grund til at håbe, at landene vil være åbne for de kolossale 
muligheder, der ligger i udveksling af arbejdskraft, studerende osv., men det 
skal ske på de enkelte landes egne præmisser. Det skal ikke være regler, der 
bliver presset ned ovenfra, uden om de nationale parlamenter, og dermed 
befolkninger.

2) Dublin forordningen droppes: 

Dublinforordningen handler om asylpolitik. Det land der først registrerer en 
persons fingeraftryk er det land hvor personen skal søge asyl.

Reelt har det haft den virkning at flytte presset over på de lande, der modta-
ger flygtninge og indvandrere – typisk svage økonomier i syd - og dermed 
friholde stærkere økonomier.

Presset fra indvandring løses ved at bekæmpe årsagerne til at mennesker for-
lader deres hjemlande. Men det er en langsigtet politik, der først ville nå sin 
fulde effekt om adskillige år. Så landene i Europa må finde måder at samar-
bejde om at dele presset ud på flere. Den første forudsætning er en frigørelse 
af landene fra EU’s økonomiske politik, efterfulgt af en socio-økonomisk 
genopbygning, således at indvandring ikke vil blive opfattet som et pres på 
landenes sociale vilkår.

Hvordan et samarbejde om fordeling skal opbygges må fremtiden vise. Det 
er i hvert fald klart, at EU’s forsøg på at topstyre fordelingen ikke kan fun-
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gere konstruktivt.

3) Fri bevægelighed:

Arbejdskraftens ubegrænsede frie bevægelighed er primært til fordel for de 
lande, der lider af mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det er derimod til 
ulempe for de lande, der leverer arbejdskraften, og selv kan få problemer 
med at besætte ledige stillinger, og derved få deres vækstmuligheder hæm-
met. Der er næppe mange tyskere, der tager til Rumænien eller Grækenland 
for at arbejde.

Denne frie bevægelighed er endnu en faktor, der fører til øget ulighed mel-
lem landene, og dermed en øget divergens mellem de stærke og de svage 
økonomier. Tyskland og andre stærke økonomier udnytter blot de svage øko-
nomier som grundlag for deres egen vækst – for at løse deres egne problemer 
med arbejdskraftsmangel og for at opnå løntryk - men undergraver dermed 
de svage økonomiers muligheder for vækst. Det er rent arbejdskrafts-nasseri.

De lande, der lider af mangel på kvalificeret arbejdskraft, må løse proble-
met inden for egne rækker. Det kan gøres ved at investere offentlige midler 
massivt i en social genopretning af samfundet, så den samlede arbejdsstyrke 
kan blive øget, og lige så massivt i uddannelse, så arbejdsstyrken kan opkva-
lificeres.

Det er indlysende for ethvert logisk tænkende menneske, at en ubalance 
mellem udbuddet af arbejdspladser og udbuddet af kvalificeret arbejdskraft, 
løses ved at bekæmpe denne ubalance direkte. Den løses ikke ved sociale 
nedskæringer og offentlige besparelser, endsige ved at importere arbejdskraft 
fra en handelspartner. Så flytter man blot problemet fra ét land til et andet.

4) Føderal økonomisk politik:

I EU er ambitionen en komplet af-nationalisering af alle aspekter ved den 
økonomiske politik. 

Det føderale mål for EU er, at alle politikker der kan påvirke et lands øko-
nomi, skal styres centralt af nogle få personer i EU-eliten - af hensyn til 
Euroens styrke på de internationale valutamarkeder. Det vil reelt betyde alle 
politik-områder, fordi det offentlig budget i sig selv er en væsentlig faktor i 
den økonomiske politik.

Det princip er ikke blot uigennemførligt, og et kæmpestort demokratisk pro-
blem – magt-centralisering ført ud i dens fulde, vanvittige konsekvens.

Set fra et makroøkonomisk synspunkt er det vanvittigt. Der er brug for den 
forskellighed i politiske løsningsmodeller, som selvstændige nationalstater 
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er en garant for – en underskov af politiske løsningsmodeller til inspiration 
for lande, der får problemer med den politiske styring af økonomien, de selv 
har valgt.

5) International handel med indbyggede skævheder:

Væk med handelsaftaler designet til at reducere svagere handelspartnere til 
blot at være leverandører af handelsoverskud til de stærkere økonomier.

Princippet i frihandel skal være, at det er køberen der bestemmer hvilke va-
rer han vil købe og på hvilke betingelser – herunder miljøkrav. Hvis ikke 
sælgeren kan/vil opfylde disse krav må køberen finde en anden sælger og 
omvendt.

Opstår der tekniske handelshindringer, så må man enten lade være med at 
handle med den pågældende, eller forsøge at ændre tingenes tilstand med 
politiske midler. Det skal ikke kunne gennemtvinges med juridiske midler.

Frihandel bør selvfølgelig være målet, ikke kun internt i Europa, men mel-
lem alle lande i verden. Men det skal ikke ske med tvang. Det skal gen-
nemføres i respekt for landenes selvbestemmelse og i en situation hvor lige 
vilkår mellem handelspartnere er det bærende princip. Europa skal ikke være 
et handelsområde lukket af for omverdenen – især lande i Asien, Afrika og 
Sydamerika - med diverse tekniske handelshindringer, men med højt be-
sungne frihandelsaftaler med andre stærke økonomier. Alle eksterne handel-
spartnere skal behandles efter de samme principper om frihandel som gælder 
internt mellem Europas lande. 

Frihandlen skal desuden tage hensyn til lande, der har behov for at opbygge 
sin egen økonomiske styrke, før der åbner sin økonomi for eksterne handel-
spartnere.

Det formaliserede europæiske samarbejde skal handle om at løse de fælles-
europæiske, grænseoverskridende problemer, og intet andet. Det er befolk-
ningerne der, på demokratisk vis, skal bestemme hvilke problemer, der er 
grænseoverskridende nok, til at kræve en overnational lovgivning. Desuden 
skal hvert medlemsland kunne tilpasse de fælles løsninger til nationale hen-
syn.
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Omlægningen af EU til et tvær-nationalt 
samarbejde
EU’s topledere erkender, at der er stor folkelig modstand imod deres projekt. 
Der er dog intet, der tyder på at de erkender, at denne modstand kunne skyl-
des, at selve projektet er fejlbehæftet.

