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Side 11: 

Marx overtager Hegels model for bevidsthedens udvikling; men i stedet for en uforanderlig ånd 

mener Marx, at der i venstre side er en følelsesmæssig og individualistisk bevidsthed, som også 

udvikler sig. 

Marx mener, at der foregår en cirkelproces, hvor de 3 delbevidstheder udvikler hinanden. Jeg har 

nærlæst 2 engelske og en dansk oversættelse af Marx’s hovedværk Kapitalen. Og her er det interes-

sant, at al tekst er argumenter i én og samme bevidsthedssfære. De 3 bevidsthedssfærer, som Hegel 

og Marx knytter deres tankegang til, er slet ikke med i oversættelserne. Og derfor mangler oversæt-

telserne forståelsen for den bevidsthedsmæssige dynamik mellem disse sfærer.  

 

I disse venstreorienterede oversættelser er der kun produktivkræfter og bevidsthed. Produktivkræf-

terne udvikler sig i takt med den tekniske udvikling og udviklingen af den sociale organisation. Og 

det medfører så, at bevidstheden i hovedet også udvikler sig. 

 

Logikken og de afgørende argumenter i Marx’s tekster forsvinder i disse oversættelser. Når det alt 

sammen skal forstås i kun én bevidsthedssfære, bliver det faktisk umuligt at oversætte. Og derfor 

har oversætterne forsøgt sig med at ændre de enkelte ord og sætninger, så de i det mindste giver 

nogen mening. Men denne mening er anderledes end det, som Marx mente. Det undskyldes med, at 

det tyske sprog er svært at oversætte. Men sandheden er, at mange ord i oversættelserne er direkte 

forfalskninger af den oprindelige tekst. 

   Den generelle fejl i oversættelserne handler om, at man ser de samfundsmæssige processer som 

økonomiske, tekniske eller sociale fænomener, mens man slet ikke opdager, at Marx har nogle be-

vidsthedsmæssige perspektiver, som knytter sig til menneskene, og som egentlig er de mest interes-

sante, hvis man ligesom Marx mener, at teori er et værktøj for politisk praksis. 

 

Når alle argumenter overføres til samme bevidsthedssfærer, opstår forestillingen om tese, antitese 

og syntese. Her har man 3 del-bevidstheder – ligesom hos Hegel og Marx. Så forestiller man sig, at 

bevidstheden erkender en ny tese. Og når man har indset den, vender man bevidstheden på hovedet 



– og får den modsatte tese, som altså hedder antitese. Og når man så har disse to modsatte teser, kan 

man sammenligne dem. Og hermed opstår en tanke, som så hedder syntese. 

 

Det gør det jo meget svært at læse og studere Marx, når det, som man læser, er omfortolket til en og 

samme bevidsthedssfære, hvor det oprindelig hører til 3 forskellige bevidsthedssfærer. 

 

Side 23: 

Både i forhold til de utopiske socialister og til Proudhon kommer Marx flere gange ind på klasse-

kampen. Han skriver, at de gamle forskellige klasser efterhånden opløses, og at de afløses af 2 klas-

ser, nemlig kapitalistklassen og arbejderklassen. Her er der ikke tale om noget psykologisk, sådan at 

man kan diskutere, om en grønsagshandler er kapitalist eller arbejder. Klassebegrebet er et abstrakt 

begreb, der kun giver mening i en samfundsanalyse. Det, som Marx hævder, er, at befolkningerne 

havner i 2 klasser, som danner en uforenelig modsætning. Kapitalistklassen trækker i retning af at 

proletarisere hele jordens befolkning og gøre dem til lønslaver. Arbejderklassen trækker i retning af 

at frigøre alle mennesker i et retfærdigt fællesskab. 

   I Danmark er der nogle socialister, der mener, at klassekampen er ovre. Der er ikke 2 klasser me-

re, mener de. Men sagen er, at klassekampen er blevet global. For hver gang der går 1 krone fra 

kapitalistlandene til ulandene, går der 10 kroner fra ulandene til kapitalistlandene.  

 

Hvad er den overordnede forskel på Marx og Proudhon? Jo, Marx havde alle teorierne i orden; og 

det anerkendte Proudhon da også mere eller mindre til sidst. Men Proudhon’s styrke var, at han 

tænkte på den måde, som de fleste almindelige mennesker gør: Man har en bevidsthed, hvor man 

slipper analysen, slipper selvkontrollen, slipper forudfattede opfattelser - og hvor man bliver et 

handlende individ, der forsøger at finde nye veje, - udnytte de muligheder, der viser sig, - forholde 

sig til hinandens faktiske handlinger osv.  

