
1 
 

MAFIA. MENTALITET OG POLITIK PÅ SICILIEN 
Forhold ved det sicilianske samfund og deres indflydelse på Cosa Nostras eksistens  

 

 

 
 

Studerende: Lars Gutfeld Jensen 

Hovedvejleder: Carina Graversen 

Bivejleder: Thomas Harder 

Kandidatuddannelsen i erhvervssprog og international erhvervskommunikation (italiensk) 

August 2008 

CBS – Handelshøjskolen i København



2 
 

 

RIASSUNTO IN ITALIANO 

Mafia. Mentalità e politica in Sicilia 

Elementi caratteristiche della società siciliana e la loro influenza sull’esistenza di Cosa 

Nostra 

 

L’obiettivo della presente tesi è di trattare un fenomeno culturale caratteristico dell’Italia. La 

mafia siciliana è un fenomeno di questo tipo, in particolare agli occhi degli stranieri. Il mio 

obiettivo è di esaminare i fattori che possono permettere l’esistenza di Cosa Nostra nella società 

siciliana moderna. Al fine di raggiungere tale obiettivo, la mia analisi è suddivisa in due parti, di 

cui la prima tratta gli elementi generali della società siciliana, e la seconda gli elementi politici 

specifici della stessa società. 

 

La prima parte dell’analisi esamina la mentalità siciliana, prendendo spunto dal libro Il potere 

mafioso di Nando Dalla Chiesa, che elabora il concetto del sicilianismo in quanto prodotto 

dell’assai problematico rapporto italo -siciliano a partire dall’epoca risorgimentale. Una forte 

percezione malinconica della storia siciliana ha dato sostegno al sentimento del sicilianismo, 

mentre dopo la Seconda Guerra Mondiale è sorto il neosicilianismo basato su fattori politico-

economici. 

 

L’analisi si occupa inoltre come il sicilianismo e la mentalità siciliana abbiano giovato a Cosa 

Nostra. Tra l’altro si analizza come la divisione mentale dei siciliani in persone civili e 

rappresentanti dello Stato, e le regole imposte dall’omertà siano state vantaggiose per 

l’organizzazione mafiosa siciliana. L’esistenza e la cultura di Cosa Nostra affondano le loro 

radici nella mentalità siciliana, ma i due fenomeni sono identici?  

Per decifrare il concetto di mentalità siciliana e quello di cultura mafiosa, e per stabilire se 

quest’ultimo esista esclusivamente in Sicilia, ho effettuato uno studio della cultura mafiosa 

giapponese. Da questo studio risulta che in Giappone e in Sicilia sono gli stessi meccanismi a 

determinare l’esistenza di un’organizzazione mafiosa. 
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Per una descrizione delle condizioni politiche specifiche nella seconda parte dell’analisi il terzo 

capitolo esamina il clientelismo e la collaborazione tra Democrazia cristiana e Cosa Nostra. 

Nell’intervallo tra gli anni 1950 agli anni 1980 la suddetta cooperazione ha rafforzato e 

rivitalizzato la mafia siciliana. Le relazioni tra politici e mafiosi hanno fatto sì che questi ultimi 

abbiano vinto innumerevoli gare di appalto pubbliche e guadagnato cifre enormi, contribuendo in 

tal modo all’arricchimento dell’organizzazione di Cosa Nostra.  

 

Da ultimo ho esaminato il più recente ruolo  di alcuni settori della politica rispetto all’esistenza di 

Cosa Nostra. A tale riguardo, sostengo  un esame di come sia percepito il realismo della lotta a 

Cosa Nostra, sia da parte dei siciliani sia da parte dei mafiosi, e di come tale percezione sia 

influenzata dai media e dai politici. Esaminando il dibattito sulla suddetta lotta da parte dei 

siciliani, vorrei mostrare l’influenza della politica su questa lotta e sulla rivolta morale sollecitata 

dallo Stato. 

 

L’esistenza di Cosa Nostra è una conseguenza del sicilianismo e del bisogno da parte dei 

siciliani, afflitti da un continuo sentimento vittimistico, di difendere tutto quanto scaturisca dalla 

Sicilia, e in alcuni casi anche Cosa Nostra. Il sicilianismo ha permesso e giovato all’esistenza di 

Cosa Nostra, mentre la mentalità siciliana ha dato forma alla sua cultura (mafiosa). Quest’ultima, 

tuttavia, non esiste solamente in Sicilia, ma la Sicilia e la mentalità siciliana presentano una 

predisposizione a tale fenomeno.  

Le relazioni clientelistiche tra Cosa Nostra e Democrazia cristiana, risalenti alla ricostruzione 

palermitana postbellica e continuate fino alla metà degli anni 1980, hanno contribuito alla 

formazione e al rafforzamento di Cosa Nostra. Ancora oggi ci sono in Sicilia delle condizioni 

politiche che portano i siciliani a rivolgersi ai mafiosi e che in tal modo assicurano l’esistenza 

della loro organizzazione criminosa. 
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AKADEMISKE FORUDSÆTNINGER 

 

Indledning 

Denne opgaves sigte er at behandle et kulturelt fænomen karakteristisk for Italien, og her er den 

sicilianske mafia er et fænomen, der især for udlændinge er karakteristisk for Italien. Mafiaens 

oprindelse menes at være fra omkring il risorgimento (Italiens samling 1860-1870) med en 

henvisning til et teaterstykke, der daterer sig til 1863,1 i mafiusi di la Vicaria di Palermo, der 

omhandler mafiosi i et fængsel i udkanten af Palermo. Ordets oprindelse menes ifølge Den 

Danske Ordbog2 at stamme fra det arabiske mahjah; praleri, da Sicilien har været under arabisk 

styre, mens det fra andre kilder menes at komme fra palermitansk dialekt, hvor mafioso kunne 

betyde smuk, dristig, selvsikker.3 Det kan meget vel tænkes, at det første ligger til grund for det 

andet. 

 

Der er dog noget, der i mine øjne er mere interessant end mafiaens opståen. Siden dens opståen 

har man prøvet i større eller mindre grad at bekæmpe den men uden succes. Det er det, der for 

mig er det interessante. Hvorfor er det efter 150 år ikke lykkedes at bekæmpe den sicilianske 

mafia? 

 

Formål og problemformulering  

Målet med dette speciale er, at læseren skal føle sig beriget med en bedre forståelse af den 

sicilianske mafia og nogle af de bevæggrunde i det sicilianske samfund, der historisk har været, 

og som der til en vis grad stadig er den dag i dag for accepten af mafiaen. Jeg ønsker at læseren 

får en oplevelse af bedre at forstå de grundlæggende elementer, der er for mafiaens eksistens, 

eller helt præcist; dens fortsatte eksistens. Altså hvorfor denne eksistens overhovedet er mulig i 

et ellers relativt moderne samfund som det italienske. Efter 150 år er mafiaen i konstant 

forandring sammen med resten af det moderne italienske og sicilianske samfund, så det jeg gerne 

vil finde svaret på er; 

 

                                                 
1 Dickie (2007), s. 74 
2 Gyldendals Den Danske Ordbog (2005) 
3 Dickie (2007), s. 74 
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Hvilke faktorer i det moderne sicilianske samfund tillader, direkte eller indirekte, Cosa 

Nostras eksistens? 

I) I hvor høj grad er der tale om generelle forhold ved det sicilianske samfund, forstået som 

den sicilianske mentalitets betydning for Cosa Nostras eksistens, og 

II) i hvor høj grad er der tale om mere specifikke politiske forhold ved det moderne sicilianske 

samfund som liggende til grund for Cosa Nostras fortsatte eksistens? 

 

Definitioner og begreber 

Først vil jeg gøre rede for hvordan, jeg forholder mig til de forskellige begreber, der er i spil. Til 

at begynde med vil jeg se på, hvad der egentligt ligger i de begreber, der er kendt i forvejen, og 

som Mafia, mafioso og mafiamentalitet er vigtige begreber for min problemstilling, så det er 

vigtigt at klarlægge min opfattelse af deres betydning for at undgå misforståelser og 

tvetydigheder længere fremme i opgaven. 

 

Mafia 

Derfor begynder jeg med at se hvordan en italiensk ordbog, lo Zingarelli 4, definerer mafia : 

 

1 organizzazione criminosa sorta in Sicilia nella prima metà del sec. XIX e poi 

diffusasi anche all’estero, spec. negli Stati Uniti, che pretende di sostituirsi ai 

pubblici poteri nell’attuazione di una forma primitiva di giustizia fondata sulla 

legge della segretezza e dell’omertà(...) 

2 gruppo, categoria di persone unite per conseguire o conservare con ogni mezzo 

lecito e illecito, spec. maneggi e intrighi, i propri interessi particolari, anche a 

danno di quelli pubblici 

 

Man kan se på definitionen, at det ikke nødvendigvis er sådan, at fæno menet udelukkende findes 

på Sicilien, imidlertid der menes med den første definition Cosa Nostra på Sicilien, hvorimod der 

med den anden definition menes mafia som fænomen, altså organiseret kriminalitet i en bestemt 

hierarkisk opbygget form. 

                                                 
4 Vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli (2003) 
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I og for sig er ordbøgernes definitioner gode nok, når man benytter det generelle begrebsapparat, 

hvor de konventionelle betydninger af ordet er tilstrækkelige til klar og præcis formulering.  Ved 

nærmere studier af fænomenet mafia viser det sig, at disse definitioner er for vage og for 

overfladiske til at være brugbare begreber.  

 

Cosa Nostra 

Giovanni Falcone illustrerer hvor tvetydigt begrebet mafia kan være: ”Alt for længe har man 

sammenblandet mafia og mafiamentalitet, mafiaen som en forbryderisk organisation og mafiaen 

som livsstil. Det er en stor fejltagelse. Man kan sagtens have mafiamentalitet uden at være 

forbryder”.5 

I sin forklaring anvender Falcone ordet mafia til at definere både den forbryderiske organisation 

men også mafia som ikke forbryderisk livsstil. Denne tvetydighed vil jeg gerne undsige mig, så 

jeg benytter kun ordet mafia  i beskrivende sammenhænge som eksempelvis mafiaorganisation til 

at specificere en given organisation. Således vil jeg referere til den sicilianske mafiaorganisation 

som Cosa Nostra, selvom den ikke har heddet det i hele sin eksistens,6 og at det i realiteten er en 

decideret fejl at benytte det navn i forhold, der ligger længere tilbage i tid. De sicilianske mafiosi 

benævner ikke og har aldrig benævnt deres organisation som mafiaen men derimod som 

organisationen7 eller som Cosa Nostra.8 I citater vil der forekomme eksempler, hvor termen 

mafia benævner Cosa Nostra, men i de tilfælde mener jeg ikke, det har været nødvendigt at 

korrigere eller specificere yderligere, da det i de pågældend e sammenhænge ikke skaber 

tvetydigheder. 

 

Organiseret kriminalitet 

Med hensyn til organiseret kriminalitet benytter jeg det i betydningen ”kriminel organisation 

som ofte med voldelige metoder driver både lovlige og ulovlige forretninger”, taget fra Den 

Danske Ordbogs definition af mafia. 

                                                 
5 Padovani & Falcone (1993), s. 82 
6 Dickie (2007), s. 259 
7 Beiter (2006), s. 35 
8 Arlacchi (1992), s. 13 
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Mafioso 

Falcones fortolkning af begreberne mafia og mafiamentalitet som noget, der ikke per definition 

er kriminelt, udvander den definitionen, der blev givet i lo Zingarelli og ikke mindst den 

opfattelse, ikke-sicilianere har af de to begreber. Efter den gængse opfattelse mener jeg, det kan 

give en skævvridning af begreberne, da der i ordet mafiamentalitet  ligger en betydning af mafia 

og dermed også af mafioso. Ved at gå tilbage til rødderne af mafia og mafioso for at finde de 

oprindelige betydninger, inden de fik betydningerne kriminel organisation ved navn Cosa Nostra 

og medlem af denne organisation, bliver det mere klart, at mafiamentalitet kan betyde noget 

andet. Ifølge Fiore (1997) beskrev den palermitanske forfatter og antropolog Giuseppe Pitrè i 

slutningen af 1800-tallet mafia og mafioso således, at en køn pige kunne siges at besidde mafia 

eller være mafiusa. I den maskuline betydning var mafiuso ikke arrogance eller hovmod men 

blandt andet selvsikkerhed og bevidstheden om at være mand og ikke at indgyde frygt hos andre.  

9 På moderne italiensk, eller sågar i international betydning, er det nærmest den modsatte 

association substantivet mafioso giver, og at det er lig med at være medlem af Cosa Nostra. 

 

Mafiamentalitet og mafiakultur 

Adjektivet mafioso tillader på denne facon en anden fortolkning af begrebet mentalità mafiosa, 

mafiamentalitet, der således ikke blot skal tolkes som den mentalitet en mafioso, altså et medlem 

af Cosa Nostra, har, men som en fortolkning af siciliansk mentalitet. For at undgå tvetydigheder 

har jeg valgt at benytte mig af begrebet mafiakultur i betydningen den mentalitet der hersker 

indenfor en mafiaorganisation og som besiddes af denne organisations medlemmer. Hvad angår 

Cosa Nostra og denne organisations medlemmer benytter jeg benævnelsen den sicilianske 

mafiakultur. 

 

Den sicilianske befolkning 

Hvad angår min henvisning til sicilianerne, er der ingen forskel på benævnelserne sicilianerne, 

(det sicilianske) folk , eller (den sicilianske) befolkning. I tilfælde hvor jeg henviser til generiske 

                                                 
9 Fiore (1997), s. 3 
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størrelser eller ikke sicilianske specifikke størrelser, vil det fremgå eksplicit eller af konteksten. 

Benævnelsen almindelig i forbindelse med borger eller sicilianer anvendes til at sætte borgeren 

eller sicilianeren i kontrast til en mafioso eller en af statens repræsentanter. 

 

Tommaso Buscetta 

Jeg henviser undertiden til den nu afdøde angrende mafioso Tommaso Buscetta. Han var en af de 

første pentiti og var i 1984 den første, der beskrev og bekræftede mafiaen som én samlet 

organisation, Cosa Nostra. 

 

Yakuza 

Jeg har studeret den japanske mafiaorganisation og henviser til den efter den anvendelse jeg har 

stødt på i Shoko Tendos Yakuza moon,10 nemlig med benævnelsen Yakuza (med stort 

forbogstav), mens et medlem af Yakuzaen benævnes (en)  yakuza (med lille forbogstav). Desuden 

anvender jeg ordet yakuza i sammensatte ord, som eksempelvis yakuzafamilie. 

 

Metode og disposition 

Med henblik på at besvare problemformuleringens overordnede spørgsmål så fyldestgørende 

som muligt, har jeg underinddelt det i to mere specifikke spørgsmål, som vil jeg søge svar på 

hver for sig i to overordnede dele. Del I undersøger den sicilianske mentalitets betydning for 

Cosa Nostras eksistens, mens Del II har til formål at undersøge de politiske faktorer, der ligger til 

grund for Cosa Nostras fortsatte eksistens.  

 

Min overordnede metode har i dette studie ikke været at observere adfærd således at forstå, at jeg 

ikke har været på Sicilien for at observere sicilianernes adfærd, men jeg har i stedet prøvet at 

forstå deres handlinger ud fra, hvad jeg har læst i mit kildemateriale og herefter forsøgt at 

videreformidle min opnåede forståelse af sicilianernes handlinger. 

 

 

 

                                                 
10 Tendo (2007) 
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Del I 

Del I har en sociologisk indgangsvinkel, og som indledning herpå vil jeg gengive David 

Silvermans syn på, hvad sociologi er: ”Sociologi handler om at forstå handling og ikke om at 

observere adfærd. Handling rejser sig af mening, som definerer den sociale realitet.”11 

 

Jeg vil indledningsvis undersøge den mentalitet, der eksisterer i det sicilianske samfund og 

identisk hermed den sicilianske mentalitet. Dernæst vil jeg se på i hvor høj grad, den har en 

indflydelse på Cosa Nostra.  

 

Til dette har jeg primært benyttet mig af Nando Dalla Chiesas bog Il potere mafioso,12 der 

beskriver sicilianismen som et centralt aspekt ved sicilianerne og den sicilianske mentalitet. 

Desuden beskriver Il potere mafioso sicilianismens indflydelse på Cosa Nostras eksistens men 

også Cosa Nostras rolle i det sicilianske samfund. Derudover har jeg blandt andet valgt 

Innocenzo Fiores artikel Psicologia e psicopatologia del ”pensare mafioso”13 som et relevant og 

vedkommende supplement til Dalla Chiesas bog i studier af siciliansk mentalitet. I nogle tilfælde 

er det Syditalien som et hele jeg argumenterer og konkluderer ud fra til trods for, at det er 

Sicilien, jeg refererer til. Jeg mener hermed ikke, at Sicilien og Syditalien udelukker hinanden, 

men Sicilien kan med rette siges at være en del af Syditalien, så man kan til en vis grad drage 

konklusioner om Sicilien ud fra studier om Syditalien.  

 

For at kunne afgøre hvorvidt mafiakultur udelukkende hører hjemme på Sicilien, har jeg valgt at 

se på et fænomen, der minder om Cosa Nostra. Til det formål vil jeg undersøge en organisation, 

der har sin egen uafhængige historie og eksistens nemlig Yakuzaen, den japanske mafia, som jeg 

i sammenhæng med studier vedrørende den japanske mentalitet hovedsageligt har tilegnet mig 

viden om i Shoko Tendos værk Yakuza moon.14 Sammenligningen skal illustrere, at selvom de to 

mafiaorganisationer umiddelbart forekommer ens, så er deres kulturer meget forskellige. Med 

dette håber jeg at kunne vise, at en given mafiaorganisation er påvirket af den mentalitet, der er i 

det givne samfund, den eksisterer i.  

                                                 
11 Bitsch Olsen (2005), s. 446 
12 Dalla Chiesa (1976) 
13 Fiore (1997)  
14 Tendo (2007) 
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Del II 

Del II har en sociologisk indgangsvinkel der er mere adfærdsorienteret, og som nævnt 

indledningsvis har jeg ikke observeret sicilianernes adfærd, men jeg har i stedet prøvet at forstå 

deres adfærd ud fra mit kildemateriale. Donald R. Cresseys beskrivelse af behavioural sciences, 

eller adfærdsstudier, skal give en idé om hvordan, jeg er kommet frem til mine slutninger. ”In the 

behavioural sciences (...) there are few final answers. (...) social facts are always a fusion of data, 

context and interpretation”,15 så de sociale facts, som jeg frembringer, er en fusion af mine kilder 

(data), den kontekst jeg anvender dem i og hvordan, jeg fortolker dem. 

 

Med henblik på at besvare det andet underspørgsmål i problemformuleringen har jeg undersøgt 

klientelismen og perioden med Democrazia Cristianas samarbejde med Cosa Nostra herunder 

hvordan, de klientelistiske relationer mellem Cosa Nostra og Democrazia Cristiana fungerede 

med baggrund i Anders Kærgaards Mænd af ære. Klientelisme og mafia på Vestsicilien 1861-

1988.16 Jeg har forsøgt at beskrive faktuelle gengivelser af periodens (1950’erne til 1980’erne) 

hændelser inden for især byggebranchen og hvordan, licitationer blev uddelt med eksempler fra 

René Seindals Mafia. Penge og politik på Sicilien 1950-1994.17 Ved at give et billede af hvor 

meget de enkelte mafiosi besad inden perioden startede, er det mit håb, at de ovennævnte 

eksempler vil illustrere Cosa Nostras økonomiske og organisatoriske fremgang ved slutningen af 

denne periode. 

 

Til beskrivelsen af sicilianernes kamp mod Cosa Nostra og af politikernes rolle i kampen har jeg 

undersøgt blandt andet det italienske geopolitiske tidsskrift Limes’ 18 og avisen la Repubblicas19 

behandling af emnet for at vise hvordan, det fremstilles og opfattes i Italien og på Sicilien og for 

at vise hvorvidt, der kan observeres en politisk indvirkning på sicilianernes kamp mod Cosa 

Nostra.  

