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Marx og Coca-Cola
Michael Moore elsker USA, baseball og skydevåben, men i sine film fører 
han en utrættelig kamp mod de “dum m e hvide m æ nd”, der udgør landets 
magtelite. Og her er satiren og revolverjournalistikken hans foretrukne 
våben

a f Christian Monggaard Christensen

Med hængerøv i de forvaskede cow boy

bukser og  iført en fedtet c a p , en forvasket 

vindjakke og store briller ser den overvæ g

tige M ichael M oore ikke ud a f m eget -  i 

hvert fald ligner han  ikke ligefrem  dette 

enhver erhvervsleders værste mareridt, 

som  han  har fået ry for at være. M est af 

alt ser han ud so m  en am erikaner af den 

gennem snitlige slags, der gerne sm ider sig

i sofaen for at se baseball m ed en s ix p a ck  

som  selskab.

D et er også sådan, han gerne vil fremstå, 

journalisten, forfatteren, film m anden og  

aktivisten M ichael M oore, der har gjort en  

karriere ud af at revse det klassedelte, 

raceadskilte og socialt uretfærdige am eri

kanske sam fund. Ikke m indst er det p o liti

kere, em b ed sm æ n d og  erhvervslivets top, 169
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der får M oores på én gang skarpe og  

hum oristiske facon at føle, når han i fil

m en e R oger &  M e  og  T h e  B ig  O n e  og  tv- 

serierne T V -N a tio n  og  T h e  A w fu l Truth  

braser ind ad døren til det ene co rp o ra te  

h e a d q u a r te r  efter det andet m ed alle sine 

ubehagelige, direkte spørgsm ål, som  ikke 

lige er til at feje af.

Ordet ‘afviger’ hører m an ofte i forbin

delse m ed M ichael M oore, der gør en dyd 

ud a f at være i op p osition  til det m agtm is

brug, det hykleri og  den udnyttelse af  

mennesker, som  han m ener, at det etable

rede Am erika står for. M oore er ind lysen

de ikke republikaner, m en  han stem m er  

heller ikke dem okratisk -  C linton og  Al 

Gore førte i hans øjne republikansk p o li

tik -  og  ved det seneste præ sidentvalg i 

2000 støttede han og stem te på m iljøakti

visten Ralph Nader, der ironisk n ok  endte 

m ed at tage stem m er fra Al Gore og  såle

des var m edvirkende til, at Bush havnede i 

det H vide Hus.

Er George Bush alkoholiker? Et godt 

eksem pel på det røre, som  47-årige 

M ichael M oore er i stand til at skabe, er 

reaktionerne på hans seneste bog, som  

udkom  i februar og  i lang tid lå øverst på 

de am erikanske bestseller-lister. M oore  

blev så provokeret af, hvad han kalder 

G eorge Bushs tyveri af præ sidentem bedet 

i decem ber 2000, at han besluttede sig for 

at skrive en bog. S tu p id  W h ite  M en  a n d  

O th er  S orry  E xcuses f o r  th e  S ta te  o f  th e  

N ation  er en sam ling essays og tirader 

over alt det, der efter M oores m ening er 

galt m ed USA, lige fra fattigdom  og  race

problem er til statsadm inistrationen.

I bogen fører han bevis for, at Bush og  

hans bror Jeb, der er guvernør i Florida, 

hvor valget blev afgjort under mystiske og  

endnu uafklarede om stæ ndigheder, snød  

170 sig til sejren. M oore fortæller, hvordan tv-

stationen Fox på valgaftenen som  de før

ste udråbte Bush til vinder, selvom  Gore 

var foran, og  derm ed tippede den hårfine 

balance til Bushs fordel. O g  for at gøre det 

hele lidt m ere angribeligt, så var lederen af 

Fox’ nyhedsredaktion, som  erklærede 

Bush for vinder, en af G eorge og Jeb 

Bushs fætre!

S tu p id  W h ite  M en  er fyldt m ed den slags 

saftige ‘afsløringer’, som ikke kan gøre én 

andet end urolig  på det am erikanske 

dem okratis vegn e -  og M oores research 

lader til at være både grundig og om fat

tende. I et åbent brev angriber han præ si

dent Bush og  skriver bl.a.: “George, kan  

du overhovedet læse og skrive som  en  

voksen? Er du alkoholiker, og  i så fald, 

hvordan påvirker det så d in  præstation  

som  øverstkom m anderende?” Og så 

fortsætter han ellers med at kalde præ si

denten -  The C om m an der-in -C h ief -  for 

The T hief-in -C h ief.