 

Side 30:  

Kapitalismen medfører, at arbejderen også bliver til en vare. Marx anvender her begrebet fremmed-

gørelse. Indledningsvis har arbejderen et konkret ”jeg” (underliv), der er undertrykt af en kapitalist 

(hoved). Når han kigger på sig selv, oplever han to ”jeg’er”. Det ene er det konkrete ”jeg” (under-

liv), og det andet bliver et abstrakt analyserende ”jeg” (hoved). Men i takt med at han analyserer, 

bliver ”jeg’et” i hovedet til et konkret ”jeg”, og ”jeg’et” i underlivet bliver til et objekt, som han 

studerer. Her erkender han, at underlivets bevidsthed er blevet til en arbejdskraft. Og hermed er det 

blevet til noget abstrakt. Det, som indledningsvis var konkret, er blevet abstrakt. Og det, som ind-

ledningsvis var abstrakt, er blevet konkret. Tankegangen, som Marx her anvender, følger fuldstæn-

dig Hegel.  

   Fordi produktivkræfterne (underliv) udvikler sig, vil der – ifølge Marx - komme en modsætning 

mellem de to bevidsthedspoler (underliv og hoved), sådan at den tredje pol (bryst), der er individuel 

og følelsesmæssig, ikke vil finde sig i det mere. Så vil man få lyst til at lave revolution. 

   Men i Marx’s tekst fra 1867 er det tydeligt, at han har indset, at der er kommet en bevidstheds-

mæssig spaltning mellem højre og venstre side, sådan at arbejderen ikke længere er revolutionær. 

Og Marx skriver et sted, at kapitalismens mest konsekvente produkt er, at arbejderen er blevet til en 

vare. Arbejderen ”sidder” inde i sit bryst og kigger på de to bevidstheder i højre side. Og dermed er 

han blevet passiviseret. Han har mistet følelsen af sig som en handlende. Og derfor laver han ikke 

revolution.  

 

Side 32: 

Her er det, at Engels får skabt begrebet videnskabelig socialisme – et begreb, som Marx aldrig an-

vendte. Og mens Marx’s teori hele tiden bevæger sig mellem 3 forskellige bevidsthedssfærer, be-

finder Engels’s teori sig i én eneste bevidsthedssfære, som udgøres af en abstrakt tankegang. I ven-

streorienterede kredse betragter man Engels’s teori som en forbedring og videreudvikling af Marx’s 

teori. Efter min opfattelse er det en fordummelse. 



   Mens Marx’s teori hele tiden var videnskabelig i sin metode, er Engels’s teori det modsatte af 

videnskab. Det var ikke kun Engels, som havde denne form for uvidenskabelig videnskab. Det var 

ret almindeligt dengang. Der var alle mulige teorier om dyrenes, om menneskenes og om verdens 

udvikling. Og det blev alt sammen kaldt videnskab, selvom det mere var fantasi. Marx var den før-

ste af alle teoretikere, som anvendte videnskab på den måde, som vi i dag forstår det. Han tog fejl 

på et par områder, og hans historiske viden var begrænset. Men det, som gør, at han til stadighed vil 

være en kilde til at forstå samfund og udvikling, var og er, at han bestræbte sig på at hæve sig op 

over religion, fantasi og filosofisk tankespind – og fastholdt, at det var nødvendigt at forstå, hvordan 

den sociale virkelighed egentlig er – sådan ude i den virkelige virkelighed – og lige så meget inde i 

den virkelige bevidsthed, som mennesker har. 

   Marx’s teori for bevidsthedens udvikling hedder ”historisk materialisme”. Og Engels’s teori for 

det samme hedder ”dialektisk materialisme”. Efter Marx’s død var der engang, hvor Engels blev 

kritiseret for sine synspunkter og blev beskyldt for ikke at have forstået Marx. Og her indrømmede 

han, at udviklingen ikke bare skete sådan, at produktivkræfterne skabte bevidstheden. Der var også 

en individuel bevidsthed, som spillede en rolle. Men han fastholdt, at det vigtigste var produktiv-

kræfterne. 

