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Af MEHDI MOZAFFARI

GANSKE uventet, som et lyn fra en klar himmel, 
opstod den iranske krise. Hverken ayatollah Kha-
menei, lederen af Den Islamiske Republik, eller 
omverdenen havde i deres vildeste fantasi forud-
set, at det tiende præsidentvalg i Iran ville bringe 
selve regimet ud i dets hidtil dybeste politiske og 
institutionelle krise. 

Lige siden revolutionen i 1979 er det lykkedes 
det islamistiske regime at bevare magten intakt 
ved at bruge alle voldelige midler: henrettelse, 
gidseltagning, tortur, stening af mænd og kvinder, 
støtte til terroristorganisationer og meget mere. 
Med en smart konstruktion bestående af en reli-
giøs, totalitær magtstruktur kombineret med et 
valgcirkus pralede magthaverne med, at Iran er 
det mest demokratiske land i Mellemøsten. Kig 
på Saudi-Arabien, hvor ’valg’ er et ukendt begreb! 
Valgprocessen i juni afslørede regimets hykleri. 
Alle kunne se, at ayatollahen er nøgen.

Selv om krisen kom pludseligt, var den resul-
tatet af en langvarig intern magtkamp på den ene 
side og folkets oprør mod 30 års konstant under-
trykkelse på den anden. 

Man kan bedre forstå den iranske kompleksitet, 
hvis man holder sig nogle principper for øje. Et af 
dem er, at i Iran, og i en stor del af Orienten, fører 
penge (zar) ikke til magt (zour). Det er omvendt. 
En del af forklaringen fi ndes i rigdommens karak-
ter. Rigdommen er hovedsageligt baseret på ikke-
produktive ressourcer; i Irans tilfælde olie. Siden 
revolutionen har de store olieindtægter skabt en 
ny velhavende klasse, som står for en betydelig 
del af landets import-eksport. Denne fi nder især 
sted via Dubai ved Den Persiske Bugt, hvor mere 
end 3.000 iranske fi rmaer er registreret, og fl ere 
tusinde iranske erhvervsfolk er bosat. Ifølge det 
iranske konsulat i Dubai er der 400.000 iranere i 
Emiraterne. Det er interessant, at Dubai var det 
eneste sted i Mellemøsten, hvor iranere demon-
strerede imod Ahmadinejad til fordel for Mousavi. 
Mange andre iranske forretningsfolk har kontorer 
i Japan, Malaysia, Tyskland, England og selv i 
USA. 

I lighed med alle andre forretningsfolk tænker 
og agerer de iranske først og fremmest i overens-
stemmelse med business-logikkens krav om et 
åbent marked, politisk stabilitet og fri bevægelig-
hed. 

Iransk isolation

Men under Khamenei-Ahmadinejads tandem er 
business-logikken kollideret med magtlogikken. 
Ahmadinejad fører en autoritær fi nans- og øko-
nomisk politik, som ikke er til fordel for de nye 
velhavere. Statens fi nanser er uden for central-
bankens og rigsrevisionens kontrol. Finansrådet 
(Shoray-e Pool va Etebar), som havde til opgave at 
kontrollere regeringens penge- og kreditpolitik, 
er ganske enkelt blevet nedlagt. Centralbanken, 
som i ethvert land er symbol på landets soliditet 
og troværdighed, har skiftet direktør tre gange 
under Ahmadinejad. En arbejdsløshed på 25 pro-
cent uafhængigt af den nuværende internationale 
fi nanskrise taler sit tydelige sprog om dybden af 
landets økonomiske krise.

Derudover fører Khamenei-Ahmadinejad en 
aggressiv og konfrontatorisk udenrigspolitik, som 
har ført til Irans isolation og skadet iranske for-
retningsfolks interesser enormt. FNs, USAs og 
EUs økonomiske sanktioner er absolut ikke noget, 
iranske erhvervsfolk er begejstrede for. En række 
iranske banker i Vesten er enten blevet lukket, 
eller også har de amerikanske og europæiske 
myndigheder i vidt omfang begrænset deres ope-
rationer. 

En betydelig del af Irans likviditet i USA og i 
Europa er blevet indefrosset. Den sidste i rækken 
af sanktioner blev indført under præsidentvalget, 
da England indefrøs omkring en milliard pund af 
Irans kapital. Den britiske handling gjorde Kha-
menei rasende. I sin berømte tale ved fredagsbøn-
nen den 19. juni kaldte han briterne »det mest 
modbydelige folkefærd«. Fire britiske diplomater 
blev udvist, og ni lokale medarbejdere på ambas-
saden i Teheran blev arresteret. 