S tu p id  W h ite  M en  skulle have været 

udgivet i oktober sidste år, m en terroran

grebet på USA den  11. Septem ber kom  i 

vejen. Bush blev pludselig en  af landets 

m est populæ re m æ nd, og ethvert tilløb til 

kritik af USA og  Bushs politik  blev skudt 

ned som  væ rende uam erikansk og u pa

triotisk. M oores forlag, H arper C ollins, 

der er et af landets største, fik kolde fø d 

der og  forsøgte skiftevis at overtale og  true  

M oore til at æ ndre i sin b og  -  ovenikøbet 

ville forlæggeren have M oore til af egen  

lom m e at betale for den ekstraudgift, som  

en revision af b ogen  ville m edføre. M oore  

indvilgede i at æ ndre forsiden og titlen på 

sin bog, m en næ gtede at slette de B ush

kritiske afsnit og  betale ekstraregningen, 

hvorfor bogen en  overgang var i fare for 

slet ikke at udkom m e.

M en takket være en håndfuld avisartik

ler og pres fra en lang række bibliotekarer 

fra den m agtfulde bibliotekarlobby, der fik
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nys om  sagen og bakkede M oore op, blev 

bogen alligevel udgivet i sin oprindelige  

form . Harper Collins benægter, at de 

havde i sinde at skrotte bogen, og  hævder, 

at de sim pelthen bare ventede på et mere 

passende tidspunkt at sende den ud på, 

hvor den ikke ville stød e  magthaverne og  

de berørte a f tragedien 11. september. 

Under alle om stæ ndigheder har både for

laget og M ichael M oore tjent penge på 

bogen, der har solgt forrygende godt.

Dumme, hvide mænd er roden til alt 
ondt. “G ennem  de seneste  seks m åneder  

er folk blevet trætte a f  at tie stille,” sagde 

M oore o m  baggrunden for bogens succes i 

et nyligt interview  o g  henviste til, at ikke 

alle amerikanere bakker betingelsesløst op  

om kring Bush og h ans krig m od  terroris

m e -  heller ikke se lvom  m edierne ofte får 

det til at se sådan ud. “D e bryder sig ikke 

om , at hvis de valgte at stille spørgsm ål til, 

hvad regeringen foretager sig eller, Gud  

forbyde det, at afvige, så ville de blive 

betragtet som  upatriotiske.” O g, siger han  

i et andet interview, “Jeg tror, at folk er 

trætte a f at få at v id e, at de ikke m å være 

amerikanere. For hvad er m ere am eri

kansk en d  retten til frit at afvige? M ange 

føler, at de ved at tie  stille har givet gutten  

i det O vale kontor carte b lanche til at slip 

pe afsted m ed hvad som  helst (skattelettel

ser for de rige, sm yge sig uden om  Enron- 

skandalen), han har lyst til.”

Ikke alt i bogen m ed  den sigende titel 

Stu pid  W h ite  M en  handler om  Bush og  

hans anløbne kabinet -  faktisk er den  

overvejende del a f  bogen  helliget de socia

le urim eligheder, so m  præger USA, og  

som  M oore har v ie t sit liv til at bekæ m pe  

med alle tænkelige midler.

M oores bedste våben , som  han effektivt 

har dem onstreret d et i sine tv-serier, har 

altid væ ret overdrivelsen og provokatio

nen og hum oren. I essayet K ill W h itey  

(D ræ b  d en  h v id e  m a n d ) hævder han, at 

alle de værste forbrydelser i USAs h istorie  

er blevet begået a f hvide m ennesker -  så 

hvorfor være bange for de farvede? -  at 

det var hvide erhvervsledere, der afskedi

gede 700.000 arbejdere sidste år, og  at de 

farvede og  sorte m ennesker i USAs såkald

te m ultietn iske sam fund stadig ligger langt 

under de hvide i gennem snitlig  indtæ gt og  

langt over i arbejdsløshedsprocent.

D et er m uligvis en gam m el nyhed, som  

er blevet fortalt m ange gange før, m en det 

gør den ikke m indre interessant og  rele

vant, ligesom  M ichael M oore taler m ed  

større og helt andre bogstaver end andre, 

m ere stuerene politiske kom m entatorer.