 

Side 35: 

Man troede, at Mars’s teori var en slags økonomisk determinisme, som beviste, at kapitalismen au-

tomatisk ville blive afløst af socialismen i takt med udviklingen. Det var bare et spørgsmål om tid. 

Man skulle bare vente, til det skete. 

   I dag er der stadig mange ”marxister”, der mener, at Marx’s ungdomsskrifter bare var en gang 

borgerligt vrøvl, og at han først blev ”videnskabelig” på et senere tidspunkt. De mener, at marxisme 

handler om en økonomisk teori. Disse ”marxister” mener ligesom Engels, at den kapitalistiske be-

vidsthedsstruktur er god, og at man skal bygge videre på den. Og så tror de, at Marx havde en øko-

nomisk teori for kapitalismens sammenbrud. Det havde han ikke. Hvad den marxistiske økonomi 

går ud på, vil jeg nu gennemgå.  

 

Der er mange, der tror, at man kan modstille Marx’s økonomiske teori med den borgerlige økono-

miske teori, sådan at hvis den ene er rigtig, er den anden falsk. Men det er som at sammenligne rød-

beder med cykler. Begge teorier benytter præcis de samme økonomiske begreber; og begreberne 

betyder præcis det samme i begge teorier. Men mens den borgerlige økonomi beskæftiger sig med 

at forklare, hvordan samfundets samlede husholdningsøkonomi fungerer, er Marx’s økonomiske 

teori en analyse af forholdet mellem kapitalistklassen og arbejderklassen. Han formår at bevise, at 

den kapitalistiske økonomi har en indre modsætning, der medfører konstant vækst, indebærer jævn-

lige kriser og på lang sigt er destruktiv for menneskeheden.  

 

Når man har Engels’s tro på, at der er en videnskabelig årsag til, at kapitalismen udvikler sig til so-

cialisme, vil man jo forsøge at læse Marx’s hovedværk, Kapitalen, sådan, at man leder efter forkla-

ringen på, at det vil ske. Der er også gennem hele bogen en undertone, der bygger en konklusion op. 

Så hvor er det, at Marx kommer med det endelige argument for, at kapitalismen går til grunde og 

socialismen overtager? Her opfører man sig ligesom ham, der gerne vil finde skoven, og som går 

rundt og rundt for at finde den, men ikke kan se andet end træer. Han finder aldrig skoven. Og man-

ge venstreorienterede kan heller ikke finde konklusionen i Kapitalen bind 1.   

 

Side 36: 

Så hvad er det, at Marx forsøger at bevise i Kapitalen bind 1? Jo, han beviser, at der er en indre 

modsætning i kapitalismen, som både i teorien og i praksis viser sig ved, at der hele tiden skal være 

en økonomisk vækst. Og denne vækst sker både i omfanget af investeringer, i øget produktion samt 

i antallet af arbejdere. Men da disse 3 elementer udvikler sig ujævnt, kommer der hele tiden kriser, 

fordi produktion og forbrug aldrig passer helt til hinanden. I takt med den kapitalistiske udvikling 

bliver alting mere og mere problematisk, og det skaber en voksende bevidsthed om at ville ændre 

systemet. 



   Det gør, at folk bliver revolutionære. De får følelser og tanker om at skabe et alternativ. Og de 

organiserer sig og kæmper for forandringer.  På et tidspunkt – mente Marx – vil også mange kapita-

lister indse, at systemet skal laves om; og så tilslutter de sig den revolutionære bevægelse. Og før 

eller siden bliver alting så grotesk, at der er et folkeligt flertal for at gennemføre forandringerne. 

 

Side 39: 

Men det er klart, at der er et voksende problem, fordi den enkelte kapitalist hele tiden er nødt til at 

investere, hvis han fortsat vil være kapitalist. Hvordan det er gået, har Harvey redegjort for ved at 

bruge 1990-priser - og dermed se bort fra inflation. Han har så beregnet, at den materielle produkti-

on og serviceydelser i 1820 var cirka 694 milliarder US dollars på verdensplan; i 1913 var det steget 

til 2,7 billioner; i 1950 5,3 billioner; i 1973 16 billioner; og i 2003 41 billioner. Verdensbanken be-

regnede beløbet i 2009 til 56,2 billioner. Og hvis kapitalismen fortsætter, vil beløbet være over 100 

billioner i 2030. De historiske erfaringer har vist, at der skal ske mindst 3 % vækst hvert år for at 

undgå krise; og derfor skal der altså i 2030 investeres for 3 billioner (3.000.000.000.000 US dol-

lars), hvis kapitalismen ikke skal bryde sammen.  

