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I nden for mindre end et år har der væ-
ret parlamentsvalg både i Danmark
og Sverige, og begge steder betød

valgresultatet nye regeringskonstellatio-
ner. Der er mange ligheder mellem de to
lande, men også nogle forskelle, som kan
overraske og give anledning til både und-
ren, misundelse og forvirring. 

Vi har derfor gennemgået nogle punk-
ter, der viser, hvorledes det repræsentati-
ve demokrati i de to lande fungerer i
praksis før, under og efter valget.

Valgkredse
Begge lande er inddelt i valgkredse, 10 i
Danmark, 29 i Sverige. I gennemsnit har
de danske storkredse ca. 422 000 vælge-
re, mens tallet i Sverige er ca. 258 000.
Forskellen skyldes til dels, at Sverige er
større og meget tyndere befolket end
Danmark; Danmark tager imidlertid og-
så hensyn til valgkredsenes areal, når
kredsmandaterne fordeles på kredsene,
altså tages der hensyn til kredse med lav
befolkningstæthed, hvilket ikke sker i
Sverige. Sverige har fuld proportionalitet
i forhold til folketallet, Danmark tager
mest hensyn til tyndt befolkede områder.
Nærmest uafgjort

Partier
Ved folketingsvalget var der i Danmark 13
partier at vælge imellem. I Sverige bestil-
ler hvert parti – inkl. de små – sine egne
stemmesedler. Det havde 26 partier gjort
i 2018, og der blev faktisk stemt på dem
alle. Derudover har de svenske vælgere
mulighed for selv at skrive navnet på et
parti på en blank stemmeseddel, og der-
med opfandt vælgerne yderligere 40

’partier’, som fi��k nogle få stemmer. De re-
gistreres i Sverige, men ville i Danmark
være blevet talt som ugyldige.

I begge lande kan partier i Folketinget/
Riksdagen stille op uden videre, men i
Danmark skal nye partier komme med
godt 20.000 vælgererklæringer, mens
det i Sverige er nok med 1.500 underskrif-
ter.

Ved lokalvalg kan det være rimeligt
nok kun at kræve et beskedent antal un-
derskrifter, men det duer ikke på natio-
nalt niveau. Det lave svenske krav bety-
der, at forskellige mærkelige ’partier’
kommer til at spille en vis rolle, hvilket
ikke er til gavn for nogen.
Fordel til Danmark

Stemmesedler
I Danmark bruges det internationalt
langt mest udbredte system med en en-
kelt stemmeseddel, hvor alle opstillings-
kredsens partier og kandidater fi��ndes. I
Sverige er der forskellige slags stemme-
sedler, hvortil kommer, at hvert parti har
sine egne stemmesedler, og det er kun
dér, kandidatnavnene kan ses. Derfor
blev der i 2018 trykt i alt næsten 700 milli-
oner stemmesedler i Sverige, hvilket kun
kan karakteriseres som et betydeligt res-
sourcesløseri. 

Partirepræsentanter står også mange
steder ved valglokalerne og deler deres
egne stemmesedler ud, ligesom de også
skal holde øje med bunkerne med deres
egne stemmesedler inde i valglokalerne.
Det har givet kritik fra internationale
valgobservatører, som mener, at der kan
være problemer med valgprocessens in-
tegritet.

I Danmark stiller partierne ikke fl��ere
kandidater op, end der kan blive valgt,
hvilket gør kandidatudvalget mere over-
skueligt end i Sverige, hvor der ofte stilles
langt fl��ere kandidater op (for eksempel
40), hvor der kun er maksimalt 5 manda-
ter til rådighed. I nogle tilfælde må en del
navne derfor trykkes på bagsiden af
stemmesedlen.
Fordel til Danmark

Opstilling og personvalg
I Sverige bestemmer partierne i realite-
ten, hvem der skal sidde i Riksdagen, da
den personlige stemmeafgivning næsten
ingen rolle spiller. I Danmark har partier-
ne forskellige opstillingsformer at vælge
imellem, og i de fl��este af dem spiller det
en afgørende rolle, om kandidaterne har
fået mange personlige stemmer. Vælger-

ne har altså større indfl��ydelse på, hvem
der kommer i Folketinget, og valgkam-
pen bliver derfor mere intensiv – også in-
ternt i partierne.
Fordel til Danmark

Valgkamp 
Afslutningen af valgkampen ser nogen-
lunde ens ud i de to lande med udspørg-
ninger og partilederrunder. Men tiden
op til ser forskellig ud. 