Ind m ellem  alle disse statistikker og  fakta 

blander han f.eks. overlevelsestips til de 

sorte amerikanere: Når du kører i bil, så 

anbring en oppustelig , hvid dukke i bilen, 

og  politiet vil form ode, at du er chaufffør.

O g når du køber ind, så gør det helt 

n øgen , så ingen kan beskylde dig for at 

stjæle.

Satiren er et fremragende våben. M ichael 

M oore er født og opvokset i en a f bilstaten  

M ichigans m ellem store byer, Flint, også  

kaldet Buick City, fordi General M otors 

blev født i byen og  i m ange år drev den  

fabrik, som  byen er bygget op om kring, og  

som  udgjorde livsunderlaget for de fleste 

a f byens indbyggere. I M oores irsk-katol- 

ske fam ilie arbejdede alle for GM , og  unge 

M ichael fik benzinen  ind m ed m oderm æ l

ken. A lligevel blev det kun til en m eget 

kort tid ved sam lebåndet, før den politisk  

og  socialt engagerede M oore i 1972 i en 

alder a f 18 år b lev valgt ind i en skolebe

styrelse i Flint, som  en a f de yngste, valgte 

em bedsm æ nd nogensinde i USAs historie.

Siden valgte han at forfølge journalistik

ken og grundlagde som  22-årig det ven- 171
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streorienterede undergrundsugeblad T h e  

F lin t V oice, der snart blev til det stats-dæ k

kende T h e  M ich ig an  V oice, og  han skrev 

for forskellige progressive, politiske tids

skrifter, bl.a. M o th er  Jo n es  i San Francisco. 

M en M oore kunne ikke indordne sig 

under andres dagsordener, og  i slutningen  

af 1980’erne befandt han sig som  35-årig  

atter i Flint, der var begyndt at lide under, 

at den am erikanske bilindustri var i krise.

For at m aksim ere profitten besluttede 

General M otors sig for at flytte deres pro

duktion  til M exico, hvor lønudgifterne var 

m arkant m indre, og  en af konsekvenserne  

var bl.a., at fabrikken i Flint skulle lukke, 

og i løbet a f et par år m istede m ere end  

35.000 af byens 150.000 indbyggere arbej

det. D et var selvfølgelig en katastrofe for 

byen, der havde svært ved at hæ nge sam 

m en, m ens krim inaliteten steg, og  de soci

ale problem er bare blev flere og flere.

D et fik M ichael M oore til at reagere, og  

m ed hjælp fra Kevin Rafferty -  en  erfaren 

dokum entarist og i øvrigt en anden af 

George Bush’ fætre -  lavede M oore sin 

debutfilm , R oger &  M e  (1989, R o g er  og  

m ig ). G ennem  længere tid forsøgte han 

forgæves at lave et film et interview  m ed  

General M otors’ direktør, Roger Sm ith, og  

i processen dokum enterede han så de fø l

ger, som  lukningen a f bilfabrikken i Flint 

havde fået. D et er resulteret i en m en n e

skeligt og  journalistisk engagerende film , 

der etablerer M oore som  m anden der m ed  

sit nærgående kamera dukker op på ube

lejlige tidspunkter og  stiller ubehagelige 

spørgsm ål.

R og er &  M e  er en både trist og  m orsom  

oplevelse, hvor m an berøres af de m ange  

skæbner, ofre for G M ’s pengegriskhed, og  

sam tidig m orer sig over M oores konfron- 

tatoriske opførsel, når han uanm eldt 

m øder frem ved G M ’s kontorbygning og  

172 forsøger at tage elevatoren for så at blive

sm idt ud a f sikkerhedsvagterne.

For M oore er blandingen af alvor og  

hum or vigtig . “Ved at beholde sin h u m o 

ristiske sans kan man overkom m e svære 

tider,” sagde han  i forbindelse m ed prem i

eren på R og er  &  M e. “Jeg tror, at m an lam- 

m er folk ved at gøre dem  deprim erede, og 

jeg vil hellere have dem til at reagere. 

Publikum , der ser min film , bliver til det 

allersidste b illed e  og står bagefter i foyeren 

og snakker sam m en  om  film en. D et er 

uhørt i A m erika. Satiren er et frem ragen

de våben, fordi det er svæ rt at svare på 

den, og  det er svært at stoppe en kom edie. 

H vis du havde levet ti år under Reagan og 

Bush, ville du v ide præcist, hvad denne  

film  handler om : Du ville elske at grine ad 

de rige.”

