
Ame Overrein

EUROPA - SLAGORD, VISJON, VIRKELIGHET

IDENTITET OG IDENTITETSKRISE

Europa - hvem skulle for 15 år siden ha trodd at dette skulle bli et politisk 
slagord på 90-tallet? Men i løpet av 1980-tallet kom mye i bevegelse. Mens 
ideologier på høyre og venstre side forvitret og en resignasjon i forhold til 
politiske utopier inntrådte, foregikk det mer umerkelig grunnleggende 
økonomiske og kulturelle endringsprosesser overalt i verden. Dette gjaldt ikke 
minst Europas folkemasse. Symptomene på den sosiale krisa hopet seg opp, 
en økende masse av lønnsarbeidere førte stadig klassekamper av ulik art. Men 
dette som foregikk på det samfunnsmessige plan ble ikke lenger satt inn i de 
klassiske ideologiske sammenhengene. Avstanden mellom de politiske 
apparatene og folkemassene økte, samtidig som opprørsånd og individualisme 
bredte seg som et resultat av kulturelle verdiendringen Fordi venstresidas 
organisasjoner i sterkere grad enn de borgerlige partiene er ideologisk fundert 
og avhengig av en viss basiskontakt med arbeiderklassemiljøer, var det 
venstresida som ble svekket av denne utviklinga. Sjøl i de tilfellene der 
venstresidas partier greide å opprettholde sin velgeroppslutning (som i og for 
seg er viktig nok), skjedde det en forskyvning av selve premissene for den 
politiske striden over mot høyre. En svært diffus markedsliberalisme har 
styrket sin posisjon, samtidig som det er tydelig at en liberalistisk politikk 
ikke har noe svar på de økonomiske og sosiale krisene. Hverken sosialismen 
eller liberalismen har lenger tillit. Resultatet ble almen politisk frustrasjon og 
en dramatisk avideologisering av det politiske livet. Disse prosessene var mer 
merkbare i de avanserte industrilandene enn i den tredje verden. Og de var 
mer merkbare i Europa som har den sterkeste tradisjon når det gjelder 
ideologisering av politikken, enn i USA som egentlig for lenge siden utviklet 
en avideologisert politisk kultur.

En ny verdenspolitisk konstellasjon vokste frem på 80-tallet. Sikker
hetspolitisk var Europa først inneklemt mellom supermaktene, for deretter å 
bivåne den ene supermaktas nedgang og sammenbrudd. Hele Øst-Europa 
begynte ideologisk å orientere seg mot Vest-Europa og idealet om den 
demokratiske velferdsstaten. Den tredje verden opphørte å være inspirasjons
kilde for revolusjonære endringer i global målestokk. Avstanden i levestandard 
til de vestlige industrilandene økte dramatisk. De Vesteuropeiske metropolene 
ble aktuelle ikke bare som innvandrerland, men også som (riktignok vage)
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politiske forbilder. Bildet av Europa som koloniherrenes kontinent gikk i 
grava.

Alt dette - sammen med de søreuropeiske diktaturenes fall alt på 70-tallet 
-skapte grunnlaget for en ny politisk konsensus i Europa på velferdsstatens, 
men især på det politiske demokratiets grunn.

Omkring midten av 80-tallet ble det satt i gang en politisk offensiv for 
Det europeiske fellesskapet (EF). Planene om politisk og monetær union og 
vedtakene om det indre marked må sees i denne sammenhengen. Sentrale 
politikere gjorde seg til talsmenn for denne offensiven både her i Norge og 
ellers i Europa. Likevel: noen slagkraftig og sjølbevisst Europa-bevegelse har 
knapt kommet i stand. Det synes som om de indre motsetningene som er 
knyttet til dette prosjektet og de uklare fremtidsutsiktene var så store at det 
hele fikk preg av en offensiv på ideologisk tomgang. "Alle" begynte å snakke 
om Europa - men "debatten" kom knapt nok utover et syltynt slagordnivå.

Hvorfor har Europa-debatten så vanskelig for å komme opp av startgropa 
(og det gjelder trolig i enda større grad for de etablerte EF-land enn for 
Norge)? Det kan ikke her skyldes på en subjektiv svikt hos debattantene. 
Svaret ligge heller i at Europa-entusiastene er grunnleggende usikre på hva det 
er ved Europa som skal forsvares. Hva er det spesifikt europeiske som det i 
positiv forstand skal bygges videre på?

Og hva skyldes denne usikkerheten? Svaret ligger vel i at den indre 
utvikling i Vest-Europa sjøl svært ofte virker som et dementi av "den 
europeiske visjon". Samtidig med at Europas ideologiske attraktivitet økte, 
økte også arbeidsløsheten og den indre sosiale krise i Vest-Europa. Samtidig 
med at Øst-Europa begynte å se vestover etter en velferdstatlig samfunnsmo
dell, vokste en aggressiv liberalistisk tenkning frem i Vest-Europa som gikk 
til angrep på den samme velferds-modellen. Samtidig som Øst-Europa og den 
tredje verden begynte å besinne seg på den europeiske tradisjon med 
demokrati og menneskeretter, vokste apatien og følelsen av politisk maktesløs
het overfor den nyføydale alliansen mellom politiske og administrative eliter 
og storkapital i vest. Samtidig som de store ord om Europas politiske tradisjon 
flagret avgårde, var det umulig å bryte opp EFs byråkratiske strukturer og gi 
fellesskapet en demokratisk legitimitet. Europa og EF var i strid med seg sjøl. 
Dette la en demper på euro-entusiasmen.

En europeisk identitet?

Det skjer en kulturell og politisk modernisering av Europa. Sammen med de 
politiske tvetydighetene som er nevnt ovenfor, er dette bakgrunnen for det vi 
kan kalle en europeisk identitetskrise. Siktemålet med denne artikkelen er først 
og fremst analytisk, nemlig å undersøke noen typiske former for Europa-
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tenkning og å antyde deres historiske opprinnelse. Men artikkelen inneholder 
også et forsvar av det som nedenfor kalles den radikale europeiske tradisjon. 
Den prøver å gi et svar på det normative spørsmålet: finnes det noe verdifullt 
ved det "europeiske"?

Behovet for en "sterkere" europeisk identitet oppstår først og fremst hos 
de politiske og administrative elitene som betrakter "Europa" (EF) som et 
prosjekt som trenger et sammenbindende ideologisk fundament. Man prøver 
å konstruerer en "identitet" som er funksjonell med elitenes politiske 
målsettinger. "Europa" som slagord og ideologi søkes styrket ved å knytte det 
til honnørord som "dynamisk", "fellesskap", "samarbeid", "moderne" osv. Men 
en europeisk identitet eller bevissthet er ikke noe som kan skapes etter eget 
forgodtbefinnende. I beste fall kan den reaktiveres ved at det henvises til noen 
reelle historiske eller aktuelle erfaringer som folk flest i Europa har gjort. 
Men til forskjell fra nasjonale identiteter, som er knyttet til en symbolikk 
(flagg, minnesmerker, festdager, historiske begivenheter, store personligheter 
m.m.) som store folkegrupper føler tilhørighet til, er en europeisk identitet noe 
langt mer abstrakt og intelektuellt, knyttet til ideer (enhet/mangfold, 
humanisme, menneskeretter osv.) som kun en intelektuell og politisk elite, 
ikke de store folkegruppene, kan oppleve en sterk tilhørighet til. Anthony 
Smith går så langt som å hevde at "identitet" forutsetter både opplevelsen av 
kontinuitet mellom generasjonenes erfaringer, en felles erindring av spesifikke 
historiske begivenheter og en følelse av å ha en felles fremtid. En slik 
identitet kan bare oppstå innen en nasjon, ikke innen det han kaller en global 
kultur.1 En global kultur forutsetter moderne massekommunikasjon og 
mangler bl.a. en felles erindring. Den er vesentlig historieløs. Europa som 
kulturell identitet vil i dette bildet befinne seg i mellomstilling, men nærmere 
en moderne global og massemedia-formidlet kultur enn de nasjonale 
kulturene.

