
Det er ikke særligt sjovt at leve i et diktatur. Måske lige undtagen for den 

onde diktator og hans sleske kumpaner, som stjæler med arme og ben. For 

alle os, der tilbringer tilværelsen i et nogenlunde stabilt demokrati, tilbyder 

diktaturer og deres interne dynamik dog ofte en sær form for tiltræknings- 

kraft og underholdningsværdi. Bloddryppende mord, rædselsvækkende  

torturseancer, bedrag på bedrag og lyssky forretninger hører til nattens  

orden, som var der tale om en uendelig – og uendelig dårlig – sæbeopera. 

Men hvad er det, der driver nogle mennesker til at ville bestemme over alt og 

alle – og hvordan og hvorfor lykkes det dem gang på gang? Det spørgsmål  

besvarer Jakob Tolstrup, samfundsforsker ved Aarhus Universitet, når han i 

april måneds Tænkepause afslører de jernlove, der styrer diktaturernes jern-

næver.

 

”Der er noget fascinerende ved ondskab, magtkynisme og 
nederdrægtighed. Der er også noget stærkt dragende og 
betagende ved de kræfter og personligheder, som forsøger at 
kæmpe imod. Begge aspekter er i den grad omdrejnings-
punktet for politik i diktaturer. Nogle gange er det virkelig det 
gode mod det onde – men oftest er det langtfra så sort og 
hvidt. Det er dramatisk, tragisk og nogle gange ligefrem  
kvalmende. Men det er også livsbekræftende, og det sætter 
i den grad ens egne problemer og Danmarks udfordringer 
i perspektiv. Der er så meget at lære ved at studere politik i 
diktaturer.”
– Jakob Tolstrup

JAKOB TOLSTRUP

Lektor ved Institut for Statskundskab. Hans forskningsmæssige hoved- 

interesse er politik i diktaturer mere generelt og autokratisk stabilitet og 

forandring i postsovjetisk kontekst i særdeleshed.
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