Problemet er, at topstyringen er total. Det nytter intet, at Østrigs eller Ru-
mæniens leder erkender, at fundamentet under EU-projektet vakler. Den er-
kendelse bliver nødt at brede sig til de få ledere, der reelt leder – den tyske 
og den franske leder, samt kommissionsformanden og formanden for det 
europæiske råd.

Men disse 4 personer lider desværre af en udpræget grad af virkeligheds-re-
sistens. De kan ikke se de mange mennesker, der lider af arbejdsløshed i 
Spanien, Grækenland, Frankrig, og de fleste andre EU-lande. De kan ikke se, 
at disse problemer er størst i landene i Euro-zonen.

De trækker i den grad i deres mentale håndbremse, hver gang internationalt 
anerkendte økonomer advarer om, at deres projekt er slået fejl – der er rige-
ligt med eksempler 16)10)11)2).

Føderalisternes sandhed er blevet religiøs. De tror på den hellige føderale 
sandhed, uanset hvor mange faktatjek, der undergraver deres evangelium. 
Alternative fakta er at foretrække, så deres magtposition kan sikres.

Det er ikke fra disse politikere forandring vil komme. Den første forudsæt-
ning for forandring er at slippe af med disse politikere på demokratisk vis. 
Det kræver mobiliseringen af et kæmpe folkeligt pres i alle EU-lande.

Den næste forudsætning er systemkritik. Fokus i EU-kritikken skal flyttes 
væk fra den overfladiske kritik – f.eks: Den folkelige modstand mod EU fo-
kuserer meget på flygtninge- og integrationspolitikken, hvor det store flertal 
af lande ikke ønsker deres arbejdsmarkeder presset af billig arbejdskraft, og 
deres i forvejen belastede socialsystem belastet endnu mere. 

Den kritik burde handle mere om systemkritiske emner som de åbne grænser, 
frie bevægelighed, og især EU’s økonomiske politik. Det er især sidstnævn-
te, der skaber de sociale problemer, der får lande til at lukke grænserne. Er 
man selv under pres på grund af høj arbejdsløshed og omfattende fattigdom, 
ønsker man ikke flere arbejdsløse samt store og dyre problemer med inte-
gration.

Men disse problemer løses ikke ved at lukke grænser. De løses ved at angri-
be den politik, der har skabt arbejdsløsheden og fattigdommen, og som har 
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undergravet landenes politiske selvstændighed. Det er systemkritik af EU det 
skal til, ikke blot symptomkritik. Det skal være afslørende kritik af Euroen, 
fastkurspolitikken og den monetære union samt Tysklands fokus på snæver 
styring af de offentlige budgetter, og ikke mindst kritik af hele den topstyrede 
antidemokratiske kultur, der hersker i EU. Det centrale problem er føderalis-
men – ideen om afnationalisering skal angribes fra alle sider.

Det fører videre til den næste forudsætning: folkelig bevidsthed om hvorfor 
EU er galt afmarcheret, og hvilke alternativer, der kunne tænkes. Denne bog 
leverer forslag til alternativer.

Først skal befolkningerne mobiliseres. Dernæst skal disse befolkninger mo-
bilisere politikere, der ønsker forandring. Kun derved kan der skabes det 
pres, der er nødvendig for et opgør med EU’s magtfuldkomne elite.

Omlægning af den økonomiske politik:
EU kan ikke blot forkastes! 19 ud af EU’s 28 lande er svinebundet til den 
tyske økonomi takket være Euroen. Disse 19 lande kan ikke bare få en ny va-
luta – denne på papiret simple handling vil have enorme konsekvenser både 
for de nationale økonomier, der vælger en anden valuta og for hele Europas 
økonomi. Læs blot op på historien om hvad der skete, da IMF, OECD og EU 
sparkede den græske regering og ikke mindst befolkning på plads, samt de 
overvejelser, der lå bag2).

Afskaffelsen af Euroen og monetære union bliver nødt til at ske gradvis.

Der er flere trin, der er værd at overveje:
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Trin 1: en omfattende justering af de meste negative sider ved denne mone-
tære union. Her et citat fra Paul Krugmana):

Citat 18: Se appendix 2

Det som alle disse økonomier var fælles om var, at ved at blive en del af 
eurozonen havde de spændt sig selv ind i en spændetrøje. Finlands øko-
nomi var i en meget alvorlig krise i slutning af 1980’erne – meget værre, i 
starten, end den er nu. Men Finland var i stand til at opnå en hurtig frem-
gang ved en markant devaluering af dens valuta, for derved at gøre eks-
porten mere konkurrencedygtig. Men denne gang havde den ikke en selv-
stændig valuta, der kunne devalueres. Det samme gælder for alle Europas 
andre lande med problemer.

Betyder det, at oprettelsen af Euroen var en fejltagelse? JA. Men det be-
tyder ikke at den skal elimineres da den nu eksisterer. Det vigtige er at få 
løsnet spændetrøjen. Det vil indebære indsatser på mange fronter, fra et 
samlet system for bank garantier til et tilbud om gældseftergivelse for lan-
de hvor gæld er problemet. Det vil også omfatte et mere favorabelt politisk 
miljø for lande, der forsøger at komme ud af problemer, ved at droppe 
overdreven offentlig sparepolitik og gøre alt det der er muligt for at hæve 
den grundlæggende inflationsrate – for tiden under 1 procent – til mindst 
det officielle mål på 2 procent.

Samt et citat af den tidligere danske Nationalbankdirektør, Erik Hoffmeyerb):

Citat 19:

Hvis man indser, at man har begået en fejltagelse ved at invitere så mange 
lande ind i euroen uden at gøre det soleklart for dem, hvad betingelserne 
er, så skal man ikke gøre det vanskeligt for dem at træde ud. I stedet skulle 
de have en belønning. De skulle have, hvad man kunne kalde et gyldent 
håndtryk. Hvis de altså selv ønsker at forlade euroen – jeg mener ikke, man 
skal smide dem ud,« siger den tidligere nationalbankdirektør.”

De faktorer, der strammer spændetrøjen skal identificeres og løsnes. Lande 
der har svært ved at leve med Euroen skal have aktiv, konstruktiv hjælp enten 
til at forlade den, eller blot til at genopbygge deres økonomi.

a https:/ /www.project-syndicate.org/commentary/next-euro-crisis-i taly-by-jo-
seph-e--stiglitz-2018-06?utm_source=Project+Syndicate+Newsletter&utm_cam-
paign=e4e588b06f-sunday_newsletter_17_6_2018&utm_medium=email&utm_term=0_
73bad5b7d8-e4e588b06f-105023937
b  http://www.information.dk/313459
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Trin 2: En gradvis afvikling af fastkurspolitikken. Joseph Stiglitz har anvist 
en mulighed, der i korthed går ud på at fastholde navnet Euro, men gradvis 
frigøre de enkelte økonomier fra den tyske. Han kalder det for den fleksible 
euro16).