Sverige har faste valgperioder, og der-
for kender man valgdatoen på forhånd.
Derfor begynder valgkampen længe før
valget. Ved sidste års valg i september
startede den således i februar-marts. 

I Danmark er det statsministeren, der
bestemmer, hvornår der skal være valg,
og valgkampen er kort, typisk tre-fi��re
uger. Men hvad er bedst: en udstrakt,
langsom proces, som risikerer at blive ke-
delig, eller en kort, intens proces, som ri-
sikerer at blive polariseret og unuance-
ret?
Uafgjort

Valgdeltagelsen 
Valgdeltagelsen i Sverige sidste år var 87,2
pct., i Danmark i juni 84,6 pct. I begge
lande altså høj valgdeltagelse – også set i
et internationalt perspektiv. 

Det er en klar understregning af, at det
repræsentative demokrati er solidt foran-
kret i begge lande.
Uafgjort

Brevstemmer
Sverige gør meget ud af at få vælgerne til
at stemme før valgdagen, og 2018 blev et
rekordår i den forbindelse, idet 44,5 pct.
af alle vælgere stemte før valgdagen. I
Danmark brevstemte 8,4 pct. 

I Sverige bidrager de mange förtidsrö-
ster til den høje valgdeltagelse, måske og-
så, fordi man kan fortryde sin förtidsröst-
ning og stemme almindeligt på valgda-
gen, hvis man har fortrudt, hvad man
gjorde i første omgang. Den mulighed
fi��ndes ikke i Danmark.
Fordel til Sverige

Stemmeoptælling
I begge lande foretages en foreløbig re-
sultatopgørelse på valgaftenen. I Sverige
tælles nogle dage senere de stemmer, der
ikke blev talt med på valgaftenen, især de
forsinkede förtidsröster og brevstemmer.
Og så fi��ntælles det hele, hvilket komplice-
res af de mange stemmesedler. 

I 2018 tog det ni dage, inden det offici-

elle valgresultat forelå. I Danmark tog det
to dage, inkl. fordelingen af de mange fl��e-
re personlige stemmer.
Fordel til Danmark

Mandatfordeling
Begge lande har et system med kreds-
mandater og tillægsmandater, som ga-
ranterer, at mandatfordelingen kommer
til at ligne stemmefordelingen ret præ-
cist. Spærregrænsen i Sverige er 4 pct. og i
Danmark 2 pct. Det store antal vælgerer-
klæringer, der kræves i Danmark, er jo og-
så en form for spærregrænse. Efter det se-
neste valg er otte partier repræsenteret i
den svenske Riksdag mod ti i Folketinget.

Mange politiske anskuelser bliver repræ-
senteret, men det fragmenterede parti-
mønster kan jo også bidrage til at kom-
plicere regeringsdannelsen, hvilket ikke
mindst blev tydeligt i Sverige.
Uafgjort

Regeringsdannelse
Sverige har et specielt system til rege-
ringsdannelse, som Riksdagens formand
(talman) er ansvarlig for, og hvor der også
er obligatorisk afstemning i salen, før no-
get kan blive afgjort. I Sverige gik der me-
re end fi��re måneder, før formanden kun-
ne foreslå en statsminister, som Riksda-
gen kunne tolerere. 

Det danske system – som også blev
brugt i Sverige tidligere – giver monarken
en rent formel rolle, men det er jo parti-
ernes egne overvejelser og beslutninger,
der afgør, hvem der med den givne parti-
fordeling skal være statsminister. 

