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Hvordan kom du på titlen, 
Das Ding, Tingen?
Jeg havde først en titel, som jeg 
(nu her bagefter) synes er så 
dum, at jeg ikke har lyst til at 
nævne den. Det er altid sådan 
en hel ting for sig selv, det med 
titler… I hvert fald gav det på 
et eller andet tidspunkt sig 
selv, mens jeg skrev. Tingen er 
jo meget central, den fungerer 
som fortæller, som iagttager og 
forbinder alle historierne med 
hinanden. Og selvom Tingen er 
en ting, er den via personifice-
ringen og menneskeliggørelsen 
på en måde også noget mere 
end en ting. Jeg var interesseret 
i synsvinklen. Jeg ville fortælle 
om globaliseringen fra varens 
synspunkt. 

I dit stykke lader du de 
forskellige kontinenter 
støde sammen, når f.eks. den 
schweiziske ulandsarbejder 
laver økologisk bomuld i 
Afrika, eller når kineseren Li 
møder sin store kærlighed, 
Katrin, i Tyskland. Hvordan 
fik du idéen til stykket?
Egentlig fik jeg idéen, da jeg 
var i Sydamerika og i Argentina 
stod overfor en bonde, som på 
juridisk forsvarlig, men moralsk 
forkasteligt grundlag var blevet 
frataget sine marker. Da tænkte 
jeg først, at det var grusomt, 
men det har ikke noget med 
mig at gøre. Men markerne var 
blevet købt af en brasiliansk 
sojabaron, der nu plantede soja, 

som han solgte i Kina, hvor 
sojaen blev forarbejdet til olie 
og dyrefoder til dyr, der så ender 
i køledisken i butikken henne 
om hjørnet hjemme hos mig i 
Berlin. Og så tænkte jeg pludse-
lig: Nu har jeg endelig begrebet, 
hvad globaliseringen er, og 
netop begrebet, i betydningen 
gribe, få fat på. Og det ville jeg 
skrive ned. 

Hvad er globaliseringen  
så for dig?
Jeg tror, begrebet globalisering 
er vildledende, eller at det ofte 
anvendes forkert. Det betyder 
nemlig ikke, at verden rykker 
tættere sammen, og at alt er til 
rådighed over alt. Det drejer sig 
snarere om klassisk udbytning. 
En tredjedel af verden, en stribe 
på den nordlige halvkugle, 
lever på de andre to tredjedeles 
regning. Ægte globalisering 
ville være noget godt, for det 
ville betyde, at tanzaniane-
ren ville opleve et økonomisk 
opsving, fordi hans bomuld – til 
en passende pris – ville kunne 
sælges i hele verden. Men sådan 
er det ikke. Tanzanianeren 
lader sin bomuld rådne, fordi 
han simpelthen ikke kan få den 
finansieret. Og mens vi altid 
har adgang til alle tænkelige 
varer, er det ikke tilfældet i 
Tanzania, så det handler faktisk 
ikke om globalisering, men om 
eksklusion. Det jeg mener er, 
at globalisering, sådan som jeg 
forstår det, godt kunne være 

noget positivt, men det, der ofte 
betegnes som globalisering er 
ufatteligt uretfærdigt. 

Hvad kan vi her i Europa gøre 
mod denne uretfærdighed? 
Demonstrere? Eller boycutte 
de store tøjbutikker og kun 
købe fair trade?
Ja, sandsynligvis. Men at de-
monstrere og boycutte føles tit 
så hjælpeløst. Jeg er i hvert fald 
selv ret dårlig til det, selvom 
jeg prøver på at undgå H&M 
og Ikea, og af og til sætter ild til 
en Kik-butik (ler. Kik er en tysk 
kæde af bustikker med billigt, 
absolut ikke-fair-trade tøj) Hvad 
der i virkeligheden er brug for, 
er naturligvis et radikalt nyt 
tankesæt hos de mest magtful-
de. Det ville så også betyde, at 
alting ville blive meget dyrere, 
for hvis bangladeshianeren, der 
i dag syr min T-shirt for 4 euro i 
timen skal have vores mindste-
løn, så eksploderer det hele jo. 
Det spændende ved det, er det 
store spørgsmål om moral: Er 
mine handlinger moralsk for-
svarlige? Og det spørgsmål må 
ikke kun lavprisproducenten, 
men også den, der handler der, 
stille sig selv. 

Samtalen blev ført mellem Drama-
turg Ulrich Beck, Deutsches Thea-
ter Berlin og Philip Löhle, oversat 
af Jens Christian Lauenstein Led
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