
serede fordr/elsen sudetertyskerne 
Vaclav Klau, sagde, at resolutionen 
gør forsøg å at rive op i »his~orien~ 

Bauman: 
i\lle er 
trængt op 
i et hjørne'
:eli/P ~ s, Q. ~ l 2.0'0'<
Le Pens og Dansk 
Folkepartis stamme
krigere skyder på 
globaliseringens 
garnisoner, men 
det vil ikke fjerne 
årsagen til folks 
usikkerhed, mener 
Zygmunt Bauman 

Af BJARKE MØLLER 

Den internationalt anerkend
te' sociologiprofessor Zy
gmunt Bauman er ikke over
rasket over, at Le Pen er ryk
ket frem i forreste linje af 
fransk politik, og at populisti
ske partier fra Danmark til 
østrig, Italien og Portugal er 
blevet støttestativer for de 
nationale regeringer. 

»Populisternes krav om at 
lukke grænserne for immi
gration og at slå hårdere ned 
på krimioelIe er ikke et ra
tionelt svar, men det kan -på 
en måde _kald~s. et .t~Wm~ 
og forventeligt svar på de 
ødelæggelser, som den nye 
verdens uorden har skabt for 
det menneskelige liv. Globa
liseringen har været ensidig 
og ukontrolleret, og folk har 
en voksende følelse af usik
kerhed for levebrødet, den 
sociale status og de vante 
livsformer,« siger han i et iOM 

ternew med Information. 
»Der er en overvældende 

følelse af hjælpeløshed og af 
at blive skubbet omkuld af 
magtfulde bølger. hvis ophav 
er ukendt. Indyandrerne 
gøres tlI syndebulilre for de 
fælles sorger og den akku
mulerede utryghed. Folk for
søger at uddrive globalise
Tinupn~ mCfeelser ved at luk

den nye populisme som høj
refiøj:

Ikke bøjretløjspolitlk 
»Den politiske platform 

for vore dages populisme 
kommer også meget fra den 
traditionelle venstrefløjspo
litik, der stort set er forladt 
af de regerende socialdemo
kratier. Det er en form for 
'neo-tribalisrne', der er et de
sperat og ulykkeligt forsøg, 
på at lukke døren frem for af' }, 
gå ud og sørge for, at,alI!! 
hjem bliver bedre og mele 
sikre. Neo-tribalismen \iii 
vende tilbage til tiden fra.før, 
vore samfund blev gensidigt 
afhængighed og u3fv~,nde
ligt globale. Men det' kan 
man ikke. AI. lande dr""tisk 
ind-skrænker retten til poli
tisk asyl, og hårdnakket næg
ter økonomiske 'immigran
ter' adgang er ikke en ny 
strategi, men en indirekte er
kendelse af egen fiasko og 
hjælpeløshed.« 

- Hvilken betydning har 
terrorangrebet den Il, septem
ber haft far mobiliseringen af 
frygt 0'15 fjender? 

SA og i Storbrltan

len har man i 'anti

terror-kampagnen' 

frarøvet udlændinge 

grundlæggende 

menneske

rettigheder 

»Terroristangrebet var en 
gave til de politikere, der øn
skede at dæmpe den ulmen
de sociale uro, men som føl
te sig hæmmet af snakken 
om menneskerettigheder og 
kravet om fair .spil~~reg!er. 

Le Pen fIk sejr r
 

~ 

Le Pen sejrede , 
på point. da 
;_Q~tiJJiktir 

gl:lv~påskud 
til ai.aflyse presse

konferencen om,
 
hvordan Front
 
National vil
 
afvikle EU
 

AfJACOB LANGvAb 
Inl!Jnnations ,/rorrespondent 

BRUXEllES - »Så hold'dog 
kæft, møgsækl« Seniorkorre
spondenten fra nYhedsbu
reauet Reuters rejste sig i et 
truende ryk, da en kamera
1__. ..I~ .........l ..J'I'\.,.nt~"IrPT
 

tariker og præsidentkandidat verse fa 
Le Pen, der skulle annoncere ~e~!les s 
sit EU-politiske prograrn,Jor··, par'..~,~,k 
Bruxelles-pressen. ' . gruJid n 

Den altid' hidsige parla- opgive s 
mentariker Maninez var nu »Euro 
med hæs stemme i gang med ladet mi 
at spille yndlingsrollen som filtrere 
offer for EU-systemet og al er orga 
dets venstreorienterede 
uvæsen: 

>}Pressemødet vil i stedet 
blive afholdt på fredag i 4, rue 
Vaugireau i St. Cloud i Paris i 
en national ramme, hvor sik
kerheden er bedre organise bel 
ret end i dette eurokrati,« kr;
tordnede Martinez fra podiet 
til pressens højlydte hån. 