 

                                                 
15 Cressey (1998), s. vii i Hess, Henner 
16 Kærgaard (1989) 
17 Seindal (1995) 
18 Caracciolo (2005), Fiandaca (2005) og Messina & Tristano (2005) 
19 Centorrino (2007, 2008a & 2008b), Chianura (1989) Palazzolo (2005) og Vergano (1992) 
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Diskussionen af mine to analysedele udspinder sig separat for Del I og Del II idet, jeg som 

udgangspunkt opfatter de to analysedeles temaer som separate i forhold til 

problemformuleringens underordnede spørgsmål, og der udarbejdes således også en 

delkonklusion til hver af de to dele. Afslutningsvis foretages en sammenfatning, da faktorerne i 

de to analysedele indbyrdes har relevans for problemstillingens overordnede spørgsmål. 

 

Afgrænsning  

I mit studie af mafia som kulturelt fænomen og som kriminel organisation har jeg som nævnt 

valgt at fokusere på den sicilianske Cosa Nostra, fordi jeg anser den som den ældste og den 

originale af de italienske mafiaorganisationer. Det er muligvis en forkert antagelse: ifølge 

Søndergaards gengivelse af indholdet af I mafuisi di la Vicaria di Palermo tyder noget på, at den 

napolitanske Camorra er af ældre dato.20 Således kunne de generelle mafiaproblemer i hele 

Syditalien have været målet for mit speciale, men Sicilien og Cosa Nostra har altså været dér 

mine interesser lå.  

 

Cosa Nostras opståen mener jeg ikke er relevant for specialets problemstilling, selvom Cosa 

Nostras historie og opståen kan siges at ligge til grund for dens eksistens, mener jeg, der er andre 

faktorer i samfundet, der har større betydning.  

 

Japan og Yakuzaen er genstandsfelterne for mit studie af en mafiaorganisation, der hverken er 

siciliansk eller italiensk. Grunden til dette valg er, at jeg stødte på en nyudgivet bog om emnet, 

Yakuza moon. De kinesiske Triader kunne lige så vel have været oplagt som et 

sammenligningsgrundlag men for ikke at gøre det for omfangsrigt, begrænsede jeg studiet af en 

fremmed mafiaorganisation til Yakuzaen og japanske forhold.  

 

Hvad angår mine studier af den sicilianske mentalitet og det sicilianske samfund både i isolerede 

tilfælde og i sammenhæng med japansk kultur, så bør det nævnes, at dette ikke er en sociologisk 

eller socialantropologisk afhandling. Jeg berører nogle grene indenfor disse emner, jeg drager 

nogle konklusioner ud fra dets teorier og benytter dets værktøjer, men selve sociologien eller 

socialantropologien er ikke til bearbejdning. Jeg har forholdt mig kritisk til de teoretikere og 
                                                 
20 Seindal (1995), s. 11 
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forfattere, jeg citerer og hvis arbejde, jeg høster frugten af, men jeg sætter dem ikke ind i 

indbyrdes referencer eller sætter deres teorier op mod hinanden for at diskutere hvis teorier, jeg 

ser som værende de rigtige eller forkerte.  

 

Angående de specifikke politiske forhold til grund for Cosa Nostras eksistens har jeg fokuseret 

på klientelismen og de civile sicilianeres indtil nu forgæves kamp mod Cosa Nostra og den 

politiske indflydelse herpå. Jeg har valgt at se bort fra de Allierede styrkers landgang på Sicilien 

i slutningen af Anden Verdenskrig og de dertil hørende forbindelser til diverse mafiabosser som 

en skelsættende hændelse. Den sicilianske separatistbevægelse, der opstod efter krigen, 

understøttet af sicilianismen, som jeg behandler senere, er således ikke blandt de faktorer, jeg har 

vurderet som vigtige for min problemstilling, og i min behandling af netop sicilianismen nævner 

jeg end ikke separatistbevægelsen.  

 

Jeg behandler ikke attentaterne i 1992 mod de offentlige antimafiaanklagere Giovanni Falcone 

og Paolo Borsellino som grundliggende hændelser for Cosa Nostras eksistens. Desuden er det et  

studie i sig selv at bedømme hvilken effekt, det reelt havde. Jeg er også gået udenom den 

såkaldte maxiproces, der ganske givet har haft en vis negativ effekt på Cosa Nostra, men hvad 

angår dens fortsatte eksistens, mener jeg ikke, den har relevans. 

 

Teori  

Videnskabsteoretiske overvejelser 

Mit emne ligger indenfor de samfundsvidenskabelige fag, hvor der gælder andre regler end for 

de naturvidenskabelige, da de førstnævnte er mere flydende i form og indhold. Grundlaget for og 

indgangsvinklen til samfundsstudier er mere filosofiske, og derfor eksisterer der en del tilgange 

og filosofier inden for feltet af disse studier. De videnskabsteoretiske overvejelser er ment som 

en baggrundsviden for læseren til en bedre forståelse af, hvordan jeg på et overordnet niveau 

fortolker og konkluderer på baggrund af det kildemateriale jeg inddrager, for at besvare 

problemformuleringens spørgsmål. De tilgange og teorier jeg har citeret, afspejler den måde, jeg 

fortolker den sociologiske tilgang til samfundsvidenskaben og opfattelsen af samfundets og 

individets indbyrdes forhold og mentalitetens opståen og væren.  
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Klientelisme 

Klientelismen er mere håndgribelig end de ovenstående teorier. Der er dog to akademiske 

tilgange eller opfattelser af klientelisme, som jeg vil forholde mig. Den ene tilgang er 

socialantropologernes, 21 hvis synsvinkel er patron-klient- forholdene som rene og skære 

indbyrdes relationer mellem mennesker, hvor klientelismen anses som ”Et analytisk begreb, der 

kan bringes i anvendelse som et videnskabeligt instrument til at forklare menneskelig adfærd i et 

socialt hierarki”.22 Altså som et vigtigt element i den interaktion og de relationer der er mellem 

individerne i et givent samfund. Den anden er politologernes, der udelukkende anser klientelisme 

som et særtræk ved det politiske system i et givent område, og som definerer den ved, at den 

”(…) sigter til de måder, hvorpå partipolitikerne fordeler offentlige jobs eller særlige tjenester til 

gengæld for valgstøtte”. 23 I denne sammenhæng er der udelukkende tale om et politisk redskab, 

hvor man eksempelvis køber eller bytter sig til stemmer mod at levere en tjeneste gennem sit 

embede. Reelt er forskellen, at mens socialantropologerne anser det for at være en form for 

adfærdsmønster i relationerne mellem enkeltindivider, så ser politologerne det udelukkende som 

et karakteristikum ved en bestem måde at føre politik. Jeg forholder mig til fænomenet som et 

hele. 

 

Nationalkarakter 

Indledningsvis vil jeg introducere en kilde, der har haft indflydelse på hvordan, jeg opfatter den 

del af samfundsvidenskaben, der beskæftiger sig med forholdet mellem individet og samfundet, 

som er et vigtigt element af mit speciales problemstilling. På trods af benævnelsen 

nationalkarakter mener jeg godt, at jeg med Sicilien kan arbejde med begrebet i forhold til det 

sicilianske folk og mentalitet. Jeg finder relevans i begrebet, da det i Alex Inkeles’ værk National 

Character blandt andet omhandler hvad, der defineres the study of modal personality and 

sociocultural systems. Teorien stiller fundamentale spørgsmål indenfor samfundsvidenskabelig 

                                                 
21 Sociologer, etnologer og antropologer hører i min lidt forsimplede begrebsverden også ind under benævnelsen 
socialantropologer. Forskellige forfattere refererer forskelligt til disse grupper, men i denne afhandling skal 
benævnelsen blot bruges til at skille disse fra politologerne. 
22 Kærgaard (1989), s. 97 
23 Citat af Alex Weingrod i Kærgaard (1989), s. 97 
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teori og forskning. Blandt andet i hvor høj grad der er sammenhæng mellem samfundet som et 

sociokulturelt system og dets medlemmer og deres personlighed. Der arbejdes med en række 

forskellige indgangsvinkler blandt andet en psykoanalytisk indgangsvinkel, der netop har fokus 

på korrelationen mellem individet og samfundet i individets udvikling.24 Inkeles uddyber det på 

følgende måde: “Psychoanalysts have long recognized that the social environment is of decisive 

importance in personality development, and that ego and superego formation are based on the 

interplay between environmental forces and the unfolding maturational potentials of the 

organism”.25 

 

Teoretisk har psykoanalysen i tidligere tider haft en tendens til at fokusere indad på individet, 

altså på de instinktive og ubevidste processer i dets udvikling, samt at undervurdere de kognitive 

og konnotative processer i individets tilpasning til samfundet. Denne tendens er imidlertid gået i 

retning af det modsatte og altså i højere grad at inddrage samfundet i individets udvikling, 

hvilket er en teori, der er meget lig den opfattelse, jeg har af fænomenet. 26 

 

Organisering 

Bitsch Olsen og Fuglsang har redigeret værket Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne, der 

samler de vigtigste teorier indenfor samfundsvidenskaberne. Bitsch Olsens teori Organisering er 

ment som en teori til organisering inden for mindre (menneskeskabte) organisationer eller 

(større) virksomheder. Teorien tager imidlertid udgangspunkt i (sociologiske) teorier fra 

samfundsstudier, som formindskes til organisationsniveau. Jeg mener disse teorier stadig er 

relevante på samfundsniveau. I mit studie af det sicilianske samfund, den sicilianske mentalitet 

og Cosa Nostras eksistens, er forholdet mellem individ og samfund et centralt punkt, og min 

opfattelse af forholdet er, som det defineres i Bitsch Olsen: ”Samfundet definerer mennesket, og 

mennesket definerer samfundet, idet et bestemt arrangement af meninger udelukkende fastholdes 

ved fortsat bekræftelse i daglige handlinger”. 27 

 

                                                 
24 Inkeles (1997), ss. 18-19 
25 Inkeles (1997 ), s. 19 
26 Inkeles (1997), s. 19 
27 Bitsch Olsen (2005), s. 448 



18 
 

Dette stemmer overens med min opfattelse af forholdet mellem individet og samfundet som to 

størrelser, der påvirker og danner hinanden. Opfattelsen af relationerne i verden eller samfundet 

er opdelt i et mikro- og et makroniveau således, at individerne handler på mikroniveau, og 

strukturer i samfundet foregår på makroniveau. Sidstnævnte eksisterer kun i kraft af, at de skabes 

og vedligeholdes i konkrete mikrosituationer.28 Hvordan individet opfatter samfundet, og 

hvordan det påvirker et samfund over tid, forklares på følgende måde: ”Mening gives i 

samfundet. Fælles orienteringer bliver institutionaliserede og erfares af senere generationer som 

sociale kendsgerninger”. 29 

 

Måderne, hvorpå der sluttes i denne teori, er hovedsageligt abduktion og i mindre grad induktion. 

Det vil sige, at man enten i mindre grad slutter fra enkelte tilfælde til almene regler (induktion) 

eller oftest mellem almene regler og enkelte tilfælde (abduktion). Ifølge Blaik ie i Bitsch Olsen er 

abduktion ”(...) en udledning af sammenhænge og en opbygning af en begrundelse, der bygger 

på flere forskellige observationer, og som leder til en plausibel forklaring.”30 Selvom denne 

definition er anvendt til at beskrive konkrete forhold ved en organiseringsteori, mener jeg, den er 

abstrakt nok til at kunne benyttes i andre sammenhænge indenfor samfundsstudier.  

 

Kilder 

Bevæggrunden for mit valg af Fuglsangs og Bitsch Olsens Videnskabsteori i 

samfundsvidenskaberne er ikke andre end, at jeg fik den stukket i hånden af en ven, der selv har 

arbejdet med den og efter at have konsulteret den selv, var jeg ikke i tvivl om, at det var et værk, 

der på omfangsrig vis satte ord på de tanker, jeg selv havde svært ved at sætte ord på. Værkets 

formål ”er at give læseren det overblik og den indsigt, som er nødvendig i det videnskabelige 

arbejde, når man skal begrunde egne valg af fremgangsmåder og belyse de ideer, der ligger 

bag”.31 

 

                                                 
28 Bitsch Olsen (2005), s. 449 
29 Bitsch Olsen (2005), s. 447 
30 Bitsch Olsen (2005), s. 458 
31 Fuglsang & Bitsch Olsen (2005), bagsiden 
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Desuden ”plæderer værket også for tværparadigmatiske diskussioner i samfundsvidenskaberne 

og åbne døre mellem enkeltdisciplinerne”32, hvilket jeg har tolket som en accept af min 

fremgangsmåde, hvor jeg har benyttet forskelligartede samfundsstudiers teorier til at drage en 

konklusion på et og samme problem. 

 

Som baggrundsviden om selve organisationen Cosa Nostra har jeg læst mange historiske og 

nutidige kilder, men jeg henviser kun til John Dickies Cosa nostra. Den ultimative historie om 

den sicilianske mafia, Morten Beiters Mand af ære og Pino Arlacchis Mænd uden ære. Hvad 

angår den etymologiske baggrund for mafia og mafioso, har jeg benyttet mig af ordbøgerne Den 

Danske Ordbog og lo Zingarelli, Padovani & Falcones En dommers kamp mod mafiaen og kilder 

gengivet fra Fiore (1997). 

  

I Nando Dalla Chiesas værk Il potere mafioso har jeg anvendt dets Del III Il sicilianismo, 

baluardo ideologico del potere mafioso,33 som er den mest centrale kilde i denne opgave og har 

været af særdeles stor nytte for min forståelse af det sicilianske folk og deres karakter. Det har 

givet mig en værdifuld indsigt i siciliansk mentalitet og har en central rolle i opgaven. Nando 

Dalla Chiesa er søn af den tidligere Carabinierigeneral Carlo Alberto Dalla Chiesa, der døde 

efter et mafia-attentat i 1982. Nando Dalla Chiesa er politiker for Partito Democratico og var 

med i den nu forhenværende Prodi-regering indtil april i år, desuden sidder han i Senatet. Han er 

uddannet i økonomi og er professor i sociologi, og derudover er han forfatter til en række andre 

bøger om den sicilianske mafia. På denne baggrund anser jeg ham for en troværdig kilde at støtte 

mit speciale op ad. 

 

Aggiornamenti Sociali er et tidsskrift indenfor samfundsforskning samt samfundsrelateret og 

sociologisk debat. Innocenzo Fiores artikel Psicologia e psicopatologia del ”pensare mafioso”, 

fundet på AS’s hjemmeside, er et andet centralt værk i min opgave. Fiore er professor i social 

psykologi ved Istituto di Formazione Politica ”Pedro Arrupe” i Palermo. 

 

                                                 
32 Fuglsang & Bitsch Olsen (2005 ), s. 8 
33 Dalla Chiesa (1976), ss. 168-255 



20 
 

Hvad angår mine undersøgelse af den sicilianske mentalitet, har jeg ikke fundet det nødvend igt 

med en opvejning af to modsatrettede synspunkter. Dalla Chiesa en vigtig kilde på dette område, 

og eftersom han suppleres af Dickie og Gribaudis behandling af Edward Banfields teorier i 

Forgacs & Lumley (1996), af Harder (1999) samt af Fiore, har jeg ikke fundet det nødvendigt at 

søge andre. 

 

Mine studier af den japanske mafia og japansk mentalitet er dels baseret et selvbiografisk værk,  

Yakuza moon af Shoko Tendo, der er datter af en japansk mafioso. Dels er de baseret på et 

amerikansk værk, der snarere end at beskrive analyserer Yakuzaen og den japanske mentalitet, 

Yakuza. Japan’s Criminal Underworld af Kaplan & Dubro. 

 

Anders Kærgaards Mænd af ære. Klientelisme og mafia på Vestsicilien 1861-1988 og René 

Seindals Mafia. Penge og politik på Sicilien 1950-1994 er de værker, der har givet mig et indblik 

i hvordan, klientelismen i almindelighed og Democrazia Cristiana i særdeleshed har haft 

indvirkning på Cosa Nostras eksistens. 

 

Af nyere kilder inden for siciliansk mentalitet og samfund, samt mafiadebat, har jeg blandt andet 

benyttet mig af det italienske geopolitiske tidsskrift Limes, hvor hvert nummer er dedikeret et 

specifikt emne. Jeg har udelukkende benyttet mig af nummeret Come mafia comanda (nr. 2, 

2005), hvor jeg henviser til Caracciolo, Fiandaca og Messina & Tristano. Desuden har jeg fundet 

tidsskriftet QT – Questo Trentino hvorfra, jeg har fundet interessante artikler på internettet af 

hvilke, jeg refererer til Giorgio Tosi og Cinzia Birolini. 

 

Det er svært at argumentere for valget af mine italienske sociologiske artikler. Af de artikler, det 

er lykkedes mig at finde, har jeg citeret dem, der var af interesse for min problemstilling. Dem, 

der er blevet valgt fra, er ikke blevet det på grund af modstridende synspunkter, men blot fordi 

de indholdsmæssigt lå uden for denne opgaves sfære.  

 

Avisartikler har jeg fundet på la Repubblicas hjemmeside, hvis artikelarkiv jeg for det første har 

fundet særdeles brugervenlig og for det andet har draget stor nytte af. Artiklerne har jeg anvendt 

i forbindelse med fakta angående beskrivelser og gengivelser af samfundsforhold og offentlige 
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meninger og ikke for at vise journalistens eller avisens politiske standpunkt. Derfor har jeg ikke 

haft behov for, ej heller kunnet se nødvendigheden af, at søge de samme informatio ner i andre 

italienske aviser. Jeg har hovedsageligt benyttet journalisten Mario Centorrino, men blandt andre 

også Salvo Palazzolo. 
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DEL I 

GENERELLE FORHOLD VED DEN SICILIANSKE MENTALITET 

Præsentation 

Efter min opfattelse må det være sådan, at den kultur, en person er vokset op med og lever i, har 

en betydning for hvilken måde, han er og opfører sig på. Det skal ikke forstås som en antagelse 

af, at sicilianere og mafiosi er identiske, men man kommer ikke uden om, at en mafioso (et 

medlem af Cosa Nostra) per definition er sicilianer, mens det omvendt er vigtigt at slå fast, at en 

sicilianer ikke per definition er medlem af Cosa Nostra. Derfor vil jeg gå i dybden med den 

sicilianske mentalitet for at se, hvad der kendetegner det sicilianske folk.  

 

Mit udgangspunkt er, at et givet mafiamedlem, i større eller mindre grad, har de samme mål og 

de samme formål lige meget, hvor han kommer fra,  men den måde hvorpå han handler og de 

regler, han handler efter, er kulturelt bestemt. Det vil f.eks. sige, at de æreskodekser og ritualer, 

de forskellige mafiosi handler efter, er bestemt ud fra, hvor i verden de lever. Det er den historie 

og den kultur, de lever i, der er (med)bestemmende for, hvordan organisationens æreskodeks og 

ritualer er. Så derfor vil der utvivlsomt være ligheder mellem dét at være sicilianer og dét at være 

medlem af Cosa Nostra. 

 

På nuværende tidspunkt er mit udgangspunkt, at Cosa Nostras eksistens ikke er betinget af den 

sicilianske mentalitet. Mafiafænomenet eksisterer andre steder i verden uafhængigt af den 

sicilianske mentalitet. Den adskiller blot Cosa Nostras mafiakultur fra eksempelvis Yakuzaens 

mafiakultur eller fra andre mafiakulturer rundt om i verden. På den anden side kan det heller ikke 

benægtes, at Sicilien og resten af Syditalien er belastet med mafia. Sammenholdes dette med det 

faktum, at mafiafænomenet ikke eksisterer i mange andre europæiske områder, kunne det 

indikere, at nogle geografiske områder og nogle kulturer eller mentaliteter er disponible for 

tilstedeværelsen af mafiaorganisationer. 

