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Vijay Prashads bok The Poorer Nations handler om hva de fattige landene gjør for å rette opp 
de globale skjevhetene og hva de rike gjør for å opprettholde dem.

Kampen om hegemoniet

H
istorien viser at men-
neskeheten nær sagt 
fra tidenes morgen – 
i hvert fall siden man 
begynte å organisere 
samfunnet politisk – 
har hatt en lei tendens 
til å forsøke å legge an-
dre grupperinger un-

der seg, for så å kue dem militært, politisk, øko-
nomisk eller kulturelt. 

Fortidige eksempler på denne trangen til å 
dominere og undertrykke er Romerriket, det 
mongolske riket og inkaenes rike. Men selve im-
perialismens glansperiode ble innledet med de 
store europeiske oppdagelsene – utført av even-
tyrere som Columbus, Magellan og da Gama – 
og den nådde sitt høyeste punkt omtrent da 
dronning Victoria overtok India fra det ostin-
diske handelskompani på annen halvdel av 
1800-tallet. 

Siden den tid har det, i hvert fall formelt sett, 
gått nedover: Det britiske imperiet kollapset et-
ter den annen verdenskrig, og tidlig på 1960-tal-
let skylte frigjøringsbølgen over Afrika.

Imperialismens ansikter
Nå er Vestens globale hegemoni selvsagt ikke 
blitt borte siden den tid, selv om den kalde kri-
gen for en stund tåkela dette ellers så åpenbare 
faktum. Når det gjelder det militære herredøm-
met, er USAs Special Operations-styrker i dag ut-
plassert i utrolige 134 land, en andel som har 
økt kraftig siden 11. september 2001. 

Den kulturelle dominans, slik Edward Said 
beskriver den i sin innflytelsesrike bok Culture 
& Imperialism (1993), er vanskeligere å sette fin-
geren på, men det er ikke utelukkende snakk 
om et markedsmessig hegemoni: Said argu-
menterer grundig for at selve de kulturelle ut-
trykkene, fra Jane Austens til Albert Camus’ ro-
maner, er gjennomsyret av en mentalitet som 
var nødvendig for å rettferdiggjøre imperialis-
men, skapt av og for dem som trengte en slik 
legitimering. 

Det er klart at en lang, folkloristisk historie-
skriving – der teaterstykker, romaner, nidviser 
og krigsfilmer alle gjengir den samme skjevhe-
ten – er med på å skape en virkelighet der det 
er lettere å få gjennomslag for imperialistiske 
politiske beslutninger.

Den politiske kamp
Den indiske professoren Vijay Prashads bok 
The Poorer Nations er gjennomgang av den mer 
politiske kampen de såkalte Sør-landene har 
ført for en mer rettferdig fordeling av makt og 
ressurser. Med «politisk kamp» menes her den 
legitime streben innenfor allment godkjente 
institusjoner og regelverk. For Sør-landene, el-
ler den tredje verden, har dette innebåret et 
vesentlig problem, nemlig at disse reglene var 
utformet av de vestlige landene som satt på he-
gemoniet. Reglene var skreddersydd for å beva-
re det skjeve maktforholdet, og – om terrenget 
skulle forandre seg – kunne de forandres med 
et pennestrøk.

Som eksempler på dette kan nevnes at når 
de tidligere koloniene var på vei til å få et solid 
flertall i FNs generalforsamling, sørget man for 
å flytte den reelle makten til Sikkerhetsrådet, 
der USA og et knippe andre land hadde veto. 

Og så snart dollaren var vel etablert som glo-
bal valuta, ble den under president Nixon fri-
stilt fra gullstandarden, med det som følge at 
USA – som eneste land i verden – fritt kunne 
trykke penger, blant annet for å finansiere egen 
gjeld. Senere ble Sør-landene påtvunget en ny-

liberalistisk økonomisk politikk som på ingen 
måte gavnet dem selv.