Efter folketingsvalget 5. juni tog det 22
dage, inden den nye regering var på
plads. Men i praksis er det i begge lande-

ne partiernes samarbejdsvilje og -evne,
som til slut afgør regeringsdannelsen.
Uafgjort

Konklusion
De to landes måder at holde valg og dan-
ne regering på har mange fælles elemen-
ter, men når man ser på disse ti områder,
er det vores vurdering, at der er fl��ere for-
dele ved den danske måde at organisere
det hele på end ved den svenske. 

De ti områder tæller naturligvis ikke li-
ge meget, men vi mener, at Danmark
samlet set vinder – også med lidt mere
end et mulehår. 

Valgaftenen på DR var også bedre og
mere professionelt grebet an end SVT’s,
så danske vælgere (og politikere) har så-
ledes mere grund end svenske vælgere
(og politikere) til at være tilfredse med
den måde, deres repræsentative demo-
krati fungerer på.

En svensk udgave af artiklen blev bragt i
Dagens Nyheter 3. juli.

Danmark slår Sverige 
i repræsentativt 
demokrati
Hvilket af de to broder-
lande har det bedste
repræsentative demokrati
før, på og efter valgdagen?
Vi sammenligner ti vigtige
elementer og kårer en
vinder. 

Analyse

FORSKEL. I Sverige har hvert parti sine
egne stemmesedler (øverst). I Danmark
står alle kandidater på den samme
stemmeseddel. Det giver danskerne en
klar fordel, mener analysens forfattere. 
Arkivfoto: Olivia Loftlund og 
Finn Frandsen.
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noget større kick, hvis der er tale om kø-
bet af en ny bil. 

Men den lystfølelse, vi får ved at til-
fredsstille vores begær, er momentan. 

Vi vænner os hurtigt til at køre i den
nye bil. Så opstår ønsket om en nyere og
større bil. Vi forstiller det kick, det vil give
at køre i denne bil. 

Det er denne mekanisme, som Wright
kalder for den hedonistiske trædemølle.
Begær handler om at ønske sig noget. 

Noget, man i sagens natur ikke allere-
de har. Begær er udtryk for den velkendte
tankegang: Hvis jeg bare havde x, ville jeg
være lykkelig. Det problematiske ved
denne tankegang er, at vi kommer til at
opleve vores liv som en mangel. 

Det bliver skabt en kløft i tid og rum
mellem os selv og nuet. Begær skaber
tom tid og fravær. For hvad med den tid –
det liv – der ligger mellem de kortvarige
kick, som opfyldelsen af begæret udlø-
ser? 

Hvis vi skal være realistiske, består vo-
res liv for størstedelen af trivielle hand-
linger såsom at vaske op, børste tænder
eller køre i bil til arbejdet. Jo mere vægt vi
lægger på kicket, desto mere meningslø-
se bliver de trivielle handlinger. Det bli-
ver grå pauser, indtil vi når frem til det
næste kick. 

Begær er noget, der står imellem os
selv og vores fulde tilstedeværelse i livet.
Jeg begærer, altså er jeg her ikke (fuldt
ud). Derfor er begær årsag til lidelse. Når
nutidens mennesker stædigt forsøger at
købe sig til lykke, er det ikke nødvendig-
vis, fordi det virker særligt godt. Det er en
form for autopilot, der er slået til. 

Vi er af biologien og af samfundet pro-
grammeret til at følge vores begær.

Spørgsmålet er,
om det er muligt
at skrive program-
met om. 

Hvis jeg på dette
sted i artiklen kom
med en opfordring
om at leve i nuet,
ville læseren for-
modentlig falde i
søvn af kedsom-
hed. 

En mere triviel og intetsigende kliche
end den med at leve i nuet skal man lede
længe efter. Buddhismen handler (bl.a.)
om at være til stede i nuet. Om at fl��ytte fo-
kus fra at gøre det, du har lyst til, til at ha-
ve lyst til det, du gør. 

Men buddhismen påstår ikke, at det er
nemt. Der er en årsag til, at nuet ikke er
nok. Der er noget, der står i vejen. Det, der
står i vejen, er alle de tanker og følelser,
der drøner rundt inde i vores hoveder.
Det, som buddhismen kalder vores ’mon-
key mind’, fordi det i den såkaldte årsag-
skæde illustreres med en abe, der rastløs
hopper rundt i trækronerne. 