I det nuværende EU har den græske euro selvfølgelig samme valutakurs som 
den tyske euro, i forhold til andre valutaer. At tilføje fleksibilitet er blot at 
tillade f.eks. den græske regering at devaluere sin euro i forhold til den tyske. 
Grækenland beholder Euro’en som navnet på sin valuta, men fastkurs-aspek-
tet fjernes. Det kan gøres gradvist. Problemet er ikke ordet Euro – det er 
fastkurspolitikken.

EMS2 (European Monetary System, udgave 2) er en række regler som lande 
i EU, men uden for Euroen, kan vælge at tilslutte sig. Det indebærer blandt 
andet at EMS’ens medlemslande holder deres kurs inden for et bånd på 15% 
i forhold til Euroen. Den samme regel kunne anvendes over for lande, der 
ønsker gradvist at opnå større finanspolitisk frihed. Man kunne starte med 
at tillade 5%, så 10% osv. Selvfølgelig skal lande, der har problemer med at 
overholde reglerne, have hjælp, frem for pisk. 

Når så målet på de 15 eller måske 20% er nået, kan valutaerne omdøbes. De 
finanspolitiske og -strukturelle omstillinger vil være tilendebragt. Så dette 
sidste trin vil blot kræve investering i indførelsen af et nyt navn til landets 
valuta, nye sedler og nye mønter.

At nå hertil vil sandsynligvis tage flere år for hvert land.

Det største problem ved denne omlægning er troværdigheden for disse va-
lutaer på de internationale valutamarkeder. Netop ved at hjælpe hinanden 
gensidigt, især ved beskyttelse mod spekulative angreb mod en valuta, samt 
hjælp til afvikling af gæld, kan disse problemer formindskes.

Der er eksempler på lande, der bruger samme navn på deres valutaer: ameri-
kanske dollars, australske dollars, singapore dollars, newzealandske dollars 
og canadiske dollars – alle med hver sit system af valutakurser i forhold til 
andre valutaer.

Omlægning af det politiske system.
Målet er:

• Fjernelse af Det europæiske råd og kommissionen.

• En indskrænkning af ministerrådets magt til kun at være udøvende samt 
ret til at fremsætte lovforslag
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• En omlægning af de nationale parlamenter, så det er muligt for nationale 
parlamentsmedlemmer at have et dobbelt mandat ved også at være med-
lem af EU-parlamentet med fuld tale- og stemmeret begge steder.

Det er en stor omlægning. Der er mange traktater - mange politikeres hjer-
teblod – der skal smides i verdenshistoriens store makulator. Der er andre 
traktater, der skal omskrives mere eller mindre fra bunden af.

Det er klogt at starte med at klargøre EU-parlamentet til at overtage rol-
len som EU’s centrale organ. Parlamentets arbejdsmåder skal forandres, når 
parlamentarikere fra de nationale parlamenter skal inddrages i arbejdet, og 
samtidig skal holde den løbende kontakt med de nationale parlamenter.

EU-Parlamentet skal desuden have retten til at fremsætte lovforslag og være 
væsentlige mere aktiv i det lovforberedende arbejde i snævert samarbejde 
med Ministerrådet og de nationale parlamenter, end det er tilfældet i det nu-
værende EU. 

Der skal nedsættes en del samarbejdsudvalg, f.eks. til analyse og udarbej-
delse af lovforslag. Der skal også opbygges et udvalg, der kan tage sig af 
kontakten til medlemslandene hvad angår overholdelse af de overnationale 
regler – en opgave, der vil ligne en af de opgaver, der for øjeblikket løses af 
kommissionen.

Der er en del omstrukturering af det administrative bagland, der skal fore-
tages. Det skal overvejes om ansættelsesforholdene for embedsmænd i både 
EU-parlamentet og i ministerrådet skal omstruktureres således at de er fælles 
for de to organer, og ansat af et fælles nyt organ, tilknyttet EU-parlamentet. 
Det skal være således at alle parlamentarikere og nationale ministre skal kun-
ne bestille opgaver løst af disse embedsmænd, men uden at kunne diktere 
hvordan embedsmændene løser opgaver. Det skal være embedsmændenes 
faglighed, der afgør hvordan en opgave løses.

Men sideløbende med, at det sker, skal det europæiske råd og kommissionen 
fjernes. Det klogeste her ville formodentligt være at gøre på en måde, der 
bedst kan sammenlignes med et plaster, der hives af. 

Mange af de ansatte embedsmænd i kommissionen kan overflyttes til før-
nævnte organ. 

Mange embedsmænd skal formodentlig fyres, uden enorme fratrædelses-
godtgørelser. Det skal ikke være skatteyderne, der betaler.

Retten til at vedtage lovforslag skal flyttes til de nationale parlamenter. Her 
kommer de nationale parlamentarikere med dobbelt-mandat til at spille en 
hovedrolle i forhold til kommunikationen mellem de nationale parlamenter 
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og det europæiske parlament.

Derudover er der selvfølgelig et omfattende oprydningsarbejde i forhold de 
mange traktatmæssige forpligtelser og samarbejdsaftaler med andre lande. 
Det meste skal omskrives eller kasseres.
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En Retsdemokratisk verden.
Det der betyder mest for et samfunds stabilitet og langtidsholdbarhed, dvs. 
dets styrke - er ikke militær muskelkraft, eller stigende BNP på steroider.

Det er samfundets socio-økonomiske struktur og sociale sammenhængs-
kraft, der har største betydning.

Den militære muskelkraft og evnen til økonomisk vækst har mest at gøre 
med de politiske lederes ego, og den økonomiske elites indtjeningsmulighe-
der. Det er meget kortsigtet - højst et par generationer. Der skal blot et par 
alvorlige kriser til, fremkaldt af den spekulative økonomi, så kan man starte 
forfra, især for den fattigste del af befolkningen

Hvis derimod samfundet hænger sammen socialt uden ekstreme uligheder, 
med en medlevende befolkning, der oplever at de bliver taget alvorlig, og 
bliver behandlet som ønskede og ligeværdige medborgere med reel politisk 
indflydelse, vil der være langt mindre tendens til alvorlige kriser, og sam-
fundet vil markant mere modstandsdygtig over de kriser, der faktisk opstår.