Europa som identitet har på sett og vis noe fiktivt over seg. Når vi 
nedenfor snakker om ulike former for Europa-ideologi, så er det viktig å gjøre 
denne reservasjonen. "Europa" er primært noe de politiske elitene og de 
intelektuelle forholder seg til. Euro-entusiasmen er blitt en slags fellesideologi 
for Europas "politiske klasse". I en tid med uklare ideologiske skillelinjer (og 
på historisk bakgrunn har hele etterkrigstida vært en slik tid) har slagordet 
Europa hatt sin funksjon som signal om internasjonalisme og progressivitet 
mot snever nasjonalisme. De politiske elitenes flukt inn i den europeiske 
fiksjonsverden har samtidig vært en flukt bort fra de reelle nasjonale 
problemene. Gjennom det økonomiske liberaliseringsprogrammet til EF/EØS 
oppstår en situasjon hvor elitene kan fraskrive seg politisk ansvar for den 
hjemlige utvikling - uten tvil et hovedmotiv hos dem som ivrer mest for EF- 
medlemsskap i et land som Norge. Påstanden om at et liberalisert europeisk 
marked skal bedre mulighetene for politisk styring, er ganske enkelt ikke
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troverdig. Bak i og for seg berettigede ønsker om europeisk samarbeid (hvem 
ønsker ikke et forpliktende og likeverdig samarbeid?), skjuler det seg i 
realiteten en politikk for å overføre vesentlige samfunnsmessige beslutninger 
fra nasjonale og demokratiske institusjoner til de anonyme markedskreftenes 
frie spill. Denne politikk er ikke et direkte angrep på de demokratiske 
institusjoner, men reelt sett avståelse av politisk makt i vesentlige spørsmål. 
Eller - med Jiirgen Habermas’uttrykk - "forsøk på å frisette statsapparatet for 
ubehagelig legitimitetstvang."2 Inndirekte er denne politikken derfor en 
underminering av bestående demokratiske ordninger, uten at man i dag har 
noen klar formening om hva som kommer istedet.

Europa-debatten har flere dimensjoner. En vesentlig dimensjon dreier seg 
om motsetningen mellom nesten hele den politiske eliten og store folkegrup
per i de enkelte land som uten tvil vil ha lettere for å ivareta vesentlige 
interesser gjennom nasjonale institusjoner enn via EF-institusjonene. Det er 
i denne sammenheng at en luftig og uforpliktenede euro-ideologi har sin 
funksjon. Ved dens hjelp kan EF-motstand fra grunnplanet og dets masseorga
nisasjoner settes i en ideologisk skammekrok som sneversynt nasjonalisme, 
manglede solidaritet, nisselue-mentalitet osv. Motstand mot "Europa" blir 
fremstilt som håpløst tilbakeliggende. Mens det virkelig tilbakeliggende, 
nemlig redusering av muligheten for demokratisk innflytelse ved umyndiggjør
ing av nasjonale politiske institusjoner, blir fremstilt som fremtidsrettet 
internasjonalisme.

Ropet på en europeisk identitet må nærmest forståes som et symptom på 
den europeiske identitetens krise. Eller som symptom på fraværet av en slik 
identitet i Europas folkemasser. Det forråd av erfaring og erindring som finnes 
gir heller ikke grunnlag for én uproblematisk identitet. Derfor er det en 
politisk overforenkling når historikere, filosofer osv. blir satt til å finne den 
europeiske identitet. "I denne oppbruddsfasen er det historikerens oppgave å 
fokusere på Europas identitet." Dette ifølge den tyske historieprofessoren 
Hagen Schulze.3 Men dette er å snakke som om det skulle finnes én identitet 
som det bare var å grave frem. Som noe uforanderlig og metafysisk som 
"tilhører" begrepet Europa. Denne ene identitet som så skal tjene til å 
stabilisere de europeiske forhold finnes ikke. Hva det fokuseres på blir 
nødvendigvis et uttrykk for politisk valg. La oss håpe at historikeren iallfall 
er seg dette bevisst. Dette prosjektet er nøyaktig like politisk som det de tyske 
historikerne ble avkrevd fra høyrepolitisk hold under den såkalte historikerstri- 
den: å gjenreise en nasjonal, tysk identitet I begge tilfellene uttrykker ropet 
på identitet et politisk ønske om ideologisk kontroll og entydighet.
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Europeiske erfaringer og ideologier

Mangfoldet av europeiske "erfaringer" har grovt sett gitt opphav til tre ulike 
ideologiske reaksjoner. Vi understreker at vi her snakker primært om 
ideologiske reaksjoner blant Europas politiske og intelektuelle eliter, og ikke 
om masseideologier. For det første den ensidig proeuropeiske posisjon som 
vi kan kalle euro-sjåvinismen: Europa som sivilisasjonens og demokratiets 
hjemland med en uproblematisk og positiv verdenshistorisk misjon. Legitimer
ing av Europas sjølhevdelse og konkurransekamp i forhold til USA, Japan og 
den tredje verden. Dette er det sjøltilfredse Europa. En grunnleggende tanke 
er at Europa er truet utafra av kaotiske og barbariske krefter. De ideologiske 
konjunkturene etter 2. verdenskrig har stått i veien for at dette standpunktet 
er formulert høylytt og militant Likevel har det sine innflytelsesrike 
tilhengere. Den andre posisjon kan kalles moderat eurosentristisk. Den 
anerkjenner det positive i Europas humanistiske og politiske frihetstradisjon. 
Men den ser ikke Europas hovedproblem utelukkende i trusler utafra, men vel 
så mye som et indre problem. Det kapitalistiske Europa blir med andre ord 
sjølkritisk vurdert ut fra Europas egne frihetsidealer. Det eurosentristiske 
består i forpliktelsen på den demokratiske og egalitære tradisjon, på 
rasjonalitet og modernisering, men ikke i noen legitimering av europeisk 
økonomisk og politisk dominans over andre områder. Det er disse to 
posisjoner som i denne artikkelen blir gjenstand for størst oppmerksomhet. 
Den tredje posisjonen er imidlertid verken uinteressant eller uten innflytelse. 
Den vil jeg kalle en direkte anti-europeisk identifisering av Europa. Den 
avviser den europeiske sivilisasjonens og kapitalismens progressive misjon, 
såvel som den rasjonalistiske og humanistiske tradisjonen som den reduserer 
til en skjult makt-ideologi. Den dyrker eller kommer nær en dyrking av det 
irrasjonelle og i grunnen det ikke-europeiske, f.eks. revolusjonære bevegelser 
i den tredje verden, religion og filosofi i ikke-europeiske kulturer eller i 
minoritetsgrupper innad i Europa. Denne posisjonen har gått ut fra erfaringene 
med den europeiske imperialismen, to ødeleggende verdenkriger, nazismen 
(Auschwitz som den europeiske sivilisasjonens logiske sluttpunkt), såvel som 
det moderne Europas økologiske og sosiale problemer. Den har i etterkrigstida 
vært representert både i Europas kulturelle og intelektuelle eliter og i de 
politiske altemativbevegelsene (eksempelvis miljøbevegelsen og feminismen) 
og venstreorienterte partier. Disse tre kategorier av Europa-ideologi er på den 
ene eller andre måten knyttet sammen med de europeiske erfaringene og 
dermed til de faktiske historiske begivenhetene. (Sjøl om de ikke som 
nasjonale identiteter er forankret i de brede folkemassene.) Det finnes en 
venstreintelektuell, radikal Europa-tradisjon som er knyttet til enten den andre 
eller den tredje av de posisjoner som her er skissert. Sjøl om den i dagens 
debatt blir relativt lite påaktet, utgjør den en (riktignok ofte uklar) opposisjon
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imot næringslivets og de politiske elitenes Europa-entusiasme. Likevel er 
denne venstreintelektuelle tradisjon klart rotfestet i noe europeisk. Den ser 
imidlertid ikke noen nødvendig motsetning mellom nasjonal uavhengighet og 
en europeisk forpliktelse.

Mangfoldets Europa - et hovedmotiv i intelektuell Europa-debatt

For godt over hundre år siden - i sin On Liberty - uttrykte John Stuart Mill 
bekymring for at Europa beveget seg mot en tilstand av kulturell konformisme 
og stagnasjon slik at det risikerte å bli "another China". Det særegne ved 
Europa som hittil hadde hindret denne skjebnen, var for Mill at "individer, 
klasser og nasjoner har vært ekstremt ulike hverandre". Dette knytter Mill 
sammen med en ide om at ulikhetene innen og mellom nasjonene mer eller 
mindre prekært har holdt hverandre i sjakk. Ingen klasse eller nasjon har fått 
totalt herredømme. "Europa er ...i sin progressive og mangesidige utvikling, 
helt avhengig av denne pluraliteten av ulike veier."4

Ideen om det komplekse, pluralistiske, konfliktfylte og derfor progressive 
Europa som Mill her forsvarer, har stått sentralt i de intelektuelles Europa- 
debatt frem til våre dager. I motsetning til det ensidige og sjøltilfredse pro- 
europeiske standpunktet, har denne posisjonen sett årsaken til Europas 
problemer i Europa sjøl. Faren lå i en kulturell, politisk og økonomisk 
ensretting og uniformering. I dag kommer denne ensrettinga først og fremst 
til uttrykk på to måter. For det første markedsliberalismens og kapitalkreftenes 
offensiv i storparten av Europa. For det andre spredninga av en kommersiali
sert og internasjonal kultur. Begge aspektene henger sammen og begge 
medvirker til at både nasjonale forskjeller og særegne klassekulturer gradvis 
viskes bort.