Bretton Woods
Vijay Prashad konsentrerer seg stort sett om 
etterkrigstiden, en periode som ble definert av 
Bretton Woods-avtalene fra 1944. De tok sikte på 
å stabilisere den internasjonale finans- og pen-
gepolitikken gjennom etableringen av Verdens-
banken og IMF. Høyest på agendaen de første 
årene sto Marshall-planen og gjenoppbygnin-
gen av Vest-Europa, og det ble gitt nødhjelp og 
billige lån (i dollar) i bytte mot frihandels- og 
forsvarsavtaler.

Men etter hvert som situasjonen gled over 
i en stadig mer hensynsløs tvekamp mellom 
USA og Sovjetunionen om global innflytelse, ble 
Sør-landene stadig oftere valplass for blodige 
kriger. Det rådende, geopolitiske sneversynet 
illustrerer Prashad ved hjelp av dette sitatet av 
Henry Kissinger:

«Ingenting av viktighet kan noensinne kom-
me fra Sør. Historiens akse starter i Moskva, går 
deretter til Bonn, før den krysser over til Wash-
ington og så Tokyo. Det som skjer i Sør, er ikke 
av viktighet.»

Alternativ historie
Prashad ønsker å lansere en alternativ historie 
til dette stormaktsspillet. Sør-landenes egne ini-
tiativer tok for alvor form i og med etablerin-
gen av Organisasjonen av alliansefrie nasjoner 
– de som ikke var i lommen på hverken USA el-
ler Sovjet – som ble unnfanget i Indonesia i 1955 
og etablert i Jugoslavia i 1961. Oljekrisen i 1973, 
som førte til sterkt økte priser på drivstoff, var 
denne bevegelsens høydepunkt, og det er sam-
tidig den største utfordringen det vestlige et-
terkrigshegemoniet har stått overfor.

Men det skulle komme flere skuffelser. For til 
tross for at de stort sett råstoffeksporterende 
Sør-landene her virkelig hadde funnet et vå-
pen de kunne bruke, så ble situasjonen gan-
ske raskt løst for Vestens del: først gjennom 
bilaterale avtaler med vennligsinnede eliter i 
oljerike land som Venezuela, Nigeria og Saudi-
Arabia, senere gjennom en aggressiv handels-
politikk i kombinasjon med en rekke militære 
intervensjoner. Her er vi ved sakens kjerne. Når 
det kommer til stykket, er det innlysende at et 
land som Iran heller vil tjene gode petrodollar 
på handel med Vesten, enn å gi almisser til et 
ressursfattig land som Tanzania.

De rike landenes strategi har da også hele ti-
den vært å opptre som en blokk, samtidig som 
de alltid forhandler med motparten – altså de 
fattige landene, som gjerne også skylder dem 
penger – hver for seg, én for én. Divide et impera, 
som romerne sa.

De fattiges strategi
Men Vijay Prashads ærend er som sagt ikke først 
og fremst å beskrive de rike landenes strategi, 
men tvert imot de fattiges mange forsøk på å 
få en finger på rattet. For til tross for alle samar-
beidsproblemene og de store interne forskjel-
lene Sør-landene imellom, er det ikke tvil om 
at et økt sør-sør-samarbeid ville kunne gi man-
ge fordeler.

Prashad skriver mye om Brandt-rapporten fra 
1980, som ble et viktig styringsdokument, og 
deretter om «The South Commission», en (nes-
ten glemt) organisasjon drevet frem av visjonæ-
re, dedikerte, men langt fra ufeilbarlige politi-
kere som Julius Nyerere og Manmohan Singh.

Deres taktikk var å ikke la byråkratiet slite 
dem ut, men utrettelig vandre rundt i mak-
tens korridorer med utkast til nye avtaler i do-

kumentmappene sine, tilsynelatende uten å 
ofre en eneste tanke på muligheten for at mot-
parten kanskje holdt dem for narr. I løpet av de 
siste årene har det vært en god del fokus på de 
mange utgaver av World Social Forum.