DET ER IKKE svært at forestille sig, hvor
rart det ville være at få fred for abehjer-
nen. Prøv at forestille dig, at du ikke be-
kymrede dig om fremtiden og ikke gru-
blede over fortiden. Forestil dig, at du al-
drig var bange, ængstelig, ærgerlig, bitter
og vred. Det er let at indse, at bekymring
over fremtiden og grubleri over fortiden
står i vejen. Spørgsmålet er, hvorfor det er
så svært at slippe tankerne. 

Ifølge Robert Wright og evolutionspsy-
kologien er det følelser, der er drivkraften
bag tankermylderet. Følelsernes funk-

tion er set med evolutionens øjne at lede
vores adfærd hen mod de ting, som kan
sikre, at vores gener lever videre i den næ-
ste generation. 

Det er ting som at spise, at have sex, at
søge andre menneskers anerkendelse og
at skaffe sig af med fjender. Når følelserne
bliver et problem for det moderne men-
neske, hænger det for det første sammen
med det, jeg allerede været inde på: at
mennesket fra naturens side er skabt til
at føre sine gener videre, men ikke til at
være lykkelige. Vi når aldrig frem til at
blive ’mætte’ – hver Spangsberg-fl��ødebol-
le giver os blot lyst til en mere. 

For det andet hænger det sammen
med, at de følelsesmoduler, som evolu-
tionen har udstyret os med, er skabt til et
liv som jæger-samler og ikke til et liv i en
moderne virkelighed. Sammenstødet
mellem jæger-samler-hjernen og den
moderne virkelighed skaber følelser, der
er ude af proportion. 

For jæger-samleren var det altafgøren-
de at opnå anerkendelse fra de menne-
sker, man levede sammen med. Det var
forholdsvis nemt – for de var altid lige i
nærheden, og man kendte dem godt. I
den moderne virkelighed, hvor vi kon-
stant bliver konfronteret med nye men-
nesker, er behov for anerkendelse et af de
væsentligste årsager til angst. Vi identifi��-
cerer os med vores tanker og følelser – vi
oplever følelserne som vores. 

Men måske er det mere korrekt at sige,
at tanker og følelser er noget, der sker
med os. 

Bevidstheden er ifølge Wright ikke en
instans, der styrer, men et lærred, hvor fø-
lelsernes fi��lm fremvises. Vi styrer ikke vo-
res følelser, de styrer os. At skrue ned for

abehjernen handler derfor at fi��nde en
metode, der kan modvirke følelsernes
kontrol over os. 

Her kommer buddhismens væsentlig-
ste teknik, meditation, på banen. Et af
målene med meditation er at træne sig i
at være i det, der er, og ikke gå med på øn-
sket om noget andet. Det er en teknik til
at stoppe abehjernen, så der så bliver
plads til nuet. 

MEN MEDITATION er ikke et hurtigt fi��ks.
Det er et langt og hårdt arbejde. Det bed-
ste måltid, jeg nogensinde har indtaget,
var hverken en Spangsberg-fl��ødebolle el-
ler et gourmetmåltid på en michelinre-
staurant, det bestod af havregrød strøet
med kanel og sveskesovs som tilbehør. 

Det var mit faste morgenmåltid på et
10-dages meditationsophold, som jeg
deltog i for et par år siden. På dette op-
hold var der sørget for at lukke af for alle
abstraktioner. 

Kurset startede med, at man underlag-
de sig en ’Code of discipline’, hvor man
afstod fra at dræbe (hvilket blev tolket
som at spise kød), at stjæle, seksuel aktivi-
tet, at lyve (hvilket blev udmøntet i et 10i-
dages tavshedsløfte – så var man fritaget
for muligheden for at lyve!) og at indtage
gift (alt fra alkohol til cigaretter). 

Kvinder og mænd levede under kurset
strengt adskilt. Under meditation sad
kvinder og mænd i hver sin del af medita-
tionshallen, og når man gik tur i den lille
skov, der hørte til stedet, var der et tov
mellem den del af skoven, hvor kvinder
måtte opholde sig, og den del, hvor
mænd måtte opholde sig. 