En av Europas mest kjente filosofer, Jacques Derrida, offentliggjorde i 
1990 et essay om Europa hvor han formulerer en posisjon ikke ulik Mills. 
Derrida er opptatt av å unngå "totaliserende" standpunkter. Det ytrer seg i en 
kritisk holdning til det kapitalistiske Europa og den uniformering som 
kapitalismen fører med seg, men uten at dette gjøres fra noe sosialistisk, enn 
si marxistisk standpunkt. Ethvert universellt eller totaliserende standpunkt er 
for Derrida en ideologi for undertrykkelse, innklusive også Europas human
isme og rasjonalisme. Kampen om makt og hegemoni i Europa er utkjempet 
i den europeiske humanismens navn. Det Europa-bilde vi kan skimte hos 
Derrida, har rom for det "uforutsigbare, det ikke-beherskbare" og for en 
"desentrert historie", har rom også for det ikke-europeiske og for det som 
"ikke stiller seg under fornuftens autoritet". Derrida (født i det daværende 
franske Algerie) forsvarer et Europa som innbefatter i det europeiske å være 
i stand til å akseptere det ikke-europeiske. I dette kommer en ny konstellasjon
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mellom Europa og den tredje verden til syne, preget av at den tredje verden 
i vår tid utgjør en radikal utfordring som det ikke er mulig å ignorere. Euro- 
retorikken er derimot en del av en institusjonalisert diskurs som i sin kjeme 
er maktutøvelse. Vi må lære oss å tenke det europeiske mangfoldet og det 
uforutsigbare uten å tenke det som en del av en europeisk enhet Europa må 
få feire sine forskjeller, sin differens (et av Derridas spesialbegreper) som 
differens.

Derridas posisjon er motsigelsesfull - i det minste politisk. At det skulle 
finnes en virkelig positiv identitet (og ikke bare kapitalens) og at denne 
identitet henger sammen med kampen for frihet, likhet og demokratisering, 
avviser han. Han er imot et tilbakefall i nasjonale kulturelle identiteter, men 
frykter også den nye kapitalistiske hegemoni som avtegner seg, Msom ved 
hjelp av statlige og ikke-statlige transeuropeiske kulturelle apparater vil 
kontrollere, uniformere, normalisere."5

Både Mill og Derrida fremhever det mangfoldige og forskjelligartede ved 
Europa. Likevel er det - filosofisk og politisk - et langt sprang mellom dem. 
Der Mill er eurosentrist forpliktet på en radikal humanisme, (i likhet med 
Habermas i dag) nærmer Derrida (i likhet med den seine Heidegger, Foucault 
og generelt: postmodernismen) seg med sin kritikk av den samme humanis
men et anti-europeisk standpunkt. Det er vanskelig konsekvent å følge Derrida 
og det vil vi heller ikke gjøre i det følgende. Vi vil tillate oss å antyde en 
positiv europeisk identitet som er politisk meningsfull, til tross for hans 
kritikk.

Europas radikale identitet

I for eksempel norsk oponion hersker det ikke noe alment akseptert begrep 
om hva det europeiske er. Når det i det følgende fokuseres på Europas 
"radikale identitet", så gjøres det i bevisstheten om at den europeiske identitet 
dermed ikke er funnet Men den er uttrykk for viktige historiske erfaringer 
som i det følgende vil bli forsøkt antydet. Om det er slik at denne radikale 
europeiske tradisjon i dag er i ferd med å bli fortrengt, så bør det være en 
politisk oppgave å aktualisere den igjen.

Europa har aldri vært en politisk enhet. Romerriket, som ikke omfattet 
hele Europa og på den andre sida også omfattet deler av Afrika og Asia, må 
vel sies å tilhøre en epoke før den egentlige europeiske historie. (Den gang 
var det Middelhavsverdenen og ikke Europa som var en enhetlig kulturkrets - 
av gresk-romersk preg.) Europa har vært stedet hvor det aldri konsoliderte 

seg noen absolutt monolittisk herskerklasse, hvor stat og kirke, adel og konge
makt, borgerskap, adel og kongemakt og til slutt moderne stat, borgerskap og 
moderne arbeiderklasse alltid innbyrdes lå i strid med verandre. Dette i
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motsetning til de absolutte regimene som i lange perioder har behersket Kina 
og Russland.

I de femten hundre åra siden folkevandringstida beholdt og styrket Europa 
imidlertid sin religiøse og kulturelle enhet Dette var bare mulig på grunnlag 
av visse felles økonomiske og sosiale strukturelementer som oppsto innafor 
de europeiske kjerneområdene (omtrent Karl den Stores rike på 800-tallet, 
særlig Frankrike og Tyskland), og som seinere spredte seg til hele Vest- og 
Mellom-Europa. Disse strukturelementene ga grunnlaget for særegne politiske 
institusjoner og en særegen politisk frihetstradisjon. Denne særegne samfunns
formen konsoliderte seg i århundrene ca. 1000-1200.1 denne sammenheng er 
Marc Blochs påpekning viktig: etter år 1000 opplevde ikke Vest- og Mellom- 
Europa ødeleggende invasjoner, i motsetning til Russland (særlig Mongolinva- 
sjonen på 1200-tallet), Kina og India. Dette privilegium deler Europa bare 
med Japan.6

Føydalismen var noe nær enestående for Europa. Da termen føydalisme 
ble tatt i bruk på 1700-tallet, gjorde Montesquieu et klart skille mellom det 
føydale Europa og de despotiske regimene utenfor Europa. Marx, Weber, 
Bloch og Perry Anderson benytter andre termer, men har alle understreket det 
spesifikke ved det europeiske middelaldersamfunnet. Bare Japan utviklet en 
lignende føydalisme. Og bare i Japan skjedde en vellykket overgang til 
kapitalisme utenom den europeiske kulturkrets.7

Føydalismen bygde på et system av herre-tjener-relasjoner av juridisk, 
kontraktsmessig natur. Bakgrunnen var kaoset som hersket i Europa etter 
folkevandringstida og den tilhørende svekkelsen av staten og dermed statens 
evne til å beskytte og opprettholde orden. Viktig var det også at slektsskaps- 
bindinger spilte en minimal rolle i de føydale kjerneområdene (Frankrike, 
Tyskland) og at subjektet for kontraktsinngåelse og for inntreden i herre- 
tjener-relasjoner dermed ikke var slekta eller klanen, men enkeltindividet. Det 
er også argumentert med at de ytterst primitive forholdene i Vesteuropa (frem 
til 1000-tallet) innebar et system der pengerikdom ikke i samme grad som 
f.eks. i den arabiske verden, var den vesentlige forutsetning for medlemsskap 
i det priviligerte samfunnssjikt. Den europeiske konge og fyrste belønnet sine 
undersåtter med landeiendommer og tilhørende jurisdiksjon, hvilket betydde 
en fragmentering og oppsplitting av det øvre sosiale lag. Den lokale 
domsmyndighet gjorde de store grunneierne reelt uavhengig av fyrsten og 
skapte dermed et sterkt aristokrati. Dette i motsetning til f.eks. den arabisk- 
islamske verden hvor det alltid var en sentralisert domsmakt.8 Kjøpmanns- 
klassen, som i utenom-europeiske samfunn stort sett var en integrert del av 
det øverste samfunnsjiktet, utviklet seg i Europa på siden av samfunnets 
sosialstruktur og kom dermed lettere i konflikt med føydalsamfunnet. I det 
hele tatt er byutviklinga fra 1000-tallet i Europa med dannelsen av en sterk, 
laugsorganisert håndtverksklasse som dekket den fra denne tida økte konsum-
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etterspørselen (som på sin side hang sammen med produktivitetsøkning i 
jordbruket), noe helt særegent.91 motsetning til i utenom-europeiske kulturer 
var laugene ikke resultat av politiske forordninger ovenfra, men frie 
sammenslutninger. Gjennom klassekampene i middelalderens byer mellom 
aristokrati og patrisier-slekter på den ene sida og laugene og underklassefolk- 
ene på den andre, legges det historiske fundamentet for demokrati og 
enkeltindividets rettigheter i forhold til statsmyndigheten.10