En blanding mellem 60 Minutes og Fidel 
Castro. Ingen, m indst a f alt M ichael 

M oore, havde forventet, at R oger &  M e  

ville blive en succes. Den kostede ham  et 

par hundrede tusinde dollars at lave -  bl.a. 

tilvejebragt gen n em  bingoaftener i Flint -  

og efter at have vakt opsigt på forskellige 

am erikanske film festivaler blev film en  

købt a f W arner Bros. for tre m illioner d o l

lars og  distribueret i hele USA og resten af 

verden inklusive Danmark. M oore fik også 

30 procent a f film ens indtjening og blev  

en holden  og populæ r m and, og nu havde 

han fået blod på tanden. H an  fik tilbud  

om  at lave tv for Warner Bros., men sagde 

nej, han ville lave film og skrev i stedet 

satiren C a n a d ia n  B acon , der inspireret af 

G olfkrigen handler om , hvordan den am e

rikanske præ sident erklærer Canada krig 

for at sikre sig d et bedst m ulige udgangs

punkt for at blive genvalgt.

M oore fik lov  til at lave film en i 1993 

m ed bl.a. John C andy og A lan Alda i 

hovedrollerne -  d en  var d o g  ikke 

udpræget vellykket og er instruktørens
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hidtil eneste forsøg so m  spillefilm instruk

tør. Men dengang i begyndelsen  af 

1990’erne, hvor M oore bræ ndte for film , 

ville ingen vide af C a n a d ia n  B a co n , hvor

for en opringning fra tv-giganten  N BC  

førte til, at en desperat M oore på en halv 

tim es køretur til stationens hovedkvarter 

fandt på konceptet til sin første tv-serie, 

T V -N a tio n . Moore og  hans kone og  pro

ducer på tv-serien, Kathleen G lynn, har 

beskrevet deres ikke kedelige oplevelser 

m ed at lave T V -N a tio n  i bogen A dv en tu res  

in  a  T V -N ation , der udkom  i 1998.

D okum entär og h u m or var to a f kode

ordene for M ichael M oore og hans ikke 

synderligt erfarne produk tionsh old , der 

fik en m illion  dollars a f N BC  til at lave 

piloten til T V -N a tio n . Fordi der hverken 

var tale o m  traditionelle nyhedsudsendel

ser eller rendyrket underholdn ing , var det 

også vanskeligt at fin de frem til den  helt 

rigtige form  på show et og  til de journa

lister, so m  i marken skulle hjælpe M ichael 

M oore m ed  at fortæ lle h istorierne i de 

tim elange afsnit a f serien.

“D et bliver en b land ing  m ellem  60  

M in utes  o g  Fidel Castro på lattergas,” var 

ordene, so m  M oore brugte til at sælge 

showet til NBC m ed , og  filosofien  for 

hvert afsnit var, at “det skulle vise seeren  

noget, so m  han eller hun aldrig før havde 

set på tv; det skulle aggressivt gå efter de 

styrende kræfter, hvem  de så end m åtte 

være; o g  det skulle give os noget at grine 

ad, m ens vi tænkte over det forfærdelige i 

det, vi faktisk sad og  så.”

Hvert show  bestod  a f en håndfuld ind 

slag bu ndet sam m en a f M oore, som  stod  

på T im es Square, talte m ed forbipasseren

de og offentliggjorde T V -N a tio n  s egne, 

absurde m eningsm ålinger: “67 procent af 

Ross Perots tilhængere tror, at F orrest  

G u m p  var en dokum entär.” “65 procent af 

alle amerikanere er overbevist om , at fros-

ne pizzaer aldrig bliver bedre, og  at v id en 

skaben ikke kan gøre noget ved det.” “81 

procent a f dem , der har set to eller flere 

P o lit is k o len -film , m ener, at O.J. S im pson  

er uskyldig.” “35 procent a f alle am erika

nere tror, at Richard N ixon kom  i h im len.

59 procent mener, at han havnede ’et eller 

andet andet sted’.”

P iloten til T V -N a tio n  indeholdt bl.a. et 

indslag, hvor den sorte skuespiller Yaphet 

Kotto og  en m orddøm t, hvid m and begge 

skulle prøve at få fat i en taxa i N ew  Yorks 

gader. Ikke overraskende ville taxa-chauf

førerne hellere køre m ed den hvide m or

der end m ed den sorte skuespiller -  en 

pointe, som  M oore selvfølgelig fik slået 

fast m ed både syvtom m ersøm  og solide  

grin.