   Indtil omkring år 1980 lykkedes det for kapitalismen forholdsvis let at investere alle disse penge, 

især fordi man kunne udvide markedet til hele verden. Men siden da har kapitalismen haft sit største 

problem med at finde ud af, hvad man kunne investere i. Der har simpelt hen været for mange spe-

kulationspenge i forhold til menneskehedens behov for materielle ydelser. Mens man i 1980 talte 

om, at vi var på vej til at fritidssamfund, hvor vi skulle lære, at maskiner og robotter klarede arbej-

det, mens vi nøjedes med at leve, begyndte man fra kapitalistisk side at skabe en bevidsthed via 

reklamer om, at vi skal forbruge mere og mere. Køb og smid væk. Og i dag har vi så meget isen-

kram, plastikdippedutter og virtuel social fiktion, at vi ville blive meget lykkeligere, hvis vi gik ned 

i forbrug. Men psykisk skriger vores underbevidsthed på mere forbrug. Vi er i følelsesmæssigt un-

derskud. Vi trænger desperat til mere. Egentlig er det kærlighed, vi trænger til. Men vores sociale 

evner til at dele kærlighed er underudviklede. Og vi er hjernevaskede til at tro, at merforbrug vil 

give os det, vi har behov for. 

   Det lykkedes dog ikke kapitalisterne at få alle deres investeringspenge omsat i yderligere materiel 

produktion. Og derfor begyndte kapitalister at overtage offentlige opgaver. Man lavede private sy-

gehuse, private jernbaner, private alderdomshjem, privat alt muligt. Kapitalisterne, der investerede i 

disse serviceydelser, argumenterede med, at det var til folkets fordel, for så kunne man vælge frit 

mellem offentlig eller privat. Men private sygehuse har ikke tryllet flere læger frem. Kapaciteten er 

den samme. Forskellen fra før og nu er, at de rige kommer op forrest i køen. Og så har investorerne 

i disse sygehuse tjent enorme store profitter. Og det er præcis det, som det reelt har handlet om.       

   Men der var stadig for mange spekulationspenge, og derfor var Kina frelsen for kapitalisterne. 

Man investerede enormt i Kina i løbet af 1980’erne. Her var lønnen lav, profitten stor, og priserne 

på varerne, der blev sendt til Vesten, var også lave. Alting blev billigere og billigere, og vi købte 

mere og mere. Men ligesom i kapitalismens barndom her i Europa faldt profitten hurtigt på grund af 

konkurrencen. Og i 1990’erne så kapitalisterne sig om efter andre muligheder. Man kunne for ek-

sempel låne penge i Japan til en rente tæt på nul procent, og så investere i London i særlige værdi-

papirer, som gav 7 procent i rente. Hvorfor så bekymre sig om at investere i materiel produktion, 

der kun gav lavere profit? 

   Nogle økonomer har beregnet, at man i 2005 kunne få 30 gange mere tilbage end det, som man 

investerede i disse spekulationer. Det var fiktive penge, som ikke havde nogen forbindelse med ma-

teriel produktion eller serviceydelser. Det handlede udelukkende om, at de smarteste kapitalister 

ravede til sig på andre kapitalisters bekostning. Man spekulerede ikke bare ved hjælp af sine egne 

penge. Man lånte så meget som muligt til lav rente og spekulerede til højere rente. 

   De rigeste banker og deres direktører blev rigere og rigere, mens de fattigste banker blev ofre og 

krakkede. Det var som et korthus, der væltede, fordi kortene i bunden faldt sammen. Regeringerne 

begyndte så at hjælpe bankerne. Skatteyderne finansierede store hjælpepakker, så de store banker 

ikke behøvede at krakke. Og bankdirektørerne satte deres løn op, fordi de nu ikke bare skulle drive 

bankforretning, men yde en ekstraordinær indsats for at redde deres bank. De millioner af menne-

sker, der blev arbejdsløse eller måtte gå fra hus og hjem, har ikke fået en eneste øre. Alle de penge, 



som bankerne har fået fra de statslige støtteordninger, er ikke gået til at redde befolkningens og 

produktionens økonomi. De er udelukkende gået at konsolidere bankernes egen økonomi. 

