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Selv om diverse blogejere forsø-
ger at skærme sig, så fyger det med
fækalier og fyord, og er det ikke
det ene sted, så er det et andet sted
og i hvert fald på Facebook.

Er det demokratisk? Tja, gør dø-
ren høj, gør porten vid, det må
stedse være vort motto, når samta-
len skal finde sted. Men blogkultu-
ren har en bagside.

De tre eksempler er alle tilfæl-
digvis (næsten) hentet fra Politi-
kens hjemmeside, for den højeste
oplysning er sandelig heller ikke,
hvad det har været.

Men debatten er slem alle steder
på nettet. Ingen ordentlige men-
nesker gider diskutere noget på
nettet, ligesom de færreste vel gi-
der diskutere politik på det niveau,
vi kan forvente af den kommende
valgkamp.

Ærligt talt, hvem orker det?
Man trækker sig tilbage med en

lettere aristokratisk trækning ved
mundvigen, man beder sig så me-
get fritaget og foretrækker at kæm-
pe på fleuret i salonen, snarere end
at involvere sig i mudderbrydning
på nettet. Det er forståeligt, men
det er vel egent-
ligt ikke særlig
gavnligt for
demokratiet.
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Drengene har svært ved lære at sidde stille i skolen, og det betyder, at de i stigende grad ender uden for arbejdsmarkedet.

Da Sovjetunionen efter et mislykket kupforsøg for 20 år siden
efterfølgende faldt sammen under sin egen vægt, var landet
reelt bankerot. Bag kulisserne tryglede daværende præsident
Mikhail Gorbatjov Vesten om lån til at lukke det hul i stats-
kassen, der bare blev større og større, og til sidst var landets
valutareserver skrumpet ind til blot 300 mio. dollars, mens
gælden voksede og voksede. Til sammenligning beløber va-
lutareserverne sig for Ruslands vedkommende nu til om-
kring 500 mia. dollars, og landet har i dag en gæld, der er
mindre end de fleste EU-landes. 

I efteråret 1991 var der i den skrantende supermagt mangel
på de mest basale varer, og i nogle regioner bevægede man
sig mod en situation, der skabte begrundet frygt for hungers-
nød. Bekymrede iagttagere talte ligefrem om faren for en
borgerkrig, og i Vesten gruede man ved tanken om at skulle
modtage millioner af flygtninge fra det forarmede Sovjetuni-
onen. Da priserne i Rusland nogle måneder senere blev libe-
raliseret og overgangen til markedsøkonomi indledt, tjente
russerne i gennemsnit under 100 kr. om måneden. 

To årtier senere er gennemsnitslønnen 4.000 kr. For 20 år
siden havde Rusland en økonomi, der var mindre end Hol-
lands, i dag rangerer den russiske økonomi som verdens 11.
største og som nummer seks, hvis man tager højde for den
russiske rubels købekraft. Millioner og atter millioner af rus-
sere er blevet forbrugere, men de færreste er blevet borgere i
ordets sande betydning.

Sovjetunionens opløsning fandt sted de facto i august
1991, selv om den først tog juridisk form ved årsskiftet. Sam-
menbruddet betød kommunismens definitive død som sty-
reform og et imperiums undergang. 

Verden fik 15 nye stater, heriblandt de tre baltiske lande,
der efter et halvt århundredes besættelse genvandt deres uaf-
hængighed fra mellemkrigsårene, mens andre dele af sovjet-
staten for første gang nogensinde blev anerkendt af det in-
ternationale samfund. De baltiske lande er nu medlemmer
af EU og Nato.

Det var en historisk bedrift, at opløsningen af det multiet-
niske sovjetiske imperium forløb fredeligt sammenlignet
med Jugoslavien, der politisk og økonomisk havde et bedre
udgangspunkt. Til forskel fra den serbiske nationalist Slobo-
dan Milosevic undlod den russiske leder, Boris Jeltsin, i en
katastrofal situation at udpege etniske mindretal som synde-
bukke og spille det nationalistiske kort for at mobilisere rus-
serne til kamp for imperiet. 