Det, der er brug er de retsdemokratiske principper.

De retsdemokratiske byggesten.
Retsdemokrati er en frugtbar kombination af:

John Maynard Keynes opgør med markedsfundamentalismen – den 
old-kapitalistiske påstand om, at blot mulighederne for investering bliver 
forbedret, vil enhver recession i økonomien blive løst og alle få del i rig-
dommene. Keynes påviste, at i tilfælde af ubalancer i økonomien er det 
ikke investeringer, der igen kan sætte gang i økonomien, men derimod 
menneskers forbrug af produkter – efterspørgsel er den styrende faktor. 
Er økonomien i en recession vil udvalgte offentlige investeringer være den 
eneste effektive medicin til at stoppe recessionen. Det er arbejdsløsheden, 
der skal bekæmpes – ikke offentlige budgetter.

Det fører til den simple sandhed, at det er medmenneskeligheden, der skal 
være i fokus: hvis alle medlemmer af et samfund får muligheden for at bi-
drage til samfundets økonomiske omsætning vil risikoen for at blive låst fast 
i en recession være væsentlig mindre. Med andre ord er mindst mulig øko-
nomisk ulighed en samfundsøkonomisk faktor af meget stor betydning for 
stabilitet og langtidsholdbarhed. Ulighed er derimod en vækstbegrænsende 
faktor.

Det generelle Henry George-princip om at jord og naturressourcer ikke 

apitel 8K
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skal være et handelsobjekt.

Hvis jord kan handles indebærer det, at nogle få kan monopolisere ind-
tjeningen fra udnyttelsen af jorden, og derved skabe formueophobnin-
ger ved spekulativ indtjening – arbejdsfrie fortjenester. Retten til at tje-
ne andre menneskers penge er hovedårsagen til den ekstreme ulighed.  
 Jorden skal derimod IKKE kunne handles – råderetten til jord skal 
lejes. Der skal betales en lejeafgift til fællesskabet for retten til at udnytte 
jord og ressourcer, en lejeafgift, der skal inddrage de samfundsskabte værdi-
er til fællesskabet, så alle kan få deres retfærdige andel, når fællesudgifterne 
er betalt. Skat på arbejdsindsats skal fjernes – skatten til inddragelse af jord-
rente skal være den eneste skat.

Inddragelsen af jordrente til den offentlige fælleskasse vil forhindre skæv-
vridende kapitalophobninger finansieret primært med jordrenteprovenu, i at 
vokse sig så store, at de kan skævvride økonomien. Den skævvridning opstår 
ved at skabe makroøkonomiske ubalancer mellem udbud og efterspørgsel 
på den ene side og reel markedsværdi på den anden, og skabes af spekulativ 
økonomi og arbejdsfrie fortjenester. 

Et eksempel på en sådan skævvridning kunne f.eks. være at få skabt kun-
stigt opskruede ejendomspriser og dermed en gældsbelastning hos private 
og virksomheder, som der ikke er dækning for i markedet og privat- og virk-
somhedsøkonomien. Der vil være langt mindre risiko for en sådan skævhed, 
hvis jordrenteprovenuet inddrages ved en beskatning af jordværdier.

Det vil tage vinden ud af sejlene på den faktor, der har hovedansvaret for de 
tilbagevendende økonomiske kriser: Den rent spekulative økonomi.

Det fører til den samme sandhed som før: Medmenneskeligheden skal være 
i fokus. Alle medlemmer i samfundet skal behandles ligeværdigt økonomisk 
set, ved at få deres retfærdige andel af det samfundsskabte udbytte, mens 
udbyttet af deres egen arbejdsindsats uindskrænket tilhører den enkelte.

Ulighed skal kun kunne opstå som et resultat af arbejdsindsats – et menne-
ske, der bidrager til samfundets omsætning ved en større indsats end andre 
kan opnå en større indtjening. 

Men ulighed vil ikke kunne opstå i kraft af arbejdsfrie fortjenester.

De oprindelige demokratiske spilleregler i en stærkt udvidet udgave. 

Det indebærer et opgør med et system, hvor partiledere spiller den altafgø-
rende rolle, og er i stand til at skævvride demokratiet til egen fordel, på en 
lang række måder.
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Medmenneskeligheden skal være i fokus: mennesker skal have li-
geret til indflydelse på den politiske styring af samfundet. 
Det handler ikke kun om krydset på papiret. Det handler om vælgernes ret 
til at styre ikke kun hvem der bliver valgt, men også retten til indflydelse på 
hvilke holdninger, der reelt bliver repræsenteret på stemmesedlen, og senere 
i parlamentet. Det handler om retten til at fravælge karrierepolitikere, der 
fastholder særinteresser, også når disse særinteresser medfører skævheder i 
samfundet.

Det handler om, at lovgivningsprocessen skal være åben, gennemskuelig og 
ærlig, så vælgerne kan se helt konkret, hvilke politikere, der rent faktisk ar-
bejder for de holdninger de blev valgt på.

Reparation af fundamentet.
Fundamentet under samfundsøkonomien – om den er neo-liberal, kapitali-
stisk, plan-socialistisk eller socialistisk – er årsagen til de fleste af de proble-
mer som politikere for øjeblikket bruger masser af tid på.

Det er nødvendigt at forstå hvorfor der med 10-20 års mellemrum (ind imel-
lem kortere) optræder økonomiske kriser, der medfører ubalancer mellem 
forskellige tandhjul i det makroøkonomiske maskineri.

Det er nødvendigt at forstå hvorfor mennesker bliver marginaliseret i forhold 
til det samfund de burde være en del af - hvorfor mennesker presses ned på 
samfundets sociale bund.

Det er vigtigt at forstå hvorfor der opstår revner i samfundets socio-økono-
miske murværk; hvorfor der opstår mangel på arbejdskraft, og hvorfor der 
opstår høj arbejdsløshed, med de enorme sociale problemer det medfører.

I stedet for bruge kræfterne på at reparere symptomer på sygdomme, der 
opstår fordi samfundet er bygget på et fejlbehæftet fundament, var det langt 
mere konstruktivt at finde ud af hvad der er galt med det nuværende fun-
dament, og hvad der kan gøres for at skabe et samfund hvis fundament er 
stabilt. Et samfund, hvor der ikke opstår vedvarende revner, og hvor de rev-
ner som er skabt af det nuværende mangelfulde fundament, kan repareres 
effektivt.