   Den nuværende krise satte ind allerede i 2006; men det store krak kom først i 2008. Bankerne 

havde udlånt penge til at bygge huse – og de havde udlånt penge til huskøberne. Alle var hermed i 

gæld. Men priserne på husene var højere, end køberne reelt kunne betale. Og så brød det hele sam-

men. 

    

Det egentlige problem for den nuværende økonomiske krise var ikke, at ”boligboblen brast”. Pro-

blemet opstod tidligere. Problemet var, at man ikke kunne finde investeringsmuligheder nok for alle 

de investeringspenge, som kapitalisterne havde. Og så accepterede man, at man investerede i bolig-

projekter, som var højst tvivlsomme. 

   Allerede i 2009 havde kapitalisterne tabt enorme summer. Men der skal tabes betydelig mere, før 

der er ødelagt så meget, at en ny økonomisk optur kan begynde. Det betyder, at flere banker vil 

krakke, flere lande vil gå bankerot, flere vil blive nødt til at gå fra hus og hjem, og flere virksomhe-

der vil bliver udkonkurreret, sådan at arbejdsløsheden generelt vil stige. 

   Lige nu forsøger man her i Europa at gøre det samme som i 1970’erne. Politikerne i det enkelte 

land bilder arbejderklassen ind, at lønningerne er for høje, og velfærden er for stor. Vi kan ikke 

konkurrere med vore nabolande, hedder det sig. Og så skal den danske arbejderklasse blive fattige-

re, så vi kan konkurrere med Tyskland. Og den tyske arbejderklasse skal blive fattigere, så Tyskland 

kan konkurrere med Danmark. Man forsøger ganske enkelt at få arbejderklassen til at lide tabene.  

   Men det er kun det kortsigtede problem. Det langsigtede problem handler om at finde investe-

ringsmuligheder for al den finanskapital, som kapitalisterne har brug for at investere. Hvis man ikke 

bruger omkring 2 trillioner US dollars i år og et stadigt større beløb år for år til investeringer, kom-

mer verdensøkonomien aldrig i gang. Og lige nu sparer alle for ikke at være dem, der bukker under 

først. Man snakker om at bruge penge på solvarme, vindmøller og anden vedvarende energi, el-biler 

og lignende; men det er i denne sammenhæng små investeringer. Investeringer vedrørende rejse til 

Mars kan godt opsuge noget af kapitalisternes investeringer; men det er heller ikke nok. Investerin-

ger i genteknologi og konstruktion af robotmennesker og kan opsuge temmelig mange penge – og 

kan måske redde kapitalismen for en stor økonomisk krise. Men alt dette og helst mere skal der ske, 

hvis kapitalismen skal overleve de kommende år. Hvis det ikke lykkes at gennemføre alle disse in-

vesteringer, kan det nuværende system ikke fortsætte.  

   Den kickstart, som den danske og amerikanske regering har iværksat, kan godt hjælpe processen i 

gang; men så heller ikke mere. Kapitalisterne skal finde på enormt store nye investeringer. Hvis det 

mislykkes for dem, betyder det bare, at magthaverne må finde på noget andet. Og med den kreativi-

tet, som kapitalisterne har, skal det nok lykkes for dem. I værste fald kan de iværksætte en stor krig, 

hvor man ødelægger en masse. Når man så bagefter skal bygge alting op igen, kan de fortsætte som 

kapitalister – og fortsætte som magthavere. 

 

Hvis der skal komme socialisme, vil det ikke være, fordi kapitalismen udvikler sig hen til uløselige 

problemer; kapitalisterne skal nok finde en ”løsning”. Der vil kun komme socialisme, hvis et flertal 

i befolkningen synes, at kapitalismen skaber for mange problemer, og at folk derfor ønsker at ændre 

systemet. Det var sådan, at Marx også så det.  

 

Side 64: 

På arbejdspladserne var det også tydeligt, at folk identificerede sig med den ene side og projicerede 

den anden ud.  

   Den venstreorienterede tyske sociolog Oscar Negt (1934-) fik den idé, at man skulle lave kurser 

for fagbevægelsens tillidsmænd, hvor de skulle lære at indse, hvordan enheds-energiens bevidsthed 

opstod, så de fik individuelle følelser (bryst).  