 

Det jeg vil undersøge i Del I, er for det første forholdet mellem den sicilianske mentalitet og den 

mentalitet, medlemmerne af Cosa Nostra besidder, eller det jeg har valgt at kalde mafiakultur, og 

dernæst at se på hvilke former for mafiakulturer der eksisterer og på hvilke vilkår, de får lov at 

eksistere. 
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KAPITEL I 

SICILIANISME 

Sicilien 

Jeg vil lægge ud med at tegne et billede af Siciliens rolle i den italienske enhedsstat, hvor 

Siciliens autonomi juridisk set er stillet således op ifølge artikel 1 af Statuto della Regione 

Siciliana; ”La Sicilia (...) è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro 

l’unità politica dello Stato Italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della 

Nazione (...)”. 34 Sicilien er defineret som en autonom juridisk person inden for den politiske 

enhed Italien, hvilket passer godt med sicilianernes opfattelse af sig selv som værende ét folk 

separat fra resten af Italien, men er underlagt den italienske stat og dens politik. 

 

Lo Statuto della Regione Siciliana er fra efter Anden Verdensskrig, men tilbage i 1876 foretog 

Sidney Sonnino35 og Leopoldo Franchetti36 en undersøgelse af forholdene på Sicilien og 

siciliansk kultur i forhold til resten af Italien og kom blandt andet frem til fø lgende: 

 

Af de to kulturer, der stod over for hinanden: på den ene side den sicilianske og på 

den anden side den nord- og mellemitalienske, måtte den ene nødvendigvis vige for 

den anden. Hvilken, der måtte vige, ”tror vi ikke nogen fornuftig sicilianer vil være 

i tvivl om.37 

 

Sicilianisme  

Dalla Chiesa (1976) bearbejder begrebet sicilianismo eller sicilianisme, der er med til at definere, 

hvad det vil sige at være sicilianer, og hvordan de ser på sig selv. Hans definition på begrebet er: 

 

Il sicilianismo è un sentimento intenso e confuso di solidarietà tra i siciliani, che si 

fonda, da una parte, su un radicato vittimismo di massa, dall’altra, sulla 

                                                 
34 Statuto della Regione Siciliana, art. 1 
35 Sidney Sonnino (1847-1922),  italiensk jurist, politiker og premierminister i det Italienske Kongerige. 
(wikipedia.it) 
36 Leopoldo Franchetti (1847-1917), italiensk økonom, politiker og senator i det Italienske Kongerige. (wikipedia.it) 
37 Sidney Sonnino og Leopoldo Franchetti, L’inchiesta in Sicilia (1876) i Sørensen (1998), s. 187 
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teorizzazione sociologica della eccezionalità della civiltà siciliana nel contesto 

storico nazionale ed europeo.38 

 

De synspunkter, denne definition introducerer, vil jeg forklare nærmere i det følgende, men først 

vil jeg med Dalla Chiesas ord vise, hvor vigtig sicilianismen er, for hvad han benævner il potere 

mafioso eller  mafiaens kapacitet, som udmunder i Cosa Nostra og dens eksistens: ”E’ indubbio 

che il sicilianismo abbia giovato al potere mafioso assai più che non abbiano potuto i pallettoni 

di lupara prima e le cariche di tritolo poi”.39 

Dalla Chiesa giver med ovenstående udtalelse sit bud på, hvor central betydning sicilianismen 

bærer i spørgsmålet om Cosa Nostras eksistens. Han beskriver også hvorledes sicilianismen 

havde et helt klart formål: ”Compito del sicilianismo è di ricomporre artificiosamente i contrasti 

interni di classe in nome di una (superiore) unità spirituale, storicamente determinata (…)”.40 

Den herskende klasse har gjort brug af sicilianismen, så underklassen har altid accepteret de 

valg, den har truffet. Således er sicilianismen konstrueret til at få det sicilianerne til at 

retfærdiggøre den herskende klasses udnyttende adfærd, og det har samtidig været opgaven for 

sicilianismen at skabe én fælles solidarisk referenceramme, så samfundet ikke blev splittet i 

over- og underklasse. Således har man på trods af store forskelle i rigdom og magt formået at 

bibeholde én fælles solidarisk samfundsopfattelse og selvopfattelse, og dermed bibeholde 

sicilianerne som et folk, der ikke er splittet. 

 

På denne måde har man kunnet skabe ét fælles eksternt fjendebillede i Central- og Norditalien og 

ingen interne fjendebilleder, og sicilianismen er derfor indirekte med til at gøre underklassens liv 

endnu mere miserabelt, end det i forvejen er, da underklassen samtidig forholder sig tilgivende 

overfor dem, der mere eller mindre synligt undertrykker dem, når bare disse er sicilianere. På 

baggrund af dette formår sicilianismen at skabe en opfattelse af ligestilling mellem rig og fattig, 

men dette er kun på det mentale niveau og ikke på et økonomisk eller politisk niveau,41 og disse 

forhold gælder kun tiden før og umiddelbart efter overgangen til det 20. århundrede. 

 

                                                 
38 Dalla Chiesa (1976 ), s. 169 
39 Dalla Chiesa (1976 ), s. 168 
40 Dalla Chiesa (1976), s. 169 
41 Dalla Chiesa (1976), s. 169 
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Vittimismo og Apologia  

Under overbegrebet sicilianisme hører underbegreberne vittimismo og apologia, der fylder meget 

i sicilianismen og indgår som redskaber i sicilianernes syn på sig selv og på den generelle 

verden. For at gøre det mere klart, hvad der forstås ved begreberne, gengiver jeg lo Zingarellis 

definition på dem, da Dalla Chiesa ikke selv definerer dem; vittimismo: ”Tendenza a 

considerarsi o ad atteggiarsi di continuo a vittima, lamentandosi degli altri o delle circostanze ”. 

Kort og godt betyder vittimismo for sicilianernes selvopfattelse, at de generelt ser sig selv som 

ofre for (om)verdenens uretfærdigheder. 

Det andet begreb, apologia, har betydninger indenfor retorikkens sfære: ”Discorso in difesa e 

giustificazione di sé eller Discorso o componimento letterario in difesa ed esaltazione di una 

persona, una dottrina e simile”. Hvilket betyder, at man som udgangspunkt har til formål at 

forsvare nogen eller noget. I denne sammenhæng tolker jeg det som et selvforsvar, der har til 

formål at forsvare alt siciliansk og Sicilien mod udefrakommende kritik.  

 

Det, at sicilianerne har tendens til at besidde en verdensanskuelse, der er vittimistico-apologetico, 

sammenholdt med Dalla Chiesas definition på sicilianisme, giver et godt billede af, hvad en 

sicilianer egentligt er. Det kan være svært for en dansker at forstå, endsige definere for andre, 

men jeg vil gøre et forsøg: 

På baggrund af begrebet vittimismo ser en sicilianer som udgangspunkt sig selv som et offer. 

Han kan se sig selv i offerrollen både overfor andre personer og over for de generelle 

omstændigheder, som han/hun er underlagt, og det kan gælde både på det generelle og på det 

specifikke plan. Det apologetiske verdenssyn går i spænd med det vittimistiske ved dets formål 

at undskylde eller forsvare på trods af, at de to begreber er modsætningsfyldte. Betydningen af 

apologia kan komme til udtryk ved den enkelte sicilianers undskylden over for sig selv og andre, 

når han selv eller andre har gjort noget, han godt ved er moralsk forkasteligt, og det alligevel 

legitimeres qua apologia og på baggrund af vittimismo. Hvis man f.eks. har henvendt sig til Cosa 

Nostra om hjælp i en given situation, kan en handling godt forsvares med, at man i forvejen er 

undertrykt af en stat, der ikke kan hjælpe én med problemet, og således er man offer for 

omstændighederne. 

Herudfra skal Dalla Chiesas definition af sicilianisme forstås. Den består af en meget udbredt og 

dybt iboende følelse af solidaritet, der har en selvforstærkende effekt blandt sicilianerne. Den 
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indre samhørighed udspringer af, at de ser sig selv og hinanden som ofre for det generelle livs og 

den generelle verdens omstændigheder.42 Enhedsfølelsen bevirker, at selv generel siciliansk 

elendighed får dem til at føle sig som ofre for enhedsstatens dominans, eller et i historisk 

perspektiv udefrakommende overherredømmes dominans. 

 

Sicilianismen som ideologi 

Sicilianismen var som en ideologi, der udover Sicilien også havde spredt sig til resten af 

Syditalien. Denne ideologi kom til udtryk i et melankolsk aspekt, der i århundreder har fået 

sicilianerne til at opfatte sin egen historie mere glorværdig, end den i virkeligheden var. I 

litteratur fra slutningen af det 18. århundrede, har man mystificeret fortiden og samtiden på en 

måde, der har fået både datidens og nutidens sicilianere til på samme tid at føle sig stolte over 

fordums storhed og fornedret over omverdenens manglende erkendelse af deres gloriøse fortid, 

men det er ifølge Nitti, 43 som Dalla Chiesa refererer til, en illusion, der dog har givet sicilianerne 

et fælles holdepunkt og en følelse af solidaritet, men som på sin vis i århundreder også har plaget 

dem: 

 

(…) quando il passato non era glorioso, vi erano sempre i poeti compiacenti; e gli 

storici erano anche più compiacenti dei poeti. Il Mezzogiorno, che non ha avuto né 

una grande arte, né una grande letteratura, veniva in quelle pubblicazioni 

enfatiche mostrato come il centro della storia di Europa (...).44 

 

Den gloriøse fortid er altså en illusion, der er skabt for længe siden af datidens poeter og 

historikere, men som den dag i dag optræder som historiske fakta. Dermed bærer sicilianerne på 

en historisk arv og stolthed over denne, selvom den i realiteten ikke har eksisteret. 

 

                                                 
42 Dalla Chiesa (1976 ), s. 170 
43 Francesco Saverio Nitti (1868-1953); Politiker for partiet Partito Radicale Storico og Ministerpræsident i det 
Italienske Kongerige fra 1919 til 1920. Herudover var han en af arkitekterne bag industrialiseringen af il 
Mezzogiorno. (wikipedia.it) 
44 Dalla Chiesa (1976 ), s. 171 
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Neosicilianisme 

I et mere moderne perspektiv nævner Dalla Chiesa en videreudvikling, eller en moderniseret 

udgave af sicilianismen, il neosicilianismo. Den bygger i korte træk på de samme aspekter som 

sicilianismen, nemlig vittimismo og apologia, men finder sted i perioden fra efterkrigstiden til op 

midt i 1970’erne. Her ligger der blot andre elementer til grund for følelsen af vittimismo. Sicilien 

opnåede regionalt selvstyre efter anden verdenskrig, og staten oprettede la cassa per il 

Mezzogiorno, der skulle fremme økonomien og erhvervslivet i Syditalien. Problemet, som Dalla 

Chiesa giver et par citerede eksempler på, er, at sicilianerne mente, at der var en tendens til, at 

støtten fra la cassa per il Mezzogiorno kun nåede til Messinastrædet og altså ikke til Sicilien. 

Hermed fik sicilianerne en følelse af, at Sicilien opfattes som syden af Syditalien, og dermed 

lades endnu mere i stikken end resten af Syditalien.45 Neosicilianismen beror ikke så meget på en 

opfattelse af at være forfulgt som på en følelse af at være forfordelt frem for de andre 

syditalienske regioner. Sicilien oplever sig selv som den mest uforståede og plagede region i 

Syditalien og har derfor størst trang til autonomi. Faktisk var situationen ifølge Sturzo 46 meget 

grel for Sicilien: “La Regione è stata, dunque, afflitta da questo suo fatale corso anzitutto per la 

ostilità sdegnata dello Stato, che la considerò sua figlia illegittima (se non adulterina) e perciò la 

circondò di una pesante diffidenza”.47 Ifølge sicilianeren Sturzo ville den italienske stat ikke 

kendes ved Sicilien som en integreret del af Italien. På dette grundlag kunne det opfattes som 

om, man til en vis grad fra centralt hold har set Sicilien som et territorium, man ikke ville give 

midler til økonomisk udvikling. 

 

Ydermere kan en grund til, at det sicilianske folk føler sig forfulgt, være, at den norditalienske 

presse kontinuerligt gør opmærksom på sicilianernes problem med Cosa Nostra. Virkeligheden 

for den ærlige sicilianer er, at det er politikerne på øen, der sammen med Cosa Nostra udgør 

problemet, som er mere eller mindre usynligt for ham. Han er ikke en egentlig del af problemet 

og opfatter det ikke som om, norditalienerne angriber Cosa Nostra men sicilianerne generelt 

alene på grund af, at de er sicilianere. Norditalien har sine egne problemer med korrupte 

politikere og eksempler på ineffektive domstole, hvor nævninge udebliver fra retssager på grund 

                                                 
45 Dalla Chiesa (1976 ), s. 215 
46 Don Luigi Sturzo (1871 -1959); præst, politiker, medswtifter af Democrazia Cristiana (1900) og stifter af Partito 
Popolare Italiana (1919) (wikipedia.it) 
47 Dalla Chiesa (1976 ), s. 216 
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af trusler mod dem. Konsekvensen af det manglende nævningeting er naturligvis, at retssagerne 

ikke kan føres, men sicilianerne opfatter det som om, det ikke får den samme opmærksomhed og 

ej heller bliver gjort til et egentligt problem. 48 Det er uden tvivl med til at forstærke den følelse af 

at være forfulgt, som sicilianerne i forvejen besad. 

Alt i alt er der mange faktorer, der spiller ind, når det drejer sig om sicilianernes opfattelse af sig 

selv og deres rolle i enhedsstaten Italien og i det historiske europæiske billede. Kortlæggelsen af 

deres verdensopfattelse er som en mosaik af ude- og indefra kommende faktorer, der hver især 

har deres egen rod, men på samme tid er påvirket af én eller flere af de andre faktorer. 

 

Det neosicilianistiske skema 

Dalla Chiesa har illustreret det med et pilediagram, der i korte træk ridser op hvilke fænomener 

og opfattelser, der i fortiden og nutiden har indflydelse på neosicilianismen. 49 

Jeg vil prøve ganske kort at redegøre for Dalla Chiesas skema. Det er ikke en udtømmende 

gengivelse, da den blot skal give en idé om hvilke hovedtræk, der er i spil. For at forsimple det 

lidt deles skemaets agenter ind i to lejre; den ene lejr er de autoperciperende, sicilianerne. I den 

anden lejr er repræsentanterne for den norditalienske forståelse eller opfattelse af de førstnævnte, 

samt de norditalienske offentlige tilkendegivelser af denne opfattelse. Norditalienernes udsagn er 

med til at ændre sicilianernes syn på deres egen rolle som integreret del af den italienske stat og 

dermed også deres eget syn på sig selv. 

 

På den ene side er norditalienernes opfattelser af Cosa Nostra, at den repræsenterer forbrydelse, 

at den er en form for oprør mod enhedsstaten Italien, samt at den er en økonomisk kraft. På den 

anden side står sicilianerne i centrum med deres stærke fællesskabs- eller enhedsfølelse og 

stolthed over for deres fædreland, dets kultur og historie. De lever med og under Cosa Nostra og 

kan ikke identificere sig med det billede, som Norditalien tegner af den og Sicilien. Apologia og 

vittimismo samt den historiske accept og retfærdiggørelse af den herskende klasses regeren er 

komponenter, der på synergisk vis fremmer og forstærker deres fællesskabsfølelse. Hver gang 

der kommer et verbalt angreb fra nord, om det så er mod Cosa Nostra, politikerne eller 

                                                 
48 Dalla Chiesa (1976 ), ss. 246-247 
49 Se bilag 1 (gengivelse af Dalla Chiesa (1976), s. 255) 
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sicilianerne generelt, så forstærkes deres enhedsfølelse. Hvis dette medfører, at nord bliver endnu 

skarpere i retorikken, breder kontrasterne sig som ringe i vandet. 

 

Ifølge min fortolkning forholder det sig således, at denne enheds- eller fællesskabsfølelse skal 

forstås på et urealiserbart niveau. Sicilianerne kan godt føle sig forenet i en ikke konkretiseret 

form, som i situationer hvor man står sammen over for en fælles fjende i en ikke fysisk forstand, 

men når det kommer til mere konkrete forhold i hverdagen, så er de ikke i stand til at 

personificere et ukendt og ukonkret men dog eksisterende individ. Følelsen eksisterer ikke i 

interne relationer på Sicilien, så de kan godt handle mod det fælles bedste i situationer, der 

gavner dem selv og er til skade for fællesskabet, mens de har en stærk fællesskabsfølelse på det 

mere ideologiske plan.  

 

Neosicilianisme i dag 

Om sicilianernes følelser og opfattelse af Norditalien er de samme i dag, godt 30 år efter Dalla 

Chiesas værk blev skrevet, er svært at sige med sikkerhed, men jeg mener ikke, det kan 

udelukkes, at der stadig kan findes eksempler på, at udtalelser fra Norditalien kan være med til at 

bibeholde denne opfattelse.  

 

Til parlamentsvalget i 1992 gik det på daværende tidspunkt norditalienske separatistparti Lega 

Nord til valg på slogans som blandt andet Secondo Rinascimento og Lega Nord batte mafia. 

Efter et for partiet udmærket valg udtalte dets leder Umberto Bossi: ”Il Nord ha scelto il 

federalismo e l’Europa, il Sud ha scelto l’Africa e il fascismo”. 50 

 

Sådanne udtalelser vil med meget stor sandsynlighed være med til at påvirke sicilianerne til at 

føle sig trådt på af en svært definerbar norditaliensk størrelse og dermed også fremprovokere 

forsvarsmekanismer i forhold til denne størrelse. 

 

I en lidt anderledes sammenhæng kan man trække paralleller til vore dage, hvor milaneseren 

Silvio Berlusconi og palermitaneren Marcello Dell’Utri, begge politikere for Forza Italia, har 

været tiltalt for et formodet samarbejde med Cosa Nostra. Her går norditalieneren Berlusconi fri 
                                                 
50Vergani (1992) 
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måske, fordi han som regeringsleder havde forbindelserne til at blive frikendt ikke bare i denne 

sag men i mange andre sager. Imens må sicilianeren Dell’Utri se sig idømt 9 års fængsel for sin 

rolle i sagen. 51 

 

Det er meget muligt, at de to eksempler fremprovokerer det samme billede, som Dalla Chiesa 

beskrev 30 år forinden. For at vende tilbage til Neosicilianismen, så kommer den til udtryk ved, 

at den får sicilianeren til at føle sig meget forfulgt af fastlandsitalienerne eller i hvert fald 

norditalienerne. Effekten af vittimismo selvforstærkes på denne baggrund, da sicilianeren får en 

følelse af, at hans egen opfattelse af mafiafænomenet slet ikke stemmer overens med 

norditalienernes opfattelse og fremlæggelse af samme fænomen, og at den nordlige opfattelse af 

Cosa Nostras magt og udbredelse er strengt overdrevet. Konsekvensen af alt dette er, at 

sicilianerne føler sig isoleret både på et følelsesmæssigt men også på et økonomisk niveau.  

 

Sicilianernes enheds- eller fællesskabsfølelse og i sammenhæng dermed, det faktum, at de 

historisk set har kunnet finde sig i en sameksistens med en organisation som Cosa Nostra og den 

dertil hørende mafiakultur, vil jeg undersøge i næste kapitel for at finde ud af hvorvidt, det har 

haft en betydning for Cosa Nostras eksistens, hvordan det i så fald er kommet til udtryk, og om 

det er unikt for Sicilien.  

                                                 
51 Mazzei (2004) 
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KAPITEL II 

SICILIANSK MENTALITET OG MAFIAKULTER 

Cosa Nostra og neosicilianismen 

Nærværende kapitel skal svare på, hvad der i et sociologisk, historisk perspektiv forklarer 

hvordan, det er muligt, at et folk kan se positivt på Cosa Nostra, når det lever under den.  