Det er det kombinationen af de tre ovennævnte principper handler om – et 
samfundsøkonomisk fundament opbygget af de tre førnævnte ingredienser 
vil muliggøre et samfund hvor der ikke konstant opstår vedvarende socio-
økonomiske problemer og makroøkonomiske ubalancer.

Alle lande ville få kolossale fordele af en omlægning af deres samfundsøko-
nomi, så den kommer til at bygge på disse tre ingredienser. Hvert land kan 
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vælge sin egen måde, blot de grundlæggende principper bliver overholdt. 
Det er blevet og bliver allerede forsøgt mange steder - i bogen ”Land Value 
Taxation around the World” af Robert V. Andelson24) er der beskrevet mange 
af de måder det er blevet forsøgt på, dog med mere eller mindre succes. Også 
bogen ”The Power in the Land”6) af Fred Harrison giver flere eksempler, 
inklusive forskellige faldgruber.

Skattetrykket på samfundsskabte værdier skal gradvist forøges, sideløbende 
med at skattetrykket på arbejdsskabte værdier gradvis formindskes, for til 
sidst helt at forsvinde. 

Men det er IKKE nok blot at beskatte jordværdier. Der er grundlæggende 
principper, der skal holdes for øje. 

Der skal skelnes mellem en forbedret og en ikke-forbedret jordværdi. Den 
forbedrede værdi omfatter bidrag fra alle de forbedringer, som skiftende par-
celejere har foretaget igennem generationer – ikke mindst bygninger.

Den ikke-forbedrede værdi er værdien af en parcel, der i sit udgangspunkt er 
naturgiven, men det omgivende samfund og dets udvikling har bidraget til at 
forøge værdien. Det har medført, at den ikke-forbedrede værdi er steget, og 
vil fortsætte med at stige. Det er denne værdiforøgelse, der er jordrenten – 
det er den, der skal være fælleseje, og skal anvendes som den eneste kilde til 
dækning af de offentlige udgifter.

Det vigtigste princip er, at beskatningsgrundlaget skal være jordens ikke-for-
bedrede værdi. 

De forbedringer der er foretaget på ejendommen, skal være fritaget for be-
skatning, fordi de er producerede ved menneskers investering af arbejde og 
kapital.

Det er også af central betydning at jord stilles til rådighed for økonomiske 
aktører – i den bredeste betydning af ordet – på markedsvilkår. Nationalise-
ring er ikke en god ide, idet det administrative system vil risikere at hæmme 
tilgængeligheden af jord, og dermed overførslen af råderet fra én ejer til den 
næste. Det vil kunne skabe flaskehalse.

De tre ingredienser er lige så vigtige på det overnationale niveau som på det 
nationale. 

Globaliseringen kan aldrig blive reelt global, hvis ikke den bygger på disse 
tre ingredienser, kombineret med den mangfoldighed og langtidsholdbarhed, 
der følger af en globalisering, der respekterer selvstændige nationalstater 
som uundværlige ”tandhjul” for en succesfuld globalisering.
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Hvis nationer skal kunne opbygge en stabil styrkeposition, så de vedvarende 
vil kunne klare sig i konkurrence med andre nationer, for derved at kunne bi-
drage til en stabilisering af den globale økonomi, bliver de nødt til at droppe 
neo-liberalismens princip om minimalstaten og især teorien om de perfekt 
fungerende markedsmekanismer.

Nationer, der hylder en socialistisk, planøkonomisk model, gør godt i at 
indse fejlen i det socialistiske merværdibegreb. Desuden bør de indse, at 
demokrati frem for politisk topstyring er den mest operationelle måde at få 
deres økonomi til at fungere, uden administrativ skævvridning og et elitær 
autokrati.

Markeder i fri konkurrence vil altid være i risiko for at blive skævvredet. Ak-
tører vil altid forsøge at opnå monopolfordele. Det er det offentliges opgave 
at regulere mulighederne for at opnå monopolfordele, ideelt set i et omfang, 
der forhindrer monopolfordelene fuldstændigt. Det er en forudsætning for, 
at økonomiske aktører kan få mulighed for at agere på et marked, der ikke 
er topstyret af nogle få aktører. Her vil jordrentepolitikken spille en meget 
central rolle.

Den offentlige sektor er ikke en negativ faktor i samfundsøkonomien. Den 
er nødvendig til løsning af mange forskellige uundværlige fælles opgaver. 
Den kan i meget høj grad bidrage til en stabil økonomisk udvikling af den 
nationale økonomi, især hvis dobbeltbeskatningen droppes. Værditilvæksten 
vil få muligheden for at bidrage fuldt ud, mens den spekulative del af økono-
mien vil blive holdt i kort snor. Det vil medføre en samfundsøkonomi, hvor 
kriser med ubalancer mellem de forskellige medspillere i makroøkonomien 
bliver langt mindre hyppige, måske helt kan undgås.

Men det offentlige kan også bidrage meget konkret på områder, der ikke kan/
bør privatiseres, men som spiller en meget central rolle for enhver samfunds-
økonomi:

• Uddannelse med fokus på dannelse af det kritiske, konstruktive, omstil-
lingsparate samt socialt og politisk deltagende individ.

• Et sundhedssystem, der tager sig tid til sine kunder og får muligheden 
for at vise rettidig omhu.

• Et socialsystem, der behandler mennesker medmenneskeligt og med 
lige så høj grad af rettidig omhu:

• En ældrepleje, der gør det muligt for mennesker at takke af efter lang 
tids tjeneste, på en værdig og retfærdig måde.

• Opbygning og vedligeholdelse af den infrastruktur, som dels er et resul-
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tat af samfundets udvikling, og dels er forudsætningen for den fortsatte 
udvikling.

• Finans- og anden politisk styring så monopolfordele undgås, og ubalan-
cer mellem de forskellige dele af samfundets økonomi repareres proak-
tivt.

• En offentlig administration, der sørger for at håndtere de værdier, der er 
skabt af samfundets fælles indsats, således at offentlige udgifter dækket, 
at alle samfundets medlemmer får deres ligelige andel af overskuddet, 
samt således at udbyttet af arbejdsindsats af enhver form forbliver pri-
vateje. Det er nok det vigtigste aspekt af enhver offentlig sektor.