Man mediterede i meditationshallen
ca. 10 timer hver dag. Resten af tiden var

man overladt til sit
eget selskab. Det
var ikke tilladt at
læse eller at skrive. 

Således overladt
til sig selv og sine
tanker skulle man
tro, at abehjernen
fi��k fri spil. Men der
skete det modsat-
te. 

Abehjernen faldt langsomt til ro, og jeg
kunne mod slutningen af opholdet veltil-
freds tilbringe en eftermiddag med se på
grenene på træet uden for vinduet, der
stille bevægede sig i vinden. Det, jeg erfa-
rede under opholdet, var følgende sam-
menhæng: Jo mindre der er at opleve,
desto mere intenst oplever man det, der
er. 

Det var derfor, havregrøden smagte så
fantastisk. Meditationsopholdet var en
intens træning i at være til stede. En mu-
lighed for at erfare, at mere ikke nødven-
digvis er bedre. 

Spangsberg-fl��ødebollen med den tyk-
ke bund, det tykke lag chokolade og de
mange forskellige smagsvarianter er
symbolsk for den måde, nutidens men-
neske forbruger på. Fokus er på mere. 

’Nydelse’ er et mantra for det moderne
menneske. Et andet mantra er ’oplevelse’.
I bund og grund handler de to mantraer
om det samme: at søge et stadigt større
kick, hvor vores sanser fyldes, så de er ved
at sprænges. 

Problemet er, at der til stadighed skal
mere til. Derfor kan bilen ikke få udstyr
nok. Wellnesscentrene kan ikke blive sto-
re nok. 

Rejsemålene kan ikke blive eksotiske

nok. Det underlige er – set med buddhist-
iske øjne – at denne jokken rundt i den
hedonistisk trædemølle sættes lig med
frihed. 

I starten af artiklen stillede jeg spørgs-
målet, om fremtiden tegner sig i afsav-
nets dystre billede, eller om der kan sæt-
tes spørgsmålstegn ved forbindelsen
mellem forbrug og det gode liv? Spørgs-
målet kan stilles endnu enklere: Er lyst lig
med frihed? 

Er vi fri, når vi gør det, vi har lyst til, el-
ler er vi fri, når vi har lyst til det, vi gør? 

En af de vigtigste nulevende tolkere af
den buddhistiske lære er den vietnamesi-
ske munk og fredsaktivist Thich Nhat
Hanh. Han bruger i sin lille bog ’Ånds-
nærværets mirakel’ opvask som eksem-
pel. 

De fl��este mennesker hader at vaske op
og vil have opvasken overstået så hurtigt
som muligt, så man kan komme frem til
at lave noget mere spændende. Men iføl-
ge Thich Nhat Hanh handler livet i bund
og grund om at vaske op for at vaske op. 

Hvis vi under opvasken kun tænker på
den kop te, der venter os, og således skyn-
der os at få opvasken overstået, som var
det kedeligt, vasker vi ikke op for at vaske
op. Og i øvrigt er vi i så fald ikke i live i
den tid, vi vasker op. 

Vi er faktisk fuldstændig ude af stand
til at virkeliggøre livets mirakel, mens vi
står ved vasken.

Frihed er at være i stand til at vaske op
for at vaske op. Det er noget, man kan øve
sig i og blive bedre til. 

I takt med at man bliver bedre til det,
falder behovet for luksusbiler og Spangs-
berg-fl��ødeboller. Tvangen i den hedoni-
stisk trædemølle bliver brudt.

Vi er fanget i den hedonistiske trædemølle

Mennesket er
fra naturens 
side er skabt til
at føre sine 
gener videre,
men ikke til at
være lykkeligt

Ifølge Thich
Nhat Hanh
handler livet i
bund og grund
om at vaske op
for at vaske op



til, at vi mister demokratiet?
»Når et samfund oplever stigende ulighed,

er der masser af evidens for, at den sociale sam-
menhængskraft bryder sammen. Den sociale
sammenhængskraft er demokratiets egentli-
ge rod, hvor vi betaler vores skat, og hvor der
sker en omfordeling af pengene, og hvor man
kan få uddannelse og sundhedshjælp målret-
tet lavere klasser. Men når dette bryder sam-
men, som det eksempelvis er tilfældet i Stor-
britannien og USA, så begynder samfundet at
bryde sammen«. 