Alt dette er en del af forklaringen på, at vreden 
og utilfredsheden er så udbredt blandt Irans nye 
velhavende klasse. Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, 
den magtfulde leder af det såkaldte Eksperternes 
Råd og ifølge Forbes en af verdens rigeste mænd, 
står som talerør for denne nye klasse af velhavere 
i Iran.

Embedsstanden

Nu kan man spørge, hvor Mir Hossein Mousavi, 
altså Ahmadinejads mest seriøse rival, står i det 
iranske skakspil? Mousavi hører tilsyneladende 
ikke til blandt de mest velhavende folk i Iran. Hvad 
er det, der gør, at han er i en evident de facto al-
liance med Rafsanjani? Svaret ligger stort set i 

Mousavis tidligere embede som premierminister 
(1981-1989) og i hans profi l som en loyal og dyg-
tig administrator. Han er systemets mand og er 
udtryk for det iranske establishments store util-
fredshed. 

Iranerne har administreret store imperier både 
før og under islam og har et rutineret og meget 
stort bureaukratisk apparat med en lang historisk 
tradition. Ahmadinejad har alle de negative ka-
raktertræk, som kan irritere enhver anstændig 
funktionær. Hans retorik, hans aggressivitet og 
tydeligt uciviliserede manerer kombineret med 
hans talrige mytologiske historier og brug af falske 
tal og tabeller er en kilde til irritation i den iranske 
administration. Det er ikke længere forbundet med 
prestige at tjene regeringschefen. Ahmadinejad, 
der med sin adfærd konstant bryder de gældende 
normer, har krænket embedsmændenes stolthed. 
Selv siger han, at hans regeringsprogram er rettet 
mod genkomsten af den skjulte Imam. 

Hvordan kan administrationen håndtere en 
sådan politik? Hvor mange gange skal iranske 
diplomater sidde i skammekrogen i verdens kan-
cellier og i internationale organisationer på grund 
af præsidentens uhensigtsmæssige udtalelser og 
handlinger? 

Udskiftningen blandt ministrene i den iranske 
regering har nået rekordhøjder i Ahmadinejads 
tid som præsident. Universitetsprofessorer og 
økonomer har de sidste to år skrevet åbne breve til 
præsidenten for at advare imod regeringens øko-
nomiske kurs og manglende effektivitet. Mange 
af dem støtter i dag Mousavi, ikke nødvendigvis 
fordi de er enige i hans religiøse og politiske over-
bevisning, men snarere fordi et ’ja’ til ham er et 
’nej’ til Ahmadinejads politik. Mousavi udgør den 
for øjeblikket eneste tilgængelige løsning på den 
skamfølelse, der fi ndes i det iranske establishment 
generelt. Her mødes forretningsfolkenes utilfreds-
hed med det iranske establishments skam: altså 
Rafsanjani og Mousavi i fælles front. 

Konfrontationen mellem business-logikken 
og magt-logikken kom op til overfl aden i de di-
rekte tv-dueller mellem Ahmadinejad og hans 
tre modkandidater. I duellen med Mousavi lagde 
Ahmadinejad, fræk som han er, nogle anklager på 
bordet, som alle kendte til på forhånd, men ingen 
turde nævne offentligt. Han anklagede tørt og 
kontant fi re navngivne personer for henholdsvis 
korruption (Rafsanjani, Nateq Nouri og Safai Fara-
hani) og dokumentfalsk (Mousavis hustru, Zahra 
Rahnavard). Alle spillede en vigtig rolle i Mousavis 
lejr. I en senere duel anklagede Ahmadinejad også 
for åben skærm en af sine andre modkandidater, 
Mehdi Karroubi, for korruption. 

Ud over selve substansen i anklagerne er det 
mest interessante, at tre af de anklagede er præ-
ster, og kun den sidste, Safai Farahani, er verdslig. 
Naturligvis kom Ahmadinejad ikke med et eneste 
anklagende ord imod Revolutionsgarden (Pas-
daran), som han selv er en del af. Som alle ved, 
foregår der også megen korruption blandt revoluti-
onsgardisterne, som sidder på en del iranske res-
sourcer og det militær-industrielle kompleks. 