Der kunne nævnes flere. Men det centrale aspekt er medmenneskelighed – 
den offentlige sektor skal stå som garant for, at mennesker behandles lige-
værdigt uanset hvad. 

Disse principper kan og bør videreføres til alle overnationale institutioner. 
Overnationalt samarbejde er vigtig for at sikre, at nationer ikke kommer i 
konflikt, og hvis det sker: at konflikten løses med politiske og diplomatiske 
midler, med respekt for den nationale selvstændighed. Vi skal huske på, at 
et globalt samfund består af individer, der ikke tænker globalt. Individer har 
brug for det nære tilhørsforhold. Det kan KUN opnås i nationer, der behand-
ler alle sine medborgere med ligeværdighed, uanset hvilken kulturel, religiøs 
eller etnisk baggrund et givent individ har.

Det reelt globale opnås – og kan kun opnås - hvis sådanne nationer samarbej-
der ud fra de samme principper for medmenneskelighed, som de praktiserer 
indenfor egne grænser. Mennesker skal have en klar følelse af ligeværdig-
hed, herunder at deres holdninger tages alvorligt både af det nationale politi-
ske system, men også i de overnationale institutioner.

Det er her den inter-parlamentariske alliancemodel beskrevet i kapitel 7 kan 
spille en central rolle. Beskrivelsen i kapitel 7 tager udgangspunkt i en om-
lægning af EU til et demokratisk samarbejdsforum. Men modellen kan med 
fordel genbruges i andre sammenhænge.

I Europa kan EU omlægges til et nye europæisk samarbejdsforum, baseret på 
principperne for et inter-parlamentarisk samarbejde, med inddragelse af alle 
Europas lande – og ja: inklusive Rusland, Hviderusland, Ukraine, Moldova 
og Tyrkiet osv.

I andre egne af verden kan der opbygges tilsvarende samarbejdsfora. Hvor 
grænserne for disse fora skal gå, vil selvfølgelig afhænge af hvad landene 
kan blive enige om:
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Måske et forum for Asien bestående af Rusland, Tyrkiet (da de jo geografisk 
hører til i både Europa og Asien), Kina samt alle de mellemøstlige og central- 
og nord- og østasiatiske lande.

Måske et syd-asiatisk og australsk forum bestående af Indien, Sydøstasien, 
Malaysia, Indonesien, Ny Guinea og Australien m.fl.

Måske et afrikansk samarbejdsforum bestående af alle afrikanske lande og 
et amerikansk samarbejdsforum bestående af landene i Nord-, Mellem- og 
Sydamerika.

FN skal selvfølgelig fortsætte som det verdensomspændende samarbejdsfo-
rum.

Alle disse fora bør have fokus på:

• Politisk samarbejde om løsning af grænseoverskridende problemer – 
ikke mindst miljø- og naturbevarelse.

• Forebyggelse og løsning af konflikter mellem landene.

• Hjælp til medlemslande, der ryger ud i økonomiske og andre problemer.

• Samhandel efter principperne for frihandel mellem ligeværdige og selv-
stændige nationer.

• Kulturelt samarbejde og udveksling af arbejdskraft og uddannelsesmu-
ligheder.

Mv..

En del af det provenu, der er nødvendig for at finansiere internationale fora 
kunne leveres ved at tænke georgeistisk på globalt plan.

Der findes masser af naturressourcer, der ikke er en del af en nations område. 
Jordrenteprovenuet og en leje for retten til at udnytte sådanne ressourcer, 
kunne danne grundlaget for en sådan finansiering. Inddragelse af dette pro-
venu kunne være en opgave for et nyt organ under FN.

-------------
Det mangfoldige - diversiteten - bør være det bærende prin-
cip i alle samfundsforhold - den kulturelle, den sproglige, 
den etniske, den nationale, den politiske og selvfølgelig den 
biologiske. Den retsdemokratiske samfundsmodel giver os 
mulighederne for at realisere et samfund - lokalt, nationalt 
og globalt - der bygger på mangfoldigheden.
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Appendix 1: 
Præsentation af udenlandske forfattere.
Citeret i bogen:

Dani Rodrik:

Professor i international politisk økonomi ved Harvard University’s John F. 
Kennedy School of Government. 

Fred Harrison:

Britisk journalist, forfatter og økonomisk teoretiker.Har været leder af tæn-
ketanken ”Center for incentive Taxation, og i 10 år rådgiver for den russiske 
regering.

Henry George

Amerikansk journalist, økonom og politisk filosof. Ophavsmand til princip-
pet om beskatning af jord som erstatning for beskatningen af værditilvækst.

John Maynard Keynes

Engelsk økonom. Han regnes for grundlæggeren af den moderne makroøko-
nomi. Hans konkrete rådgivning om økonomisk genopretning ved en foku-
seret indsats mod arbejdsløshed, hjalp ikke mindst USA ud den dybe krise i 
1930’erne.

Joseph Stiglitz

Økonomiprofessor ved Columbia University. Han modtog Nobel prisen i 
økonomi i 2001 og John Bates Clark medaljen i 1979.

Vice-formand for “High-level Expert Group on the measure of Economic 
Performance and Social Progress” ved OECD, og cheføkonom ved Roos-
evelt institute.

Tidligere formand for “Council of Economic Advisers” under Bill Clinton, 
tidligere vice-præsident og cheføkonom for Verdensbanken.

I 2000 oprettede han “Initiative for Policy Dialogue”, en tænketank om ud-
vikling ved Columbia University.
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Paul Krugman

Økonomiprofessor ved ”Graduate Center of the City University of New 
York”. Nobelprisvinder i økonomi i 2008. Tidlige økonomiprofessor ved 
MIT og Princeton University.

Robert V. Andelson:

Er afdød. Var vice-president for Robert Schalkenbach Foundation. Var også 
president for “The International Union for Land-Value Taxation & and Free 
Trade”.

Thomas Piketty

Fransk økonom, kendt for sit arbejde med kortlægning af formue og ind-
komstulighed. Professor ved ”Ecole des hautes etúdes en sciences sociales”. 
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Appendix 2: 
Engelsk-sprogede citater.
Oversat af forfatteren.

Citat 1: Kapitel 4, side 37

”Labour is not the only source of wealth. Nature is just as much the source 
of use-values as labour”.

Citat 4: Kapitel 5, side 50

The Generalized Henry George Principle

One of the general principles of taxation is that one should tax factors that 
are inelastic in supply, since there are no adverse supply side effects. Land 
does not disappear when it is taxed.