Journalisterne var allerede derasede over demonstranter
ne, der havde ødelagt deres rel 
pressemøde. 

Forklaringen på, at præsi
dentkandidat le Pen nu afly- Pe 



verdens uorden har skabt tor 
det menneskelige liv. Globa
liseringen har været ensidig 
og ukontrolleret. og folk har 
en voksende følelse af usik~ 

kerhed for levebrødet. den 
sociale status og de vante 
Uvsformer,« siger han i et in
terview med Information. 

»Der er en overvældende 
følelse af hjælpeløshed og af 
.Il blive skubbet omkuld af 
magtfulde bølger, hvis ophav 
er ukendt. Indvandrerne 
gøres til syndebukke for de 
fælles sorger og den akku
mulerede utryghed. Folk for
søger at uddrive globalise
ringens spøgelser ved at luk
ke fortvivlelsen og vreden 
ud i forhold til immigranter
ne. Indvandrerghettoerne er 
blevet til lokale garnisoner 
for globaliseringens skræm
te og mobile hære, og de er 
eneste enheder inden for po
pulisternes skycleafstand. De 
er wage nok til 'at kunne 
rammes, og de opbyder kun 
lille modstand.« 

Ingen vej tilbage 
Bauman mener, at det 

mest rationelle ville være at 
tæmme og regulere de glo~ 
bale økonomiske kræfter, 
som ikke er bundet ind af 
globale love og institutioner. 
For ham at se, er der ingen 
vej tilbage til nationalstatens 
paradisiske tilstand. Magten 
er global, men kun få rege

"Ff

,t.!fi'ien har man i 'anti
" terror-kampagnen' 

frarøvet udlændinge 

grundlæggende 
menneske

rettigheder 

»Terroristangrebet var en 
gave til de politikere, der øn
skede at dæmpe den ulmen
de sociale uro, men som føl
te sig hæmmet af snakken 
om menneskerettigheder og 
kravet om fair !lpilleregler. 
Ud over de sædvanlige be
skyldninger om, at indvan
drerne snylter på nationens 
velfærd og stjæler jobs, så ri
sikerer flygtninge nu at blive 
anklaget for femtekolonne
virksomhed med henvisning 
til det globale terroristnet
værk. Man har 'endelig' fået 
en 'rationel' og uangribelig 
moralsk fornuft til at anhol
de, fængSle og deportere 
folk. I USA og i Storbritan
nien har man i 'anti-terror
kampagnen' frarøvp.t ud
lændinge grundlæggende 
menneskerettigheder.« 

- Venstrefløjen er trængt i 
Vesteuropa. Hvorfor? 

»AlIe traditionelle partie.!" 
er tr o l ~\. Jørne. 
OVerlevelsesstra<~len nar 
Tor manee væ s æ e 

ringer fra venstre og højre elementer fra ·den populisU;. 
gør noget ved problemet. Ske ae: neo-tnbåtlsusK'e I 

»De er mere optaget af at lform. Strategien er s aet ftill..I trække den flygtige globale l kapitel til,« SIger han. »De 
har travlt med at ændre de 
nationale regler, så de er me~ 
re attraktive for de transna
tionale selskaber, der ønsker 
frie kapitalbevægelser, lave
re skatter og at lukke mun
den på fagforeningerne. Po
litikernes appel om at skabe 
mere fleksibilitet og prædi· 

tor selv l bru.er nolL 
~a manKe muskler over oL. 
~n 'voksende :kr1mmah~ 

t Og 'mdvandretmvaslOnefi. ': 
'sa VII det -t: 
,.p.~aens ~aler. ue traamo-s 
nelte lIøJre- llg' venstrefløjs
partier er besat af at bevise, 
at de er bedre til at give svar 
på de bekym:inger, som folk 
har. Vi star i en ond spiral. 

ken om individuelle løsnin- (Den gordiske knude kan kun 
ger på sociale problemer vil 
skabe mere, ikke mindre, 
usikkerhed. Det giver min
dre kontrol over fremtiden. 
Og når der ikke gives ratio
nelle svar på usikkerhedsfø
leIsen, så vokser de irratio~ 
nelle svars tiltræknings
kraft,« siger han og henviser 
til, at folk tror, at de kan få 
mere sikkerhed ved at købe 
en større dørlås, tvverialar
mer og tv-overvågoingska
meraer eller ved at slå ned 
på uønskede immigranter og 
såkaldt 'falske' asylansøgere. 