Ved hjælp af vittimismo, sættes det samlede Italien og dets magtudøvere op imod Sicilien og 

sicilianerne. Således fremstår Cosa Nostra som noget siciliansk og ikke som en organisation, der 

bruger sin magt til at undertrykke den almindelige befolkning. Dette har især været muligt i den 

tid, hvor Cosa Nostra ikke var et offentligt bekræftet fænomen, og det har kunnet lade sig gøre 

takket være apologia, der sammen med vittimismo sikrer ethvert forsvar af sicilianere sat op 

imod italienere fra fastlandet. Cosa Nostra har ifølge Dalla Chiesa benyttet sicilianismen som en 

ideologi, alle sicilianere kan identificere sig med, og samtidig som en form for stråmand for at 

dække over sin egen agenda: at udnytte systemet og faktisk også udnytte det folk, den i 

virkeligheden skulle tage sig af.52 

I denne sammenhæng er det vigtigt at nævne, at offentligheden, inklusive sicilianerne før 

Buscettas afsløringer i 1984, ikke har kunnet forholde sig til Cosa Nostra som en konkret 

organisation men kun til la mafia som en mere eller mindre usynlig størrelse, man ikke kunne 

forholde sig til. En meget central kulturel historisk siciliansk skikkelse, Leonardo Sciascia, 53 er 

selv et billede på den sicilianske mentalitet og den holdning, der herskede før ovennævnte 

Buscettas skelsættende afsløringer. 

 

Sciascias pessimisme hvad den italienske stat angik, blev matchet af hans fatalisme 

over for Sicilien. Han havde længe ment, at mafiaen grundlæggende ikke var en 

selvbevidst organisation men en mental tilstand, der skabte et fængsel for selv de 

mest rationelle sicilianske sind.54 

 

Dette citat viser en stor forvirring omkring Cosa Nostras eksistens. Inden den blev officielt 

bekræftet, var det altså en størrelse, der var svær at forholde sig til. Sciascia var da også selv 

splittet i sin holdning til Cosa Nostra: 
                                                 
52 Dalla Chiesa (1976), s. 169 
53 Forfatter og politiker for Partito Radicale (wikipedia .it) 
54 Dickie (2007), ss. 364-365 
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Når jeg udtaler mig imod mafiaen, lider jeg samtidig, for inden i mig, som i enhver 

sicilianer, lever stadig en rest af mafiosofornemmelse. Så når jeg kæmper imod 

mafiaen, kæmper jeg også imod mig selv; det er som en flænge, et åbent sår.55 

 

Det faktum, at en personlighed som Leonardo Sciascia udtaler disse ord, viser, at selv for en 

lovlydig sicilianer er Cosa Nostra et fænomen, der fremkalder følelser på det vittimistiske og 

apologetiske niveau. Desuden illustrerer det meget godt sicilianernes ambivalente forhold til 

Cosa Nostra.  

 

Rent akademisk er der også en forklaring på hvordan det kan lade sig gøre, at et fænomen, der 

beviseligt skader et samfund, alligevel kan vække sympati hos den befolkning, der lever i dette 

samfund. For selvom Dalla Chiesa giver en god forklaring på, hvad der historisk har vækket 

medfølelse hos befolkningen, er der alligevel et aspekt ved det moderne sicilianske samfund, der 

kan være svært at forstå nemlig, hvordan det kan være muligt, at sicilianerne til stadighed lader 

sig tyrannisere. 

 

Til grund for dette ligger et andet centralt punkt. Ved studier og iagttagelser af et (hvilket som 

helst) folks mentalitet er den samtidige historie, hvori det enkelte individ vokser op, en vigtig 

del. Ifølge den psykoanalytiske tilgang, som Inkeles nævner, går det enkelte individ igennem en 

bestemt historisk udvikling, får en bestemt opvækst og får dermed et verdenssyn, der bevidner, 

hvor individet er opvokset. Andre individer går gennem samme historiske udvikling og får 

samme opvækst, og når disse enkeltindivider lægges sammen, bliver de til et folk. Et folk er 

således dannet af individernes indbyrdes påvirkning, men, som Bitsch Olsen er inde på, er også 

påvirket af tidligere generationer, da disse har givet form det til samfund, hvor de nulevende 

generationers individer bliver dannet.  

 

Dette er med til at forklare hvorfor endnu en siciliansk generation finder sig i at leve med Cosa 

Nostra. Når man er vokset op i en given kontekst, så opfatter man den som verden, da det er ens 

virkelighed. Man kan derfor være blind overfor de ur etfærdigheder man støder på i hverdagen. 

                                                 
55 Dickie (2007), ss. 364-365 
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En udefrakommende person ville ikke kunne leve med de uretfærdigheder han støder på, da det 

er utænkeligt i hans verden, men der er for de unge sicilianske generationer ikke nødvendigvis 

noget bemærkelsesværdigt i, at man for eksempel skal forholde sig til og leve under Cosa Nostra, 

for sådan er ens verden nu engang sat sammen. For en nordeuropæer eller norditaliener er det 

helt utænkeligt og uacceptabelt. 

 

Noi/non Noi 

Innocenzo Fiore ser ligesom Giovanni Falcone ikke mafia som et begreb, der per definition 

indikerer noget kriminelt: 

 

Il termine “mafia” cela uno stato d’animo, una filosofia della vita, una concezione 

della società, un codice morale, cela la separazione tra Io e Noi e anche 

l’impossibilità a pensare la relazione Io-Noi, in altre parole, l’Io come parte del 

Noi, e il Noi come parte dell’Io.56 

 

Snarere end en egentlig kriminel organisation ser Fiore begrebet mafia som en sindstilstand, en 

livsfilosofi, en samfundsforståelse eller moralsk kodeks, der ikke tillader en adskillelse af, hvad 

han klassificerer som l’Io (jeg’et) og il Noi (vi’et) og som ikke er i stand til at opfatte Io som en 

del af Noi og omvendt. 

 

Dette er eksemplificeret ved, at børnene i Palermo tidligt lærer, at en utålelig fornærmelse mod 

dem, eller én som de kan gøre mod andre, er at kalde nogen for muffutu, spion. Fiore påpeger, at 

det at spionere er et naturlig stadie i et barns udvikling, men at det at være spion på Sicilien gøres 

til en fornærmelse, og det er med til at skabe en bestemt gruppefølelse og et tilhørsforhold til 

denne gruppe.57 Dette argument går i tråd med Inkeles’ pointering om at ”the social environment 

is of decisive importance in personality development”. 58 

Grunden til, at det at være spion ikke er velset, er, tilstedeværelsen af en såkaldt codice 

omertoso, eller omertà-kodeks (begrebet omertà vil blive behandlet længere nede i kapitlet), som 

indebærer comportamenti omertosi, omertà-adfærd, der skal realiseres i forhold til Noi, og som 
                                                 
56 Fiore (1997), s. 6 
57 Fiore (1997), s. 6 
58 Inkeles (1997), s. 19 
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får en kulturel konsekvens i form af en uegnethed til at løse kontroverser og at følge loven. En 

anden fornærmelse er skældsordet sbirru, der henviser til ordensmagten, carabinieriene eller 

politiet, men også til personer der samarbejder med myndighederne og dermed yder sin tjeneste 

til det Noi, der tilhører staten. 59 Så dette omertà-kodeks har til formål at indoktrinere indbyggerne 

til at holde sig fra det Noi, der tilhører eller symboliserer staten og i stedet finde tilhold i det Noi, 

der netop ikke tilhører staten.  

Således kommer Fiore frem til en klar skillelinje mellem Noi og non Noi med baggrund i, at man 

ikke stikker næsen i andres sager eller samarbejder med myndighederne, personificeret ved en 

muffutu eller en sbirru, der klassificeres som non Noi. Fiore definerer relationen Noi/non Noi 

ved, at det tilhørsforhold man har til sin biologiske familie eller mafiaklan er det eneste 

tilhørsforhold, man har og det eneste mulige Noi, og der er ikke plads til et separat Io. Har man 

derimod et tilhørsforhold til staten, tilhører man non Noi.60 Fornærmelser som muffutu og sbirru 

vidner om kulturelle motiver bag betydningen af il non Noi og er med til at basere dele af denne 

identitet på forskellen og mistroen til il non Noi. Konsekvensen af dette forklares af Fiore på 

denne måde: 

 

I bambini che per beffa od offesa chiamano il loro compagno ”Buscetta” e anche 

gli adulti che definiscono quanti che collaborano con lo Stato ”Sbirru”, con questa 

ingiurie rinforzano un pensiero e un’identità che si compone attorno alla 

separazione “Noi”/”non-Noi”.61 

 

Omertà 

Nogle af de værdier, der er typiske for den sicilianske mentalitet, er trofasthed, underdanighed, 

venskab og ære62. Der eksisterer som nævnt længere oppe et andet karakteristikum ved den 

sicilianske mentalitet, omertà. Dette begreb kan kun gengives ved dets italienske benævnelse, da 

det ikke eksisterer i det danske sprogs begrebsverden. Det kræver dog også en nærmere 

introduktion og forklaring: Omertà kan forklares som en tavshedens lov, men der er uenighed om 

hvorfra, dette udtryk stammer. Ifølge Giuseppe Pitrè stammer det fra det sicilianske omineità, en 

                                                 
59 Fiore (1997), s. 6 
60 Fiore (1997), s. 6 
61 Fiore (1997), s. 7 
62 Fiore (1997), s. 7 
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egenskab, der klæder en betydningsfuld, pålidelig og stor mand. På siciliansk dialekt er omu 

ordet for mand, og det er herfra, omineità stammer, og han forklarer dette begreb på følgende 

måde: ”Tanto nella etimologia quanto nel significato più innocente corrisponderebbe a virtus nel 

primitivo sense latino, cioè governo di se stesso e quale si addice ad un uomo”.63 Han giver 

desuden følgende definition på begrebet omertà: ”(…) un sentimento tutto proprio, che consiste 

nel rendersi indipendente dalle leggi sociali (...) nel risolvere tutte le controversie o con la forza, 

o tutto al più con l’arbitrato dei più potenti rappresentanti la omertà della contrada”.64 

 

Pitrè er en gammel kilde, der således godt kunne være en garant for en god etymologisk 

forklaring. Ifølge lo Zingarelli er den etymologiske forklaring “forma meridionale di umiltà, per 

indicare la sottomissione alle regole della camorra(?) 1871”. Denne etymologiske forklaring 

antyder, at omertà stammer fra ydmyghed og bærer en betydning af underkastelse af la Camorras, 

altså den napolitanske mafias regler. Lo Zingarellis spørgsmålstegn antyder efter min vurdering 

en tvivl vedrørende en siciliansk værdi som stammende fra Napoli, men årstallet indikerer, at vi 

er på en tid ikke langt fra i mafiusi di la Vicaria di Palermo, hvor la mafia blev klassificeret som 

en camorra.65 Definition på begrebet, er ifølge lo Zingarelli en mere moderne udgave: 

 

Solidale intesa che vincola i membri della malavita alla protezione vicendevole, 

tacendo o mascherando ogni indizio o prova utile per l’individuazione dei 

colpevoli. 

og 

Atteggiamento di chi rifiuta od omette di fornire indicazioni su colpa o atti illeciti 

altrui, per paura, solidarietà, difesa di interessi personali, e sim. 

 

Internt i Cosa Nostra betyder omertà, at man i solidaritetens navn og for egen vindings skyld, 

ikke samarbejder med myndighederne. Dette gøres konkret ved enten at tie eller sløre beviser. 

Den almindelige borger derimod nægter eller undlader at komme med oplysninger og 

vidneforklaringer enten på grund af frygt, solidaritet eller andre personlige interesser. 

Leopoldo Franchetti beskrev omertà på følgende vis: 

                                                 
63 Giuseppe Pitrè citeret i Fiore (1997) 
64 Ifølge Di Menza, sic iliansk forfatter og antropolog citeret i Fiore (1997) 
65 Seindal (1995), s. 11 
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Le regole che si sono imposte all’animo della popolazione come regole di virtù, di 

moralità e di onore, sono quelle che favoriscono l’esistenza di codesta classe. 

Vogliamo parlare di quell’assieme di norme in virtù delle quali è proibito ricorrere 

alla legge contro la violenza, pena non solo la morte ma anche il disonore.66 

 

Når det gælder egen sikkerhed, finder den almindelige borger tilsyneladende større tryghed ved 

at indrette sig efter omertàs påtvungne reglement end statens demokratiske retssystem, hvilket 

indikerer, at der, udover en frygt for repressalier fra mafiosienes side, mangler en grundlæ ggende 

tro på statens virke. Ifølge den britiske lektor i italienske studier på University College London, 

John Dickie, kan forholdet i Italien mellem stat og befolkning beskrives således: ”Unlike the 

citizens of other European nations (…) Italians lack an underlying faith in the impartiality of the 

state: they see it as a bestower of favours to its friends rather than the guarantor of rights for 

all”.67 

Således kan et fænomen som omertà eksistere, når en befolknings (sicilianernes) tro på staten er 

svag, og når politiets og dermed statens monopol på at udøve magt for at rette befolkningen ind 

er krænket af en anden, endog illegal, organisation (Cosa Nostra). 

 

Amoralsk familisme 

Via sin teori, udviklet i slutningen af 1950’erne, introducerer den amerikanske antropolog 

Edward Banfield begrebet amoral familism  til at beskrive syditalienernes manglende tro på både 

selve staten men også på idéen om fællesskabet i samfundet, som også blev indikeret i afsnittet 

Noi/non Noi; 

 

(…)’amoral familism’ designates a form of  behaviour directed solely towards the 

pursuit of the good of the family, understood here in the more restricted sense of 

parents and children. It implies therefore an endemic inability to act for the 

common good – what is popularly called lack of civic consciousness. It is related to 

                                                 
66 Fiore (1997), s. 5 
67 Dickie (1996), s. 20 i Forgacs & Lumley 
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societies where the fundamental unit is the nuclear family and more complex forms 

of social organisation are absent.68  

 

Denne definition giver en bedre forståelse for hvad, der får sicilianerne til at leve efter omertà, 

om den så er påtvunget af Cosa Nostra eller ej. Omertàs tilstedeværelse er mulig i samfund med 

en lav eller ikke eksisterende forståelse for fællesskabet som i det sicilianske samfund, hvilket er 

en konsekvens ved de syditalienske samfund, der bærer præg af mangel på samfundssind. 

Banfields teori om amoralsk familisme har dog fået noget kritik, hvad angår dens udbredelse. I 

Italien af Thomas Harder, nævnes blandt andet Paul Ginsborgs pointering ”at italienske familier 

også op gennem historien har udvist en høj grad af samfundsengagement f.eks. i den 

antifascistiske kamp eller i 1970'ernes arbejdskampe og i kampagnerne for fri abort, skilsmisse 

o.s.v.”.69 

Men jeg mener stadig, at Banfields teori kan være brugbar, da Ginsborg refererer til italienske 

familier generelt og Banfield til syditalienske familier specifikt. Desuden nævner Harder også at 

 

Syditalienerne opererer ud fra en spilteori, der siger dem, at alle deltagere søger at 

skaffe sig selv umiddelbare fordele på bekostning af de øvrige spillere. Det gælder 

derfor om at gøre det samme, dække sig ind og undgå de tab, der bliver 

uundgåelige, hvis man prøver at opnå en større gevinst ved at stole på, at de andre 

spillere vil samarbejde.70 

 

Dette stemmer meget godt overens med en teori om, at syditalienerne ikke er i stand til at handle 

ud fra det fælles bedste og ikke besidder civic consciousness, eller samfundssind, som Harder 

benævner det,71 herudfra ser jeg plausibiliteten af Banfields ovenstående teori.  

 

Ifølge de ovenstående citater kan denne syditalienske og dermed også sicilianske adfærd 

karakteriseres som udelukkende egoistisk eller til familiens bedste. Familien er indbyggernes 

umiddelbare referenceramme og det eneste, de forholder sig til. Dem man ikke kender, har man 
                                                 
68 Gribaudi (1996), s. 83 i Forgacs & Lumley  
69 Harder (1999), s. 160 
70 Harder (1999), ss. 163-164 
71 Harder nævner Putnams begreb civicness, mens Banfield bruger civic consciousness . Begge dele opfatter jeg som 
samfundssind. 
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ikke noget forhold til, så der er med andre ord ingen grund til at sætte livet på spil for at hjælpe 

en tredjepart, man ikke har noget forhold til, da denne udgør en dimension, der ikke eksisterer i 

ens egen verden. Heller ikke statsapparatet har man noget forhold til. Man kan ikke identificere 

sig med det og er derfor slet ikke interesseret i at gøre noget for statens skyld. På denne måde 

udgår den dimension, hvor stat og medmennesker i realiteten ikke er skilt, men heller ikke er et 

og samme. Den dimension hvor man ikke nødvendigvis behøver et billede af en modtager af en 

eventuel god gerning for at kunne bestemme sig for, om man gider ulejlige sig med at gøre det, 

men simpelthen gør det for almenvellets bedste velvidende, at ingen vil sætte pris på den, 

eksisterer ikke. Man kan altså se konsekvensen af syditaliensk mentalitet og samfundssind 

eksemplificeret ved elementet amoralsk familisme til inkorporering af omertà. Cosa Nostra 

benytter apologias forsvarsmekanismer i sicilianismen til at inkorporere en accept eller et forsvar 

af sin egen eksistens, og følgelig har Cosa Nostras skjulthed og indelukkethed kunnet lade sig 

gøre som en konsekvens af omertà. 

 

Omertà er på flere måder et centralt begreb i Cosa Nostras og sicilianernes verden. Begrebets 

indflydelse ses direkte i situationer, hvor sicilianerne vælger at lyve overfor ordensmagten, men 

også i mere indirekte henseender hvor de undlader at udtale sig om hændelser, de har kendskab 

til. Omertàs tag i sicilianerne kommer også til udtryk i en række ordsprog, hvor det at kunne tie 

anses for en dyd. Blandt andet ses det i dette sicilianske ordsprog: ”Lu parrari picca è ’na 

bedd’arti (Det at tale lidt, er en smuk kunst)”. 72 

 

Om end omertà ikke kan karakteriseres som en aktiv handlen fra Cosa Nostras side, så er 

begrebet en integreret del af den sicilianske mentalitet, hvilket resulterer i, at sicilianerne er 

underlagt omertà. Omertà gavner i høj grad Cosa Nostra, og dermed er der på baggrund af den 

sicilianske mentalitet råderum for den sicilianske mafiakultur. 

 

Lighedsaspektet 

For at få overblik over hvad, der er siciliansk mentalitet og hvad, der er mafiakultur, vil jeg 

undersøge hvordan de indbyrdes hænger sammen og dermed finde svaret på, om det er 

sicilianerne, der alle opfører sig som mafiosi, eller om det er mafiosiene, der (efter)ligner 
                                                 
72 Fiore (1997), s. 5 (forfatterens oversættelse) 
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sicilianerne. Dette spørgsmål er ret kompliceret selv for sicilianere; Tommaso Buscetta endte 

efter mange års forgæves kamp mod Cosa Nostra med at sige, at: ”Mafiaen er noget medfødt for 

alle sicilianere”.73 Denne udtalelse kom på trods af, at Falcone en række år i forvejen ellers 

havde adskilt mafia forstået som Cosa Nostra og mafia som mentalitet og hermed flyttet 

opmærksomheden fra mafia som kriminel organisation til mafia forstået som en måde at leve 

på.74 Falcone pointerede imidlertid en anden vigtig forskel på  en ikke kriminel sicilianer og en 

mafioso: ”Hvis vi ønsker at bekæmpe mafiaen på effektiv vis, nytter det ikke at omdanne den til 

et uhyre eller til at tro, den er en blæksprutte eller en kræftsvulst. Vi må acceptere, at den ligner 

os”.75 

 

Også Fiore forsøger at definere forskellene på siciliansk mentalitet og det, han definerer pensare 

mafioso (for ikke at karambolere med Falcones definition på mafiamentalitet som noget, der ikke 

nødvendigvis var kriminelt). Ud fra Falcones citat diskuterer han, om det er den sicilianske 

mentalitet, der ligner Cosa Nostras kultur eller omvendt. Der har været tradition for at mene, at 

disse to størrelser enten var identiske eller slet ikke kunne sammenlignes. Fiore citerer blandt 

andre Giuseppe Lo Schiavo, 76 der ligger sig tæt op ad den første opfattelse: ”Tutti i siciliani sono 

un po’ mafiosi: hanno nel sangue molti dei principi di disciplina, di cavalleria, di cuore, propri 

della mafia”.77 

 

Fiore påpeger imidlertid, at dette ikke er korrekt. Han mener, at det skyldes manglende 

forståelse, og at der er forskel på at være sicilianer og at være mafioso: ”Sono alcune parti della 

cultura siciliana nella quale affondano le radici siciliani e mafiosi ad essere esaltate nei codici di 

comportamento cui si attengono questi ultimi, e non viceversa”.78 

 

Altså er det nogle aspekter ved den sicilianske kultur, der ligger til grund for mentaliteten og 

mafiakulturen og denne læner sig op ad den sicilianske mentalitet og ikke omvendt. Ydermere 

siger han, at Cosa Nostra ikke har sine egne værdier men kun sicilianske værdier, der blot er 

                                                 
73 Dickie (2007), s. 405 
74 Padovani & Falcone (1993), s. 82 
75 Padovani & Falcone (1993), s. 84 
76 Giuseppe Guido Lo Schiavo (1899 - 1973), siciliansk jurist og magistrat og forfatter. (wikipedia) 
77 Fiore (1997), s. 2 
78 Fiore (1997), s. 2 
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fortolket eller overfortolket på en meget simpel eller enfoldig måde. Hermed kommer han frem 

til, at det er mafiosiene, der ligner sicilianerne og ikke omvendt, hvilket jeg er enig med Fiore i. 