But it is not just land that faces a low elasticity of supply. It is the case for 
other depletable natural resources.

Subsidies might encourage the early discovery of a resource, but they do 
not increase the supply of the resource; instead, that is largely a matter of 
nature. That is why it also makes sense to tax natural resource rents, from an 
efficiency point of view, at as close to 100 percent as possible.

Generalized Polluter Pay Principle

The generalized Henry George principle identifies a class of taxes that does 
not impede economic efficiency. But there is a class of taxes that actually 
increases economic efficiency: taxes that discourage activities that gene-
rate negative externalities. There is a further principle that should guide 
deliberations, which is it is better to tax bad things (such as pollution) than 
good things (such as work). The market produces too much of some things 
(such as toxic mortgages and toxic waste) and too little of others (such as 
basic research). Taxes can be particularly effective in curbing these nega-
tive externalities, and in doing so, yield double dividends. As noted earlier, 
“corrective” taxes improve the efficiency and stability of the economy and 
yield revenue.

The most important category of corrective taxes are those on environmental 
externalities, and within this area, the most important are those associated 
with carbon emissions, with their impact on global climate change.
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Citat 5: Kapitel 5, side 70

”The chief economics commentator for the Financial Times, Martin Wolf, 
put it succinctly when he described the gains made by landowners, as “the 
reward of owning a location that the efforts of others have made valuable”

By making money for themselves like this from other people’s efforts, the 
finance and real estate sector also seriously destabilise the economy. Pro-
perty market cycles tend to be about 14 years in length. The long run rate of 
interest is about 5% and, bearing in mind the rent that people pay, affordable 
house prices work out at a sum which is equal to about 14 years in rent. If 
land, house and property prices are bid any higher, debts become unser-
viceable and the housing and property market grinds to a halt.

Economic cycles tend to end in “bubbles”. The rising price of particular 
classes of assets like land or property creates a collective euphoria or mania. 
People borrow to buy this asset, or invest all their savings in it on the anti-
cipation that they will make more money as its price continues to rise. Their 
credit inflated purchases chase up the price until the price of the asset and 
the servicing of debt become unsustainable. Confidence falters and the crash 
occurs. The big money is to be made by getting in a bubble early and getting 
out early. Banks are left with debtors who have lost money and cannot pay 
up who then have the collateral seized from them.

None of this would happen if the original idea of the Physiocrats, Smith, Ri-
cardo and George had come to pass – that the landowners forfeit the rising 
land values (capitalised rental values) through a tax. A land value tax would 
remove the incentive for land price speculation pumped up by bank credit 
creation. There would be no point in speculation because gains would go to 
the taxpayer. There would be no point in buying and hoarding land and then 
leaving it unused, on the anticipation that its value will rise. Hoarded land 
would have to pay tax, and if it was unused, it would still pay a tax, thus, 
speculative holding of idle land would lead to loss. A site value tax would 
release land onto the market and actually bring down land prices.”

Citat 7: Kapitel 6: side 97:

Purchasing power parities (PPPs) are the rates of currency conversion that 
equalise the purchasing power of different currencies by eliminating the 
differences in price levels between countries. In their simplest form, PPPs 
show the ratio of prices in national currencies of the same good or service 
in different countries. PPPs are also calculated for groups of products and 
for each of the various levels of aggregation up to and including GDP. The 
basket of goods and services priced is a sample of all those that are a part 
of final expenditure: household consumption, government services, capital 
formation and net exports, covered by GDP. This indicator is measured in 
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terms of national currency per US dollar.

Citat 8: Kapitel 6, side 98:

Why the IMF was created and how it works

The IMF, also known as the Fund, was conceived at a UN conference in Bret-
ton Woods, New Hampshire, United States, in July 1944. The 44 countries 
at that conference sought to build a framework for economic cooperation to 
avoid a repetition of the competitive devaluations that had contributed to the 
Great Depression of the 1930s.

The IMF’s responsibilities: The IMF’s primary purpose is to ensure the stabi-
lity of the international monetary system—the system of exchange rates and 
international payments that enables countries (and their citizens) to transact 
with each other. The Fund’s mandate was updated in 2012 to include all ma-
croeconomic and financial sector issues that bear on global stability.

The IMF’s fundamental mission is to ensure the stability of the internatio-
nal monetary system. It does so in three ways: keeping track of the global 
economy and the economies of member countries; lending to countries with 
balance of payments difficulties; and giving practical help to members.

Citat 9: Kapitel 6, side 100:

The World Bank Group has set two goals for the world to achieve by 2030:

• End extreme poverty by decreasing the percentage of people living on 
less than $1.90 a day to no more than 3%

• Promote shared prosperity by fostering the income growth of the bottom 
40% for every country

The World Bank is a vital source of financial and technical assistance to 
developing countries around the world. We are not a bank in the ordinary 
sense but a unique partnership to reduce poverty and support development. 
The World Bank Group comprises five institutions managed by their member 
countries.

Citat 10: Kapitel 6, side 101:

Non-discrimination 

A country should not discriminate between its trading partners and it should 
not discriminate between its own and foreign products, services or nationals.
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More open 

Lowering trade barriers is one of the most obvious ways of encouraging 
trade; these barriers include customs duties (or tariffs) and measures such 
as import bans or quotas that restrict quantities selectively.

Predictable and transparent 

Foreign companies, investors and governments should be confident that tra-
de barriers should not be raised arbitrarily. With stability and predictability, 
investment is encouraged, jobs are created and consumers can fully enjoy 
the benefits of competition — choice and lower prices.

More competitive 

Discouraging ‘unfair’ practices, such as export subsidies and dumping pro-
ducts at below cost to gain market share; the issues are complex, and the 
rules try to establish what is fair or unfair, and how governments can re-
spond, in particular by charging additional import duties calculated to com-
pensate for damage caused by unfair trade.

More beneficial for less developed countries 

Giving them more time to adjust, greater flexibility and special privileges; 
over three-quarters of WTO members are developing countries and countri-
es in transition to market economies. The WTO agreements give them tran-
sition periods to adjust to the more unfamiliar and, perhaps, difficult WTO 
provisions.

Protect the environment

The WTO’s agreements permit members to take measures to protect not only 
the environment but also public health, animal health and plant health. How-
ever, these measures must be applied in the same way to both national and 
foreign businesses. In other words, members must not use environmental 
protection measures as a means of disguising protectionist policies. 

