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”Det italienske laboratorie” – At gentænke gæld i virale tideri 

 

Af Elettra Stimilliii,  

d.29. marts 2020  

 

(oversat af Erik Sporon Fiedler) 

 

Endnu engang er Italien blevet prøvested for processer og erfaringer, der siden er blevet globale. 

Coronavirussen har givet anledning til et helt nyt fænomen, der ikke blot bør anskues som en rent 

politisk eller økonomisk begivenhed, men derimod som en epidemi, der på grund af sin vildskab og 

hurtige spredning, kræver ekstraordinære handlinger. Det er i forlængelse af disse omstændigheder, 

at Italien, som det første land til at blive alvorligt ramt efter det indledende udbrud i Kina, er blevet 

fortroppen. Italien er Vestens laboratorie. 

 

I denne absolut exceptionelle situation som vi befinder os i, blev den italienske debat, der særligt i de 

senere år også har vakt genklang i internationale miljøer, hurtigt genantændt. Diskussionen blev først 

og fremmest udløst af en artikel af Giorgio Agamben i den italienske avis Il Manifesto d.26 februariii 

samt i nogle efterfølgende interventioner, der gentog, bekræftede og ”afklarede”iv det allerede sagte. 

Mod de drastiske inddæmningsforanstaltninger vedtaget af regeringen, har Agamben med en særlig 

heftighed og beslutsomhed gentaget sin berømte kritik af undtagelsestilstandens paradigme. Den 

største fare, er ifølge ham, ikke virussen, men det forhold at politikere bruger situationen til at 

implementere bestemte magtteknikker, som sikkerheds- og undtagelsestilstande, der snart vil blive 

reguleret gennem ”opfindelsen” af et nyt paradigme, nemlig det pandemiske herredømme (som han 

senest har forklaret det i et interview, offentliggjort i den franske avis Le Monde d.24. martsv). 

 

I betragtning af den rolle Agamben spiller i samtidens kulturelle landskab, øjeblikkets kompleksitet 

og den særlige situation Italien befinder sig i, er det vigtigt ikke kun at reflektere over det Agamben 

siger, men fremfor alt over måden hans kritiske refleksioner bliver modtaget på. Hermed efterprøves 

omfanget og rækkevidden af den offentlige debat, hvilket i dag er fuldstændigt afgørende. Jeg har 

med stor interesse bemærket at mange af indlæggene, uden at mindske den kritiske opmærksomhed 

mod de indførte disciplinære og sociale kontrolforanstaltninger, har en tendens til at anskue 

coronavirussen, og de foranstaltninger, der er implementeret i forlængelse heraf, som en følge af langt 

mere komplekse processer. Netop derfor er det nødvendigt at vi gentænker ”det nøgne liv”, som 

Agamben bliver ved at henvise til som det, alt andet ofres til fordel for, i den blotte overlevelses navn. 

 

Det krisen tydeligt viser, er, at de liv som berøres aldrig bare er ”nøgne”, men altid placeret i en 

kontekst, hvor de ”i det mindste” opretholdes og drages omsorg for. Dette opretholdelses- og 

omsorgsarbejde, som konstant grænser op til overlevelsen, er fuldstændig fraværende fra Agambens 

perspektiv. Noget andet, der står klart, er, at virussen ikke bare kan behandles som et rent biologisk 

fænomen uden relation til den kontekst, hvori den udvikler sig. Den igangværende økologiske 

ødelæggelse, der er direkte forbundet med den globale kapitalismes nye former, har en tendens til at 

reducere den miljømæssige mangfoldighed og kompleksitet, der tidligere kunne have afbrudt de 

patogene organismers smittekæder. Derfor spredes de med hidtil uset hastighed. Ligeledes 

fremskynder den bevægelseslethed, der kendetegner globaliseringens former, patogenernes adaptive 

mutationer, hvilket giver stærkere og mere aggressive typer, som netop Covid-19. 

 

Hvis det, i de dage vi nu gennemlever med generel blokade, er muligt at tænke, bare for et øjeblik, at 

situationen på en eller anden måde kan være med til at stoppe de udvindings- og udbytningsprocesser, 
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der indtil krisen ramte virkede ustoppelige – som det er blevet skrevet i en imaginær og fascinerende 

”virusmonolog”vi – så betyder det, at vi, udover at bekymre os om indskrænkningen af vores friheder 

(som kun udgør den anden side af mistede privilegier), bliver nødt til at prøve at spørge os selv om, 

hvad der venter os på den anden side og hvad vi egentlig kan forvente, når vi endelig kommer i gang 

igen? 