   Analyse-energiens bevidsthed var naturlig og sand, fordi den både gav en forståelse for forholdet 

mellem kapitalistklassen (hoved) og arbejderklassen (underliv), men også gav en følelse af at være 

underordnet og brugt (underliv) af en kapitalist (hoved). 

 



Marx mente jo, at hverken højre eller venstre sides bevidsthed var naturlige og sande. De var heller 

ikke unaturlige og falske. De var historisk skabte. Og Marx indså helt rigtigt, at det er bevidstheden 

i venstre side (enheds-energien), der giver en følelsesmæssigt individuel bevidsthed, der er afgøren-

de for, at et menneske får revolutionære følelser. Men så opdagede Marx efter 1860, at folk havde 

fået en bevidsthedsmæssig spaltning mellem de to sider, så de ikke længere var i stand til at koble 

sidernes bevidstheder. Og herefter opstod der bare nogle umiddelbare følelser i venstre side om 

individ og familie. For Marx gik den revolutionære løsning så ud på at ophæve denne spaltning. 

Men for de venstreorienterede i dag går det ud på af komme ud af venstre sides bevidsthed og så 

kun have analyse-energiens bevidsthed. Disse venstreorienterede mener, at de selv kun har analyse-

energiens bevidsthed. Og så mener de, at det er de politiske modstandere på højrefløjen, der har 

enheds-energiens bevidsthed. Men sjovt nok bruger de halvdelen af deres kræfter på at rakke ned på 

enheds-energiens bevidsthed. De har nemlig denne bevidsthed i sig; den er bare projiceret uden for 

deres jeg. Problemet for de venstreorienterede er, at mindst halvdelen af arbejderklassen identifice-

rer sig med enheds-energiens bevidsthed – og projicerer analyse-energiens bevidsthed ud, sådan at 

de oplever sig i opposition til de venstreorienterede.  

 

Negt mente, at enheds-energiens individuelle og følelsesmæssige bevidsthed gjorde folk apolitiske. 

Og han og alle de venstreorienterede mente, at det var magthaverne i det kapitalistiske system, der 

bevidst havde skabt denne bevidsthed for at passivisere og undertrykke arbejderne, så de kun gik op 

i familieliv. 

   I 1970’erne begyndte fagbevægelsen overalt i Europa med arbejderkurser efter Negts tankegang. 

Det enkelte kursus skulle tage udgangspunkt i overstået strejkeaktion. Læreren skulle vælge en ak-

tion, der kunne bruges til at opnå den korrekte bevidsthed. Aktionen skulle give tanker, der kunne 

forklare, hvorfor arbejderne drømmer sig væk fra det politiske og over i det private og psykologiske 

(enheds-energien). Når arbejderne så i undervisningssituationen gav udtryk for deres følelser, ville 

de til deres forbavselse opdage, at deres kammerater havde de samme følelser som dem selv. Det 

var derfor ikke kun noget, der hørte til familien eller individet. Det måtte åbenbart være noget sam-

fundsmæssigt. Og denne indsigt skulle så få arbejderne til at erkende, at enheds-energiens bevidst-

hed er skabt af det kapitalistiske system, siden det nu viser sig, at alle har denne bevidsthed. Arbej-

derne skulle så hjælpes til at forstå, at de havde en splittet bevidsthed. Og de skulle lære at indse, at 

hvis de afskaffede kapitalismen, ville de kunne nøjes med analyse-energiens bevidsthed, og så ville 

enheds-energiens bevidsthed forsvinde. 

   Men fordi arbejderne jo følte enheds-energien, kunne de mærke, at den ikke var kunstig. Og de 

syntes derfor, at kurserne var tåbelige. Efter nogle år holdt man så også op med disse kurser. 

 

Den østrisk-franske socialfilosof André Gorz (1923-2007), som også samarbejdede med fagbevæ-

gelsen, havde et andet bud på, hvad arbejderklassen skulle gøre for at skaffe sig en anderledes be-

vidsthed, hvormed de kan forbedre deres livssituation.  

    Han kunne godt se, at arbejderklassen er låst fast i to roller. Der er arbejderrollen i analyse-

energien og familierollen i enheds-energien. Ledelsen på en virksomhed ønsker jo, at arbejderen ser 

hele sin livsopgave i arbejdet. Men hvorfor skulle arbejderen åbne op for ændringer af sin bevidst-

hed, hvis det bare medfører, at han skal opgive noget af sin familiebevidsthed til fordel for en ar-

bejdsbevidsthed. Så vælger han hellere at opretholde sin indre spaltning.  