Til byene strømmer det underklassegrupper som danner det nye byborger- 
skapet. I sammenheng med denne nye byutviklinga skapes det nye organiserte 
fellesskap som bryter med den føydale hierarki-tanken. Noen av dem skal her 
nevnes. Det dannes fra ca. 1100 universiteter som sjølstyrte lærdomsfellesska- 
per på tvers av både statlige og klassemessige grenser.11 Menn fra hele 
Europa, tilhørende det kirkelige og verdslige toppsjiktet, strømmet til 
universiteter som Bologna og Paris. Fra 1200-tallet og helt inn i nyere tid 
sender også det fjerntliggende Norge mer eller mindre kontinuerlig studenter 
ut i Europa - disse lærde er fåtallige, men desto mer innflytelsesrike i 
hjemlandet.12 Universitetene og de intelektuelle kamper som foregår der er 
et viktig bidrag til den europeiske fellesskulturen - særlig i middelalderen, 
men også delvis intakt den dag i dag. For det andre de nye religiøse 
tiggerordener (fransiskanere, dominikanere). Disse er europeiske foreteelser 
som rekrutteres fra ulike klasser og som kanaliserer underklassekritikken av 
det kirkelige hierarkiet. Særlig forsøker de å demme opp for den virkelige fare 
nedenfra: de asketiske kjetterbevegelsene som erklærer åpen krig mot kirka 
og som i hundrevis av år er et uroelement i Europas undergrunn. (Inkvisisjo
nen dannes for å forfølge dem med bestialske metoder.) Kjetternes drøm om 
en asketisk kommunisme (med urkristendommens fellesskap som ideal) som 
gjør opprør mot overklassene makt og privilegier, drømmes ikke bare på nytt 
i reformasjonen, i den engelske og den franske revolusjon. Men også i den 
seinere sosialistiske arbeiderbevegelse og i våre dager - også utafor Europa - 
av f.eks. latinamerikanske revolusjonsteologer.

Føydalismen var noe fundamentalt annet enn det system Marx kalte den 
asiatiske produksjonsmåten eller det Max Weber kalte patrimonialisme, dvs. 
systemer preget av en absolutt og vilkårlig maktutøvelse der undersåttene ikke 
fikk mulighet til å stabilisere sin sosiale posisjon gjennom privateiendom og 
tilhørende kontraktsmessige relasjoner. Systemer av denne typen var rådende 
i de europeiske naboområdene i sør (den islamsk-arabiske verden) og i øst.13 
I Marx’perpektiv tok statsutviklinga i ytterpunktene av Europa, nemlig i 
Russland og Spania en spesiellt reaksjonær og despotisk vei, noe som hindret 
fremveksten av klasser og klassekamp. Statens dominans hindret egendyna- 
mikken på samfunnsplanet. I begge tilfeller knyttet Marx denne utviklinga til 
"asiatiske” innslag. Spanias stagnasjon (fra slutten av 1400-tallet) skyldtes at 
staten ødela de sosiale krefter som kunne ha lagt grunnlaget for "et enhetlig
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forvaltningssystem og en allmenn lovgivning" og istedet lot samfunnet synke 
tilbake i lokal tradisjonalisme så lenge statens absolutte makt ikke var truet. 
"Derfor”, bemerker Marx, "må man heller sammenligne Spanias absolutte 
monarki med asiatiske herredømmeformer enn med de andre absolutte 
monarkiene i Europa."14

I Sentral- og Vest-Europa var det nesten alltid - iallfall siden de anti- 
aristokratiske opprør i Nord-Italias byer fra 1000-tallet og utover - en eller 
annen sterk gruppe som ikke ville innordne seg og som forsvarte retten til 
opprør og frihet Europa var og er derfor stedet hvor politisk frihet, individu
elle rettigheter og den åpne klassekampen fikk utfolde seg, noe som utvilsom 
hadde betydning for at kapitalismen og industrialismen først så dagens lys seg 
i denne verdensdelen. Europa ble revolusjonenes og revolusjonsideenes 
kontinent. Og dagens Europa er fortsatt et senter for opprør, for nye sosiale 
bevegelser og ideologier. Særlig viktig er det å huske at Europa er den 
verdensdel hvor arbeiderbevegelsen i sine mangfoldige forgreininger står 
sterkest og er best sikret gjennom et system av politiske rettigheter. Av 
verdens tre store økonomiske tyngdepunkter - USA, Japan og Vesteuropa - er 
det velkjent at fagbevegelsen bare i det sistnevnte området virkelig har politisk 
tyngde.

Opprørs- og frihetstradisjonen, kampen for sosiale og politiske rettigheter, 
er det stadig nye underklassegrupperinger som bærer frem. Den verken bør 
eller kan la seg uniformere slik at den passer behovene til dem som ivrer for 
å gjøre Europa til en ny, "totalitær" kapitalisme a la Japan eller USA. Europa 
av i dag er på mange måter et sosialt og politisk eksperiment som slett ikke 
lar seg kontrollere, så mye byråkratene i Briissel enn måtte ønske det Saklig 
sett er det derfor grunnlag for å anta store problemer i den videre harmoniser- 
ingsprosessen innad i EF, også i det tilfellet at EF ikke blir utvidet. Sammen
bruddet i Østeuropa, masseinnvandringa fra sør og øst og ikke minst den 
kulturelle og politiske revolusjon som fortløpende pågår i Europas "gamle" 
folkemasse som resultat av et nytt forhold til arbeid, konsum og fritid i de 
siste tiåra, vil sørge for tilstrekkelig dynamikk og bevegelse nedenfra også i 
det kommende Europa. Det er ikke i dette sosiale og politiske eksperiment at 
farene ligger. Faren ligger mer i at Europas herskende eliter ikke har noen 
annen visjon enn et Europa hvor kapitalen og byråkratiet mest mulig 
uavhengig av demokratiske bindinger, kan skape et endimensjonalt samfunn 
i "sitt bilde". I forhold til det mangfoldige, pulserende, revolusjonære Europa 
som har vært og fortsatt er åpent for impulser nedenfra - vil et Europa 
modellert ut fra Roma-traktatens paragrafer bety tilstivning og uniformering.
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Europa og de andre

Den "europeiske identitet" er også blitt formet av Europas forhold til den 
ikke-europeiske verden. Faser hvor Europa har vært truet er blitt avløst av 
faser med europeisk ekspansjon. Europeemes sjølbilde har endret seg 
tilsvarende. Truslene har vært mange og truselbildene dramatiske - for ikke 
å si overdramatiske. Det kristne, halvasiatiske bysantinske rike; det seinere 
islamske Osmanerriket; den 800-årige islamske tilstedeværelsen i Spania; de 
skandinaviske vikingeherjingene; mongolinvasjonen på 1200-tallet; Russlands 
oppstigning til stormakt; bolsjevikrevolusjonen og Sovjetunionen frem til våre 
dager. Makter som gjennom tidene har satt uutslettelige spor i Europas 
bevissthet. I tider der trusselen har vært akutt og især i områder som har 
ligget utsatt til (Øst-Europa) har ideen om europeisk enhet blitt styrket. Hva 
som tilhørte og hva som ikke tilhørte "Europa" er også i høy grad blitt 
bestemt i og av slike konjunkturer.15 "Europa-bevisstheten" er trolig sterkere 
i de kristne republikkene Georgia og Armenia, som i dag ledes av politikere 
som oppfatter republikkene som den europeiske sivilisasjonens utposter mot 
sovjet-bolsjevikisk og islamsk barbari, enn i mer sentrale deler av Europa.