 

Italien har sammen med ni andre europæiske lande (hvor Frankrig skiller sig ud i sammenhængen 

med de mest forgældede lande som Spanien og Grækenland) anmodet om en ”stærk, 

sammenhængende og rettidig” finans-økonomisk reaktion fra Europa. Det er svært ikke at frygte, at 

vi på ny befinder os i en situation, vi kender fra en ikke så fjern fortid, hvor der blev gjort 

indrømmelser til fordel for den såkaldte ”budget fleksibilitet”, kort sagt, at betalingsbalancen udvides 

ved at man lader markedet udstede yderligere gæld. Risikoen er, at de lande, der har store 

omkostninger, vil være magtesløse overfor eventuelle spekulantangreb. Indtil for nylig var den eneste 

sikkerhed for Italien Den Europæiske Stabilitetsmekanisme [bedre kendt som Krisefonden], og den 

Europæiske Central Banks ydelse af lån til lande i vanskeligheder, der til gengæld må acceptere tåre- 

og blodreformer. Selv i disse tider dukker den opdeling, som vi allerede kender, straks op imellem 

unionens lande: på den ene side landende i Nordeuropa (især Tyskland og Holland), på den anden 

side Middelhavslandende, der frygter en gentagelse af, hvad der skete i Grækenland i 2015. Noget 

synes dog at have ændret sig i Europa. Nogle af de lande, som i 2015 støttede den nordlige akse i 

gældsspørgsmålet, såsom Frankrig, befinder sig i dag sammen med de gældsplagede lande i 

anmodningen om ”solidaritetsforanstaltninger” til at komme gennem krisen. Yderligere ønsker ingen 

af disse lande at underskrive et ”forståelsesmemorandum” som betaling for at redde deres offentlige 

finanser, særligt ikke de lande, der allerede én gang har oplevet omkostningerne ved disse 

memorandaer. Men det ser ud til at Europa, fra d.2. april, har ændret kurs, og at selv Tyskland 

genovervejer sin position. Kan man virkelig forestille sig, at coronavirussen kan være med til at 

standse den mekanisme, der efter det økonomiske sammenbrud i 2007-2008 førte Europa ud i den 

såkaldte ”statsgældskrise”? 

 

Mario Draghi understregede i sin artikel i Financial Times d.25. martsvii, at vi står overfor ”uforudsete 

omstændigheder”, og at ”de, som rammes af indkomsttab, ikke selv er skyldige i det” (sådan som 

man kunne tro det med ”statsgældskrisen” – og som det blev udlagt). Han tilføjer, at det, vi oplever 

nu, minder om europæernes lidelser i 1920’erne: ”en ændring af vores tankegang er lige så nødvendig 

i denne krise, som det ville være i krigstid”. Hans foreslåede løsning lyder faktisk som et vendepunkt. 

På den anden side er den sammenfaldende med forøgelsen af den offentlige gæld, blot denne gang 

forhåbentlig delt af et fælles Europa og finansieret af skatter. Problemet, som vi bliver nødt til at 

konfrontere, vil være, at indførelsen af enorme mængder af likviditet vil svare til en umådeholden 

devaluering af kapital: ingen reel værdi vil svare til den udstedte valuta. Præcis det samme problem 

opstår i krigstid, og som i tidligere perioder med krigstid har det muliggjort en 

rekonstruktionsperiode. 

 

På dette punkt er det imidlertid værd at spørge, om det i dag er nødvendigt at tale om krig, som 

eksempelvis Macron ynder at gøre det, for at indsætte hæren mod virussen - eller som Putin, der har 

sendt humanitærhjælp og militære tropper til Italien. Det, vi står overfor hver eneste dag, fanget i 

vores hjem, er i virkeligheden, når vi tænker grundigt over det, ikke bare en fjende, men spredningen 

af et liv, hvis reproduktion på en eller anden måde er blevet faciliteret af os selv. Fremfor automatisk 

og tilsyneladende uovervejet at oprette sikkerhedsregimer ved at erklære undtagelsestilstand under 

påskud af selvforsvar, er det på tide at vi anerkender de rum for politisk autonomi, der også opstår, 

og som fremmes af dem, der søger at komme til orde i vores nuværende offentlige debatter. 



 

3 

 

I dag, i vores suspenderede eksistens, sammen i frygt og smerte, oplever vi måske også det singulære 

livs grundlæggende styrke. Af mange årsager er dét, som vi gennemlever ikke bare en naturlig 

katastrofe, en undtagelsestilstand, eller en verdensomspændende krig. Vi har brug for nye ord. Hvis 

den uundgåelige individuelle konkurrence indtil nu har forhindret os i at forstå og har indskrænket os 

til ensomme og forgældede eksistenser, så er det måske kun et fælles samarbejde, der vil gøre os i 

stand til at opdage nye måder at leve sammen på. Ingen magt, der kommer ovenfra, kan være virksom 

i kampen mod virussen uden en mobilisering nedenfra, der sætter den styrke i spil, som vi alle har til 

rådighed. Vi må finde en kollektiv måde at tage hånd om den frygt, der udgør en intim del af vores 

liv og omskabe den til vores stemmers og kroppes kraftfulde udtryk, i stedet for at lade os opholde 

foran paranoide beskrivelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

i Teksten udkom oprindeligt på https://antinomie.it/index.php/2020/03/29/il-laboratorio-italia-ripensare-il-debito-ai-

tempi-del-virus/ 

 
ii https://phd.uniroma1.it/web/STIMILLI-ELETTRA_nC1452_EN.aspx 
 

iii https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-l-invenzione-di-un-epidemia 

 

iv https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-chiarimenti 

 

v https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/24/giorgio-agamben-l-epidemie-montre-clairement-que-l-etat-d-

exception-est-devenu-la-condition-normale_6034245_3232.html 

 

vi https://lundi.am/Monologo-del-virus 

 

vii https://www.ft.com/content/c6d2de3a-6ec5-11ea-89df-41bea055720b 
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