Når man ser på de fi re, som – ud af 476 kandi-
dater – fi k lov at passere igennem Vogternes Råds 
tætte fi lter og stille op til præsidentvalget, forstår 
man endnu bedre magtforholdet og magtlogikken 
i Iran.

To af kandidaterne kommer fra Pasdaran (Ah-
madinejad og Rezai), en er præst (Karroubi), og 
den sidste kommer fra administrationen (Mous-
avi). Altså 50 procent Pasdaran, og de resterende 
50 procent deles mellem præsteskabet og estab-
lishmentet. Dette afspejler på sin vis udmærket de 
aktuelle magtforhold i Iran. 

Revolutionsgarden

Det er med andre ord Pasdaran, der er basis for 
Khameneis magt. Noget tyder på, at Khamenei, 
som er oppe i årene og muligvis syg, er nået til den 
konklusion, at hans magt bliver forsvaret bedre af 
hans prætorianergarde bestående af Pasdaran og 
Basiji, end af præsteskabet, som efterhånden er 
hadet af befolkningen, især den yngre generation. 
Af og til hører man da også om, at unge menne-
sker river turbanen af præster, der bevæger sig 
ind i centrum af Teheran. 

Ved at alliere sig med Pasdaran og Basiji kan 
Khamenei også modarbejde Rafsanjanis farlige 
projekt om at etablere en kollektiv eller directoire-
agtig ledelse (Shoray-e Rahabari) til erstatning for 
den enevældige leder Khamenei. En ide, der nyder 
tilslutning blandt ayatollaherne i Qom, Irans shia-
metropol.

Khameneis uforbeholdne støtte til Ahmadinejad 
har gjort ham mere afhængig af Pasdaran end 
nogensinde før. Afskåret fra en stor del af de men-
nesker – blandt andre Rafsanjani, hans kampfælle 
gennem 52 år – som han havde tjent revolutionen 
sammen med, risikerer han i tiltagende grad at 
blive om ikke ligefrem Pasdarans fange, så dog 
deres gidsel.

Spørgsmålet er, hvad Pasdaran vil eller kan 
gøre. Pasdaran befi nder sig i samme gunstige 
position, som Basaren (det traditionelle handels-
borgerskab) gjorde det under revolutionen i 1979. 
Dengang lykkedes revolutionen med Basarens 
støtte og penge. Nu er det samme præsteskab 
afhængigt af Pasdaran for at beholde magten. 
Det får måske støtte, men på Pasdarans betingel-
ser. Det er op til Pasdaran at udstikke fremtiden 
for deres land. De kan spille en rolle som consig-
liere mellem regimets forskellige familier, mellem 
business-logikken og magtlogikken. Det betyder, 
at vi vil komme til at se en Ahmadinejad med et 
regeringsprogram og en regeringsfacon, som er 
meget forskellig fra den præsident, vi har kendt 
indtil nu. Ellers risikerer Ahmadinejad selv at blive 
ofret til fordel for en anden politisk ’pasdar’ (ental 
af ’pasdaran’): For eksempel Ali Larijani, den nu-
værende parlamentsformand, søn af en ayatollah 
og svigersøn til ayatollah Mottahari, khomeinis-
mens meget ansete ideolog, som blev myrdet i maj 
1979. Eller Mohammad Bagher Qalibaf, Teherans 
nuværende borgmester, hvis indfl ydelsessfære 
både når ind i hjertet af Pasdaran og folk i byom-
råderne.

Pasdaran kan også lade situationen forvær-
res yderligere, så forholdet mellem Khamenei og 
Rafsanjani forringes endnu mere, og landet bliver 
umuligt at regere. På den måde kan Pasdaran så 
dukke op som landets frelsere. Det ville være en 
iransk 18. brumaire. En bonapartisme med en ny 
stil ville være grundlagt. Iran ville blive mere na-
tionalistisk end islamistisk. 

Der er sikkert andre muligheder, der er åbne for 
Pasdaran. Uanset om Pasdaran vælger den første, 
den anden eller en helt tredje vej, er deres succes 
udelukkende afhængig af én betingelse: korps-
ånden. Iran har, til forskel fra lande som Tyrkiet, 
Egypten og Syrien, aldrig haft en militær kaste. 
Hæren har altid været mere loyal over for en per-
son, hvad enten det var shahen eller Khomeini, 
end over for sig selv. Hvis Pasdaran beslutter sig 
for at agere som et samlet korps, bliver det første 
gang i Irans nyere historie.