Fiore lægger yderligere vægt på, at der er forskel på at ligne og at være identisk, og at man skal 

være opmærksom på denne forskel, fordi fordommen om at de to ting er én og samme 

simplificerer kompleksiteten ved den sicilianske mentalitet.79 Slutteligt konkluderer Fiore videre: 

“Non esiste un modo di essere siciliani, ce ne sono tanti e quello mafioso è uno di questi, ma non 

il solo”.80 

 

Dette er i min optik en plausibel fortolkning af problematikken vedrørende det indbyrdes forhold 

mellem og adskillelsen af det, Fiore kalder pensare mafioso (som jeg vil benævne den sicilianske 

mafiakultur) og den sicilianske mentalitet, men det efterlader samtidig spørgsmålet, om der er 

forskel på mafiamentalitet og il modo mafioso di essere siciliano (mafiamåden at være 

sicilianer). Hvis der med mafiamåden menes Cosa Nostras fortolkning af det at være sicilianer, 

er der forskel på de to ting, og det udmønter sig således i den sicilianske mafiakultur. 

 

Han uddyber dog også selv hvordan, mafiosiene fortolker mafiadelen af den sicilianske 

mentalitet, og beskriver Cosa Nostra som den ekstreme realisering af mafiamåden at være 

sicilianer. Således er pensare mafioso karakteriseret ved en stærk repræsentation af familien og 

en svag repræsentation af individet og af samfundet.81 Mafiamåden indebærer en meget simpel 

fortolkning af eksistensen og af virkeligheden, hvilket ifølge Fiore kommer til udtryk på denne 

måde: ”Nasconde un’implicita costrizione alla violenza, alla sopraffazione dell’individuo e della 

sua soggettività, e anche l’insicurezza, la paura di sbagliare, di compromettersi e di essere 

estromessi dal rassicurante e protettivo contenitore familiare”.82 

 

Herudover er der et billede af manden som stærk og uden følelser og kvinden som en blød og 

underdanig vogter af familiens ære. Ved at opfatte individet som svagt, søger det beskyttelse hos 

familien, klanen eller i en anden beskytter, som det hedder,83 eksempelvis en patron. Altså er 

pensare mafioso, eller den sicilianske mafiakultur, en konsekvens af en simplificering og/eller 
                                                 
79 Fiore (1997), s. 3 
80 Fiore (1997), s. 3 
81 Fiore (1997), s. 1 
82 Fiore (1997), s. 1 
83 Fiore (1997), s. 1 
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selektiv overfortolkning af de værdier, der tilhører den sicilianske mentalitet. Det er interessant, 

om det er et fænomen, der er specifikt for Sicilien, eller om det findes andre steder i verden og 

måske dermed kan fortolkes som et generelt fænomen for områder belastet med mafia, eller om 

mafiakultur som repræsentant for en overfortolkning af lokal mentalitet kun gælder for Sicilien 

 

Den japanske mentalitet og mafiakultur 

Jeg vil i det følgende gennemgå et par elementer ved den japanske mentalitet og Yakuzaens 

univers for at undersøge forholdet mellem mentaliteten og mafiakulturen i Japan. Dette skal 

indikere, hvorvidt man kan tale om mafiakultur som en subkulturel konsekvens af mentaliteten i 

et givent samfund. 

 

I Japan støder man i høj grad på begrebet skam. Sammen med begrebet ære har det et indbyrdes 

yin-yang- forhold, og dermed giver de en mentalitet, hvor individet styres i retning af en refleksiv 

selvbeherskelse. Man bruger eksempelvis ikke bare ubehersket sin magt for at komme lettest ud 

af en given situation. For at eksemplificere dette vil jeg citere en japansk forfatter, Shoko Tendo, 

der kan karakteriseres som en angrende yakuza-datter. Hun beskriver skam og ære således: 

 

(...) I understood Dad had resigned for the sake of honor (…) But I couldn’t help 

wondering why he couldn’t have used his influence as a yakuza to get out of paying 

his debts? I guess to a man like my father, that would have been shameful.84 

 

I citatet vil forfatterens far ikke (mis)bruge sin magt som yakuza til at komme uden om at betale 

en overtaget gæld. Der ses et samspil mellem ære og skam , hvor de to begreber står i kontrast til 

hinanden: For megen eller overdreven anvendelse af sin magt udløser skam, medens for megen 

skam reducerer eller underminerer ens magt. Resultatet af denne onde cirkel udløser  

nødvendigvis en reduceret ære, så udover kontrasten mellem begreberne, er der en vigtig balance 

de to imellem.  

 

Medlemmer af Yakuzaen har en stor tatovering, der pryder hele ryggen, hvilket bevirker, at der 

ikke kan være noget endegyldigt hemmeligt over organisationen og hvem, der er medlemmer af 
                                                 
84 Tendo (2007), ss. 47-48 
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den. Derudover var det på et tidspunkt meget normalt, at en yakuzafamilie ligefrem skiltede med 

deres identitet ude foran dens kontor: ”Yakuza groups, for example, for years kept offices that 

prominently displayed the gang emblem on their front doors (…)”.85 

 

Man kan desuden selv vælge at forlade Yakuzaen. Tendo giver et eksempel på et mandligt 

bekendtskab, der forlader Yakuzaen. I denne verden er der regler for hvorledes, det foregår, så 

vedkommende har for at vise sin respekt overfor sin boss skåret sin lillefinger af. 86 

 

Yderligere gælder der i Japan, at her sladrer naboer om en familie, hvis for eksempel faderen er 

yakuza. Børnene mobbes sågar i skolen af de andre børn, der af deres forældre er blevet fortalt, 

at pågældendes fader er yakuza. Det er som om, det kun er mændene i Japan, der har nok 

ærefrygt overfor Yakuzaen til ikke at tale grimt om yakuzaer og deres familie. Det er ikke 

sjældent, at husmødre foran deres egne børn taler nedladende om yakuzafamilier, og at de i 

skolerne driller disse børn fordi de er yakuza.87 

 

To meget centrale begreber i den japanske mentalitet er giri og ninjo. Det ene begreb, giri, er 

ikke umiddelbart tilgængeligt i den vestlige verdens begrebssfære, men forklares på følgende 

måde: 

 

Giri loosely means obligation or a strong sense of duty, and is tied up with complex 

Japanese values involving loyalty, gratitude, and moral debt. In a sense, giri is the 

social cloth that binds much of Japan together (…); the obligations encompassed 

by giri range from “gratitude for an old kindness to the duty of revenge.”88 

 

På dansk svarer det til forpligtelse eller moralsk forpligtelse, og det optræder som nævnt i 

forbindelse med ninjo, der har en lidt mere konkret betydning. Det svarer til human feeling eller 

                                                 
85 Kaplan & Dubro (2003), s. xviii 
86 Tendo (2007), s. 126 
87 Miyazaki (2007), s. 186 i Tendo 
88 Kaplan & Dubro (2003), s. 17 
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emotion, men kan fortolkes på mange måder, blandt andet som ”(…) generosity or sympathy 

toward the weak and disadvantaged, and empathy towards others”.89 

 

Disse to begreber er meget vigtige i den japanske mentalitet, især når de optræder i sammenhæng 

med hinanden, og Yakuzaen har forstået at benytte deres effekt: 

 

(Ninjo) is typically used in conjunction with giri, and the tension created by these 

two forces – obligation versus compassion – forms a central theme in Japanese 

literature. By adopting giri-ninjo, the yakuza greatly enhanced their standing in 

society, showing that, like the samurai, they could combine compassion and 

kindness with their martial skills.90 

 

Ved at tage giri-ninjo til sig forbedrede Yakuzaen sin anseelse i samfundet, fordi de ligesom 

samuraierne på en ridderlig måde kunne kombinere medfølelse og venlighed med deres 

tapperhed og færdigheder i kamp. 

 

Cosa Nostra og Yakuzaen 

En meget stor forskel på de to organisationer er hemmelighedsaspektet. Yakuzaer er ikke 

hemmelige på samme måde som mafiosiene i Cosa Nostra. Det er først for relativt nylig blevet 

offentligt kendt (efter Buscetta) hvordan, Cosa Nostra er organiseret, og at den overhovedet 

eksisterer. Det har været et meget hemmeligt selskab, og den dag i dag er det stadig meget svært 

at finde ud af, hvem der er medlemmer af Cosa Nostra og hvem, der ikke er som en konsekvens 

af omertà. 

 

Disse aspekter adskiller sig væsentligt fra den japanske Yakuza, hvor det er skik og brug, at 

medlemmerne har store tatoveringer, der afslører deres tilhørsforhold til den. Desuden er det 

således, at i hvert fald kvinderne udtaler sig frit om dem, der er yakuza, også i negative 

vendinger. Omertà er karakteristisk ved forholdene omkring Cosa Nostra, men det er absolut 
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ikke tilfældet for forholdene i Japan. Derimod er Yakuzaens opfattelse af ære og skam og dens 

brug af giri-ninjo tegn på, at den har rod i det japanske samfund. 

 

Giri-ninjo er essentiel i denne sammenhæng, for ved at benytte sig af disse karakteristika kan 

Yakuzaen igennem den japanske sjæl fremstå både mere folkelig og ridderlig. Således er det 

også en del af den japanske mafiakultur at benytte den japanske mentalitet til bedre at kunne 

inkorporere sig som en acceptabel del af samfundet. Det vigtige i denne sammenhæng er dog 

også indikationen af, at det for Japan, ligesom for Sicilien, gælder, at mafiakulturen er baseret på 

den lokale mentalitet på to niveauer: 1) Den genbruger nogle af dens karakteristika i egen 

fortolkning såsom ære og skam, og 2) mafiakulturen anvender giri-ninjo på samme måde, som 

Cosa Nostra anvender sicilianismens vittimismo og apologia; bruger mentalitetens egne 

elementer til at fremstå mere positivt og dermed opnå en grad af accept i befolkningen. 

 

Der er klare tegn på, at der er paralleller mellem mafiakulturen og mentaliteten i et givent 

samfund. På den ene side kan man se, at den lokale mentalitet i høj grad er med til at give den 

lokale mafiakultur form. Mentaliteten har indflydelse på hvorledes en mafioso agerer og på den 

måde hvorpå, organisationens karakter kommer til udtryk, og den er også medbestemmende for 

hvordan, organisationen er opbygget. Samtidig er det gældende for både Cosa Nostra og 

Yakuzaen, at de aktivt gør brug af henholdsvis den japanske og den sicilianske mentalitet i deres 

mafiakulturer; de forsimpler mentaliteten og fortolker den på deres egen måde. For yakuzaers 

vedkommende kommer den til at udstråle en form for ridderlighed. Ved at tilegne sig ældgamle 

dyder har de et stykke ad vejen nydt en vis form for vellidthed, og for sicilianernes 

vedkommende har der desuden været aspektet med den fælles fjende i den samlede italienske stat 

med Norditalien som den direkte fjende. 
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DELDISKUSSION I 

Opgavens Del I havde til formål at undersøge i hvor høj grad, der var tale om generelle 

elementer i det moderne sicilianske samfund, som liggende til grund for Cosa Nostras eksistens. 

Altså at kunne give en vurdering af hvor vigtigt forholdet mellem den sicilianske mentalitet og 

mafiaens eksistens var. 

 

Siciliansk mentalitet 

Historisk set har der været et problematisk forhold mellem Sicilien og fastlandet Italien, ikke på 

et politisk niveau men snarere på et mentalt niveau. Sicilien er en del af Italien, men har historisk 

set opfattet sig som sicilianere snarere end italienere.  Muligvis er dette i mindre grad relevant for 

besvarelsen af opgavens hovedspørgsmål, men indledningsvis mener jeg, det har til en vis grad, 

eftersom det i de første år efter Italiens samling var således, at den Nord- og Mellemitalienske 

opfattelse af sicilianerne var, at de var et folk, der ikke havde samme rang som de selv, og at den 

sicilianske kultur var en klasse under deres. Disse opfattelser skal ses i et historisk lys, men ikke 

desto mindre udgør de grundlaget for den holdning, der eksisterer i dag, og desuden var de med 

til at påvirke sicilianernes selvopfattelse som en følge af sicilianismen. Konsekvensen af 

forholdet mellem Sicilien på den ene side og Central- og Norditalien på den anden viser sig i den 

måde, den sicilianske mentalitet gennem sicilianismen har udviklet sig senere hen.  

 

Selvom sicilianismen er opstået for mere end hundrede år siden, kan den godt siges at være et 

parameter for Cosa Nostras eksistens i det nye årtusinde ifølge Bitsch Olsen ud fra det 

synspunkt, at de mennesker, der er vokset op med de følelser der er i sicilianismen, er så dybt 

inkorporeret i dem, at de bliver institutionaliseret i det sicilianske samfund, og de følelser bliver 

erfaret af de næste generationer, som ikke selv kender baggrunden for dem eller for 

sicilianismen, men alligevel besidder dem. Dette er relevant for Cosa Nostras eksistens på det 

punkt hvor sicilianerne besidder en opfattelse af, at selvom andre kritiserer aspekterne ved deres 

kultur, så byder illusionen dem at tage alt siciliansk i forsvar, herunder også Cosa Nostra. 

Ydermere stiller de sig uforstående over for kritikken, og dermed føler de sig som ofre i 

omverdenens (Nord- og Mellemitaliens) fortolkning af dem og syn på dem. Vittimismo bevirker 

muligvis, at de opfatter kritik hårdere, end den var ment, så sicilianerne opfatter Norditaliensk 

kritik som en krænkelse af dem selv og deres kultur. Apologia er som en følgevirkning, der 
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forsvarer mere og hårdere, end der reelt er belæg for, og derfor ser de sig selv som ofre, der 

automatisk indtager en forsvarsposition. Der ses en selvforstærkende effekt, der i yderste 

konsekvens kan blive så stærk, at den kan retfærdiggøre et forsvar af Cosa Nostra.  

Hvad angår sicilianernes enheds- eller fællesskabsfølelse, der består af underklassens accept af 

den herskende klasse, var dette også sket på baggrund af synergien mellem vittimismo og 

apologia. Jeg mener imidlertid også, at en del af forklaringen kan være lighederne mellem denne 

enheds- eller fællesskabsfølelse, som foregår på samfundsniveau og patronatsforholdet i 

klientelistiske relationer, som blot foregår på individniveau.  

Det er efter min mening ikke usandsynligt, at sicilianismen kunne få en renæssance i form af 

neosicilianismen. Jeg mener, at der den dag i dag stadig kan spores elementer i det italienske 

samfund, der kan fremprovokere følelserne af sicilianisme og/eller neosicilianisme, herunder 

følelsen vittimismo og af at være forfulgt af Norditalien, følelsen af at leve under andre kår end 

norditalienerne og følelsen af at være set ned på af norditalienerne, som eksemplificeret ved 

Umberto Bossi og senest sagen med Marcello Dell’Utri og Silvio Berlusconi. Som følge heraf, 

kommer følelsen af apologia og at ville forsvare sig.  

Det kan ikke afvises, at neosicilianismen i disse moderne tider eksisterer i en noget mindre 

målestok end for 30 eller 60 år siden. Måske er mekanismerne bag vittimismo og apologia ikke 

så stærke som de engang var, og således må der kunne forventes en lavere grad af forsvar af 

Cosa Nostras eksistens, end den der er teoretiseret gennem den oprindelige sicilianisme. Hvis der 

overhovedet kan identificeres et forsvar i vore dage. De nulevende sicilianere kan i modsætning 

til tidligere generationer forholde sig til Cosa Nostra som en konkret organisation, så selvom 

vittimismo og apologia måske stadig eksisterer, så kommer de ikke til udtryk i et forsvar af Cosa 

Nostra.  

 

Mentalitet og mafiakultur 

Teorien om sicilianismen og dens virkemidler synes plausible, og på baggrund af Leonardo 

Sciascias ambivalente forhold til Cosa Nostra, mener jeg godt, at man kan argumentere for, at 

sicilianismen faktisk havde en effekt på alle sicilianske samfundslag inklusiv de intellektuelle og 

ikke kun de lavere klasser, og dermed i praksis bevise, at den sicilianske befolkning har taget 

Cosa Nostra, eller mafiafænomenet, i forsvar ud fra en id eologi. Som beskrevet af Inkeles er det 

muligt, fordi det har en betydning, at man er vokset op med og lever under tilstedeværelsen af en 
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mafia, da det er med til at påvirke individets udvikling. Det forklarer hvorfor, en hel siciliansk 

befolkning ikke ser entydigt negativt på Cosa Nostra, som alle udefrakommende iagttagere gør. 

Den dag i dag er der mange sicilianere, der er vokset op på en tid, hvor Cosa Nostra reelt ikke 

eksisterede i offentligheden, og dermed kan de stadig have en følelse af forsvar over  for 

fænomenet mafia. Desuden antyder Sciascias kommentar også, at der er tvivl om, hvad der er 

mafia, og hvad der ikke er. 

 

Gennem aspektet Noi/ non Noi har sicilianerne en fælles fjende i alt, hvad der repræsenterer 

staten og ordensmagten. Det indgår allerede i børnelege, så igen ifølge Inkeles bliver 

konsekvensen, at det gælder om at tilhøre det rigtige Noi og ikke statens non Noi. Herunder 

gælder det også, at man ikke udtaler sig om noget, der ikke vedkom én, hvilket har relevans i 

henhold til omertà. Netop gennem omertà har Cosa Nostra formået at holde organisationen 

hemmelig i mange år. Selvom Cosa Nostra i dag er kendt, er omertà stadig et nyttigt våben 

blandt andet i de italienske domstole. Hvor meget, disse klassiske regler for omertà betyder i det 

moderne sicilianske samfund, er svært at slå fast med sikkerhed, men historisk har de haft enorm 

betydning.  

 

Hvordan der er plads til omertà i det sicilianske samfund forklares med den amoralske 

familisme, der betyder, at syditalienerne generelt ikke har den store tiltro til staten, men vigtigere 

ligger der også i fænomenet, at de slet ikke besidder en opfattelse af fællesskabet, som det ses i 

andre samfund. Derfor er enhver sin egen med den konsekvens, at man aldrig har opnået en 

forståelse for fællesskabet, som en enhed man kan stole på, men snarere som en enhed man ikke 

må falde uden for, og dette kan blandt andet ske, hvis man eksempelvis bryder omertà ved at 

samarbejde med myndighederne, så derfor er det svært for sicilianerne at bryde omertà.  

Når nu sicilianerne besidder alle disse karakteristika, der er med til at gavne Cosa Nostra, kunne 

det så tvivl om, hvorvidt de alle er mafiosi, eller om de overhovedet er interesserede i at 

bekæmpe Cosa Nostra, og om der er forskel på at være sicilianer og at være mafioso. 