Det ekspansive Europa - og den europeiske sjølkritikk

Men som kjent er ikke Europas historie bare kjennetegnet av trussler utenfra. 
Europa og den sivilisasjon som her har dannet seg har ekspandert - og det 
over hele kloden. Dette har skapt bevisstheten om det suverene Europa med 
en sivilisatoriske misjon (gjennom religion, politiske institusjoner, teknikk og 
økonomi) overfor resten av verden. Men man skal også merke seg at kritiske 
røster nesten alltid har hevet seg innad i Europa, når den egoistiske utbyttinga 
av ikke-europeiske områder er blitt for hemningsløs. Opposisjonen mot 
Europas makthavere som nettopp er nevnt, har også vært en opposisjon mot 
europeisk imperialisme i dens ulike varianter. "Eurosentrismen" forbindes 
gjeme med det syn at visse grunnleggende trekk ved det europeiske samfunn, 
f.eks. en spesifikk form for rasjonalitet innafor økonomi og politikk, kan og 
bør ekspandere over hele kloden og at dette er et fremskritt. Men eurosen- 
trisme kan bety mange ting. Innebærer det at ideene om demokrati, sosial 
rettferdighet og menneskeretter skal virkeliggjøres utenfor Europa, så betyr 
dette kritikk av den europeiske imperialismen - hvilket nettopp har skjedd i 
det 20. århundre. En slik eurosentrisme er det mulig å slutte seg til. Derimot 
kan eurosentrisme også være en måte å legitimere økonomisk og politisk 
dominans på - ved f.eks. at fattige land i våre dager blir presset til å 
gjennomføre dereguleringer og andre økonomiske tiltak på europeiske og 
andre rike lands premisser.
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Det europeiske samfunn har forlengst ekspandert utover sine egne grenser og 
dermed tapt noe av sin distinkte karakter. Nord-Amerika og Australia ble 
åstedet for en total utryddelse av sine ikke-europeiske kulturer. Den 
amerikanske revolusjon reindyrket de mest radikale tendenser i Europa i et 
land som manglet føydale og absolutistiske maktstrukturer. Man kan forsåvidt 
si at den første vellykkede europeiske revolusjonen, skjedde i Amerika. Dette 
ga viktige impulser tilbake til Europa.

Europa ble til ’’Vesten" - samlebetegnelsen for industrialiserte land 
befolket av hvite europeere. USA overgikk Europa i å være Vestens førende 
makt. Det oppsto et ambivalent, men tross alt svært nært forhold mellom USA 
og de store vesteuropeiske maktene. Disse forhold forstyrret dannelsen av en 
europeisk identitet og ga det europeiske truselbildet en nye dimensjon. For så 
vidt kan man si at vår tilknytning til den vestlige kultur, kjennetegnet av 
kapitalisme, politisk demokrati og amerikansk-dominert konsumisme, har vært 
en sterkere identitetsskapende faktor enn vår geografiske tilknytning til 
Europa. Også dette forhold gir den europeiske identitet et visst fiktivt preg. 
Grunnen til at de politiske elitene likevel ivrer for å skape en europeisk 
identitet i dagens situasjon, ligger ikke minst i de motsetningene av politisk 
og økonomisk art som i de siste 20 åra er kommet til syne mellom Vest- 
Europa og USA.

En dynamisk nasjonal-statlig konkurranse

Endelig har det innbyrdes forholdet mellom de ulike'europeiske stater vært 
bestemmende for den europeiske identitet. Det har alltid vært en prekær 
balanse mellom nasjonale egeninteresser og europeisk samhold, gjeme mot en 
ytre fiende. Av og til har nasjonalismen utløst ødeleggende kriger. Men - som 
påpekt av Hans Ulrich Wehler i hans Deutsche Gesellschaftsgeschichte - det 
har også vært "et grunnmønster for den europeiske modernisering i den nyere 
tid" at statene inngikk i et dynamisk forhold til hverandre: de befant seg i en 
slags "handlingstvang" når det gjaldt å etterligne verandres (særlig økonom
iske) fremskritt. Helt siden avslutninga av 30-årskrigen (1648) var det i 
Tyskland blant embedsmenn og forretningsfolk en bevissthet om at det var 
nødvendig å svare på utfordringen fra det mer utviklede vesteuropeiske 
områder. Det gjaldt å overvinne den tyske "tilbakeliggenhet".16 Peter de.n 
Store, Stalin og Gorbatsjov var i Russland preget av den samme tankegangen. 
Dette trykket fra andre staters utvikling var i det kapitalistiske Europa til stede 
langt tidligere enn i andre verdensdeler.

I dagens Østeuropa er statene i ferd med å bryte sammen under forsøket 
på å "ta igjen" Vesteuropa når det gjelder konsumstandard og sosialsystemer. 
Én stat har alerede gått over i historia idet folket bokstavelig talt valgte å
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bytte en statsautoritet med en annen som de antok ville sikre deres levestand
ard bedre. Denne skjebnen til det tidligere DDR antyder også hvilken enorm 
og ukontrollerbar dynamikk som ligger i demokratiet, en instituisjon som de 
europeiske eneveldene ikke var plaget med for 300 år siden.

Samtidig som dagens EF fungerer som en bastion mot resten av verden 
bygd på indre solidaritet, ser det ikke ut til at EF virker i retning av å svekke 
den nasjonalstatlige konkurransementaliteten. Med utsiktene til det indre 
marked i 1992 er handlingstvangen for å ta igjen de sterkeste land mer 
dominerende enn noensinne. Den franske statsminister Edith Cresson erklærte 
ved sin tilstredelse i mai 1991 som sitt viktigste mål å komme på linje med 
Tyskland industriellt sett.17 For 300 år siden var slike tanker mer eller 
mindre spekulative luftslott i hodene på de europeiske elitene - i dag blir hele 
statsapparater omfunksjonert og folkemassene utsatt for ideologisk krigføring 
for å tåle "nasjonale krafttak" slik at den ønskede styrking av nasjonaløkono
mien (som borgerskapets og kreftenes frie spill alene ikke makter) kan finne 
sted. Motsetningene kan imidlertid bli så store at de blir et hinder for 
utviklinga av en felles europeisk bevissthet. Dersom desorganiseringa av 
Østeuropa fortsetter ned til de minste nasjonale og etniske skillelinjer, 
samtidig som en politisk union utvikles i Vest-Europa, vil vi få en slik 
situasjon.

EUROPATANKEN OG DENS HISTORISKE KONJUNKTURER

Dagens "postmoderne" Europa synes å ha brutt alle bånd til historia og ha 
mer enn nok med seg sjøl og sine egne dramatiske omveltninger. Den 
følgende gjennomgang kan ikke uten videre si oss hva slags Europa-ide som 
i dag er "riktig". Den skal kun vise noen viktige historiske faser som har 
virket bestemmede på Europa-tenkninga, uten at vi dermed i dag bør bli 
fanger av historia. Mindre enn noen sinne kan tradisjon gi svar på dagens 
problemer. Men bevisstgjøring om tradisjon og historie kan likevel utvilsomt 
stimulere til mer kritisk holdning til dagens Europa-politikk.

Kristenhetens Europa

Europa dukker opp som et politisk begrep ved inngangen til middelalderen. 
Men gjennom hele middelalderen er begrepets innhold flytende. Omkring 400 
betegner det de deler av det Vestromerske rike som lå i Europa. Karl den 
Stores Frankerrike ble i en periode kalt Europa, men denne geografiske 
avgrensningen satte seg ikke gjennom.18 Middelalderens intellektuelle regnet 
seg ikke primært for europeere, men som kristne. Den kulturelle enhet som
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bandt dem sammen, tross konfliktene statene imellom og imellom stat og 
kirke, var deres tilknytning til kristenheten. (En norsk illustrasjon: Sverres tale 
mot biskopene og Kongespeilet - to anti-kirkelige skrifter som holder seg helt 
innen kristen tradisjon, med utførlige bibel-henvisninger etc.) Etterhvert som 
de kristne områdene i Asia og Nordafrika kom under islamsk dominans, ble 
kristenheten noe som avgrenset seg til det europeiske kontinent Etterat 
samtlige områder av Europa i løpet av middelalderen ble kristnet, ble 
kristenheten mer eller mindre identisk med Europa. Først med osmanemes 
erobring av Konstantinopel i 1453 ble Europa et utbredt politisk slagord. Fra 
den romerske kirka gikk det ut appell om å forsvare Europa overfor ikke- 
kristne religioners fremstøt og om korstog for å befri Konstantinopel. Med 
dette fikk Europa en tydeligere politisk identitet. Implisitt i dette lå dermed 
også en legitimering av religionsforfølgelser overfor ikke-kristne i Europa, 
dvs. av muslimer og jøder. Den symbolfunksjon som Jerusalem og Det hellige 
land tidligere hadde hatt for de kristne, ble etterhvert overtatt av Europa. 
Europa-ideens første alvorlige fremtreden, faller iallfall sammen med en aktiv 
ekskludering av bestemte folkegrupper fra det europeiske fellesskap. For 
Spania og Europa er ikke bare 1492 året for Columbus Amerika-ferd. Det er 
også året for fordrivelsen av de siste muslimer fra det sørlige Spania 
(Granadas erobring som sluttsteinen på den ’’ytre” reconquista) og året for 
inkvisisjonens fordrivelsen av jødene fra det spanske kongerike (også kalt den 
"indre" reconquista og gjennomført under parolen om (det spanske) blodets 
"renhet"). Men på dette tidspunkt hadde den samme jødefordrivelse forlengst 
blitt gjennomført i konsoliderte vesteuropeiske stater som England (utvisning 
av alle jøder i 1290) og Frankrike (almen utvisning 1306). Fra Vest- og 
Sentral-Europa ble jødene fordrevet mot øst. Fra 1500-tallet til og med 
nazistenes Endlosung ble Polen og Litauen et tyngdepunkt for jødisk 
bosetting.19