Bauman betragter ikke 

hugges over. hvis der er poli~ 
tisk mod til at forholde sig til 
de reelle problemer. Des
værre er der kun få tegn på, 
at modet vil vokse frem un
der de nuværende vilkår. 
Partierne ønsker at vinde det 
næste valg for enhver pris 
frem for at nå ind til hjertet 
af de problemer, som hjem
søger borgerne. De seneste 
valg viser, at der er en vok
sende forvirring, og de tradi
tianelIe partier, der forbin
des med de statsbaserede 
demokratiske institutioner, 
svækkes mere og rnere.« 

til at aflyse presse
konferencen om, 
hvordan Front 
National vil 
afvikle EU 

AfJACOB LANGVAD 
Informations korrespondent 

BRUXELLES - »Så hold dog 
kæft, møgsæk!« Seniorkorre
spondenten fra nyhedsbu
reauet Reuters rejste sig i et 
truende ryk, da en kamera
hungrende parlamentariker 
gav sig til atråbe om kap med 
Front Nationals Jean-Claude 
Martinez tværs gennem den 
tætpakkede pressesal. 

Stemningen var allerede 
før det kaotisk og over
spændt efter en halv times 
venten på Europa-parlamen

med hæs SteffiID!::: l ~dll~ ~Ll<:"'" 

at spille yndlingsrollen som fil 
offer fur EU-systemet og al er 
dets venstreorienterede 
uvæsen: 

»)Pressemødet vil i stedet 
blive afholdt på fredag i4, rue 
Vaugireau i St. Cloud i Paris i 
en national ramme, hvor sik
kerheden er bedre organise
ret end i dette eurokrati,« 
tordnede Martinez fra podiet 
til pressens højlydte hån. 

Journalisterne var allerede 
rasede over demonstranter
ne, der havde ødelagt deres 
pressemøde. 

Forklaringen på, at præsi
dentkandidat Le Pen nu afly
ste den lovede pressekonfe
rence, var, at det ikke kun var 
gentlemen fra pressen, der 
fyldte op i pressesalen. En 
lille snes personer med røde 
T-shirts og Don't Vote Nazi
skilte cirkulerede og nægte
de at forlade salen, trods di

'Israels nej til FN-]
 
Hård kritik af Israel, 
efter at landet i 11. 

time trak sin accept 
af den FN-mission, 
der skal undersøge 
begivenhederne i 
Jenin-flygtninge
lejren, tilbage 

AfMETIE JØRGENSEN 

Israel fik advarende ord med 
på vejen, efter at det i går lyk
kedes landet at presse FN's 
generalsekretær, Kofi An
nan, til at udskyde den FN
mission, der efter planen 
skulle været rejst til Israel og 
videre til Jenin-f1ygtningelej
ren på Vestbredden i går. 

Israel trak sinaccept afFN
holdet tilbage, fordi den isra
elske regeringen ønskede et 
»mere velafbalanceret« 
hold, og fordi man mente, at 
holdet havde en >,dagsorden 
imod Israel«. 

»De sendte os missionens 
mandat, og det gik op for os, 
at tendensen. for at sige det 
mildt, var, hvordan man kun
ne lokke Israel i en fælde, så 
man kunne stille os for ret

tcn,« sagde Israels forsvars
minister Benjamin Ben~ 

Eliezer ifølge det britiske ny
hedsbureau Reuters efter et 
møde med EU's udenrigspo
litiske koordinator, Javier 
Solana. 

Holdet, som Kofi Annan 
udpegede mandag, består af 
Finlands tidligere præsident 
Martti Ahtisaari, FN's tidlige
re flygtningehøjkommissær 
Sadako Ogata og den tidlige
re leder af Internationalt Rø w 

de Kors Cornelio Sammaru
ga. Gruppen kommer des
uden til at bestå af en række 
eksperter. 

Foruden disse mener Isra
el, at holdet også børtælle mi
litær- og anti-terroreksper
ter. Israel ønsker nemlig, at 
FN-holdet også undersøger 
»det terrornetværk, der flo
rerede i flygtningelejren i Je
nin. og som affødte de israel
ske militæroperationer«, 
sagde Israels FN-ambassa
dør, Yehuda Lanct}'j i går. 

»Eftersom vi taler om en 
militæroperation, er der brug 
for, at de militære eksperter 
bliver fuldgyldige medlem
mer af FN-missionen, ikke 
rådgivere,« fortsatte han. 

To-tre israelske mili
tæreksperter rejste i går til 
New York for at mødes med 
Annan, som »indvilgede i at 
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