Hvordan kommer det til udtryk?
»Det kommer blandt andet til udtryk i den

stigende højrenationalisme, der altid har væ-
ret god til at skabe splid ved målrettet at gå ef-
ter indvandrere, fattige og homoseksuelle.
Men sammenbruddet kommer også til udtryk
gennem kriminalitet, sexisme og et dårligt
sundhedsvæsen. Og det, som slår mig, når jeg
besøger de nordiske lande, er, at fordi det er
lykkedes jer at bibeholde velfærdsstaten, så er
det ikke så stort et problem for jer. I behøver
dog bare besøge Storbritannien eller Frankrig,
så kan I selv få syn for sagn«.

Suverænitet for længst forsvundet
Så lad os tale om løsninger. I dit kapitel i ’A Vision
for Europe’ argumenterer du for et øget fi��nansielt
samarbejde og en fælles skatteunion i EU, som
blandt andet hviler på kvalifi��ceret fl��ertalsafstem-
ning. Kan du uddybe det? 

»Okay, lad mig sige en ting klart; jeg argu-
menterer for, at de stater i EU, som i årtier har
ødelagt det for de andre, har været i stand til at
gøre det på grund af deres vetoret. Lige nu skal
der være fuldstændig enighed mellem EU-sta-
terne, når det kommer til fi��nansielle spørgs-
mål. Og det betyder, at Irland, Luxemburg, Hol-
land eller Storbritannien kan blokere for et-
hvert tiltag, som drejer sig om skatteforhold.
Det er på høje tid, at EU-landene får mulighed
for at vedtage en fælles fair skattelovgivning,
selv om nogle få slyngelstater er imod og vil
forsøge at forhindre det«.

Er slyngelstater og skattelylande det samme?
»Ja. Og størstedelen af verdens vigtigste skat-

tely, som bliver brugt af multinationale virk-
somheder, ligger i Europa; Holland, Irland, Lu-
xemburg og Storbritannien – alle p.t. medlem
af EU. I de 40 år, hvor jeg har undersøgt det her,
har slyngelstaterne siddet med ved bordet i
Bruxelles og brugt deres vetoret til at blokere
for ethvert forsøg på at reformere den globale
økonomi og gøre den fri af skattely«. 

Du får det til at lyde, som om slyngelstaterne er
onde. Men de handler vel ikke i ondskab, men ud
fra en overbevisning om, hvad der er godt?

»Ja, og man kan godt se logikken. I forlæn-
gelse af globaliseringen har vi bevæget os ind i
en æra, hvor nationalstater føler sig nødsaget
til at bane vejen for deres egne store multinati-
onale virksomheder på globalt niveau ved at
fritage dem fra skat, støtte dem og vende det
blinde øje til deres undvigemanøvre. Det lader
til at have været en væsentlig del af neolibera-
lismen. For at kunne konkurrere på internatio-
nalt niveau er nationalstaterne nødt til at støt-
te deres multinationale virksomheder. Men
hvis du spørger mig, er det en fejlslagen strate-
gi«. 

Det handler vel også om, at de nationalstater,
der nedlægger veto mod skatteforslag i EU, gerne
vil bevare deres suverænitet på det her område? 

»Jeg har lyst til at vende spørgsmålet på ho-
vedet. For det konservative argument om, at vi
mister suverænitet, er et falsk argument«. 