I hvilken grad i det hele tatt Europas historie er fyllt av forfølgelser av og 
angst for "annerledes" menneskegrupper - kjettere, "urene" kvinner, religiøse 
og politiske avvikere, jøder, muslimer, fremmede av alle kategorier - kan vi 
i dag vanskelig tenke oss. Den vanlige kvinne og mann - holdt nede gjennom 
åndelig og fysisk terrorisering - var naturligvis lett mottakelig for tanken om 
de "andre" som årsak til deres ulykke. På dette potensiale av angst, undertryk
king, usikkerhet på Europas grasrot, har konservative og autoritære politikere 
bygd videre i sine appeller om å gjennopprette orden og fordums storhet. På 
dette grunnlaget skulle den konservative og tilbakeskuende Adolf Hitler i det 
20. århundre forkynne sin visjon om et nytt, hellig arisk og indo-europeisk 
folkefellesskap uten forstyrrende fremmedelementer. Knapt noen politiker er 
sterkere forankret i europeisk tradisjon, noe som bl.a. uttrykkes i Hitlers 
beundring for den romersk-katolske kirke som et makt- og organisasjonsappa
rat som behersket Europa i over 1000 år.
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Sekularisering. Det europeiske statssystemet

I den nyere tids historie løses sammenhengene mellom kristenhet og Europa- 
tanke gradvis opp. Det aggressive og imperialistiske såvel som det angstfyllte 
og defensive Europa-begrepet, knyttes nå mer til tanken om Europa som 
sivilisasjonens sentrum.20 Splittelsen i kristenheten og religionskrigene på 15- 
og 1600-tallet, gjør det vanskelig å legitimere politikken med religiøse 
argumenter. Politikken sekulariserers og utskilles som en egen sfære. 
Politikken har sin egen logikk som ikke tar hensyn til religiøse skillelinjer. 
Når staten ikke må hvile på et kristent grunnlag, blir det følgelig mulig å 
tenke seg en fornuftig stat befolket av ikke-kristne.21 Det blir mulig å tenke 
seg politiske allianser såvel med fremmede konfesjoner innafor kristenheten 
som med muslimene. Osmanerrikets ekspansjon når sitt høydepunkt med den 
mislykkede beleiringa av Wien i 1683 og går deretter inn i en langvarig 
nedgangsperiode som "Europas syke mann". Trusselen fra ikke-europeiske 
makter avtar parallellt med den europeiske ekspansjon og kolonialisme. Den 
europeiske sjølbevissthet og sivilisajsonsiver øker.

Det europeiske statssystemet som oppstår etter Westfalerfreden i 1648, 
hviler på rent politiske premisser. Det gjelder å sikre maktbalansen. En 
sekulær europa-bevissthet er klart til stede blant elitene i Vest- og Mellom- 
Europa, men det er likevel tida for oppbygginga av sterke nasjonalstater og 
ikke for europeisk enhet. Det er i denne perioden bevisstheten om et varig 
europeisk forsprang når det gjelder teknikk og samfunnssystem begynner å 
sette seg gjennom. Kirka som i middelalderen var en samlende organisasjon 
av internasjonal type, mister etter reformasjonen denne funksjonen.

Det har alltid vært to måter man kan tenke seg at europeisk enhet kunne 
oppnåes på. Enten ved at en sterk europeisk makt i kraft av sitt hegemoni, 
setter gjennom denne enheten. Eller ved at statene på likeverdig basis oppnår 
denne enheten. Det siste hører med til unntakene. Gjennom tidene er det i 
grunnen bare to makter som har aspirert til å forene Europa under sitt 
hegemoni, Tyskland og Frankrike. De andre store maktene, Spania, Russland 
og England har ligget for perifert til. I perioden fra 1648 til Napoleons 
nederlag i 1815, var det Frankrike som var hegemoni-makten og som ble sett 
på som truselen av de andre. I vårt århundre har Tyskland gjennom to 
verdenskriger forsøkt å samle Europa under sin ledelse, liksom de tysk- 
romerske keiserne i middelalderen fra tid til annen alene ville stå i spissen for 
kristenheten. Verken Frankrikes eller Tysklands fremstøt har noensinne vunnet 
frem.
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Opplysningstida. Den europeiske skyldbevisstheten

I de relativt trygge og konsoliderte statene England og Frankrike oppsto den 
intelektuelle bevegelse på 16- og 1700-tallet som vi forbinder med opplys- 
ningsbegrepet. I Frankrike er de sosiale bærerne av opplysningstendensen 
provinsadelen som er tilsidesatt av den fremvoksende absolutistiske staten. I 
dette landet oppstår derfor på 1700-tallet for første gang en virkelig sterk 
samfunnskritikk blant de intelektuelle elitene, en samfunnskritikk og en 
tenkemåte som fortsatt er en av bærebjelkene for venstreradikal politisk 
tenkning. Den europeiske sivilisasjon blir av den fremvoksende samfunns
vitenskapen forsøkt sett på med objektive øyne. Nå slår det kritiske og 
almenmenneskelige perpektiv gjennom: "Jeg er verdensborger. Jeg står verken 
i tjeneste hos keiseren eller kongen av Frankrike, men utelukkende i 
sannhetens tjeneste", heter det stolt hos Pierre Bayle.22 Dette fikk konsekven
ser også i forhold til den rådende europeiske sjølbevissthet.

Europas overlegenhet ble relativert. Nå gjaldt det å forklare historisk 
hvorfor den europeiske sivilisasjonen hadde blitt den sterke. Dersom man da 
mente det. Sivilisasjonskritikken og kritikken av absolutismen, uttrykte seg 
nemlig også gjennom en ny oppvurdering av fremmede kulturer. Det kinesiske 
samfunn ble beundret av toneangivende tenkere som Leibniz og Voltaire. (På 
1800-tallet snudde dette. For Marx og Mill betyr Kina reaksjonær stagnasjon.) 
Montesquieu (d. 1755) skrev sine "Persiske brev" der den fiktive besøkende 
fra orienten gjør seg sine meget kritiske observasjoner av moral, konvensjoner 
og religion i Europa. Rousseau hevder at sivilisasjonen ikke har gjort oss 
bedre moralsk sett "Naturfolkene" oppdages og blir sett på snarere som 
uskyldige offer for Europas ekspansjon (beretninger om kjønnsykdommenes 
heijinger på Selskapsøyene - eksportert dit av europeerene) enn som en 
barbarisk trusel. Tesen om den "naturlige religion" som de faktiske religionene 
bare er avarter av, setter kristendommen verdimessig på lik linje med islam 
og andre religioner.

Disse tendensene slår sterkest ut i Frankrike, men begrenses ikke til dette 
land. Alt i 1550 foregår det i Spania en debatt mellom teologene i kongens 
nærvær der det syn hevdes av at indianerne er likeverdige med Europas 
mennesker og at de bare kan omvendes til kristendommen og underlegge seg 
den spanske krone dersom dette skjer frivillig. Den som hevdet dette, teologen 
Bartolomé de Las Casas (1474-1566), offentliggjør sine skrifter i sin samtids 
Spania.23 Konfrontasjonen med ikke-europeiske kulturer skaper fra første 
øyeblikk av problemer for den europeiske sjølbevisstheten.

Hva den kritiske opplysningstida bringer med seg er en ny europeisk 
skyldbevissthet En sjølkritisk holdning til hva Europa står for og hva denne 
sivilisasjonen gjør med de ikke-europeiske folk. Dette er blitt en vedvarende 
tendens i europeisk intelektuellt liv frem til våre dager. Den franske
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etnografen Claude Lévi-Strauss går så langt som å si at utforskninga av 
fremmede kulturer er motivert av denne skyldbevisstheten: "Om vesterlandene 
har frembragt etnografer, så skyldes det et tungt, trykkende samvittighetsnag 
som har tvunget dem til å stille sitt eget bilde opp mot bildet av samfunn som 
er anderledes, i håpet om at disse skulle vise seg å ha de samme skyggesidene 
eller iallfall hjelpe oss til å forklare hvordan vårt samfunns lyter har kunnet 
oppstå midt iblant oss."24

Her har vi en sentral premiss i det europeiske venstres tohundreårige 
historie. Her finnes kimene til kritikken av imperialismen, den økonomiske 
utbyttinga, rasismen osv. Her finner vi dermed også viktige premisser for 
skepsisen mot nye europeiske stormaktsdrømmer.