Citat 11: Kapitel, side 102:

Preface, side x

“I believe it is important to view problems in a dispassionate way, to put 
aside ideology and to look at the evidence before making a decision about 
what is the best course of action. Unfortunately, though hardly surprisingly, 
in my time in the White House as a member and then chairman of the Council 
of Economic Advisers (a panel of three experts appointed by the president 
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to provide economic advice in the executive branch of the U.S. government), 
and at the World Bank, I saw that decisions were often made because of ide-
ology and politics. As a result many wrong-headed actions were taken, ones 
that did not solve the problem at hand but that fit with the interests or beliefs 
of the people in power.

…………..

Preface side xiii

I knew that ideas mattered but so did politics, and one of my jobs was to per-
suade others not just that what I advocated was good economics but also that 
it was good politics. But as I moved to the international arena, I discovered 
that neither dominated the formulation of policy, especially at the Interna-
tional Monetary Fund. Decisions were made on the basis of what seemed 
a curious blend of ideology and bad economics, dogma that seemed to be 
thinly veiling special interests. When a crises hit, the IMF prescribed outmo-
ded, inappropriate, if ”standard” solutions, without considering the effects 
they would have on the people in the countries told to follow these policies. 
Rarely did I see forecasts about what the policies would do to poverty. Rarely 
did I see thoughtful discussions and analyses of the consequences of alterna-
tive policies. There was a single prescription. Alternative opinions were not 
sought. Open, frank discussion was discouraged – there was no room for it. 
Ideology guided policy prescription and countries were expected to follow 
IMF guidelines without debate.

These attitudes made me cringe. It was not just that they produced poor re-
sults; they were antidemocratic. In our personal lives we would never follow 
ideas blindly without seeking alternative advice. Yet countries all over the 
world were instructed to do just that. The problems facing developing coun-
tries are difficult, and the IMF is often called upon in the worst of situations, 
when the economy is facing a crisis. But its remedies failed as often, or even 
more often, than they worked. IMF structural adjustment policies – the poli-
cies designed to help a country adjust to crises as well as to more persistent 
imbalances – led to hunger and riots in many countries; and even when 
results where not so dire, even when they managed to eke out some growth 
for a while, often the benefits went disproportionately to the better-off, with 
those at he bottom sometimes facing even greater poverty. 

What astounded me, however, was that those policies weren’t questioned by 
many of the people in power in the IMF, by those who were making the criti-
cal decisions. They were often questioned by people in the developing coun-
tries, but many were so afraid they might lose IMF funding, and with it fun-
ding from others, that they articulated their doubts most cautiously, if at all, 
and then only in private. But while no one was happy about the suffering that 
often accompanied the IMF programs, inside the IMF it was simply assumed 
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that whatever suffering occurred was a necessary part of the pain countries 
had to experience on the way to becoming a successful market economy, and 
that their measures would, in fact reduce the pain the countries would have 
to face in the long run.

Undoubtedly, some pain was necessary; but in my judgment, the level of 
pain in developing countries created in the process of globalization and de-
velopment as it has been guided by the IMF and the international economic 
organizations has been far greater than necessary.”

Side 84

“We have seen how trade liberalization accompanied by high interest ra-
tes is an almost certain recipe for job destruction and unemployment crea-
tion – at the expense of the poor. Financial market liberalization unaccom-
panied by an appropriate regulatory structure is an almost certain recipe 
for economic instability – and may well lead to higher, not lower interest 
rates, making it harder for poor farmers to buy the seeds and fertilizer that 
can raise them above subsistence. Privatization, unaccompanied by com-
petition policies and oversight to ensure that monopoly powers are not 
abused, can lead to higher, not lower, prices for consumers. Fiscal austerity, 
pursued blindly, in the wrong circumstances, can lead to high unemploy-
ment and a shredding of the social contract.”

Citat 16: Kapitel 7, side 144

The euro may be approaching another crisis. Italy, the eurozone’s third lar-
gest economy, has chosen what can at best be described as a Euroskeptic 
government. This should surprise no one. The backlash in Italy is another 
predictable (and predicted) episode in the long saga of a poorly designed 
currency arrangement, in which the dominant power, Germany, impedes the 
necessary reforms and insists on policies that exacerbate the inherent pro-
blems, using rhetoric seemingly intended to inflame passions.

Italy has been performing poorly since the euro’s launch. Its real (inflati-
on-adjusted) GDP in 2016 was the same as it was in 2001. But the eurozone 
as a whole has not been doing well, either. From 2008 to 2016, its real GDP 
increased by just 3% in total. In 2000, a year after the euro was introduced, 
the US economy was only 13% larger than the eurozone; by 2016 it was 26% 
larger. After real growth of around 2.4% in 2017 – not enough to reverse the 
damage of a decade of malaise – the eurozone economy is faltering again. 

If one country does poorly, blame the country; if many countries are doing 
poorly, blame the system. And as I put it in my book The Euro: How a Com-
mon Currency Threatens the Future of Europe, the euro was a system almost 
designed to fail. It took away governments’ main adjustment mechanisms 
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(interest and exchange rates); and, rather than creating new institutions to 
help countries cope with the diverse situations in which they find themselves, 
it imposed new strictures – often based on discredited economic and political 
theories – on deficits, debt, and even structural policies.

The euro was supposed to bring shared prosperity, which would enhance 
solidarity and advance the goal of European integration. In fact, it has done 
just the opposite, slowing growth and sowing discord.

Citat 18: Kapitel 7, side 159

“What all of these economies have in common, however, is that by joining 
the eurozone they put themselves into an economic straitjacket. Finland had 
a very severe economic crisis at the end of the 1980s — much worse, at the 
beginning, than what it’s going through now. But it was able to engineer a 
fairly quick recovery in large part by sharply devaluing its currency, making 
its exports more competitive. This time, unfortunately, it had no currency to 
devalue. And the same goes for Europe’s other trouble spots.”

Does this mean that creating the euro was a mistake? Well, yes. But that’s 
not the same as saying that it should be eliminated now that it exists. The 
urgent thing now is to loosen that straitjacket. This would involve action on 
multiple fronts, from a unified system of bank guarantees to a willingness to 
offer debt relief for countries where debt is the problem. It would also involve 
creating a more favorable overall environment for countries trying to adjust 
to bad luck by renouncing excessive austerity and doing everything possible 
to raise Europe’s underlying inflation rate — currently below 1 percent — at 
least back up to the official target of 2 percent. 
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