Hvorfor?
»For i virkeligheden mistede nationalstater-

ne deres suverænitet i forhold til skat for lang
tid siden, og skattely har undermineret deres
skattesystemer gennem årtier. Hvis man vil ha-
ve skattemæssig suverænitet i en tidsalder,
hvor kapitalen kan fl��ytte sig, så er man nødt til
at have en ramme for samarbejde og fælles
regler, som gør nationalstater i stand til effek-
tivt at kunne beskatte multinationale virk-
somheder«. 
mikkel.thuesen@pol.dk
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Debat 5

DØDSPATRULJER FRA Venezuelas væbne-
de styrker bliver dagligt sendt ud for at
henrette unge mænd, hvor de bor. Derpå
får patruljerne det til at se ud, som om
ofrene modsatte sig anholdelse, ved at
placere våben eller narko i hjemmet. Sid-
ste år blev 5.287 civile således dræbt vil-
kårligt. I år er tallet indtil videre 1.569.

Det er en af konklusionerne i en ny rap-
port fra FN’s Højkommissariat for Men-
neskerettigheder. Rapporten, der blev of-

fentliggjort torsdag, taler også om ud-
bredt tortur, fravær af rettigheder for be-
folkningen og et demokrati i frit fald i det
kriseramte land.

Ifølge rapporten, der er befriende klar i
mælet, er de mange henrettelser en inte-
greret del af præsident Nicolas Maduros
kampagne for at »neutralisere, under-
trykke og kriminalisere politiske mod-
standere og folk, der er kritiske over for
regeringen«. Den slår fast, at med det nu-
værende politiske og sociale klima vil
den massive fl��ygtningestrøm fortsætte
ud af Venezuela. FN anslår, at mellem 4
og 5 millioner venezuelanerne indtil vi-
dere har forladt landet på grund af den
tragiske situation.

FORFATTEREN TIL rapporten er Chiles tid-
ligere præsident, socialisten Michelle Ba-
chelet, der nu er FN’s højkommissær for
menneskerettigheder. Bachelet, der i øv-
rigt havde et glimrende forhold til afdø-
de præsident Hugo Chávez, besøgte Vene-
zuela i juni sammen med et større hold,
der spredte sig i landet for at indsamle
materiale og interviewe befolkningen.
Rapporten er blandt andet baseret på 558
interviews.

I mange af disse samtaler er der helt
enslydende beretninger om, hvordan
hætteklædte dødspatruljer fra politien-

heden Faes ankommer i sorte biler uden
nummerplade og trænger ind i hjem-
met, hvor de voldtager kvinderne, stjæler
alt af værdi og derpå dræber husstan-
dens unge mænd. Derpå skyder de huller
i murene og efterlader våben eller narko
som ’bevis’ på, at ofrene modsatte sig an-
holdelse. 

Retssystemet er så politiseret, at det
forholder sig passivt eller stiltiende ac-
cepterer overgrebene, siger rapporten.
Særlig kritik får justitsminister Tarek Wil-
liam Saab, der har gjort landets instituti-
oner til redskab for regeringen og efter-
ladt befolkningen, og især oppositionen,
uden retsbeskyttelse.

Det er en uhyggelig udvikling i et land,
der langsomt, men sikkert går sin egen
undergang i møde, og hvor Nicolas Ma-
duros regering griber til stadig mere au-
toritære midler og nu kun kan bevare
magten ved hjælp af militæret, det hem-
melige politi, dødspatruljer og en effek-
tiv efterretningstjeneste.

Selv hævder Maduro – og han fi��nder
ubegribeligt nok ekko hos en forstenet
del af den europæiske venstrefl��øj – at
USA’s sanktioner mod Venezuela er skyld
i landets økonomiske situation. Men og-
så det argument tilbagevises i FN’s rap-
port. Helt korrekt påpeger rapporten
nemlig, at sanktionerne indtil for nylig

kun var rettet mod 150 højtstående per-
soner inden for politik og militær, hvis
personlige konti eller ejendom blev be-
slaglagt og deres rejseaktivitet begræn-
set.

»Venezuelas økonomi, særligt landets
olieindustri og produktionssystemer, var
i krise, længe før sanktionerne mod disse
sektorer trådte i kraft«, hedder det. At de
seneste sanktioner mod landets oliesek-
tor nu bidrager til den økonomiske krise
og dermed den humanitære, anerkendes
i rapporten, der imidlertid pålægger Ma-
duros regering langt det største ansvar
for situationen.

