
Hurra for stenalderen 
- Et tankevækkende teoretisk vue over militær og samfund. 
Er vi ved at nå til en situation, hvor det er samfundet, der skal 
tjene det militær-industrielle kompleks, spørger Klaus B. Bæ
rentsen fra Psykologisk Institut i Århus. 

Det er en udbredt forestilling, at årsagen til krig skal 
findes i menneskers aggressive tilbøjeligheder. 
Denne forestilling tjener - bevidst eller ubevidst - til 
at retfærdiggøre krig og voldsanvendelse som svar på 
sociale problemer, samt til at »bevise« det naive og il
lusoriske i fredsbevægelsens bestræbelser. Desværre 
har mange såkaldte videnskabsmænd i tidens løb søgt 
at underbygge denne forestilling ved at konstruere te
orier om mennesket som en særlig aggressiv abeart. 
Man må imidlertid afvise de teorier, som søger at for
klare krig med tilstedeværelsen af et medfødt »aggres
sionsinstinkt« hos mennesker. 

Men det er også nødvendigt at afvise de teorier, der 
benægter tilstedeværelsen af medfødte dispositioner 
for aggressiv adfærd hos mennesker. 

Den medfødte aggression 
Hvis man undersøger de betingelser, hvorunder 
kampadfærd forekommer hos dyr, kan det påvises, at 
tilstedeværelsen af disse betingelser er nødvendige 
for aggressionens udvikling i individets inderste væ
sen. Der er ikke tale om nogen betingelsesløs automa
tik i udviklingen. Det viser sig endvidere, at kampad
færd hos dyr meget sjældent resulterer i drab, og at 
dette først og fremmest sker i forbindelse med »økolo
giske sammenbrud«, hvor dyrenes naturlige levefor
hold pludselig ændres radikalt, så de naturlige meka
nismer til regulering af adfærden bliver sat ud af 
spillet. 

Gennem analyse af antropologiske og arkæologiske 
data kan det påvises, at naturlig kampadfærd hos 
mennesker har væsentlige karakteristika til fælles 
med kampadfærd hos andre dyr, og at krig som vi ken
der den, ikke forekommer hos mennesker i naturen, 
og således ikke kan begrundes med naturlige faktorer. 

Forekomsten af krig, i egentlig forstand, kan tidligst 
dokumenteres i forbindelse med yngre stenalder og 
opståelsen af bystater. De arkæologiske vidnesbyrd 
synes at dokumentere, at krigens opståen forudsætter 
tilstedeværelsen af en situation, som er karakteriseret 
ved en kombination af snævert lokaliserede ressour
cer, økologisk pres på grund af befolkningstilvækst og 
manglende muligheder for udvandring af overskuds
befolkningen, samt en relativt højt udviklet sam
fundsøkonomi med stabil arbejdsdeling mellem land
brug, håndværk, handel og administration indenfor 
socialt lagdelte samfund. 

Krig i egentlig forstand er der først tale om, når mili
tært organiserede grupper af erhvervsmæssigt specia
liserede krigere, som er udstyret med specielle krigs
våben, kæmper mod grupper af samme karakter, med 
det formål at dræbe modstanderne for at tilegne sig ef
tertragtede materielle eller ideelle goder. Først inden
for et sådant komplekst militært system kan indivi
dernes medfødte »anlæg« udvikles specielt med 
henblik på udførelsen af aggressiv adfærd, som den 
forekommer i moderne krige, nemlig som discipline
ret og systematisk voldsudøvelse. 

Menneskers medfødte anlæg for udførelse af ag
gressiv adfærd er derfor måske nok en nødvendig be
tingelse, for at krigen overhovedet kan opstå, men de 
er på ingen måde tilstrækkelige til at forklare den fak
tiske forekomst af krig. Krigens grundlag er den insti
tutionaliserede voldsmagt - staten og militæret. 

Det rette sted at søge svaret er i forholdet mellem 
stater, militær og sociale interessegrupper. En varig 
fred må baseres på etableringen af mekanismer til 
regulering af forholdet mellem forskellige interesseg
rupper og nationer. 

Stater behøver militær 
Historisk set er statens opståen og udvikling så tæt 
knyttet sammen med militærets, at man kunne 
hævde, at de udgør forskellige sider af det samme fæ
nomen. Statens rolle har været, og er stadig, at regu
lere aktiviteterne i det sociale system til fordel for de 
herskende og at forhindre indre interessemodsætnin
ger mellem forskellige befolkningsgrupper i at splitte 
nationen i mindre enklaver. Militærets opgave er i 
denne sammenhæng at undertrykke bestemte inter
essegrupper i befolkningen og bekæmpe rivalise
rende stater. 