 

Historisk set havde der været uklarheder omkring hvad, der var siciliansk mentalitet og hvad, der 

var mafiamentalitet, men det viste sig, at mafiamentalitet var én af flere måder at fortolke 

siciliansk mentalitet på men også at det at besidde mafiamentalitet, ikke var det samme som at 



48 
 

være mafioso. Grunden til uklarheden skal findes i misforståelsen af begrebet mafiamentalitet, så 

derfor valgte jeg at benytte termen mafiakultur til at benævne den mentalitet en mafioso 

besidder. Så selvom den sicilianske mentalitet og mafiakulturen minder om hinanden, er de ikke 

ens, og det er en vigtig konstatering i mine bestræbelser på at bedømme, hvor meget betydning 

den sicilianske mentalitet har for Cosa Nostras eksistens og på at bedømme, om det kun den 

sicilianske mentalitet, der er en forudsætning for en mafiakulturs eksistens. 

Hvad angår forholdene i Japan og Yakuzaen, tegnede der sig et billede, der ligner det sicilianske 

på mange måder, men eftersom jeg ikke har undersøgt andre mafiaorganisationer eller 

mafiakulturer end Cosa Nostra og Yakuzaen, kan jeg ikke påstå, at forholdene omkring dem gør 

sig gældende for alle de områder, hvor der eksisterer en mafiakultur. Imidlertid kan jeg slå fast, 

at det ikke kun var på Sicilien, at mafiakulturen udsprang af mentaliteten. Efter at siciliansk 

mentalitet og mafiakultur blev skilt ad, viste der sig en årsagssammenhæng, hvor mafiakulturen 

udsprang af den sicilianske mentalitet, hvilket kunne antyde, at den sicilianske mentalitet på en 

måde kunne siges at være disponibel over for mafiakultur. Spørgsmålet var så bare, om 

mafiakulturen var et unikt karakteristikum ved den sicilianske mentalitet, eller om det var et 

generelt karakteristikum for mentaliteterne i de geografiske områder, hvor mafiakulturer 

eksisterer. Jeg har ikke vist det sidste, men jeg fik vist, at mafiakultur ikke var et fænomen, der 

var unikt for Sicilien i og med, det også eksisterede i Japan. Den sicilianske mentalitet er således 

ikke den eneste, der bringer mafia med sig. Det kan afvises, at Sicilien skulle være arnestedet for 

mafiafænomenet i og med, at der i Japan eksisterer mafia, men bare fortolket ud fra klassiske 

japanske dyder. Den sicilianske mentalitet ligger blot til grund for Cosa Nostras fortolkning af 

samlebetegnelsen mafia. Den sicilianske mentalitet bærer med andre ord ikke ansvaret for alle de 

kriminelle bander, der eksisterer verden over. 

Mafiafænomenet eksisterer i mange forskelligartede geografiske områder, der alle har deres egen 

mentalitet. Andre geografiske områder er ikke belastet med problemerne omkring fænomenet. 

Det faktum, at disse kriminelle organisationer er opstået for mere end hundrede år siden eller 

endnu længere tilbage i tiden, tegner et billede af hvordan, samfundet har set ud dengang. 

Områder, der ikke har mafiafænomenet i dag, har måske haft det for 150 år siden, men det er 

måske bare udryddet for længe siden. Sicilien er gennem den sicilianske mentalitet disponibel 

overfor fænomenet, og denne mentalitet har løbende gjort Cosa Nostras fortsatte eksistens mulig 

gennem sicil ianismen og gennem forholdene omkring omertà og amoralsk familisme. 
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DELKONKLUSION I 

 

I hvor høj grad er der tale om generelle forhold ved det sicilianske samfund, forstået som 

den sicilianske mentalitets betydning for Cosa Nostras eksistens? 

Jeg mener, den sicilianske mentalitet har haft stor betydning og har været en vigtig faktor for 

Cosa Nostras eksistens på grund af følgende: 

 

Cosa Nostras eksistens er, som Dalla Chiesa pointerer, en konsekvens af sicilianismen og 

sicilianernes trang til, i sin egenskab af en evig følelse af at være offer, at forsvare alt af 

siciliansk herkomst, og i visse tilfælde også Cosa Nostra, og således har sicilianismen tilladt og 

gavnet Cosa Nostras eksistens mens det, der har givet form til Cosa Nostras (mafia)kultur, er den 

sicilianske mentalitet, som Fiore behandler med udgangspunkt i den mentale opdeling af den 

sicilianske befolkning i Noi og non Noi samt indvirkningen af omertà. 

Eksistensen af en mafiakultur er imidlertid ikke udelukkende et siciliansk fænomen, idet at  

forholdene mellem den japanske mentalitet og Yakuzaen er meget lig forholdene mellem den 

sicilianske mentalitet og Cosa Nostra, og det er heller ikke sådan at sicilianerne ligefrem ønsker 

Cosa Nostra, eller at de kan tilskrives direkte skyld for dens eksistens, men den sicilianske 

mentalitet må kunne betragtes som en forudsætning for den sicilianske mafiakultur, eller som 

værende disponibel for en mafiakultur generelt.  
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DEL II 

SPECIFIKKE POLITISKE FORHOLD 

Præsentation 

I min analyse af de politiske forholds indvirkning på Cosa Nostras fortsatte eksistens har jeg 

valgt at fokusere på perioden efter Anden Verdenskrig, da jeg anser det moderne sicilianske 

samfund som udviklet herefter. Jeg har fundet en anden forfatters behandling og definition af 

denne periode. Dette er i tidsskriftet Limes bearbejdet i lederen.  

 

Således definerer forfatteren, at der efter fascismens fald kan identificeres tre såkaldte 

geopolitiske faser i debatten om Sicilien og Italien og således om problematikken vedrørende 

Cosa Nostra. Den første og korteste går fra de allieredes landgang på Sicilien 9. juli 1943, indtil 

Sicilien fik regionalt selvstyre 15. maj 1946.91 I forbindelse med landgangen fik de amerikanske 

styrker hjælp fra nogle mafiosi, qua en kontakt formidlet af Lucky Luciano, som til gengæld fik 

diverse borgmesterposter under den amerikanske besættelses indsatte regering, der varede indtil 

februar 1944. I denne fase fødtes og døde sicilianernes drøm om en selvstændig stat, da det i 

stedet blev til regionalt selvstyre. Denne fase har jeg ikke nogen yderligere behandling af, da jeg 

ikke vurderer den som essentiel for Cosa Nostras fortsatte eksistens i det moderne sicilianske 

samfund. 

Den anden fase går fra 1946 til 1991 og dækker perioden under den kolde krig. Briterne og 

amerikanerne havde brug for Italien på den vestlige side af jerntæppet og for at undgå, at 

kommunisterne skulle komme til magten i Italien, støttede de Democrazia Cristiana og deres 

sammenfletning med Cosa Nostra. Denne fase bliver grundigere behandlet i kapitlet Klientelisme 

og Democrazia Cristiana. 

Tredje fase modnes i slutningen af 1980’erne, men tager sit udspring i 1992-93. Den kolde krig 

slutter efter murens fald og opløsningen af Sovjetunionen, og i Italien opløses den såkaldte 

Første Republik 92 provokeret af Mani Pulite og de dertil hørende korruptionsskandaler. For Cosa 

Nostras vedkommende betyder det, at de står uden deres mangeårige samarbejdspartnere, 

Democrazia Cristiana, og dermed havner i en alvorlig krise.93 Denne fase defineres som en helt 

                                                 
91 Caracciolo (2005), s. 15 
92 Med ‘Prima Repubblica’ menes det politiske system der var i vigør fra Republikken Italiens fødsel i 1948 indtil 
afslutningen på Democrazia Cristianas virke i 1994. (wikipedia.it) 
93Caracciolo (2005),  ss. 16 -17 



51 
 

ny periode for postfascismens mafiahistorie. Cosa Nostra står ved en skillevej efter en periode 

med bombninger og mord på blandt andet politikeren Salvo Lima og statsadvokaterne Giovanni 

Falcone og Paolo Borsellino. Ydermere var il capo di tutti i capi, Totò Riina blevet anholdt, og 

med en ny capo, Barnardo Provenzano, kunne en ny æra begynde. Denne moderne æra indledtes 

med en ikke før set optimisme vedrørende muligheden for én gang for alle at komme Cosa 

Nostra til livs. Især i kølvandet på maxiprocessen, hvor flere hundrede mafiosi fik længere 

fængselsdomme, som billedet på den måske første rigtige kamp mod Cosa Nostra. I kapitlet Den 

senere politiske indflydelse vil jeg behandle denne periode og tegne et billede af sicilianernes 

kamp mod Cosa Nostra og deres opfattelse af denne kamp, som den har udviklet sig fra 

starthalvfemserne til i dag. Med henblik på politikernes indflydelse, nationalt og på Sicilien, vil 

jeg vurdere, om de har haft betydning for Cosa Nostras fortsatte eksistens i sicilianernes kamp 

mod den.  
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KAPITEL III 

KLIENTELISME OG DEMOCRAZIA CRISTIANA 

Indgangsvinkel til klientelismen 

I dette afsnit vil jeg redegøre for klientelismen og dens betydning for Cosa Nostras eksistens. 

Herunder vil jeg komme ind på hvordan, det politiske liv udfolder sig i Italien og på Sicilien, når 

det gælder den måde eksempelvis et kommunal- eller parlamentsvalg fungerer på Sicilien eller 

den måde, offentlige entrepriser vindes på. Ifølge Limes’ leder, har Cosa Nostras politiske 

relationer hovedsageligt foregået i den såkaldte anden fase, altså mellem 1946 og 1991, mens 

Democrazia Cristiana (DC) sad på magten.  

 

Min opfattelse af fænomenet er, at klientelismen, der har eksisteret i dette geografiske område 

siden Romertiden, 94 har slået meget dybe rødder i mentaliteten, og at den er en stor del af den 

politiske kultur. Hvorvidt den har fundet vej ind i det politiske spektrum via mentaliteten, eller 

om den fra begyndelsen har været et politisk redskab, der er blevet en del af mentaliteten, er 

svært at afgøre, men jeg mener heller ikke, det er vigtigt i denne sammenhæng. Derimod mener 

jeg, at en realistisk forklaring på klientelismens opståen og udvikling må kunne findes i 

synergieffekten mellem den socialantropologiske og den politologiske fortolkning. Faktum er, at 

fænomenet eksisterer, og det vil efter min mening være svært at finde et samfund, hvor kun den 

ene af de to former for klientelisme eksisterer. Således vil jeg forholde mig til klientelisme som 

et samlet begreb, der eksisterer både i den politiske og i den sociale sfære, men jeg vil 

hovedsageligt beskæftige mig med forhold i den politiske sfære, da det er den, der er interessant i 

forholdet mellem politik og Cosa Nostra 

 

De eksempler jeg anvender i dette afsnit, viser Cosa Nostras forbindelser til det politiske system. 

Dette samspil kommer blandt andet til udtryk ved måden at afgive og handle med stemmer på 

eller tildeling af offentlige entrepriser i solidt samarbejde mellem Cosa Nostra og DC. Det er 

svært at bedømme, hvor stor betydning klientelismen og DC har i det samlede billede af Cosa 

Nostras nuværende styrke. Eksempler fra den anden mafiafase kan imidlertid hjælpe til at 

klarlægge, hvor vigtigt et aspekt den italienske og sicilianske politiske verden har været for Cosa 

Nostras eksistens i denne mafiafase. 
                                                 
94 Kærgaard (1989), ss. 24-27 
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Sicilianernes forhold til klientelisme  

Hvis man ikke har kendskab til siciliansk, endsige italiensk, politik, så kan det være svært at 

forstå klientelismens vigtighed i forhold til Cosa Nostra. I italiensk politik, ligesom i italiensk 

mentalitet, er der lang tradition for patron-/klientforhold. Dette gør sig naturligvis også gældende 

på Sicilien. Klientelismen har tag i ethvert offentligt embede, så den strækker sig lige fra 

tildeling af lejeboliger til de allerhøjeste politikere i parlamentet og har gjort det bureaukratiske 

system til en klientelistisk buffet for dem, der har en form for magt og dem, der har venner der 

har. Det i forvejen dårlige forhold syditalienerne har til staten, som det fremgik af forrige kapitel, 

og den manglende tiltro til den, gør, at de drager personlig nytte af et offentligt embede. Dertil 

skal lægges, at de, der ikke selv har muligheden for at nyde godt af disse forhold, ikke ser på 

denne opførsel som moralsk forkastelig, da de sandsynligvis selv ville gøre det samme, hvis de 

blot fik chancen. Dette kan blandt andet være en konsekvens af syditalienernes spilteori. Således 

er der for den enkelte ikke nogen grund til ikke at drage personlig nytte af de fordele, man måtte 

have eller have forbindelse til. 

 

For at vende tilbage til italienernes svage tilhørsforhold til staten, så er det et element, der 

forklarer ovenstående påstand. Mange italienere har kun et forhold til deres hjemby, eller måske 

til deres region, men ikke til nationen som sådan og eftersom de økonomiske midler, politikerne 

har at dele ud af kommer fra centralt hold, så har de ingen skrupler ved at misbruge dem. Således 

forklares det af John Dickie: 

 

It is often argued, that an Italian’s sense of the geographical identity is more 

strongly based on a feeling of belonging to his or her town or village than it is on a 

sense of fellowship with other Italians (…) The state, in turn, sees the people not as 

citizens but as political enemies, clientelistic allies, or obstacles to the working of 

the bureaucratic machinery.95 

 

Jeg mener også, at der i sicilianismen kan identificeres bevæggrunde for klientelismen. Det skal 

tilføjes, at der ikke eksisterer noget akademisk belæg for denne fortolkning, men at den 
                                                 
95 Dickie (1996 ), ss. 19-20 
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udelukkende er min egen. Den siger, at underklassens accept af den herskende klasses 

undertrykkelse kan være et udslag af den klassiske fortolkning af patronatsforholdet. I tilfældet 

med apologia eksisterer der ikke en reel patron og en reel klient, men derimod er der tale om et 

forhold, der er forstørret op til samfundsniveau. Underklassens individer er vant til at have en 

patron, der sørger for dem og hermed regerer den som helhed på samme måde, som 

enkeltindividerne af den ville have gjort hver for sig, nemlig ved ikke at være kritisk over for sin 

patron i dette tilfælde den herskende klasse. Klientelismens eksistensmuligheder bliver sat i 

relief af Giovanni Falcone, der beskriver Siciliens forhold til den således: ”La Sicilia ha fatto del 

clientelismo una regola di vita (…)”.96 

 

Klientelismens genopståen i efterkrigstiden 

Under det totalitære fascistiske styre var stemmehandel ikke aktuelt på samme måde, som det 

blev med de mere frie demokratiske valg, der fulgte i kølvandet på Republikken Italiens opståen. 

Efterkrigstiden, mener jeg, er vigtig for opblomstringen af klientelismen, og ifølge Kærgaard 

(1989) beskrives forholdet mellem Cosa Nostra og DC således: 

 

Fascismen faldt, demokratiet kom tilbage, og et nyt parti, De Kristelige 

Demokrater, erobrede snart magten nationalt og lokalt (…). DC har ikke den 

samme mulighed for uhindret magtudøvelse som fascisterne, men erobringen af 

den politiske magt nationalt og lokalt har åbnet op for, at DC kan bruge de enorme 

ressourcestrømme til Syditalien i et klientelistisk spil i kampen om de stemmer, der 

er altafgørende for at erobre og bevare den politiske magt i et system med 

almindelig valgret.97 

 

I den forbindelse er det naturligt at komme nærmere ind på DC for at få en idé om, hvad der reelt 

foregik i Italien og på Sicilien i efterkrigstiden. For at sætte Cosa Nostras gode relationer til DC i 

relief, vil jeg citere Nando Dalla Chiesa, der med følgende rammende fortælling viser sin fars 

problemer i hans kamp mod Cosa Nostra som præfekt i Palermo i 1982: 

 

                                                 
96 Giovanni Falcone citeret fra Fiore (1997), s. 2 
97 Kærgaard (1989), s. 93 
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(...) fra sin kamp mod terrorisme var min far vant til at have rygdækning, vant til at 

alle de konstitutionelle partier stod bag ham – først og fremmest DC. Men denne 

gang forstod han, så snart han var ankommet til Palermo, at en del af DC ikke var 

villig til at dække ham. Partiet var oven i købet direkte fjendtligt indstillet.98 

 

DC var altså ikke interesseret i, at Cosa Nostra blev bekæmpet, hvilket også kan fornemmes ud 

fra det faktum, at der siden midten af 1950’erne og frem til i hvert fald midten af 1980’erne har 

været et langt og udbytterigt samarbejde mellem politikerne fra DC, og Cosa Nostra. Cosa 

Nostra var i tiden efter Anden Verdenskrig dårligt nok en organisation, og de enkelte mænd af 

ære var i knæ. En tid som den angrende mafioso Antonino Calderone husker således: 

 

(…) efter krigen var der stort set ingen mafia tilbage. De sicilianske familier var 

alle splittet op. Mafiaen var som en plante, der ikke gror mere. Min onkel Luigi, 

som havde været boss, en autoritet, måtte nedværdige sig til at stjæle blot for at 

kunne købe lidt brød.99 

 

Midlerne var generelt knappe på den tid, men det ændrede sig,  da især Palermo, men også andre 

byer på Sicilien, skulle genopbygges efter krigen. Takket være den årelange alliance mellem DC 

og Cosa Nostra endte adskillige milliarder af lire for byggeentrepriser i mafiaens lommer, 

medens DC var sikker på at sidde tungt på magten på Sicilien og i Palermo og sågar også i det 

italienske parlament. Alene i byggesektoren steg antallet af beskæftigede fra omkring 9 % af den 

samlede arbejdsstyrke til omkring 15 % fra 1951 til 1961, og i tiåret mellem 1954 og 1964 steg 

antallet af færdigbyggede boliger på Sicilien fra 8.590 til 26.446.100 Disse tal indikerer, at der har 

været store pengesummer på spil i disse år, og at de har været en medvirkende årsag til, at Cosa 

Nostra har kunnet vokse sig stor. Seindal giver et eksempel på hvor mange penge, der forsvandt i 

mafiaens lommer med et citat fra Pio La Torre101 fra den første såkaldte antimafia-kommission, 

der påpeger, at de samlede omkostninger til vedligeholdelsen af veje og pladser i Palermo er ti 

gange så høje som i Bologna, mens de til vedligeholdelse af kloakkerne er 30 gange større i 
                                                 
98 Dickie (2007), s. 356 
99 Dickie (2007),  s. 176 
100  Seindal (1995), s. 58 
101  Pio La Torre (Palermo 1927 - 1982), politiker for Partito comunista italiano og initiativtager til den første 
antimafia -lov i Italien. Han blev dræbt af Cosa Nostra i 1982. (wikipedia.it) 
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Palermo end i Bologna.102 I denne forbindelse skal det nævnes, at Bologna og Palermo er på ca. 

samme størrelse både omfangs- og indbyggermæssigt og til trods for, at de ligger i forskellige 

områder, kan det ikke forklare disse forskelle. I Palermo forsvinder der på denne vis en meget 

stor portion offentlige midler på sådanne entrepriser.  

 

Massepartiklientelisme og stemmehandel 

Der opstod på dette tidspunkt en afart af klientelismen, kaldet massepartiklientelismen, der kort 

kan forklares som ”DC’s sikring af massernes stemmer gennem klientelisme,”103 og hvis 

oprindelse beskrives således: 

 

Massepartiklientelismen opstod i forbindelse med, at Fanfanis104 fraktion erobrede 

magten i DC, nationalt og på Sicilien også regionalt og lokalt, og gennemførte 

moderniseringsbestræbelser, der udviklede DC til et masseparti. Omfattende 

indmeldelser af mere eller mindre fiktive medlemmer var livsnerven, der sikrede 

Fanfani-fraktionen magten i Palermo, på Sicilien og centralt i partiet.105 

 

Denne massepartiklientelisme var i korte træk emblemet på siciliansk politik i denne periode. 

Seindal påpeger, at resultatet massepartiklientelismen var, ”at Sicilien internt i DC har langt støre 

vægt, end øens størrelse kan retfærdiggøre.”106 Desuden betød det tætte forhold mellem DC og 

Cosa Nostra, at begge parter blev begunstiget på bekostning af resten af den sicilianske 

befolkning, og således opretholdtes forholdet mellem dem så længe det var gunstigt for dem 

begge. 