Shia-kalifatet

En alternativ mulighed, som efterhånden er på 
læberne hos de mest radikale islamister med aya-
tollah Mesbah Yazdi i spidsen, er at erstatte den 
islamiske republik ( jomhuri-e islami) med et isla-
misk regime (hukumat-e islami). Altså et shia-ka-
lifat uden valg, uden parlament og uden præsident. 
Dette projekt ligger ikke fjernt fra Khameneis og 
Ahmadinejads tankegang, og de opfatter det som 
værende i overensstemmelse med Khomeinis op-
rindelige regeringsmodel, som han skitserede i sin 
bog fra sommeren 1971, netop med titlen Huku-
mat-e islami.

Selv om ideen støttes af nogle indfl ydelsesrige 
kræfter, især i Basiji-enhederne, er der alligevel 
ikke ret mange iranere, der mener, at den har no-
gen fremtid for sig. Etableringen af et shia-kalifat 
møder kraftig modstand både blandt tilhængere 
af den nuværende islamiske republik og iranerne 
i almindelighed. Her kolliderer Khamenei-Ahma-
dinejads tandem med den tredje form for logik: 
folkets logik.

I sin tale den 19. juni sagde Khamenei, at Iran 
ikke er Georgien, hvor man kunne gennemføre en 
blød revolution ved hjælp af George Soros’ dollars. 
Man kan vende argumentet om og sige, at Iran 
heller ikke er Saudi-Arabien eller Nordkorea. 

Efter 30 år er det blevet klart for de fl este ira-
nere – især de unge – at revolutionen i 1979 ikke 
er deres revolution. De vil selv være herrer over 
deres egen skæbne. Den store protestbevægelse 
i juni var netop et udtryk for folkets nye vilje. 
Det mest bemærkelsesværdige i forbindelse 
med demonstrationerne i Teheran og andre store 
byer var iranernes modenhed og deres deciderede 
afstand fra vold. Til forskel fra revolutionen i 1979, 
som var fuld af had og hævn, bad iranerne denne 
gang ganske enkelt om, at deres stemmer blev 
talt. 

Fra nu af er det ikke længere et spørgsmål om 
valgsvindel, om personen Ahmadinejad, om Vog-
ternes Råds kompetence eller lederens personlig-
hed. Det er hele den islamistiske konstruktions 
eksistensberettigelse, der er på spil. Æraen med 
iranernes politiske apati er forbi, og den iranske 
junibevægelse har svækket det islamiske regime 
betydeligt. 

Et svækket regime er ikke nødvendigvis ufar-
ligt. Tværtimod. Men uanset, hvordan regimet 
håndterer situationen, er Den Islamiske Republiks 
dage i dens nuværende form talte. På lidt længere 
sigt kan folkets nye vilje feje både præsteskabet og 
Pasdaran af banen.

Mehdi Mozaffari er professor ved Institut for Stats-
kundskab, Aarhus Universitet, og leder af Center for 
Forskning i Islamisme og Radikaliseringsprocesser 
(CIR). (www.cir.au.dk)
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Ayatollahens nye klæder

Iranerne politiske apati er forbi, regimet er svækket. På lidt længere sigt kan både præsteskabet og Revolutionsgarden være fejet af banen.
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Steven Chu bliver i juni æresdoktor i Cambridge, Massachusetts. 
Kan han også lære spillet i Washington?

besøgte mig på mit kontor,« fortæller senator 
Dick Durbin, der har den næsthøjeste rang i 
Senatet. »Jeg spurgte, om han var moden til 
embedet. Han svarede, at det var han – når 
man så bort fra det politiske og bureaukra-
tiet.«

»Han er ikke politisk strateg,« udtaler en 
erfaren kongresmedarbejder, som er ekspert i 
energi og klimalovgivning. »Han har ikke den 
samme politiske erfaring som Carol Browner 
– men vi har jo også allerede Browner på vo-
res side. Han er videnskabsmand, og det er i 
sig selv værdifuldt.«

Da Chu udtalte sig under kongreshørin-
gerne i april om regeringens vigtigste energi- 
og klimainitiativ – en lov, der skal bremse 
CO2-forureningen og gøre det muligt for indu-
strien at handle med forureningskvoter – var 
han klar og stærk i mælet.

