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Er demokratiets grundtanke, folkets styre, overhovedet i stand til at følge med tidens tempo, 
den økonomiske anarkisme og politiske vilkårlighed, der præger starten af det globale 21. 
århundrede, hvor alt handler om økonomiens krise, men ingen for alvor vil tage fat på den 
helbredende kur? Staternes etablerede magt, funderet i demokrati, udgør formelt endnu den 
overordnede struktur i den internationale politik og dermed vilkårene for vores hjemlige 
demokratiudfoldelse, men reelt har staterne ikke længere afgørende kontrol over politikken. 
Folkets styre er en illusion. Økonomiske mastodonter er rendt med indflydelsen, alt imens 
medier, politikere og apatiske vælgere har ladet den demokratiske debat udvikle sig til et reali-
tyshow. Vil vi noget med demokratiet, må markedet underlægges demokratisk kontrol.
Politikere tilpasser i kritisabel grad deres politik og ideologi efter det neorealistiske begreb, 
kapabiliteter, der i neorealismens forståelse er underlagt staten og dermed det politiske demo-
krati - men som i vores reale verden udgøres af udemokratiske og statsløse giganter som 
Exxon, Goldman Sachs, Apple og Microsoft. Af verdens 100 største økonomier er de 60-70 
private virksomheder!
Udfordringen i dag ligger i, om vi skal fastholde illusionen om folkestyre og rituelt vandre 
til stemmeurnerne, mens vi i vores lukkede, nationale kredsløb sentimentalt gjalder i kor om 
demokratiets festdag og den frie verdens lyksaligheder? For det økonomiske kredsløb har 
for længst forladt de lukkede, nationale kredsløb. Det er en global og grænseløs kraft, der på 
absurd vis deler ufattelig rigdom til få og ufattelig ulighed og fattigdom til mange. Imens er 
det demokratiske modsvar så tilsyneladende stivnet i kapitalistisk overmæthed og den eneste 
bevægelse, der er synlig, er den populistiske. I ly af dette køber kapabiliteterne politisk tid og 
direkte indflydelse ved at finansiere politikerne. Det ekstreme eksempel er, udover USA, Ita-
lien, hvor mediemogulen Berlusconi kunne tilsidesætte al politisk etik og styre folkeoplysnin-
gen, da han sad på majoriteten af medierne.
Denne udvikling forekommer ligeså på vore breddegrader. Tydeligst - og ærligst - eksemplifi-
ceret ved Saxo Banks adoption af Liberal Alliance, der med partileder Anders Samuelsens ord 
har været og er »fuldstændig afgørende« for selve partiets fremgang og eksistens.
Er slaget tabt? Ender den folkestyrede udøvelse og indflydelse som en hyggetradition, hvor 
familien med indkøbte popcorn hepper på blå eller rød - afstemt ud fra den politiske identitet 
som femogtyve ’find dit parti’-spørgsmål på nettet har afklaret for dem?