Dumme og nærgående spørgsmål. NBC

var begejstrede for piloten til T V -N a tio n ,  

det sam m e var testpublikum m et, som  fik 

den at se. Der var bare ikke plads til serien  

i N B C ’s 1993-program katalog, hvorfor 

den paradoksalt n ok  var ved at havne på 

hylden. M en en opringning fra en BBC- 

chef, der var interesseret i at se, hvad m an 

den bag R og er &  M e  nu havde lavet, resul

terede i, at NBC og  BBC delte om k ostn in 

gerne ved  at producere T V -N a tio n , og  

snart var M oore og hans folk for alvor i 

gang m ed  at lave tv.

-  D æ kningen a f O.J. S im pson-sagen  

blev endevendt -  var der virkelig ikke 

andre interessante nyheder at dække, 

siden alle am erikanske m edier udelukken

de syntes optaget a f O.J.?

-  For at få m est m uligt ud a f den norda

m erikanske frihandelsaftale tog M oore til 

M exico og  hyrede m exicanere til at produ

cere T V -N a tio n  til kun 80 cents i tim en.

-  For m edlem m erne a f den am erikanske 

kongres gælder de sam m e regler og  love

som  for alle andre m ennesker, alligevel 173
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synes de at efterleve deres helt egne regler. 

T V -N a tio n  tog til W ashington for at kræve 

sam m e sæ rbehandling som  kongresm ed

lem m erne fik.

-  T V -N a tio n  gav sine seere den første 

forbrugerguide til skriftestolene i de katol

ske kirker, fordi de havde fundet ud af, at 

m an ikke får den sam m e straf for sine  

synder hos de forskellige præster.

Skæve og anderledes vinkler på nyheds

historier, der sætter fokus på tilsyneladen

de tåbeligheder, mystiske prioriteringer, 

m agtm isbrug, undertrykkelse, og  som  ofte 

udstiller de im plicerede og  afdækker sam 

m enhæ nge og lovovertrædelser, som  de 

etablerede, såkaldt ‘seriøse’ nyhedsm edier  

ellers ikke har villet have noget m ed at 

gøre. Og m ed en spørgelysten og insiste

rende, m en aldrig aggressiv M oore i sp id 

sen til at stille de indlysende, ja, d u m m e  

og  nærgående spørgsm ål, som  aldrig får et 

ærligt eller direkte svar, hvilket kun får de 

ansvarlige virksom hedsledere og politikere 

til at fremstå endnu m ere usym patiske, 

stupide og  ryggesløse.

D et har ikke just været god reklam e for 

flere af de m edvirkende firmaer, at M oore  

videofilm ede, når han blev sm idt ud af 

deres kontorbygninger, fordi direktøren  

ikke ville udtale sig. N ogen  har sikkert følt 

sig presset til at m edvirke, m en  M oore 

fandt ud af, at de fleste gerne vil på tv, og  

så fanger bordet, hvis de kom m er til at 

love noget for åben skærm, hvorfor de 

enten er nødt til helt at tale u d enom  og  

undgå at svare på det, de bliver spurgt om , 

eller sim pelthen holde deres løfter. T it går 

det dog slet ikke op  for de m edvirkende, 

at de er blevet kuppet og har hæ ngt sig 

selv ud, før indslaget er blevet sendt.

M oore og Co. opfandt også Crackers, 

the Corporate C rim e-F ighting Chicken, 

en mere end to m eter høj, gul skabning -  

1 7 4  lidt ligesom  vores egen Kylling fra B a m ses

B illed b o g  -  so m  var på en  evig m ission  for 

at rette op på de uretfærdigheder og  for

brydelser, som  det amerikanske erhvervs

liv var skyld i, o g  som b lev indberettet af 

bekym rede borgere. Crackers er et a f  

M oores m ere opsigstvæ kkende og  sjove 

påfund, og  i A dven tu res in a  T V -N a tio n  

begrunder han Crackers således: “H vert år 

m ister vi i U SA  fire milliarder dollars på 

grund af tyveri og  røveri, m en vi m ister  

200 m illiarder dollars på grund af 

erhvervssvindel. Og på grund af farlige 

arbejdsforhold mister 45 .000  flere m en n e

sker livet hvert år, end der bliver m yrdet 

m ed håndvåben.”