Den franske revolusjon. Nasjonale og sosiale massebevegelser

Opplysningstida ble virkeliggjort av en intelektuell elite som var sosialt sikret 
gjennom en adelsklasse som ønsket seg tilbake til før-absolutistiske forhold. 
Helt frem til den franske revolusjon ble Europa-tanken kun tenkt av de 
europeiske intelektuelle. Dette endret seg med denne revolusjonen. Den var 
i seg sjøl et forsøk på å skape europeisk enhet under fransk hegemoni. 
Revolusjonskrigene på 1790-tallet og seinere Napoleons kriger var derfor dypt 
nasjonalistiske i sitt innhold. Og ikke minst viktig: de fremprovoserte 
nasjonalisme-bevegelser i andre land, særlig i Tyskland, som skulle bekjempe 
de franske hegmoni-bestrebelsene. I denne tida faller også den første 
omfattende "solidaritetsbevegelse" i den europeiske offentlighet, nemlig med 
grekernes uavhengighetskamp mot tyrkerne i 1820-åra.
Etterat Napoleon var slått i 1815, ble jacobinisme og bonapartisme skjellsord 
i de europeiske overklassene. Wiener-kongressen forsøkte igjen å tenke 
europeisk og å gjennopprette den gamle europeiske balanse. Ideene om 
kristenhetens Europa dukket på nytt, Europatanken hadde igjen konjunktur. 
Romantikken stimulerte beundringa av den europeiske fortida. Novalis 
innleder den moderne middelalder-nostalgi med sin "Die Christenheit oder 
Europa" i 1799.

Men denne restaurative Europa-tenkningen vant på sikt ikke frem. 
Nasjonalismens og den sosiale revolusjonens spøkelse gikk sin gang over 
kontinentet. Massene var kommet i bevegelse, lavinen rullet videre. Nasjona
listisk begeistring i massene var noe fremmedartet og farlig for elitene som 
tradisjonellt alltid hadde vært sterkt preget av en internasjonal, felleseuropeisk 
kultur. Det var denne konflikten i elitenes sjøloppfatning mellom en 
"verdensborgerlig" og en nasjonalstatlig identitet som brøyt frem etter den 
franske revolusjon og som den tyske historikeren Friedrich Meinecke skildret 
i sin bok "Weltburgertum und Nationalstaat". Den samme Meinecke skrev i
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1946 ”Den tyske katastrofe” hvor han i nasjonalsosialismen så ikke bare et 
tysk, men et "vesterlandsk” problem. Det europeiske samfunn hadde frisatt to 
massebevegelser i det 19. århundre som representerte et kulturellt forfall. 
Nasjonalismen og sosialismen hadde som bevegelser brakt Europa med sin 
tradisjonelle elitære humanismen ut av balanse og endte opp på sitt mest 
ekstreme i Hitlers nasjonal-sosialisme, en massebevegelse som fikk sin kraft 
ved at den lyktes å smelte begge bevegelsene sammen til en. Meinecke 
påpeker riktig at det ikke var industriarbeiderne som var de primære 
støttespillerne for Hitlers bevegelse, men ulike middelklassesjikt25

Røttene til nasjonalsosialismen går iallfall bakover til det 19. århundre. 
Hva Meinecke imidlertid ikke klart påpeker er at et avgjørende vendepunkt 
skjedde i det øyeblikk de konservative og liberal-borgerlige elitene sjøl svingte 
over til en nasjonalistisk ideologi. Dette skjedde i de sentrale europeiske land 
på 1880- og 90-tallet. Vesentlig som reaksjon på demokratiets og arbeiderbe
vegelsens oppkomst begynte man nå i de herskende elitene å mobilisere på 
grunnlag av nasjonale, imperialistiske og rasistiske slagord. Elitene var 
dermed tvunget til å oppgi sin elitære, ikke-nasjonalistiske og "europeiske” 
kultur. De ble tvunget til å akseptere massemobilisering som et sentralt middel 
for å sikre sine maktposisjoner. Den grunnleggende årsaken var industraliser- 
inga og oppkomsten av en organisert arbeiderbevegelse som kjempet gjennom 
overgangen til et demokratisk massesamfunn.26 Det var nasjonalismen som 
virkelig viste seg å bli det effektivte instrument for de herskende klassenes 
maktsikring. Sosialismen var i så måte langt vanskeligere å instrumentalisere.

I perioden ca. 1870-1900 kan vi observere en endring av de ideologiske 
posisjoner i ekstrem nasjonalistisk og imperialistisk retning. Samholdet som 
hadde eksistert på grunnlag av en vag europeisk fellesideologi ble erstattet av 
imperialistisk og nasjonalistisk konkurranse. Denne situasjonen vedvarte mer 
eller mindre gjennom to verdenskriger og like frem til 1945, da den ganske 
raskt ble avløst av den kalde krigen mellom øst og vest. I denne perioden 
hadde derfor Europa-tanken lavkonjunktur.

Det ble nå arbeiderbevegelsen som ble bærer av de universalistiske og 
humanistiske tendensene som det europeiske samfunn hadde frembrakt i 
opplysningstida. Etterhvert som Europas borgerlige og aristokratiske eliter ble 
nasjonalistiske, understreket arbeiderbevegelsen sin intemasjonalistiske 
holdning. I kampen mot de nasjonalistiske og rasistiske fordommene led 
arbeiderbevegelsen og de opplyste delene av offentligheten mange nederlag, 
men som tendens kunne internasjonalismen aldri knuses. To verdenskriger ga 
de europeiske folkemassene en grundig leksjon i nødvendigheten av 
internasjonalt samarbeid.
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Nye Europa-begreper. Marx, Bismarck, Nietzsche

Disse endringene i løpet av det 19. århundre kan lett avleses i måten Marx 
omtaler Europa og det spesifikt europeiske på. Til tross for den politiske og 
sosiale undertrykkelse så er det Marx* oppfatning at de europeiske stater 
tilhører det han kaller "de siviliserte folks familie". Utenfor dette begrepet 
faller det Osmanske rike og fremfor alt det tsaristiske Russland. Sivilisasjon 
har med konstitusjonelle politiske ordninger å gjøre, men kjernen er likevel 
eksistensen av klasser som aktivt kjemper for politisk og sosial frigjøring. 
Derfor blir arbeiderklassen det primære sivilisatoriske element. Gang på gang 
anklager Marx Europas herkende klasser for å svikte Europa ved at de støtter 
seg til det "barbariske" Russland som kontrarevolusjonens siste skanse. I dette 
ligger også innebygd en anklage om at borgerskapet i Europa har sviktet sine 
progressive tradisjoner. Russlands dominans i Europa betyr den svarteste 
reaksjon. På dette grunnlag støttet Marx særlig ivrig den polske motstand mot 
russisk overherredømme. Truselen fra Russland ble for Marx dramatisk 
tilspisset til å gjelde Europas skjebne: "Enten vil det asiatiske barbari under 
moskovittenes ledelse bryte innover Europa som en lavine eller så må Europa 
gjenopprette Polen og beskytte seg mot Asia ved hjelp av en mur på 20 
millioner helter for slik å vinne tid for å fullende sin sosiale forvandling."27