   Gorz anbefalede derfor, at man tager fat på det, som han kaldte selvvirkeliggørelse. Det er et an-

det ord for personlig udvikling. Her mente han, at man skal have et personligt mål. Den lille hånd-

værksmester kan sikkert godt forene sit personlige mål med arbejdet. Og direktøren kan måske og-

så. Men alle andre vil have det anderledes.  

   Hvis man vil selvvirkeliggøre sig via erhvervslivet, kan man skabe sig en karriere, hvor man i ét 

job lærer noget, i næste job lærer noget andet, i tredje job bygger videre på det, man har lært i de to 

foregående osv. I hvert arbejdsforhold ofrer man sig delvis for virksomheden, men man forventer 

og kræver også, at virksomheden ofrer sig for én selv. Det bliver til en personlig udvikling.  

   Andre vælger en selvvirkeliggørelse i fritidslivet. Måske er man med i en fodboldklub. Dels spil-

ler man på et hold. Men man er også træner for nogle yngre. Man indgår også i en støtteforening og 



er måske med til at drive en klubrestaurant. Så går man på dommerkurser. Og man deltager i konfe-

rencer. Så arrangerer man konkurrencer og landsstævner. Der er forældremøder. Og udvalgsarbejde, 

der tager sig af økonomiske, sociale og samarbejdsmæssige problemer osv.  

   Selvvirkeliggørelsen kan også handle om, at man samler på frimærker. Det er ikke så meget selve 

frimærkerne, der giver selvvirkeliggørelsen. Det er hundredvis af breve, telefonsamtaler, møder, 

rejser, aftaler og handler, der gør det.  

   Hvilken selvvirkeliggørelse, det enkelte menneske vælger, er ligegyldigt. Men det er en naturlig 

trang og et livsnødvendigt behov at udfolde alle energimønstrenes bevidstheder i en sammenhæng. 

Her opstår det gode liv ved at skabe tid og rum til at udfolde mere og andet end analyse-energien 

(arbejde) og enheds-energien (familie).  

   Fagbevægelsen i Europa lancerede så i 1980’erne begreberne ”det gode arbejde” eller ”det udvik-

lende arbejde”, hvor man i samarbejde med virksomhederne skulle give arbejderne mulighed for 

personlig udvikling. Grundlaget skulle være sikkerhed og tryghed i ansættelsen. Så skulle man kun-

ne diskutere arbejdets indhold og karakter. Der skulle være jobrotation for ikke at nedslide kroppe-

ne, kurser for at udvikle arbejdsopgaverne, flekstid, inddragning i planlægning m.m.  

   Det fik man så gennemført, og det virkede. Arbejderne blev mere tilfredse. Men Gorz og andre af 

arbejderklassens teoretikere mente, at forudsætningen for selvvirkeliggørelsen var, at arbejdstiden 

blev sat ned, så arbejderne fik mere psykisk overskud, og at de i deres fritid havde tid til det, som de 

ikke kunne virkeliggøre på arbejdspladsen. 

   Det gik lige omvendt. Globaliseringen medførte hård konkurrence. Og tempoet på virksomheder-

ne blev sat op, samtidig med at arbejdstiden reelt er steget. Man har stadig ”forbedringerne” på ar-

bejdspladserne; men i stedet for at åbne op for en fri bevidsthed har det blot medført, at man har 

kunnet presse arbejderne yderligere.  

 

Side 67: 

I Europa i dag er den politiske bevidsthed stivnet i rød og blå blog – henholdsvis de venstreoriente-

rede og de højreorienterede. 

   De fleste venstreorienterede mener, at der kun er én rigtig og sand bevidsthed, og det er analyse-

energiens bevidsthed. Og her følger man Engels, der mente, at vi kommet fra noget primitivt og 

dyrisk (underliv) - og vi er kommet op til noget fornuftigt (hoved). Og i takt med produktivkræfter-

nes udvikling vil vi komme op på endnu højere fornuft, og så vil socialismen opstå. 

   Tilsvarende mener de fleste højreorienterede, at der kun er én rigtig og sand bevidsthed, og det er 

enheds-energiens bevidsthed. Mennesket lever i en usikker verden, hvor der både er noget godt (ho-

ved) og noget ondt (underliv). Og man må hele tiden forholde sig konkret til livet og turde følge det, 

som man føler er rigtigt. 