Crackers slog  hårdt ned  på børnegåstole, 

der var m ere til skade end  gavn for b ørne

ne; han skred ind , når bankerne opkræve- 

de for m ange o g  halvvejs ulovlige gebyrer; 

og han forsøgte at mægle i en grim o g  vol

delig avisstrejke i Detroit. M ichael M oore  

og Kathleen G lynn vandt en Emmy -  den 

am erikanske tv-O scar -  for T V -N a tio n ,  

der havde op m o d  ti m illioner seere om  

ugen. 15 afsnit a f serien b lev  det til i alt -  

de første otte for NBC, de sidste syv for 

Fox, der overtog serien, da NBC ikke 

turde/ville/gad mere.

Crackers er et a f  de faste indslag, som  

går igen i M oores anden tv-serie, T h e  

A w fu l Truth, der um iddelbart m inder  

m eget om  T V -N a tio n , m en  er produceret 

af den mere frygtløse britiske tv-station  

C hannel Four: M oore lader en gruppe 

kræftramte, tidligere rygere uden stem m e

bånd synge julesange m ed deres stem m e

bokse for tobaksfirm aet Phillip M orris. 

H an laver en udsendelse o m  en døen de  

m and, som  ikke kan få sin sygeforsikring  

til at dække om kostn ingerne til en lever

operation , der vil redde hans liv. M oore og  

den døende m and besøger forsikringssel

skabet og beder direktøren hjælpe m ed  at 

væ lge kisten, som  m anden skal begraves i
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-  selskabet ender m ed  at betale operatio

n en , og m anden bliver reddet.

Masser af tv og forkert mad. D et er nok

en  tilsnigelse at kalde M ichael M oore for 

dokum entarist, idet han overtræder 

næ sten sam tlige uskrevne regler for gen

ren. Men han benytter sig af den doku

m entariske, faktuelle genre i sin m ission  

for at gøre USA -  m åske endda verden -  

til et bedre sted at leve.

M ichael M oores v inkel på nyheds

dæ kning er blevet karakteriseret som  gue- 

rilla-journalistik, fordi han lader hånt om  

al god opførsel, og iøvrigt ikke m ange  

m idler skyer i jagten på en h istorie - et 

énm ands, yderligtgående SWAT-team er 

han blevet kaldt. Kritikere har beskyldt 

ham  for at følge sin egen  dagsorden, hvor

for resultatet af hans historier altid er 

givet på forhånd. V ille General M otors 

direktøren i Roger &  M e  rent faktisk ikke 

interview es, eller passede det bare bedst i 

M oores kram  at lade som  om  direktøren  

ikke var tilgængelig? Lavede M oore om  på 

rækkefølgen af begivenhederne om kring  

G M ’s fabrikslukning for at stille bilfirm aet 

i et værre lys? M oore benægter, at han  

m anipulerer med virkeligheden, m en selv 

om  han ikke ligefrem lyver, så er der nok  

ikke m egen tvivl o m , at han ofte på bedste 

H ollyw ood-m anér både skærper og isce

nesætter de konflikter, han skildrer - for at 

gøre dem  mere un derholdende for det 

brede publikum  - det er jo trods alt 

prim etim e-tv, vi taler om  - og  selvfølgelig  

for at hæ nge ‘de skyld ige’ endnu m ere ud. 

N aturligvis kan det i processen ikke u n d 

gås, at enkelte m ellem regninger og  nuan

ceringer springes over - m en for M ichael 

M oore synes målet at hellige m idlerne, i 

alt fald sålænge m id lerne ‘kun’ er offentlig  

latterliggørelse og, i værste fald, at få fol- 

keopin ionen  vendt im od  sig, og  m ålet er

at få rettet op på sociale og  politiske  

skævheder.

Også hans populæ re, folkelige facon, 

der i tilfæ ldet T V -N a tio n  tiltalte ca. ti m il

lioner seere i USA om  ugen -  hvilket er 

m ange til et program  a f den politiserende 

slags -  har skaffet ham  kritik på halsen fra 

seriøse journalister, der anklager ham  for 

intet at vide om  politik  og  for at gøre det 

hele til et stort cirkus, hvor m ediefiguren  

M ichael M oore lige så m eget er hovedper

sonen  som  de m ennesker, hvis side han 

påstår at tage.

