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HVOR SKAL VI HEN?
Tre af landets mest markante meningsdannere – Ebbe Kløvedal Reich, Per Stig Møller
og Søren Krarup – gør i ny bog status over et langt livs politisk tænkning.
I 1973 flirter en 30-årig litterat ved navn Per Stig Møller med tanken om et diktatorisk
ekspertvælde, der skal indføre tvungen raceblanding ved ægteskab og obligatorisk
bopælsskift hvert syvende år.
Samtidig udforsker den 33-årige historiker Ebbe Kløvedal Reich en lyserød utopi
om kollektivistiske minisamfund – eller ”bopladser” – som i løbet af blot otte år
udkonkurrerer tanken om et Europæisk Fællesmarked og vinder så meget fodfæste i
Danmark, at de fleste økonomiske og sociale skævheder bliver en saga blot. Som et
passende symbol på de nye tider omdannes Vestre Fængsel til museum.
Sideløbende affærdiger den unge teolog Søren Krarup den slags utopisk tænkning
som intellektuel tomgang og goldt ortodoksi. Virkeligheden kan ikke gøres til genstand
for planlægning, fastslår Krarup.
De tre unge meningsdanneres udveksling af synspunkter fandt sted i bogen Utopi og
virkelighed, der udkom i 1973 på Stig Vendelkærs Forlag.
Siden har virkeligheden grebet forstyrrende ind i de fleste af datidens utopier.
Sovjetunionens kollaps, den digitale revolution og globaliseringen har skabt helt nye
udfordringer og i dag har den utopiske fremtidstænkning trange kår. En pragmatisk
tilgang til virkeligheden er dominerende, enkeltsager sætter den politiske dagsorden, og
samfundets overordnede kurs er kun sjældent til debat.
Men nu mødes de tre debattører fra 1973 igen og samler tråden op i bogen Virkelighed
og utopi. Den unge fortaler for statskontrolleret raceblanding er nu udenrigsminister på
fjerde år. EF-modstanderen og nærdemokraten Ebbe Kløvedal Reich ser i dag EU som
”en mellemstation til det kommende, globale fællesskab” (Politiken, 5.1.2002). Og
anti-utopisten Søren Krarup tager aktivt del i den politiske proces som folketingsmedlem og ideologisk bannerfører for Dansk Folkeparti.
Hvad skete der med ungdommens utopier? Har virkeligheden udmanøvreret den
politiske fremtidstænkning eller er det stadig muligt at tænke højt om et andet og bedre
samfund? Sådan lyder de spørgsmål, som Ebbe Kløvedal Reich, Per Stig Møller og
Søren Krarup endnu engang stiller sig selv og hinanden i debatbogen Virkelighed og
Utopi.
Konfronteret med ungdommens tanker og nutidens virkelighed gør de tre
meningsdannere samtidig status over et langt liv i og med politik.
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