 

Et vigtigt element af massepartiklientelismen er den måde hvorpå, man kontrollerer stemmer ved 

et parlaments- eller kommunalvalg. Lederne af de forskellige partifraktioner sidder i parlamentet 

i Rom, og har en række partimagnater under sig, som eksempelvis kan være provinssekretærer i 

partiet. De lever af de goder, som lederne i Rom kan levere dem, mod at de med disse goder kan 

sikre stemmer ved næste valg. Disse stemmer sikres gennem en række såkaldte storvælgere, som 
                                                 
102  Seindal (1995), s. 168 
103  Kærgaard (1989), s. 77 
104  Ministerpræsident for DC i fem perioder mellem 1954 og 1987, (wikipedia.it)  
105  Kærgaard (1989), s. 89 
106  Seindal (1995) 
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har et stort kontaktnetværk, og de er som regel ledere af større offentlige eller private 

virksomheder eller andre former for embedsmænd, der kontrollerer flere tusinde stemmer. 

Storvælgernes grundlag er en række hovedvælgere, der hver især har mindre bagland.107 

”Generelt vil handelen øverst i systemet være valgmæssig og økonomisk støtte til gengæld for 

adgang til statslige eller regionale ressourcer, og nederst stemmer til gengæld for løfter om 

boliger og jobs”.108 

 

En storvælger kan også være en mafiaboss, der i sagens natur også har et vist bagland. Ifølge den 

angrende mafioso Antonino Calderone har Cosa Nostra rådighed over en stor portion stemmer, 

og ifølge ham var det ikke Cosa Nostra, der henvendte sig til politikerne men omvendt: 

 

Politikerne er altid kommet til os fordi vi råder over ufatteligt mange stemmer. I 

Palermo-provinsen er der 1500-2000 hædersmænd. Hvis man ganger det med 50 

får man en pæn flok på 75-100.000 vælgere der vil give deres stemmer til de 

partier og kandidater som er venligt stemte over for mafiaen.109 

 

Ved hjælp af Calderone ved vi lidt om hvor mange stemmer, der var i samarbejdet for DC’s 

vedkommende, og som konsekvens deraf måtte Cosa Nostra have modydelser. Enkeltpersoner 

under DC’s styre havde magt til at give sådanne modydelser blandt andet byggetilladelser, der 

skulle udliciteres: ”Sammen gjorde de to110 den tilsyneladende ydmyge kommunale post som 

offentligt ansat til Italiens mest skamløse og indbringende protektionsmaskine. Mellem 1959 og 

1963 – de vildeste år under byggefeberen (...) – udliciterede byrådet 80 procent af 4.205 

byggetilladelser til blot fem personer”. 111 Nu nævnes der imidlertid ikke noget om hvem disse 

fem personer var, og heller ikke om de var mafiosi, men jeg mener, det er meget sandsynligt, at 

der har været en forbindelse til Cosa Nostra. 

 

                                                 
107  Seindal (1995), s. 70 
108  Seindal (1995), s. 71 
109  Arlacchi (1992), s. 171 
110  Salvo Lima og Vito Ciancimino 
111  Dickie (2004), s. 267 



58 
 

Bankernes indflydelse 

Udover velvilje fra politisk side var det vigtigt for mafiosiene, at de havde noget kapital at skyde 

i de byggeprojekter, som de fik licitationerne på. Der er tilfælde, hvor visse personer nærmest 

uden kapital har fået godkendt enorme lån gennem de sicilianske banker uden at stille nogen 

form for sikkerhed.112 Det var således, at både direktøren og bestyrelsen for de sicilianske 

banker, Banco di Sicilia og Cassa di risparmio per le province siciliane, blev udpeget af det 

sicilianske regionsråd og dermed af politikere fra DC. Den eneste foranstaltning fra statens side 

var, at Italiens Nationalbank skulle godkende valgene, men de blev sjældent godkendt i 

1970’erne, så bankerne stod i realiteten uden bestyrelse.113 Udnævnelserne af bankdirektionerne 

har utvivlsomt været lige så klientelistisk inspirerede i 1950’erne og 60’erne, og Seindal vurderer 

betydningen af forholdene således: ”Mafiosi’enes entré i byggebranchen blev ikke vanskeliggjort 

af kapitalmangel. (…) Banco di Sicilia og Cassa di Risparmio (var) under fanfanianernes 

kontrol, og personer med gode forbindelser til de kristelige demokrater kunne regne med kredit 

her”.114 

 

Klientelismens betydning 

Dette giver et billede af, hvor vigtig DC var for Cosa Nostra og omvendt. De to fænomener 

havde i den anden mafiafase et samarbejde, der konsoliderede begge parters eksistens, mens 

andre politiske partier og det sicilianske folk var taberne i dette spil. Det redskab, der fødte og 

holdt liv i samspillet, var klientelismen. Meget har ændret sig fra starten af halvfemserne og til i 

dag, og umiddelbart efter DC’s opløsning stod Cosa Nostra i en hektisk periode, der resulterede i 

mord på adskillige myndighedspersoner, men uden det lange samarbejde tror jeg ikke, Cosa 

Nostra som organisation havde haft den form, den endte med at have og slet ikke de økonomiske 

ressourcer, den endte med at have i 1980’erne. 

                                                 
112  Seindal (1995), ss. 114-115 
113  Seindal (1995), s. 69, Tranfaglia (1992),  s. 190 
114  Seindal (1995), s. 114 
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KAPITEL IV 

DEN SENERE POLITISKE INDFLYDELSE 

Sicilianernes opfattelse 

Det er først efter Cosa Nostra blev et offentligt kendt og bekræftet fænomen, at det er 

forventeligt den almindelige sicilianske befolkning bidrager til den italienske stats kamp mod 

Cosa Nostra. Kampen blev derfor først for alvor udbredt i slutningen af 1980’erne, og 

begyndelsen af 1990’erne kulminerende med morderne på Giovanni Falcone og Paolo Borsellino 

i 1992 som symbolet på skæringsdatoen for kampen mod Cosa Nostra og for overgangen fra 

anden til tred je af de post-fascistiske mafiafaser. Paolo Borsellino beskrev inden sin død kampen 

mod Cosa Nostra på følgende måde: ”Det er en fejl at sige, som nogle gør det, at staten har 

opgivet kampen mod mafiaen. I virkeligheden har den ikke overgivet sig, fordi den kamp har den 

aldrig udkæmpet”. 115 

 

Det er en skarp retorik fra en af statens egne repræsentanter men et meget godt billede på 

kampen mod Cosa Nostra fra statens side. De efterfølgende ca. 15 års retorik og samfundsdebat 

burde trække i retning af en entydig modstand mod og afstandtagen fra alt, hvad der har med 

mafiarelateret kriminalitet og kontrol at gøre. Problemet er ifølge journalisten Cinzia Birolini, at 

siden 1992 er mediernes dækning af mafiafænomenet faldet gradvist, men Cosa Nostra eksisterer 

stadig, den er bare mere stille, og derfor har der ikke været så meget fokus på fænomenet.116 

 

I bestræbelserne på at forstå Cosa Nostras eksistens er det vigtigt at forstå kampen mod den for 

de mennesker, der lever med den til dagligt. Det gælder både den kamp, som den italienske stat 

og dens institutioner kæmper men også den kamp, sicilianere kæmper til daglig. Mordene på 

Falcone og Borsellino rystede sicilianerne, men ikke alle følte lige meget med dem i deres 

forgæves kamp mod Cosa Nostra. Ifølge filminstruktøren Roberto Faenza mente de unge 

sicilianere, at “Falcone e Borsellino potevano farsi i fatti loro. Hanno voluto mettere il naso in 

affari che non gli riguardavano”.117 

 

                                                 
115  Seindal (1995), s. 3 
116  Birolini (2005) 
117  Tosi (2005)  
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For at de enkelte sicilianere skal kunne se ideen i at kæmpe kampen i deres dagligdag, så må det 

være med udgangspunkt i en tro på, at staten og dens institutioner også kæmper med i kampen 

mod Cosa Nostra. I dette perspektiv er det vigtigt for statens vedkommende at holde sin retorik i 

en tone, der indikerer vigtigheden af denne kamp og at politikerne for det første handle på en 

måde, der indikerer, at de tager afstand fra Cosa Nostra og dermed ikke indgår i klientelistiske 

relationer med dem, og for det andet udtrykker dette i offentligheden. Udover selve staten og 

dens repræsentanter mener jeg, at diverse kommentatorer og samfundsdebattører, og dermed 

også mediernes bearbejdning og fremstilling af hele problematikken mafia og specifikt kampen 

mod Cosa Nostra, er vigtige i denne sammenhæng.  

 

Problemet er, hvis sicilianerne ikke besidder lysten til at ændre tingenes tilstand, og ikke holder 

sig fra at henvende sig til Cosa Nostras hædersmænd for at få eksempelvis et job. Så længe den 

enkelte sicilianer ikke ændrer sin adfærd, er det umuligt at komme Cosa Nostra til livs, men det 

kræver derimod også, at der rent faktisk er en reel mulighed for denne kamp mod Cosa Nostra, 

så staten skal både indpode lysten i den sicilianske befolkning og gøre kampen til en reel 

mulighed. 

I Limes er der et interview med Pietro Grasso, der på daværende tidspunkt (2005) var 

statsadvokat i Palermo, men som senere blev udnævnt til Procuratore Nazionale Antimafia (den 

nationale antimafiaanklager). Ifølge ham forbliver Cosa Nostras ma gt, så længe sicilianerne skal 

henvende sig til dem for eksempelvis at få et arbejde. Han citerer ydermere en mafioso, der 

under et forhør påpeger, at så længe sicilianerne henvender sig til dem, så længe vil Cosa Nostra 

eksistere.118 

 

Mafiosienes opfattelse 

Sicilianernes og den italienske stats bestræbelser på at bekæmpe Cosa Nostra er den ene side af 

sagen. Den anden side er, hvorledes mafiosienes selvopfattelse kan formes ud fra retorikken i 

debatten om hvorledes, det står til med kampen mod dem.  

 

Som udgangspunkt er Cosa Nostra sunket mere i jorden end tidligere set, men det er ikke noget 

udelukkende positivt tegn. De myndighedspersoner indenfor de offentlige enheder, der har med 
                                                 
118  Messina & Tristano (2005), s. 61 
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bekæmpelsen af Cosa Nostra at gøre, har en interesse i at bibeholde eller vække politikernes 

opmærksomhed, hvad angår Cosa Nostras bekæmpelse, men også en interesse i en 

tilstedeværelse af emnet i den offentlige debat, selvom Cosa Nostra ikke står så stærkt som 

engang. Grunden til dette er ifølge Fiandaca, at disse myndighedspersoner er bange for, at 

politikerne og de almindelige sicilianere skal miste engagementet og interessen for bekæmpelsen 

af Cosa Nostra, hvis de ofte hører, at det går godt i denne kamp.119 

 

Problemet i denne sammenhæng er, at man offentligt ytrer, at det kun er en fordel for Cosa 

Nostra, at den lever skjult, og at den får tid til at trække vejret og vokse sig stærk.120 Det kan 

være udslagsgivende for, at de enkelte mænd af ære får en følelse af at være overmægtige, og 

hele organisationen Cosa Nostra får en selvopfa ttelse, der kommer til udtryk ved en tro på egen 

styrke, når dens direkte modstandere offentligt ytrer, at den står stærkt.121 Det får også 

befolkningen til at tro, at Cosa Nostra er uovervindelig, og i værste fald mistes troen på idéen om 

at tage kampen op. 

 

Det kan have en selvforstærkende effekt hvis mediernes retorik giver et billede af Cosa Nostra 

som stærk i forhold til staten. På den ene side står mafiosiene selv og på den anden side står 

diverse mafiabekæmpere og den almindelige befolkning med en opfattelse af, at Cosa Nostra er 

stærkere end staten.  

 

Det oplevede styrkeforhold mellem Cosa Nostra og staten 

Ifølge en undersøgelse refereret til i la Repubblica i april 2008 er det de unge sicilianeres 

opfattelse, at Cosa Nostra er stærkere end staten. Det mener i hvert fald 51 % af de adspurgte, 

mens 21 % mener, at de to enheder er lige stærke og kun 17 % mener, at staten er stærkere end 

Cosa Nostra. Undersøgelsen er foretaget på skoler på gymnasieniveau, hvor knap 2.400 elever er 

blevet adspurgt. 56 % af dem mener, at de bemærker Cosa Nostras tilstedeværelse i deres by og 

omtrent samme antal tror ikke, at Cosa Nostra en dag vil kunne bekæmpes helt. Samme andel 

mener også, at politikerne er involveret i mafiafænomenet. Hele 89 % mener dog ikke, at de har 
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120  Fiandaca (2005), s. 63 
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behov for Cosa Nostra for at kunne skabe sig en fremtid, faktisk mener 42 % af de adspurgte, at 

Cosa Nostra er en direkte hindring for en fremtid.122 

Umiddelbart ser de unge ikke Cosa Nostra som noget, der kan udryddes helt, men om ikke andet 

ser flertallet af dem organisationen som noget, der ikke er nødvendigt for deres fremtid. Næsten 

hver anden mener endda, at det er en hindring i den henseende. Dette antyder, at de har en vilje 

til at begrænse Cosa Nostra så meget som muligt, uden at de har en utopisk forestilling om, at 

man kan bekæmpe fænomenet fuldstændigt. Desuden tyder det på, at der er enighed om, at der 

ligger mange problemer i den politiske verden vedrørende samarbejde og relationer mellem den 

legale og den illegale verden.  

 

Moralsk oprør I 

I Limes har Giovanni Fiandaca behandlet temaet moralsk oprør, hvor han citerer førnævnte 

Pietro Grasso. På en kongres for Italiens største fagforening, Cgil, skulle Grasso have udtalt 

følgende: ”Questo non è più tempo di fare analisi sulla mafia ma di ribellarsi civilmente nelle 

fabbriche, nelle officine, nelle università: lottare ogni giorno”.123 Fiandaca mener imidlertid ikke, 

at det er løsningen, at nogen statsadvokater eller andre ophøjer sig til moralprædikanter i sådanne 

fora med disse budskaber. Ikke at indholdet i udtalelsen er politisk eller etisk ukorrekt, men at 

det moralske oprør, der henvises til, for store dele af befolkningens vedkommende er 

utænkeligt.124 Ideen, om at befolkningen står sammen og i fællesskab tager kampen op, virker 

tilsyneladende som en plausibel ideologi. Problemet er bare, at nogle forhold i praksis er mere 

komplicerede, end de er i teorien.  

 

Et eksempel herpå gives af den palermitanske journalist og forfatter Salvo Palazzolo, der i en 

avisartikel fra 2005 beskriver forholdene i den meget belastede palermitanske forstad Zen. Her 

forholder det sig således, at det selskab, der forsyner boligblokkene med vand og elektricitet, er 

under kontrol af den lokale Cosa Nostra-klan.125 Altså er det højst sandsynligt ikke beboerne i 

dette kvarter, der kommer til at gå forrest i det moralske oprør. Beboerne er blevet ladt i stikken 

af de politikere, der har udliciteret driften af vand- og elforsyning til et selskab, der tilhører Cosa 

                                                 
122  Centorrino (2008a) 
123  Fiandaca (2005), s. 65 
124  Fiandaca (2005), s. 65 
125  Palazzolo (2005) 
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Nostra. Sådanne forhold kommer utvivlsomt til at stå i vejen for diverse myndighedspersoners 

ambitioner om at tilskynde til et moralsk oprør mod Cosa Nostra. 

 

Ideen om det moralske oprør er ikke af nyere dato, idet Italiens daværende Præsident Francesco 

Cossiga allerede tilbage i slutningen af firserne udtalte, at hvis Cosa Nostra skulle bekæmpes, var 

det nødvendigt med et moralsk oprør fra befolkningens side, og at staten ikke kunne klare 

kampen alene uden dette oprør.126 I dag ca. 20 år senere er der noget, der kunne tyde på, at det er 

de sicilianske politikere, der ikke giver sicilianerne muligheden for dette moralske oprør, og at de 

faktisk står i vejen for det som i ovenstående eksempel. 

 

Ét er sicilianernes boligforhold og deres private hjem, et andet er de forretningsdrivende. De er 

en gruppe, der historisk set altid har været udsat for afpresning og har skullet betale 

beskyttelsespenge til Cosa Nostra, og temaet er stadig relevant den dag i dag. I 2004 stiftedes i 

Palermo en bevægelse for forretningsdrivende, der var trætte af at betale beskyttelsespenge (il 

pizzo): Addiopizzo (farvel pizzo) hedder den. Dens slogan er meget direkte og er et opråb til de 

sicilianske medborgere og de forretningsdrivende, der stadig betaler il pizzo: ”Un intero popolo 

che paga il pizzo è un popolo senza dignità”.127 Et meget klart signal og et tegn på, at der for de 

forretningsdrivendes vedkommende breder sig en lyst til et moralsk oprør. Desværre for dette 

gode tiltag, der dog stadig er i vigør, blev det noget svækket, da transportministeren i den 

daværende Berlusconi-regering, Pietro Lunardi, samme år var ude med følgende udtalelse: ”In 

Sicilia gli imprenditori devono imparare a convivere con la mafia”.128 Med en udmelding af 

denne karakter er Lunardi ikke medvirkende til at tilskynde til det moralske oprør, som Grasso 

opfordrede til. Tværtimod er Lunardis budskab for det første, at de sicilianske forretnings- og 

erhvervsdrivende ikke skal klage over deres vilkår, og for det andet skal lade være med at se 

Cosa Nostra som en modspiller, men som en faktor på det marked, hvor de gør forretning.  

 

Det er en meget uheldig udtalelse, hvis konsekvenser er svære at vurdere, men sicilianerne får en 

oplevelse af, at de er nødsaget til at stå alene eller i hvert fald uden hjælp fra politisk side i 

kampen mod Cosa Nostra og kampen for det moralske oprør, som de ellers bliver tilskyndet til. 
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Desuden kan sådanne hændelser være medvirkende til, at der i visse grupper af den sicilianske 

befolkning opstår en form for accept af Cosa Nostra. Grasso taler i interviewet i Limes om en 

decideret voglia di mafia. Ifølge ham eksisterer der, hvad han kalder et mafiaborgerskab, der 

består af blandt andet erhvervsdrivende, konsulenter, læger, embedsmænd og revisorer. Inden for 

næsten alle professioner findes der personer der er villige til at udgøre et mellemled mellem Cosa 

Nostra og den legale verden. 129 Denne gruppe af mennesker har i hvert fald lært at leve med 

Cosa Nostra, som Lunardi opfordrede til. Politikerne afspejler befolkningen, og det gør de efter 

min opfattelse ironisk nok også her. Der er både dem, der forsøger at bekæmpe mafiafænomenet 

og dem, der benytter sig af det. 

 

Moralsk oprør II  

Den sicilianske journalist på la Repubblica, Mario Centorrino, har skrevet mange artikler 

vedrørende problematikken med Cosa Nostras tilstedeværelse i siciliansk kultur og samfund. I 

kølvandet på tilfangetagelsen af bossen Salvatore Lo Piccolo og hans søn Sandro Lo Piccolo, 

gjordes der, som det er set før, et forsøg på en opdatering af situationen vedrørende Cosa Nostra. 