Adspurgt om  han betragter sig selv som  

aktivist eller entertainer, siger M ichael 

M oore, at han ikke ser sig selv som  nogen  

af delene. “Jeg arbejder som  filmskaber, og  

det gør jeg enten ved at lave dokum entar

film  eller ved at lave kortfilm  og  kalde 

dem  T V -N a tio n  eller T h e  A w fu l Truth  og  

bringe dem  på tv eller video. D et er m it 

job. O g jeg er borger i dette land. H vis jeg 

er am erikansk borger, så betyder det au to 

m atisk, at jeg er aktivist. At sige, at jeg er 

aktivist, er ligegyldigt, fordi du kan ikke 

være borger i et dem okrati uden at være 

aktivist.”

M ichael M oore elsker USA, og han går 

gerne i Levi’s og  N ike, handler i the mall 

og  drikker C oca-C ola -  vil m an fungere i 

et m oderne sam fund og have andre m en 

nesker i tale, så må m an ikke isolere sig, 

m ener han. D et, han ikke kan lide, er 

m ennesker, som  m isbruger deres m agt til 

at tjene endnu flere penge, når de i for

vejen har m ere, end de nogensinde kan nå 

at bruge; eller når de træder på andre 

m ennesker, som  ikke har haft de sam m e  

m uligheder for at gøre deres lykke.

M oore er venstreorienteret, m en  ikke a f  

den intellektuelle slags. Faktisk har han  

intet til overs for den venstresnoede in tel

ligentsia, som  han betragter som  en flok  

klynkere, der ikke form år andet end at 175
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pege fingre og brokke sig -  det sker m eget 

sjældent, at de rent faktisk gør noget ved  

tingene. “M in m ission  er at tale til de 

mennesker, som  jeg kender, folk  fra der, 

hvor jeg kom m er fra. Der er ikke noget 

venstrefløjsm iljø i Flint, M ichigan, ingen  

café at gå på og bestille en la tte  og  tale om  

de ting. D en politik, jeg kender, kom m er  

fra at være vokset op i en irsk-katolsk, 

arbejderklasse fabriksfam ilie, bare folk  

som  ser en m asse tv og  spiser al den for

kerte mad. O g det giver m ening, at hvis 

du klarer den oplevelse, så har du en sund  

m istillid  til autoriteter, og  du har fundet 

ud af, hvem  det er, der prøver at blive rige 

på bekostn ing af dem , der gør alt arbejdet. 

H vis der sker ændringer i det her land, så 

kom m er det fra at nå de m ennesker, ikke 

ved at prædike for koret.”

“Jeg har et m eget v idt og  bredt publi

kum , som  kom m er fra m ainstream  

Amerika, og  jeg er et a f de få m ennesker  

på venstrefløjen, som  har det, og  jeg er 

m eget heldig og privilegeret, fordi jeg har 

det.”

D en  håndholdte, direkte og m eget lidt 

intellektuelle stil, som  M ichael M oore har 

dyrket siden R og er &  M e , er også m ere et 

politisk  s ta tem en t  end et udtryk for hans 

m anglende visuelle evner som  filmskaber. 

“D et er let at lave film ,” har han udtalt. 

“D et tager en uge at lære teknikken, og  så 

kan m an gå i gang. D et ser selvfølgelig  

svært ud, hvis m an ikke har ideer. M en  

selve det at fortælle en historie, det er ren 

highsch ool-v isdom . Jeg har gerne villet 

afm ystificere processen. N orm alt er film  jo  

et redskab i hænderne på de rige, eller på 

folk m ed rige onkler, der kan finansiere 

film ene. Jeg ser gerne, at bilarbejdere og  

m inearbejdere laver film . Jeg tror, at vi 

ville få langt m ere interessante film , film , 

der er anderledes, end det H ollyw ood  

176 viser os, og som  konstant handler om  rige

folks børn. Jeg vil vise et Amerika, m an  

ellers ikke ser, for alt, hvad du ser, er big  

cars, b ig  h o u se s , big bu cks  -  det er D ollars  

og  D a lla s .”

Kapitalismens ironi. M ichael M oore er 

blevet m angem illionæ r på sine film , tv- 

show s og ikke m indst to  bedstsælgende 

bøger, D ow n siz e  This! og  Stu pid  W h ite  

M en , og  han b or stort og  flot i en fash io

nabel del a f N ew  York m ed  et hus i Flint 

og  et som m erhus ved Lake M ichigan. Det 

har selvfølgelig ført til, at han er blevet 

beskyldt for at svigte sagen og m ele sin  

egen kage. En kritik M oore selv tager gan

ske let. D et er jalousi, m ener han, der 

angiveligt giver to tredjedele af sine in d 

tægter til velgørende form ål: “Jeg ved, 

hvad jeg gør. Jeg ved, hvor meget jeg giver 

væk. Jeg ved, hvordan jeg lever m it liv. Jeg 

ved, at jeg hver dag følger m in sam vittig

hed. Jeg går ikke på kom prom is m ed  m in  

værdier, og  jeg kom prom itterer ikke m it 

arbejde. D et er derfor, at jeg er blevet 

sparket fra tv-station  til tv-station: Jeg 

giver ikke op.”

