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NEOLIBERALISMENS KRISER ØKONOMISK OG POLITISK  - 

SVAR FRA HØJRE, CENTRUM OG VENSTRE 

NETØK GENERALFORSAMLINGSSEMINAR  

30. SEPTEMBER 2016, KL. 09:00 – 15:30 

Professionshøjskolen Metropol, Tagensvej 18, 2200 København N, Bygning C, lokale: se infotavle 

på trappen  

Det synes umiddelbart simpelt at forstå, at økonomiske kriser med stigende arbejdsløshed, især 

blandt de unge, stagnerende eller faldende lønninger bredt i samfundet samt forringet tryghed, fordi 

de offentlige velfærdsydelser også forringes, vil udfordre de etablerede politiske magtforhold. 

Overalt ser vi, at de partier, der siden afslutningen af 2. verdenskrig traditionelt har haft magten i 

Nordamerika og Vesteuropa udfordres voldsomt af nye partier eller at partilinjen søges ændret. De 

fire gamle partier i Danmark havde 90 % af stemmerne i det meste af det 20. århundrede, men er nu 

nede omkring de 50 %, Den anden halvdel tilfalder DF, Alternativet, SF og EL. Udfordringen 

internt i partierne ser vi med Corbyn, Sanders og Trumf i Storbritannien henholdsvis i USA. 

Det er vigtigt, at notere sig at politiske opbrud eller mangel på politisk udvikling også kan virke 

tilbage på økonomien og enten løse kriserne eller fastholde økonomien i en langvarig krisetilstand. 

Det er velkendt hvorledes traditionel opfattelse af sund penge- og valutapolitik i 1920’erne 

kombineret med den balancerede finanspolitiske ideologi i det meste af 1930’erne fastholdt de 

udviklede vestlige økonomier i en langvarig stagnationstilstand. I USA er det et udbredt synspunkt, 

at subprimekrisen brød ud i en kombination af 30 års stagnation i underklassens og den lavere 

middelklasses stagnerende indkomstandel plus lempelige boligkreditforhold. Den amerikanske og 

britiske økonomisk – politiske ideologi er den realiserede neoliberalisme. Den dominerende tyske 

økonomiske ideologi og politik har siden 2008 fastholdt EU i en tilstand svarende til 

deflationstilhængernes resulterende tilstand i mellemkrigstiden. Men den tyske ordo – liberalisme 

tildeler dog statsmagten en større rolle som f.eks. med indførelsen af en minimalløn på 8,50 € pr. 1. 

januar 2015.          

Selv om der er vrede nok, så er der ikke klare målsætninger eller organisation til at gøre noget 

progressivt centrum – venstre orienteret politisk for at skabe nye samfundsforhold. Der findes 

masser af forslag i den mere organiserede form fra venstrefløjen i det franske socialistparti, de to 

spanske venstrekræfter omkring Podemos og Venstreenheden omkring kommunistpartiet, der gik 

sammen i en alliance ved sommerens parlamentsvalg samt Corbyn, Sanders og mange andre mere 

populistiske eller mindre ideologiske klare samt endelig mere idémæssige enkeltsagsorienterede 

bevægelser spændende fra borgerløn og deleøkonomi til grønne perspektiver.  
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PROGRAM 

09:00 - 09:10: Velkomst og introduktion 

09:10 - 10:00: Crisis of Neoliberalism - economically and politically. Lecture delivered by Colin 

Crouch, Professor Emeritus, University of Warwick.  

10:00 - 10:15: Coffee break.    

10:15 - 11:00: Discussion     

11:00 - 11:30: Politisk – økonomiske bidrag til forståelsen af situationen især i Danmark. Hvor 

meget af forholdene i Danmark er lokale versioner af den generelle krise i neoliberalismen? 

Oplægsholder Anders Hadbjerg, cand. scient.pol og økonomisk – politisk medarbejder for 

Enhedslisten.  

12:00 - 12:45: Frokost 

12:45 - 13:15: Den neoliberale verdensordens krise et globalt perspektiv. Et komparativt tilbageblik 

på 1970’ernes krise. Krisediagnoser og krisepolitik i G20 og internationale organisationer. Mulig-

hedsbetingelser for et nyt hegemonisk projekt. Oplægsholder Morten Ougaard, professor, CBS.  

13:15 – 13:45: Diskussion  

13:45 - 14:00: Kaffepause 

14:00 – 14:30: Nordiske og danske opbrudstendenser. De nordiske venstrefløjspartier, der har 

forsøgt sig med deltagelse i Socialdemokratisk ledede regeringer som SF i Danmark eller SV i 

Norge er kommet galt af sted. Og det svenske Miljøparti er ved at gå helt til bunds. Oplæg fra Rune 

Lund, EL. Josefine Foch, AL og Karsten Hønge, SF.  

14:30 – 15:30: Debat omkring eftermiddagens oplæg   

 

Tilmelding senest fredag den 23. september 2016 til : 

Niels Rasmussen: niels.ras@gmail.com 

Betaling senest fredag den 23. september 2016 til: 

Deltagergebyr (uden forplejning): Medlemmer: gratis; Ikke-medlemmer: kr. 100 

Kaffe, the, frokost: Alle: kr.60 

Al indbetaling sker til: Arbejdernes Landsbank, Reg,nr,: 5366, kontonr.: 245829  
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