Historisk set har tendensen været den, at statssam
fundene har bredt .sig gennem erobring og »civilise
ring« af ikke statsligt organiserede samfund, og ved at 
visse stater har ekspanderet ved at erobre andre sta
ter. Reelt har statssamfundenes fred derfor været den 
tid, hvor den næste krig blev forberedt. 

Staten og militæret hører som institutioner sammen 
med krig som aktivitetsform. I kraft af denne sam
menhæng må staten altid være beredt på at føre krig. 
Fred på statsniveau er derfor nødvendigvis en væbnet 
fred, som sikres ved hjælp af et militær. 
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Statsmagt og militær organisering 
hører tæt sammen, så konflikter 

er set fra de tidligste samfund. 

For at kunne løse sine opgaver er militæret nødt til 
at forberede sig på udkæmpelsen af krig - moralsk
ideologisk som organisatorisk-teknologisk. Der skal 
hverves mandskab, og dette skal gøres parat til at gå i 
døden. Befolknigen skal bringes til at acceptere de 
byrder, som pålægges dem for at opretholde det mili
tære beredskab. Der skal uddannes officerer og læg
ges planer, ligesom våben, udrustning og støttefunkti
oner skal gøres klar. 

Set fra en anden statsmagts synspunkt udgør denne 
krigsforberedelse nødvendigvis en trussel om fremti
dig krig, og en begrundelse for at det er nødvendigt 
selv at iværksætte lignende forberedende foranstalt
ninger. 

Da krige er kostbare, og udfaldet usikkert på for
hånd, er det en fordel, hvis man kan skræmme mod
standeren til at afholde sig fra angreb, ved at ))spille 
med musklerne«. Herved opnår man imidlertid også 
at underbygge modstanderens mistanke om ens dår
lige hensigter. 

Hvilken fred kan sikres 
med militære midler? 
Man kan derfor med rette spørge, om der kan være 
tale om en anden form for fred i statssamfund, end 
den der består i fraværet af åben krig. Selv hvis alle 
herskere opgav tanken om at erobre land, rigdom eller 
ære med militære midler, ville eksistensen af våben
magt hos en potentiel modpart i en interessekonflikt 
betinge, at man forbereder sig på en mulig krig. Så 
længe man til stadighed må for berede sig på krig for at 
afværge den, vil den ))lure lige rundt om hjørnet«. 

Fred bliver derfor nødvendigvis til en ))militær 
fred«, forstået på den måde, at samfundene aktivt må 
opret4olde et krigsberedskab, det vil sige et militært 
system. 

I vore dage er det ikke muligt, at betragte det mili
tære system i de højest udviklede stater, som noget 
der befinder sig ))udenfor« eller wed siden af« det ci
vile samfund. De civile administrative og politiske in
stitutioner, samfundenes erhvervsliv, infrastruktur, 
samfærdselsmidler, skolevæsen, presse, kulturinsti
tutioner, underholdningsindustri, ja sågar deres be
folkningspolitik, er i større eller mindre grad præget 
af militære hensyn. 

Dette skyldes udviklingen af selve krigenes økono
miske og teknologiske dimensioner. De to verdens
krige har vist, at der er en nøje sammenhæng mellem 
størrelsen af bruttonationalproduktet og evnen til at 
føre og vinde en storkrig. En moderne storkrig kan 
kun vindes, hvis alle det civile samfunds økonomiske 
og ideologiske potentialer mobiliseres. Militæret selv 
er kun den udførende part. 

Militæret og det civile samfund 
Set i lyset af den moderne militærteknologis udvik
ling, specielt atomvåbnene, de militære organisatio
ners vækst, det tiltagende hemmelighedskræmmeri 
omkring militære forhold, samt den voksende direkte 
integration af offentlige administrative, videnskabe
lige og teknologiske institutioner i militæret, fore
kommer det tvivlsomt, om det civile samfund overho
vedet lader sig forsvare med militære midler. Man 
kan endvidere spørge, om den fred, man kan opnå, 



ikke nødvendigvis købes ved at gennemmilitarisere 
samfundet? 

De militære organisationers vækst og stigende be
tydning er åbenbar i en global sammenhæng. Store 
dele af verden regeres i dag af militærregimer, ofte af 
hensyn til »freden og demokratiet«. 