20 år efter Sovjetunionens opløsning er russerne friere end
på noget tidspunkt under sovjetkommunismen, men Rus-
land er langt fra et demokrati. Der bliver godt nok holdt valg
med jævne mellemrum, men de er hverken frie eller fair.
Domstolene er heller ikke uafhængige, men følger instrukser
fra Kreml og lokale autokrater, og retsafgørelser er ofte til
salg for højeste bud. 

Pressefrihed findes kun i begrænset omfang, den er min-
dre end for 15 år siden, og to blodige krige i Tjetjenien har
brutaliseret samfundet og statsmagten. Endelig er korruptio-
nen under Vladimir Putin vokset til et omfang, der truer
med at undergrave regimets legitimitet. Putin og hans klike
har i statens navn tilranet sig enorme værdier, og den sociale
mobilitet er så svækket, at unge talentfulde russere forlader
landet i hobetal.

Konklusion: Meget kunne være gået værre, men den russi-
ske virkelighed lader stadig meget tilbage at ønske. 

Efter imperiet

Debatten er ikke, hvad den har væ-
ret, for engang var debatten redi-
geret. Den redigerende hed debat-
redaktøren, og han kendte snart
sine lus på travet og den stedlige
kværulant på den stejle, uforsonli-
ge håndskrift. Man må se ham for
sig på kontoret et sted i et fjernt
hjørne af redaktionen, bevæbnet
med en træt papirkniv og en afriv-
ningskalender, der talte ned til
weekenden.

Der sad han og redigerede og re-
turnerede, der var standardskrivel-
sen, tak for Deres indlæg, vi mod-
tager hver dag mange flere, end vi
kan bringe etc. etc., sådan var det,
men det er nye tider.

Man er på nettet. Her hersker
kaos, uredigeret kaos.

»80 % er i alle bøger, 65% i avis-
er, 60 % i fjernsyn er vildleden-
de.... Sådan ser din verden ud...
USA forskning = 70 % vildledende,
mange køber sig til et passende
forsknings resultat i USA.... Dan-
ske politikere vildleder dig om-
kring 1 Verdensregering 100 %
Vild-ledende ( DIKTATUR) Der al-
lerede styrer dine politikere i Dan-
mark.... Se blot på krigene... Dette
er sandheden og min mening.«

Oplyser Per Jespersen Elneff, Løg-
strup, og fred være med det, han
har i det mindste et navn og en
bopæl. Og lad så være, at udgangs-
punktet var et interessant lille vi-
deoklip med filosoffen Vincent
Hendricks, der bl.a. talte om be-
grebet pluralistisk ignorance (!).

»Det er skræmmende så lavt in-
telligens niveauet er hos de selv
udnævnte humanister. De er åben-
bart så åndsforladte at de ikke kan

regne ud at Danskerne og Dan-
mark ikke har råd til at smide pen-
ge væk i flæng. Er i virkelig så
dumme eller nægter i bare at indse
virkeligheden?«

Spørger Jesper fra København, og

det må han jo nok spørge om,
men han burde måske også spørge
sig selv, om han bringer debatten
videre.

»MAND - SAAVEL SOM KVINDE
- Bor selv bestemme over sit liv og
krop! - Au’pair bor ogsaa gelde for
mend! -Roma’er er vore medmen-
nesker! - Hader vi vore medmen-
nesker - hader vi os selv! - Polske
arbejdere er - som du og jeg! - Er
jeg "sulten/fattig"- Dreber jeg -
som en Tiger - for mad! - ALT LE-
VENDE PAA DENNE PLANET ER
ET EKSPERIMENT - OM OVERLE-
VELSE! --- Mvh LANDSFORVISTE
Poul Nielsen Thailand«

Lyder en hilsen fra det store udland,
og man hører ekkoet af en mand
med en sag, og hvad emnet egent-
lig var, har vi alle glemt.

Men det bliver værre endnu, vi
skal længere ind, og her bliver det
ulækkert, svovlende og sydende i
en grad, så der ikke er mening i at
gengive det på tryk. Find det selv
på nettet, det findes der til over-
flod, for på nettet hersker jordens
bærme.

TROLDSPEJLET

På nettet

» Man er på nettet.
Her hersker kaos, 
uredigeret kaos. «