H an har næ gtet at spille bold m ed  de 

m ultinationale selskaber udelukkende på 

deres betingelser, men M oore er sam tidig  

nødt til at alliere sig m ed de store bogfor

lag og de store tv-stationer for at nå sit 

publikum . “D et er op til d ig  selv, o m  du  

på det tidspunkt vil sælge ud eller ej,” siger 

han. O m vendt er de store selskaber skifte

vis bange for o g  mere en d  villige til at 

have m ed M oore at gøre. “D et er kapitalis

m ens ironi,” siger han. “D e ville aldrig 

gøre dette her, hvis ikke de troede, at de 

ville tjene en m asse penge på mig. 

Kapitalisten sæ lger dig m ed  glæde det reb, 

som  du vil hæ nge ham i, hvis han kan  

tjene penge på det.”

Tv med ambitioner. M ichael M oores
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seneste film, den m orbidt humoristiske 
Bowling for Columbine, var en af de mest 
omtalte film på dette års Cannes-festival, 
hvor den høstede en særpris. Den handler 
om  den blomstrende amerikanske våben- 
kultur, og titlen refererer til det sidste, 
som Eric Harris og Dylan Klebold foretog 
sig, før de i 1999 dræbte 13 af deres klas
sekammerater og sig selv på Columbine 
Highschool i Littleton, Colorado.

Lidt overraskende viser det sig, at 
Moore er medlem af National Rifle 
Association (NRA) og er en varm fortaler 
for retten til at bære våben. Men, spørger 
han i sin film, “hvorfor sker der 16.000 
våbenmord i USA om  året og kun 150 i 
Canada?” Ifølge Moore findes der syv mil
lioner våben i Canadas ti millioner hus
holdninger, hvorfor landet er et godt 
eksempel på, “at det kan lade sig gøre at 
eje våben uden at slå hinanden ihjel. Jeg er 
interesseret i at finde ud af hvorfor.” 
Moores teori er, at det canadiske velfærds
system giver landets borgere et tilstrække
lig tæt sikkerhedsnet til, at de aldrig når at 
blive så desperate, at de begynder at skyde 
hinanden.

Og på den måde knytter Bowling for 

Columbine an til Moores øvrige virke, 
hvor det er de sociale uretfærdigheder, 
som står for skud. O m  hans film, tv-serier 
og bøger rent faktisk har en effekt, er 
svært at sige, men han er populær blandt 
de mange hundrede tusinde, som gider

høre og se på ham og læse hans bøger. 
Manden, der ligner og offentligt opfører 
sig som Joe Six-Pack, taler gerne om, hvor 
privilegeret han er, fordi han har fundet 
sig så stort et publikum hos den brede del 
af befolkningen. Samtidig er han ked af, at 
Roger & M e reelt ingen indflydelse havde 
på General M otors’ beslutning om at 
lukke deres bilfabrik i Flint. “Jeg lavede 
ikke den film for at få en lukrativ aftale 
med Warner Bros.,” siger han. “Jeg lavede 
den for at redde min hjemby, så for mig er 
den en fiasko.”

I bogen om TV-Nation slutter Michael 
Moore og Kathleen Glynn af med at kon
kludere på deres oplevelser med at lave tv- 
serien, og de skriver bl.a.: “Når vi kigger 
tilbage, så spekulerer vi over, hvorfor der 
ikke laves mere tv, som har am bitioner om 
at være bedre end de shows, som bekræf- 
terstereotyper, ikke vil sætte spørgsmåls
tegn ved tingenes tilstand, eller som 
appellerer til de dybt hjernedøde?” Om 
noget har Michael Moore været med til at 
sætte nye standarder for politisk og socialt 
engageret film og tv. Han er en af de få, 
som ikke vil acceptere, at tingene er, som 
de er, og han har mulighederne og modet 
til at forsøge at gøre noget ved det. 
Ligegyldigt hvor rig og mediekendt han 
bliver, så kan man ikke tage dét fra ham.

Læs mere på bl.a. 
www.michaelmoore.com
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