Chu er helt på det rene med, at den lov, 
der en dag bliver vedtaget af Kongressen, 
måske ikke kan reducere  CO2-forureningen 
hurtigt nok, eller at den måske skaber for 
mange smuthuller til industrien. Men Chu er 
tilsyneladende ligesom præsidenten først og 
fremmest interesseret i at få en kvoteordning 
på plads så hurtigt som muligt; enkelthederne 
kommer senere. »Vi får bestemt ikke nogen 
fejlfri lov i første omgang,« siger han. »Men 
hvor mange fejl skal der være, før man siger 
nej? Det kan man altid diskutere. Jeg vil bare 
gerne have sat noget i gang, og jo før, desto 
bedre.«

Kampen om kullene

Chus hidtil største problem har drejet sig om 
kul. Under høringen i forbindelse med hans 
ansættelse i januar var der fl ere senatorer, 
der spurgte ham om et foredrag fra 2007, hvor 
han havde kaldt kul sit »værste mareridt«. 
Han svarede, at denne udtalelse var blevet 
citeret uden for sammenhæng. Han forelagde 
derefter en mere positiv opfattelse af kul, 
idet han sagde, at han var »optimistisk med 
hensyn til, at det kunne lade sig gøre at bruge 
kulressourcerne på en renere måde«, og han 
kaldte også kullet for et af USAs »store natur-
lige råstoffer«.

Sandheden er imidlertid, at Chus udtalelse 
om kul ikke var citeret uden for sammenhæn-
gen. Det ved jeg, for jeg var til stede under det 
pågældende foredrag i 2007, da han sagde det. 
Han beklagede sig åbenlyst over det stigende 
antal kulfyrede kraftværker i USA og Kina. 
»Hvis udviklingen fortsætter som hidtil, pro-
ducerer vi tre gange så meget kuldioxid, som 
menneskeheden producerede i hele det forrige 
århundrede,« sagde han. Han anførte også, at 
kul indeholder spormængder af uran og frigør 
100 gange mere stråling under forbrændingen 
end et atomkraftværk. »Spildprodukterne af 
kulforbrændingen er efter min mening det 
værste,« sagde han. »Det virker måske ikke 
så skræmmende, fordi vi er vant til at brænde 
kul, men hvis vi taler om at tage livet af men-
nesker, er kul langt mere dræbende.«

I betragtning af den støtte, som kulindu-
strien har i Washington – også hos præsident 
Obama, der stadig hykler respekt for myten 
om »rent kul« – kan det næppe overraske, 
at Chu neddæmpede sine synspunkter ved 
ansættelseshøringen. Men hvordan han end 
vender og drejer det, bliver kampen mod 
den stærke kulindustri en af de helt store 
udfordringer for ham. Og eftersom kul er 
langt det mest CO2-intensive fossile brænd-
stof og tegner sig for en tredjedel af den 
samlede CO2-forurening i USA, er det 
ikke en kamp, han kan tillade sig at se stort 
på.

Hjernetrusten

Chus fremtidsvision om et USA, der bruger 
vedvarende energi, er betinget af en større 
omrokering af energiministeriets forkalkede 
netværk af forskningslaboratorier. For at 
nå målet har han tænkt sig at begrænse det 
eksisterende bureaukrati og bruge 280 mil-
lioner dollars på at opbygge 8 energifornyel-
sescentre, der hver især skal fokusere på et 
bestemt energiproblem – solenergi, arkitek-
tur, energioplagring. Men det projekt, der står 
Chus hjerte nærmest, og som han mener har 
gode muligheder for at redde verden, hedder 
ARPA-E, en forkortelse for Advanced Re-
search Projects Agency – Energy.

Som Chu forestiller sig det, skal ARPA-E 
være en del af DOE, men have friere hæn-
der end resten af ministeriet. Det skal være 
fritaget for mange af DOEs tungt arbejdende 
regler for fi nansiering og ansættelser og 

rapportere direkte til Chu. Forbilledet er 
DARPA, forskningsafdelingen under for-
svarsministeriet, som skabte et enormt antal 
teknologiske fornyelser, deriblandt internettet 
og de Predator-droner, der anvendes i krigen 
i Irak. Ideen er at skabe en velfi nansieret 
hjernetrust af landets bedste teknologiske 
hjerner, låse dem ind i en kælder i et par år 
og så håbe på, at de kommer ud igen med en 
verdensomvæltende idé.