Foranstaltningerne, der skal hindre »fjenden« i at 
skaffe sig viden om de militære forhold betyder samti
dig, at det er nødvendigt at begrænse politiske rettig
heder og indskrænke ytringsfriheden for egne befolk
ninger »af hensyn til statens sikkerhed«. 

Samtidig er det nødvendigt for at opretholde det na
tionale beredskab, at den civile administration i sin 
planlægning og udførelse af arbejdet tager hensyn til, 
eller direkte følger de retningslinier som afstikkes af 
de militære myndigheder og planer. 

Rustningskapløbet gør det nødvendigt at kanalisere 
stadig større menneskelige og økonomiske ressourcer 
ind i videnskabelig forskning og teknologisk udvik
ling med det formål at udvikle stadig mere effektive 
våben. For at maskere de uhyrlige afsavn dette påfø
rer befolkningerne, tales der om den gavnlige virk
ning dette har på landenes teknologiske og industri
elle udvikling gennem det såkaldte »spin-off«, hvor 
militærteknologien finder anvendelse i civile produk
tioner. 

Desværre fortælles der aldrig om, hvilken viden
skabelig og teknologisk udvikling som forhindres af 
denne kanalisering af ressourcerne, ligesom der sjæl
dent spørges om den eventuelle pervertering af den 
civile teknologi, som overtagelsen af de militære »af
faldsprodukter« bevirker. 

I takt med udvidelsen af krigens dimensioner bliver 
det derfor mere og mere påtrængende at undersøge, 
om vi er ved at nå til en situation, hvor det ikke engang 
officielt er sådan, at det er militæret, der skal tjene 
samfundet, men derimod samfundet, der skal tjene 
militæret og det internationa:le militær-industrielle 
kompleks. 

Fred og undertrykkelse 
I historiens løb har der været mange eksempler på, 
hvad man kunne kalde »fred fra oven«. Kerneeksemp
lerne kan være »Pax Romana« og den berygtede »fred 
i vor tid« fra 1938, hvor de europæiske stormagter 
solgte Tjekkoslovakiet til Hitlers nazityskland. I disse 

tilfælde betød »Sikring af freden«, at små herskeren
klaver fik fred til at gennemføre en brutal væbnet un
dertrykkelse og udplyndring af store befolknings
grupper. 

Eksemplerne viser imidlertid også, at denne form 
for fred ikke er stabil, og derfor kortvarig, idet de un
dertrykte og truede folk gennem langvarige og blo
dige kampe væltede tyrannerne. 

Så længe nogle mennesker føler sig forfordelte eller 
forurettede, vil de søge at sikre deres interesser, even
tuelt med våben i hånd. Der vil derfor altid eksistere 
en trussel mod freden, der hvor nogle mennesker er 
undertrykte. Fred på andres bekostning kan kun op
retholdes midlertidigt, men ikke sikres varigt, gen
nem anvendelse af voldsmagt. 

Betyder fred fravær af vold? 
Selvom det skulle være muligt at regulere sociale in
teressemodsætninger uden anvendelse af statslig 
voldsmagt, er det naivt at forestille sig, at dette skulle 
betyde, at vold ikke vil forekomme i samfundet. 

Man må skelne mellem statslig militær vold og per
sonlig civil voldsanvendelse. Den militære vold mu
liggøres ved målrettet træning, baseret på årtusinders 
historiske krigserfaringer. Denne form for vold vil 
forsvinde med militæret. 

På det statslige plan vil fred kræve tilstedeværelsen 
af reguleringsmekanismer, som forhindrer internati
onale stridigheder i at gå i håndknude og eskalere til 
militære fænomener - til krig. Kun herved kan stater
nes militære beredskab overflødiggøres og den syste
matiske indoktrinering og træning af stadig nye gene
rationer til voldsudøvelse standses. 

For at noget sådant kan ske, er det imidlertid nød
vendigt at afsløre de kræfter, som har interesse i en 
vedvarende oprustning, det vil sige i første række bag
mændene bag det militærindustrielle kompleks. 

Den personligt motiverede civile vold opstår først 
og fremmest mellem mennesker, som lever tæt op ad 
hinanden. H vad der karakteriserer fred på det person
lige plan, er ikke så meget fravær af konflikter og ag
gression, som tilstedeværelsen af juridiske institutio
ner og mekanismer til at løse mellemmenneskelige 
stridigheder og derved hindre disse i at eskalere til 
vold. 
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