Og man har sett fremveksten av en gruppe 
nasjoner betegnet som BRICS, det vil si Brasil, 
Russland, India og Kina og Sør-Afrika, hvorav 
Kina nå selvsagt er i særklasse når det gjelder 
økonomisk tyngde. Et sentralt spørsmål for 
Prashad blir da også etter hvert hvorvidt slike 
lands rolle som regionale «lokomotiver» som 
drar naboland med seg, er den beste løsningen 
på problemet.

Et spørsmål om perspektiv
The Poorer Nations er stort sett en statsviten-
skapelig institusjonshistorie, men dens nitide 
beskrivelser gjør den mindre slagferdig enn 
Frantz Fanon og mindre sexy enn ‘Che’ Gueva-
ra. Det er imidlertid en svært viktig bok, og den 
vil ikke gjøre seg bort ved siden av Jawaharlal 
Nehrus Verdens historie (1934), Fanons Jordens 
fordømte (1967), Dee Browns Bury My Heart at 
Wounded Knee (1970) eller Eduardo Galeanos 
Latin-Amerikas åpne årer (1971). 

Spørsmålet om arven etter imperialismen ho-
vedsakelig er sivilisatorisk eller brutaliserende 
er jo først og fremst et spørsmål om perspek-
tiv. Men det er et problem at historiene har en 
tendens til å bli lagt tett opp til institusjone-
nes styrerom og maktens korridorer, slik at de 
kyniske kalkulasjonene gjerne får et skinn av 
gode hensikter.

Det er uansett overraskende at den britiske 
erkeimperialisten Lord Kitchener – kjent for sin 
mustasje og pekefinger fra verveplakaten med 
teksten «Your country needs YOU» i forbindel-
se med den første verdenskrig – fra i år av skal 
pryde den britiske topundmynten. Politikk og 
kultur smelter etter hvert sammen, og derfor 
utfyller Vijay Prashads og Edward Saids betrakt-
ninger hverandre så godt:

«Som referanse eller som utgangspunkt, […] 
fungerer imperiet som en kodifisert om enn 
kun marginalt synlig tilstedeværelse i fiksjo-
nen, akkurat som tjenerskapet i store hushold-
ninger og i romaner, hvis arbeid tas for gitt, 
men i høyden så vidt nevnes i forbifarten og 
aldri granskes eller tillegges noen vekt.

Imperiets besittelser er like formålstjenlige 
som den utstøtte befolkningen bestående av 
daglønnede, deltidsansatte og sesongarbei-
dere; deres eksistens tas med i betraktningen, 
men ikke deres navn eller identitet, de er ver-
difulle uten å være til stede i noen fullverdig 
forstand.» (Edward Said: Culture & Imperialism, 
1994, s. 75 – min oversettelse)

For å ta et skritt tilbake: Slumsaneringen i 
London tok ikke til før de rike mot slutten av vik-
toriatiden begynte å innse hvor fort koleraen 
kunne avlegge strekningen fra slummen til de 
rikes hjem – eller fra Whitechapel til Whitehall, 
slik London-biografen Peter Ackroyd formule-
rer det. Når verden nå er i ferd med å bli stadig 
mindre, er det kun et tidsspørsmål før vi blir 
konfrontert med den globale skjevheten som 
tilsvarer det man kan lese om i Dickens’ roma-
ner fra den altfor store storbyen på 1800-tallet. 

Fordelen med en roman er at den er mer le-
severdig enn en fagbok, som The Poorer Nations. 
Ulempen er at det trengs fantasi for å overføre 
dens konkrete betydning til noe annet. 

Derfor er Vijay Prashads saklige gjennom-
gang av Sør-landenes samtidshistorie nødven-
dig. 
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Vijay Prashad spør om håpet om en utjevning av de globale skjevhetene først og fremst bør knyttes til forskjellige «regionale lokomotiver», som for eksempel Kina. Foto: JØRGEN LoHNE
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