»Omdirigering af ressourcer, korrup-
tion og mangel på vedligeholdelse af den
offentlige infrastruktur samt underinve-
stering har resulteret i krænkelser af be-
folkningens ret til en ordentlig levestan-
dard«, fastslår FN’s Højkommissariat.

Hvor meget klarere kan det siges? 

VENEZUELAS REGERING har naturligvis
afvist rapporten og beskyldt den for at
være ensidig, blandt andet fordi den ikke
nævner de subsidier, som styret uddeler
for at holde befolkningen i live. Det er en
absurd indvending. Dødspatruljer er
dødspatruljer. Henrettelser er henrettel-
ser. Døm selv. Tak for den rapport.
anne.sorensen@pol.dk
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Strikkeklubben

Tegning: Claus Nørregaard

VORES NYE integrations- og udlændinge-
minister Mattias Tesfayes første gerning
var at fjerne den tæller, der under Inger
Støjberg har optalt stramninger. Et sym-
patisk træk, der skal vise en ny retning i
den integrationspolitiske dagsorden.
Spørgsmålet er så, om det kun er tælle-
ren, han tør fjerne, eller om han også har
modet til at stille sig i spidsen for en op-
rydning i integrationsjunglen – efter me-
re end 15 års ukontrolleret brug af offent-
lige midler til alverdens kulørte integra-
tionsprojekter. 

For mens regeringen forhandlede hen-

sigtserklæringer, kørte en debat i medier-
ne, der tydeligt demonstrerer, at når det
kommer til integration, løber vi stadig
rundt som hunde i et spil kegler, hvilket
stiller store krav til, at den ansvarlige mi-
nister anviser en tydelig retning for inte-
grationen. 

Hovedstadens Svømmeklub blev på
baggrund af et debatindlæg noget ufri-
villigt trukket ind i den integrationspoli-
tiske trædemølle, fordi klubben havde
oprettet hold med kønsopdelt svøm-
ning, så piger ned til 6-7-års alderen fi��k
mulighed for at lære basale svømmefær-
digheder. 

Stemmer fra venstre til højre i det poli-
tiske spektrum kritiserede svømmeklub-
ben, da den model bestemt ikke gavnede
integrationen i det danske samfund,
men derimod understøttede den omfat-

tende segregation, man oplever i bestem-
te miljøer. 

Det er muligt, at kritikerne har ret i
denne bekymring, men inden vi drukner
Hovedstadens Svømmeklubs initiativ på
bunden af Tingbjerg Svømmehal, kunne
det være, at den nye minister skulle an-
lægge et helikopterperspektiv på det in-
tegrationspolitiske landskab. Derfra vil
ministeren se, at langt de fl��este initiati-
ver bygger på en præmis om segregation:
Bydelsmødre, cykelkurser for kvinder og
boksning for kriminalitetstruede drenge
er alle eksempler på projekter for eksklu-
sive grupper. Og et hurtigt kig på det dan-
ske fodboldlandskab viser, at fl��ere og fl��e-
re fodboldklubber, som er etnisk ens
sammensat, konstant opstår med statsli-
ge og kommunale midler i ryggen og
med støtte fra de store idrætsorganisati-

oner i bestræbelserne på at få unge alba-
nere, kurdere, palæstinensere osv. inklu-
deret i foreningslivet. 

Alt sammen sikkert gode projekter, der
imidlertid har det til fælles: at de kun
overlever, så længe der er offentlige mid-
ler i ryggen, og som ofte opløses, når
midlerne er brugt, og før nogen overho-
vedet har nævnt ordene ’stiftende gene-
ralforsamling’. 

Der venter derfor Mattias Tesfaye en
spændende opgave. Bruger han opgøret
med paradigmeskiftet til at anlægge en
klar integrationspolitisk linje, så vi i
fremtiden kan se indsatser, der bygger på
en klar integrationsmæssig vision og
nogle klare resultater? Gør han det, er
der håb om, at vi fremover måske kan
spare lidt penge på de mange omkost-
ningstunge projekter. 

Integration

RAMI ZOUZOU, CAND.MAG.

Integration skal virke, ikke bare koste penge
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