»ARPA-E kan gå hen og blive det mest 
spændende sted at arbejde under denne rege-
ring,« udtaler Rafe Pomerance, der har været 
klimaaktivist i mange år. I Obamas hjælpe-
pakke var der afsat 400 millioner dollars til 
dette agentur, og det skulle garantere, at det 
begynder at fungere senere i år.

ARPA-E har været genstand for enorm 
interesse i den verden, der beskæftiger sig 
med energi og ren teknologi, blandt andet 
fordi det er en meget amerikansk idé. Det vil 
gøre det nemmere for Chu at rekruttere unge 
forskere til DOE, at han nu kan fremholde 
sit ministerium som andet og mere end et 
hensygnende bureaukrati, der passer på atom-
bomber.

I betragtning af, hvor få penge og hvor lidt 
opmærksomhed, grundforskningen har fået i 
de seneste årtier, er ARPA-E et skridt i den 
rigtige retning. Men 400 millioner dollars til 
ny forskning er ikke nok til at forandre ver-
den; hvis det virkelig skal batte noget, siger 
eksperterne, skal der investeres mindst 2 
milliarder dollars årligt over en periode på 
omkring 10 år.

ARPA-E er nok Chus yndlingsprojekt, men 
hans største udfordring lige nu er simpelthen 
at skovle penge ud ad døren i DOE. De 38 mil-
liarder dollars, som ministeriet fi k bevilget i 
hjælpepakken, skal være udliciteret senest 
september 2010. Chu arbejder også på at få 
DOEs lånegarantiprogram i gang igen; det har 
længe ligget i dvale. Hvis bevillingerne ikke 
bliver brugt klogt og hurtigt, har regeringen 
ingen mulighed for at indfri præsidentens løfte 
om at skabe 5 millioner ny grønne arbejds-
pladser og fordoble USAs forsyning med ren 
energi i løbet af de kommende 3 år.

Det teknologiske fi x

Hvis der hænger en skygge over Chus visio-
ner for USAs energimæssige fremtid, er det 
hans tro på teknologien som løsningen på alle 
problemer. Han taler ikke så tit om de foran-
dringer i vores daglige livsførelse, der nød-
vendigvis skal indføres, hvis truslen om global 
opvarmning skal reduceres – der skal køres 
mindre i bil, fødevarer skal dyrkes tættere på 
forbrugerne, og forbrugernes forventning om, 
hvor mange forbrugsvarer, det er deres gud-
givne ret at forbruge, skal nedjusteres. 

»Steve taler aldrig om den slags proble-
mer,« siger Tad Patzek, der er professor i 
maskinteknik ved University of Texas, og som 
rejste fra Berkeley, blandt andet fordi han var 
uenig med Chus begejstring for biobrændstof-
fer. »Steve foretrækker moderigtige, højtek-
nologiske løsninger. Hvis ordet ’nano’ ikke er 
med, er han ikke interesseret.«

Chu risikerer også at gå for meget efter 
den amerikanske trang til at fi nde en fi ks og 
færdig løsning på alle komplekse problemer. 
Programmer som ARPA-E, der stiler efter 
troldmandsagtige gennembrud, er sikkert 
udmærkede, men skal man tro energieksper-
terne, vil det kræve en langt større indsats 
fra regeringens side, hvis den amerikanske 
energiinfrastruktur skal forandres gennem-
gribende.

Det bliver ikke helt nemt for Chu at starte 
en energirevolution og samtidig varetage 
DOEs primære opgave, som er at holde 
skarpt øje med USAs atomvåbenarsenal. 
Chus største udfordring kan dog vise sig at 
være de store forventningers tyranni. Få 
ved mere om klimavidenskab end han. Han 
har et indgående kendskab til alle aspekter 
af energiteknologien. Han har en direkte 
telefon til præsidenten. Han har næsten 40 
milliarder dollars til rådighed til at sætte skub 
i tingene. Og det bedste er måske, at han har 
fået Nobelprisen, for det giver ham meget stor 
troværdighed. Hvis han ikke kan løse vores 
problemer – eller i det mindste tage hul på 
dem – hvem kan så?

Oversat af Claus Bech. Forkortet og bearbejdet 
af Ole Nyeng.
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