   Begge politiske fløje har dog hinandens bevidstheder i sig, idet de identificerer sig med den ene 

og projicerer den anden ud på de politiske modstandere. 

 

De venstreorienterede knytter an til analyse-energien. Deres ideal en kraftig statsadministration med 

politisk kontrol (hoved) over markedets frie kræfter (underliv). De bruger megen tid på at analysere 

forholdet mellem stat (hoved) og produktion (underliv) - og mellem magthaverne (hoved) og folket 

(underliv). De går ind for viden, information, kommunikation og bevidste beslutningsprocesser. 

Produktionen skal ikke bare ledes fra oven (hoved). Arbejderne (underliv) må organisere sig, så de 

får indflydelse.  

   Den venstreorienterede opfatter sin bevidsthed som videnskabelig, fordi han (hoved) jo studerer 

den fysiske og sociale virkelighed (underliv). Og han oplever den historiske udvikling som beståen-

de af nogle trin, hvor han kan se to ad gangen - svarende til energipolerne i hoved og underliv. Når 

den venstreorienterede snakker, ser han indad. I hans hjerne sammenligner han hele tiden to tanker 

(hoved og underliv). Men når de højreorienterede ser på ham, oplever de det som en robot, der bli-

ver styret af en iskold hjerne. 

    

De højreorienterede knytter an til enheds-energien. Deres ideal er ingen statsadministration (hoved) 

og ingen underkastelsesmentalitet (underliv). De nægter at deltage i analyser af samfundet; det op-



fatter de bagstræberisk. Livet består af valg, der skal komme indefra (bryst); og så forvandler tilvæ-

relsen sig hele tiden. Livet er et mirakel. I sit indre har man en individuel ånd (bryst). Produktionen 

skal helst foregå i familieagtige fællesskaber. Familiefølelsen (bryst) og familieansvaret er centralt.  

   Den højreorienterede opfatter ikke, at han har en bevidsthed; han har jo kun én bevidsthedspol, så 

derfor er han bevidst. Han har ikke et sæt tanker og teorier om samfundet. Men han ser blot ud i 

verden og lærer af erfaringen. Her ser han hele billeder af virkeligheden - og han ser historiens gang 

som en række øjebliksbilleder, der afløser hinanden som en film. Med enheds-energien opleves jo, 

at alt udgør en enhed. Penge og materielle værdier opleves derfor lige så nært som alt andet - og 

man sparer og holder på værdierne. Når den højreorienterede snakker, ser han udad og føler et vi 

med tilhørerne (kun én energipol). Når de venstreorienterede lytter til ham, oplever de blot, at han 

bare forholder sig til det umiddelbare og slet ikke forsøger eller er i stand til at forholde sig til kon-

flikter eller modsætninger – hvad han da heller ikke kan, fordi han kun har én bevidsthedspol. 

 

Side 73: 

Og det er ikke tilfældigt, at Marx først nævnte ophævelse af modsætningen mellem land og by. I 

dag har vi vænnet os til, at enten er det fattige mennesker i ulandene, eller også er det industrialise-

ret landbrug, der leverer fødevarer til byerne. Og så kan vi andre sidde i byerne og være ligeglade 

med naturen. Men Marx vidste godt, at en revolution primært skal handle om, hvordan mennesker 

og natur kan forenes. 

 

Engels havde en anden opfattelse – nemlig, at menneskene i det socialistiske samfund skal hæve sig 

op over naturen. Man skal blive herrer over naturen. Man skal ikke længere være underlagt de vil-

kår, som naturen tidligere har budt menneskene. 

   De venstreorientere har siden hen holdt sig til Engels. Det er først i vor tid, at de venstreorientere-

de er begyndt at tænke på økologi og natur. Og det er, fordi vi er i gang med at ødelægge kloden, så 

der ikke kan bo mennesker her, hvis vi fortsætter, som vi gør. Det er ikke kærlighed til naturen. Det 

er ikke ophævelse af modsætningen mellem land og by. Og det er ikke interesse i at dyrke sunde, 

saftige og lækre grønsager, der driver de fleste venstreorienterede. Det er deres egen overlevelse, 

der er truet. Og derfor er de nu blevet miljøvenlige. Vi er ved at smadre hele kloden, og hvis vi ikke 

standser den proces, er der slet ingen fremtid for nogen af os.  

 