Centorrino udtrykker optimisme med hensyn til kampen mod Cosa Nostra. Han nævner fire 

vigtige begivenheder, der har fundet sted i løbet af efteråret 2007: 1) Anholdelsen af de 

førnævnte bosser Lo Piccolo. 2) Der er sket en opblomstring af siciliansk litteratur om 

mafiafænomenet. 3) Der ses et moralsk oprør fra de erhvervsdrivendes side samtidig med, at der 

er opstået en form for bevægelse af oprør mod Cosa Nostra fra de unges side, begge dele 

symboliseret ved Addiopizzos fremgang. 4) Stiftelsen af et nyt politisk parti Partito Democratico 

(PD).130 

Den første af de ovenstående begivenheder antyder ifølge Centorrino et engagement fra statens 

side, og fra ordensmagtens side antyder det effektivitet, hvilket virker beroligende på den 

almindelige befolkning. Dernæst er et stilskift i den litterære retorik med til at give sicilianerne et 

mere positivt orienteret syn på kampen mod Cosa Nostra. Retorikken er gået fra at beskrive 

kampen ud fra pessimistiske og fatalistiske udgangspunkter til at beskrive den som et fænomen, 

der rent faktisk kan bekæmpes. Samtidig er det vigtigt at bekæmpere af mafiafænomenet, såsom 

                                                 
129  Messina & Tristano (2005), s. 59 
130  Centorrino (2007)  



65 
 

statsadvokater, samt journalister og andre eksperter, er vendt tilbage til at omtale problematikken 

efter nogen tids tavshed.131 

Den tredje begivenhed er eksemplificeret ved, at det viser sig at bevægelsen Addiopizzo er et 

ganske overbevisende initiativ i kampen mod Cosa Nostra. Selvom der er indført en lov, der 

siger, at forretninger og andre firmaer bliver ekskluderet fra brancheforeninger, hvis de ikke 

politianmelder trusler om afpresning fra Cosa Nostras side, så er det et knap så effektivt indgreb, 

idet det på det ideologiske plan menes at blive overgået af bevægelser som Addiopizzo og et 

dertil hørende moralsk oprør.132 

Til sidst er der den politiske faktor, der er svær at bedømme. Centorrino hænger sig i 

valgresultatet fra Sicilien 14. oktober 2007 ved le elezioni primarie afholdt af PD, hvor dets 

nationale og regionale topposter skulle fordeles. Resultatet af dette valg afveg for første gang 

nogen sinde ikke fra landsgennemsnittet, hvilket indikerer, at Cosa Nostra og politikere ikke har 

indgået nogen form for aftaler om stemmehandler. Ved et ordinært parlamentsvalg er det set, at 

Forza Italia har vundet en ikke jordskredssejr på nationalt plan men på Sicilien vundet samtlige 

enkeltmandsvalgkredse til Deputeretkammeret i 2001, hvilket efterlader et besynderligt indtryk, 

men med PD skulle det nu tegne til et renere politisk klima, end hvad man har set indtil nu. 133 

Disse fire punkter har ifølge Centorrino det til fælles, at der på Sicilien anes en genskabelse af 

tillid, af vilje til at handle, af ønske om befrielse og af nogle værdier der ellers syntes tabt. Det er 

et Sicilien, der kan siges at have genrejst sig, og som vil have en hovedrolle i sin egen fremtid.134 

Centorrino uddyber endvidere: “C’è una Sicilia che oggi lavora, studia, ricerca, lotta contro la 

mafia. Forse non è l’intera Sicilia. (...) Ma la Sicilia di oggi a noi sembra diversa di quella di 

ieri”.135 

 

I min optik er det lidt overdrevet at drage sådanne konklusioner, og selvom forfatteren prøver 

kun at udstråle en behersket optimisme, så efterlader han et indtryk, der er meget optimistisk. En 

positiv fremstilling af problematikken er hvad, han appellerer til i kampen mod Cosa Nostra, så 

måske ligger han under for sin egen appel. På baggrund af Centorrinos artikel ser det alt i alt ud 

som om, der på trods af eksempelvis Lunardis udtalelse er en fremgang at spore på Sicilien, og 
                                                 
131  Centorrino (2007)  
132  Centorrino (2007)  
133  Centorrino (2007)  
134  Centorrino (2007)  
135  Centorrino (2007)  
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PD varslede muligvis en nødvendig forandring fra politisk side, som tidligere har været den 

faktor, der gik imod de optimistiske udsigter. De er dog ikke længere ved magten, men har 

måttet overlade regeringsmagten til Silvio Berlusconi og Forza Italia. 

I en artikel af samme Centorrino fra juni 2008 står at læse, at Berlusconi-regeringen har valgt at 

nedprioritere en lov, der skulle tilskynde forretningsdrivende til at politianmelde eventuel 

afpresning fra Cosa Nostras side. Således er det i første omgang meningen, at de anmeldelser, 

der rent faktisk er indgivet, men før juni 2002, afbrydes i et år, for at give tid til, at dommerne 

kan afslutte andre sager, der er vurderet at være mere presserende.136 Som Centorrino påpeger, så 

bliver sagerne vedrørende Cosa Nostras afpresning af forretningsdrivende afbrudt, fordi de er 

vurderet til ikke at være vigtige. Det sender nok engang et signal fra politisk side til befolkningen 

om, at der stadig er ting i det sicilianske eller italienske samfund, der er af større vigtighed end 

bekæmpelsen af Cosa Nostra. Så på trods af, at der var lyse udsigter i efteråret 2007 vedrørende 

anholdelserne af bosserne Lo Piccolo, PD’s positive fremtræden, den litterære opblomstring og 

Addiopizzos og det moralske oprørs fremgang, har man fra central national politisk side 

offentligt udtrykt, at man ikke giver det højeste prioritet fra sommeren 2008 og et år frem. 

Forhåbentligt er opfattelsen blandt de almindelige sicilianere fortsat, at deres kamp mod Cosa 

Nostra er anerkendt og værdsat, og at det kan svare sig at udkæmpe den på trods af Berlusconi-

regeringens nye lovændring. Det er dog ikke første gang Berlusconi- regeringen agerer uheldigt i 

kampen mod Cosa Nostra. Allerede tilbage i 2005 var den ifølge Giorgio Tosi anset som en 

sabotør af kampen: ”(...) essendo condizionata la lotta alla mafia (...) alla fredda, intransigente 

opposizione contro le manovre sabotatrici del Governo Berlusconi e della sua maggioranza”.137 

 

Konsekvenserne af, at nogle af de fire forhold, Centorrino nævner, har taget en drejning mod det 

værre, kan risikere at få stor betydning. De enkelte punkter bærer en mindre betydning hver især, 

men synergien mellem dem skulle give sicilianerne og staten en fornemmelse af, at Cosa Nostra 

kunne bekæmpes eller reduceres markant. I modsat fald giver det sicilianerne som så ofte før, 

fornemmelsen af, at det så ud som om, det ville lade sig gøre denne gang men så alligevel ikke. 

Cosa Nostra står på den anden side med en fornemmelse af, at de som altid slipper uden om den 

totale katastrofe og nok engang har vundet en kamp inden den for alvor kom i gang. Så hvis en 

                                                 
136  Centorrino (2008b) 
137  Tosi (2003)  
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lovende tendens endnu en gang vender, kan det få en stor betydning for Cosa Nostras fortsatte 

eksistens, og denne vending skyldes ikke mindst politikerne på Sicilien og Berlusconi-regeringen 

i Rom. 
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DELDISKUSSION II 

Formålet med opgavens Del II er at bedømme specifikke historiske og nutidige politiske forhold 

og deres betydning for Cosa Nostras fortsatte eksistens. Det specifikke historiske 

hændelsesforløb i den anden mafiafase beskriver hvilke konsekvenser, det skulle få for Cosa 

Nostras eksistens. Derimod er det svært at bedømme den senere politiske indflydelse og afveje 

dets konsekvenser på længere sigt, så formålet er, at det skal beskrive hvordan, de politiske 

forhold har influeret på Cosa Nostras eksistens de senere år og forhåbentlig give et billede af 

hvordan, de kommer til at influere de kommende år. 

 

Klientelisme og Democrazia Cristiana  

Det er tvivlsomt om klientelismen ligger til grund for Cosa Nostra, men jeg mener, at den har 

været en vigtig brik i dens eksistens. Hvis Cosa Nostra ikke havde kunnet nyde godt af 

klientelismen, var den måske ikke ligefrem blevet totalt udslettet, sådan som den var tæt på at 

være det i slutningen af Anden Verdenskrig, men den havde ikke været så mægtig, som den 

endte med at blive. I henhold til det sicilianske samfund, både politisk og generelt, har 

klientelismen historisk set altid været til stede. Italiensk politik er til stadighed udsat for 

korruption, især på Sicilien, måske som en konsekvens af amoralsk familisme og den 

syditalienske spilteori, der får sicilianerne til at gøre, hvad de kan for at klare sig bedst muligt. 

For Cosa Nostras eksistens er især den anden mafiafase vigtig, da organisationen i denne periode 

gik fra at være en gruppe mafiosi, der var udsultet efter mere end 20 års fascistisk styre, til at 

være en topstyret enevældig organisation, der levede på de milliarder, der var at tjene på 

forbindelserne til politikere og entreprenører under byggeboomet. Denne forandring kunne 

givetvis godt sket alligevel, men i det tilfælde ville der blot have været en anden grund til Cosa 

Nostras eksistens. Pointen er ikke, at det for Cosa Nostras vedkommende var et spørgsmål om 

enten at uddø eller at alliere sig med DC. I DC viste der sig blot en mulighed, Cosa Nostra ikke 

lod sig glide af hænde. Det er på denne baggrund, at jeg mener, at den forandring Cosa Nostra 

gik igennem kun kan forklares med, at siciliansk politik var gennemsyret af klientelisme. Selvom 

der også var mange heroinmilliarder at tjene på Sicilien i 1960’erne og 1970’erne, så skete 

hvidvaskningen af de penge i de sicilianske banker. Disse banker udlånte desuden store summer 

uden garantier, hvilket udspringer af klientelistiske relationer mellem Cosa Nostra og DC. 
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Den senere politiske indflydelse 

Hvad angår sicilianernes kamp mod Cosa Nostra, mener jeg det er nødvendigt, at de mærker 

statens og politikernes engagement i kampen, for at de kan tro på nytten af den, for hvis 

politikerne og medierne udstråler, at staten kæmper mod Cosa Nostra, så kan det også påvirke 

den almindelige sicilianer til at gå ind i denne kamp, men det kræver også, at forudsætningerne 

er til stede. For hvis omstændighederne på Sicilien tvinger befolkningen til med den ene hånd at 

henvende sig til en mafioso for at få et job eller et sted at bo, så er det meget tvivlsomt, om den 

med den anden hånd går ind for at bekæmpe Cosa Nostra.  

Kampen kan komme til at se sværere ud ved, at de offentlige antimafia-anklagere i et forsøg på 

at bibeholde folkets interesse i bekæmpelsen påpeger, at Cosa Nostra ikke er besejret, men blot 

med fordel lever skjult, og dermed giver mafiosiene den opfattelse, at de er stærkere end de i 

virkeligheden er. Så de to sider af sagen er, at sicilianerne skal tro på effekten af kampen mod 

Cosa Nostra qua en positivt orienteret retorik fra statens side gennem politikerne og medierne. Er 

retorikken pessimistisk ladet, mister sicilianerne troen på nytten af kampen samtidig med, at 

mafiosiene får en stærk tro på egen styrke.  

Netop styrkeforholdet mellem staten og Cosa Nostra er interessant. Undersøgelsen, som jeg 

refererede til i analysen, viser, at over halvdelen af de unge adspurgte oplevede Cosa Nostra som 

stærkere end staten. Langt størstedelen foretrækker imidlertid en fremtid uden Cosa Nostra, og 

nogle mente ligefrem at fremtiden ville være lysere uden dens eksistens, som de dog mener, er 

umulig at komme komplet til livs. Det er mege t interessant, at de unge ser lyst på fremtiden, og 

at de som udgangspunkt tager afstand fra Cosa Nostra, men nu drejer det sig om unge 

skoleelever på gymnasieniveau, og de (over)repræsenterer sandsynligvis samfundsklasserne fra 

middelklassen og op. Arbejderklassen er muligvis (under)repræsenteret i analysen, og de er en 

vigtig brik i spillet, da det højst sandsynligt er dem, der vil kunne finde det nødvendigt at 

henvende sig til Cosa Nostra i håb om et job eller et sted at bo. Blandt de adspurgte befinder der 

sig statistisk set en stor del af fremtidens politikere. I den henseende er det trods alt positivt, at de 

besidder en opfattelse af Cosa Nostra som et onde, der ikke skal indgå i Siciliens fremtid, men 

omvendt er det statistisk set også flertallet af de adspurgte, der ikke anser Cosa Nostra for at 

være en hindring for deres fremtid, så det bliver spændende at se, hvordan morgendagens 

sicilianske politikere fortolker noget, der ikke er en hindring. 
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For at vende tilbage til nutiden (2005) tilskyndes der fra nogle sider til moralsk oprør mod Cosa 

Nostra blandt andet fra statsadvokaten Pietro Grasso. I medierne påpeges det imidlertid, at det er 

nemt nok for ham at tilskynde det sicilianske folk til at gøre moralsk oprør, hvis det i 

virkeligheden ikke kan lade sig gøre. Eksemplet med kvarteret Zen i Palermo, hvor vand- og 

elforsyning fra politisk side er udliciteret til et selskab, drevet af en Cosa Nostra-klan, viser, at 

det er en praktisk umulighed, at de, der bor her, gør oprør mod Cosa Nostra. Chancen for at de 

ville kunne komme til at stå uden vand og el, afholder dem fra at gøre modstand, og det er vel 

forståeligt. De er jo afhængige af Cosa Nostra. 

For 20 år siden var retorikken omtrent den samme. Her udtalte Italiens præsident Cossiga, at 

staten ikke kunne bekæmpe Cosa Nostra uden et moralsk oprør fra sicilianernes side, men dette 

oprør kan paradoksalt nok kun lade sig gøre, hvis staten til fulde bakker op omkring det, og de 

lokale politikere ikke umuliggør det. 

Til trods for at synergien mangler, er der i Addiopizzo opstået en bevægelse, der kæmper mod 

Cosa Nostra, men desværre for sådanne gode tiltag så mangler der politisk opbakning: I 2004 

skete det med Lunardis udtalelse om, at de sicilianske erhvervsdrivende må lære at leve sammen 

med Cosa Nostra, hvilket ikke tilskynder til det moralske oprør, Grasso var inde på. Det er svært 

at vurdere, hvor meget indflydelse udtalelsen havde på det moralske oprør og sicilianernes syn 

på det moralske oprør, og hvilke konsekvenser udtalelsen vil kunne få, men den ha rmonerer ikke 

med en bekæmpelse af Cosa Nostra. 

Fra 2004 til 2007 har stemningen faktisk løftet sig, hvad angår det moralske oprør og synet på 

kampen mod Cosa Nostra. I hvert fald ifølge den palermitanske journalist Mario Centorrino, der 

i en artikel fra omkring anholdelsen af bosserne Lo Piccolo nævner fire elementer som baggrund 

for sin optimisme. Det er samspillet mellem de ovennævnte anholdelser, en opblomstring af 

litteraturen om mafiaproblematikken, et moralsk oprør fra de erhvervsdrivendes side og 

fremgangen for Addiopizzo, samt det nyopståede politiske parti, PD, der lader til ikke at lade sig 

korrumpere. Umiddelbart virker det som om, han reelt har noget at have optimismen i, men 

Centorrino oplever et helt nyt Sicilien på baggrund af disse faktorer. Jeg mener af følgende 

grunde, det er en forhastet konklusion. For det første er mafiabosser før blevet anholdt (Riina i 

1993 og Provenzano i 2006), uden, at det har haft den store effekt. For det andet har PD’s 

primærvalgresultater, hvor Sicilien for første gang nogen sinde ikke afveg fra 

landsgennemsnittet, mere en symbolsk end en reel værdi, da valget ikke havde samme værdi som 
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et parlaments- eller regionalvalg. Det er imidlertid positivt, at mafialitteraturen er blomstret op, 

og ligeledes er det et positivt tegn, at der kan ses en fremgang i det moralske oprør fra de 

erhvervsdrivendes side sammen med Addiopizzos fremgang. De to elementer kan meget vel 

flytte nogle grænser for Cosa Nostras selvopfattelse og for, hvad den almindelige borger kan 

tillade sig over for Cosa Nostra. 

Hvad angår politik, er Forza Italia tilbage på regeringsmagten centralt og også regionalt på 

Sicilien med den konsekvens, at Berlusconi-regeringen har foretaget en lovændring. Ændringen 

har medført en nedprioritering af anmeldelser om afpresning fra de erhvervsdrivendes side, men 

det er svært at bedømme, hvad ændringen reelt får af betydning. Imidlertid har det en meget 

uheldig politisk signalværdi, hvad angår moralsk oprør og kampen mod Cosa Nostra. Så hvis 

ændringen skulle få en målbar effekt, så viser den sig nok først om et par år. 

Angående Cosa Nostras fortsatte eksistens er spørgsmålet hvordan, sicilianerne opfatter kampen 

mod Cosa Nostra ud fra hvordan billedet af kampen tegnes i offentligheden og ligeledes 

hvordan, Cosa Nostra anser sig selv ud fra samme billede. Et andet vigtigt spørgsmål er hvordan, 

sicilianerne opfatter Cosa Nostras styrke i forhold til staten. Det moralske oprør er vigtigt i 

kampen mod Cosa Nostra og hvordan, det udvikler sig har medier og især politikere en stor 

indflydelse på, hvis disse fortsætter med at indgå aftaler med Cosa Nostra i kommunalt og 

regionalt regi. 
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DELKONKLUSION II 

 

I hvor høj grad er der tale om mere specifikke politiske forhold ved det moderne sicilianske 

samfund som liggende til grund for Cosa Nostras fortsatte eksistens? 

Jeg mener at klientelismen og DC har haft stor betydning for Cosa Nostras eksistens, og at 

politikerne har besværliggjort bekæmpelsen og det moralske oprør fra befolkningens side. 

 

Klientelismen ligger ikke til grund for Cosa Nostra, men de klientelistiske relationer mellem 

Cosa Nostra og DC fra 1950’ernes palermitanske byggeboom frem til midten af 1980’erne var 

med til at genetablere og gøre Cosa Nostra til en stærk organisation, indikeret af Antonino 

Calderones beskrivelse af de vanskeligheder, de enkelte mafiosi var i efter Anden Verdenskrig 

og Seindals eksempler på et vanvittigt stort antal bygge-entrepriser, uddelt gennem DC til meget 

få personer. 

 

Der er stadig forhold på Sicilien, der medfører, at sicilianerne henvender sig til Cosa Nostra, som 

Grassos eksempel hvor en mafioso under et forhør udtalte, at så længe sicilianerne henvender sig 

til dem, så længe vil Cosa Nostra eksistere. Der har i en række år været en kamp mod Cosa 

Nostra, og herunder et moralsk oprør fra befolkningens side, men i det sicilianske og italienske 

politiske liv er der faktorer, der mere eller mindre bevidst bremser denne kamp, eksemplificeret 

ved forholdene i palermoforstaden Zen, hvor en mafiaklan driver det selskab, der leverer vand og 

el, og Lunardis udtalelse om, at de sicilianske erhvervsdrivende må lære at leve med Cosa 

Nostra, hvilket har været og muligvis også i fremtiden vil være faktorer, der gavner Cosa Nostras 

fortsatte eksistens. 
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SAMMENFATNING 

 

Hvilke faktorer i det moderne sicilianske samfund tillader, direkte eller indirekte, Cosa 

Nostras eksistens? 

I det moderne sicilianske samfund kan der ud fra mit synspunkt identificeres to overordnede 

faktorer for Cosa Nostras eksistens, hvoraf den ene er den sicilianske mentalitet, der på en 

direkte måde ligger til grund for Cosa Nostras mafiakultur, og på en indirekte måde selv 

indeholder faktorer, der kan siges at tillade eller give plads til Cosa Nostras eksistens. Den anden 

faktor for Cosa Nostras eksistens er de politiske forhold i Italien og på Sicilien, direkte fordi der 

eksisterer historiske og nutidige (klientelistiske) relationer mellem sicilianske politikere og 

medlemmer af Cosa Nostra, og indirekte fordi der fra national italiensk og regional siciliansk 

politisk side mangler opbakning til den almindelige sicilianske befolknings kamp mod netop 

Cosa Nostra.  

 

Det faktum, at den sicilianske mentalitet er disponibel for en mafiakultur, er ikke ensbetydende 

med at en sådan derfor eksisterer. Den italienske og sicilianske politik tillader en organiseret 

realisering af en mafiakultur, således at forstå, at hvis den sicilianske mentalitet er den teoretiske 

baggrund for Cosa Nostras eksistens, så er det politiske liv i praksis forudsætningen for dens 

realisering i det moderne sicilianske samfund. 
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