Kanskje ville Marx ha uttalt seg mindre dramatisk var det ikke for at 
ordene falt på et møte til støtte for den polske oppstand (i 1863). Uansett er 
det klart at Marx tenker klassisk eurosentristisk. Kjernen i Marx argumenta
sjon er at industriarbeiderklassen i et moderne samfunn er et sivilisatorisk 
element, mens underklassene i de førindustrielle samfunn med "despotiske" 
regjeringsformer er ut av stand til å utvikle en klassekamp som har sivilisator
iske effekter. Han snakker om "Konstantinopels mobb" som ved ethvert nytt 
kupp må vinnes "gjennom bestikkelse og smiskeri" og om "islams fanatisme" 
som hovedsaklig støtter seg på "den tyrkiske mobben i noen større byer".28 
Russlands folkemasser er "en masse av barbarer".29 For Marx er det slik at 
den sosiale revolusjon har visse sivilisatoriske forutsetninger av økonomisk, 
politisk og kulturell art som bare finnes i Europa og det europeiserte 
Nordamerika. Følgelig blir utfordringen fra ikke-europeiske områder, sjøl i det 
tilfelle at det dreier seg om underklassebevegelser problematisk å forene med 
den europeiske arbeiderbevegelse. At dette også er problematisk, må vi vel 
kunne si på bakgrunn av vårt århundres erfaringer. (Et hovedproblem i den 
tredje verden er at mange revolusjonære massebevegelser har utviklet seg til 
diktatoriske regimer etter at den politiske makta er sikret. De revolusjonære 
og radikale bevegelsene i den tredje verden befinner seg i dag i en åpenbar 
krise. Utviklinga går i retning av en klar tilnærming til den tenkemåten og de 
kampformer som den europeiske arbeiderbevegelsen representerer.)
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En sammenligning mellom disse oppfatningene hos Marx med den samtidige 
Bismarck gjør det klart at det i det 19. århundre skjer en polarisering også når 
det gjelder oppfatningen av Europa. I 1863 bemerker den nyutnevnte 
prøyssiske statsminister at de europeiske regjeringene befinner seg i en truet 
posisjon. Han krever derfor en europeisk solidaritet på reaksjonært grunnlag: 
"Den truende situasjonen for de europeiske kabinettene, hvilket ikke bare er 
resultat av den gjensidige spenningen mellom kabinettene, men enda mer er 
betinget av solidariteten mellom alle revolusjonære elementer i Europa, må 
etter min mening utgjøre en oppfordring til alle konservative elementer om 
også på sin side å slutte seg nærmere sammen. For på denne måten å befeste 
den europeiske rettstilstand i sin helhet og om nødvendig å forsvare den."30 
For Bismarck befinner Europa seg i en borgerkrigstilstand. Det er ikke noen 
trussel utenfra, men den indre trussel nedenfra som er hovedsaken.

En tredje posisjon fra det 19. århundre må nevnes. Nietzsche (1844-1900) 
reagerte på det nye massesamfunnet med en forakt som rettet seg både mot 
høyre og venstre. Det er den gammel-europeiske elitære kultur han vil 
forsvare mot sin egen tids "nasjonalitetsgalskap". Han vender seg mot 
demokratiseringa og den kortsynte populismen som bemektiger seg politikken. 
Men han mener også - skarpsindig - at "den sykelige fremmedheten som 
nasjonalitetsgalskapen skaper mellom Europas folk" og "det korte blikks 
politikere" tåkelegger det forhold at Europa kulturellt og samfunnsmessig går 
imot en tilstand der folk og raser blandes og filtres inn i verandre - mot en 
tilstand der "Europa vil bli ett".31 Denne beundreren av Voltaire og fransk 
kultur var verken rasist eller germanoman, men en "uforbederlig europeer og 
anti-antisemitt" - så mye enn nazistene seinere tolket han i motsatt retning. 
"Om jeg skulle være en dårlig tysker - iallfall er jeg en meget god europeer 
Men Nietzsches europeiske visjon gjelder kulturen, ikke politikken. "Alle store 
tider for kulturen var politiske nedgangstider: hva som er stort kulturellt sett 
var upolitisk, ja anti-politisk."32

Nye trusler - ny angst

Imperialismen og nasjonalismen ved århundreskiftet førte Europa inn i det 20. 
århundres katastrofer. I løpet av de siste hundre år har Europa sluttet å være 
verdens selvfølgelige sentrum. I løpet av siste halvdel av det 19. århundre 
vokser det frem utfordringer som utvilsomt er bestemmende for Europas krise 
i det 20. århundre. Etter den amerikanske borgerkrigen blir USA en 
økonomisk og etterhvert også politisk stormakt. I Russland vokser det frem 
en slavofil nasjonalisme som betoner avstanden til Europa. Og i de koloniale 
og halvkoloniale områdene begynner underdanigheten og servilitetetn i forhold 
til de europeiske herrene å bli avløst av nasjonalistiske bevegelser og tom.
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direkte væpnet motstand. Da en islamsk opprørsbevegelse slår en britisk 
styrke i Sudan i 1885 utløser det hysteriske reaksjoner i Storbritannia. 
Høydepunktet av europeisk imperialistisk triumf faller sammen med en 
begynnende bevissthet om den samme imperialismens krise. Og endelig den 
indre utfordringen i Europa: arbeiderbevegelsens og fagforeningenes oppkomst 
samt den almene stemmeretten, skaper en helt ny politisk situasjon.

Hadde det ikke vært for at USA slo inn på en isolasjonistisk linje og at 
Russland var svekket etter krigsnederlag og revolusjon, ville Europas svekkete 
stilling kommet enda tydeligere frem alt etter 1. verdenskrig. Seinest fra og 
2. verdenskrig blir imidlertid Europas internasjonale nedgang tydelig.

Europatenkninga blir i vårt århundre derfor preget av ny angst og nye 
trusselbilder. Europa er (ved siden av USA) det første kontinentet hvor 
massene frigjøres* fra sine tradisjonelle bindinger og sine tradisjonelle 
ideologier. Her dannes det moderne massesamfunnet som både karakteriseres 
av anonymitet og uniformering og individualisme. Her stilles for første gang 
i masseomfang kravet om individuell frigjøring og økt konsumstandard - krav 
som har hatt en enormt dynamiserende effekt på det europeiske samfunnet. 
Den prosess som vi i dag bivåner med så stor uro i den tredje verden og i 
Østeuropa, nemlig bruddet med familiære, nasjonale, etniske og religiøse 
bindinger og overgangen til en markedsorientert og individuell atferd - denne 
prossesen begynte i Europa for hundre år siden med masseindustrialisering og 
storbyekspansjon. De moderne nasjonalistiske og sosialistiske bevegelsene har 
bare delvis maktet å kompensere for det som er gått tapt i dette oppbruddet. 
Med kommunismens sammenbrudd i Europa er ikke historia slutt. Men dess 
større menneskemasser som blir trukket inn i markedsatferdens logikk blir 
visse former for historie i stigende grad umulige eller usannsynlige. Den 
modernisering som Europa satte i gang for flere hundre år siden smitter for 
alvor over på resten av verden. Angsten over å leve i en usikker verden blir 
Europas angst for de krefter som Europa sjøl har sluppet løs.

Hitler - europeeren

Neppe noen enkeltperson har manifestert angsten for Europas sivilisasjon så 
tydelig som Hitler. Forsøkene på å fremstille Hitler som syk og irrasjonell og 
som et fenomen som står utafor enhver europeisk tradisjon, er etterhvert 
gjendrevet av historikerne. Ikke bare i en tysk, men i høy grad innen en 
europeisk sammenheng hører nasjonalsosialismen hjemme. Og da nettopp i 
sammenheng med den europeiske krise som utvikla seg fra slutten av forrige 
århundre. Det fortjenestefulle ved Joachim Fests Hitlerbiografi er understrek- 
inga av at nasjonalsosialismen var en defensiv reaksjon mot truselen som det 
bestående samfunn og dets herskende klasser ikke maktet å forsvare seg imot.
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Fest sier: "Fremherskende blant de motiver han hadde til felles med en sterk 
strømning i tidsånden, var en uawiselig følelse av å være truet....Rednings- 
og ffelsesideen var for ham uløselig knyttet til Europas selvhevdelse...Hitlers 
fremgang kan da også uten vanskeligheter tolkes som et siste fortvilt forsøk 
på å bevare det gamle Europa i dets kjente storhet, på å forsvare sansen for 
stil, orden og autoritet mot demokratiets epoke med dens medbestemmelsesrett 
for massene, dens egalitære oppmuntring til det plebeiiske, emansipasjonen 
og forfallet av nasjonal og rasemessig identitet"33

Den indre fiende: demokratiet, den sosiale revolusjon, den individuelle 
frihet I det hele tatt det moderne sosiale og politiske eksperiment som Europa 
er i ferd med å bli. Den ytre fiende: menneskemassene utafor Europa, som 
formerer seg raskere enn europeerne, som banker på sivilisasjonens dør og 
truer med å flomme innover Europa. Er ikke dette også til syvende og sist 
dagens skrekkbilde? Som bestemmer tenkning og handling i en grad som 
Europas politikere helst ikke vil være bekjent av?

Hitler ser for seg århundrer med permanent krig mellom Europa og Asia: 
Vi legger "grunnlaget for et samlet, ordnet Europa, som ledet av oss, det 
germanske folk, kan makte skjebnekampene med et Asia som sikkert vil bryte 
frem igjen. Vi vet ikke når det kommer til å skje. Når så på den andre siden 
menneskemassen stiller opp med 1 til 1,5 milliarder, må det germanske folk 
med sine - håper jeg - 250 til 300 millioner sammen med de andre europeiske 
nasjoner i et samlet antall på 600 til 700 millioner og et oppmarsjområde frem 
til Ural eller om hundre år ut over Ural klare sin livskamp med Asia."34 
Rasekrigs-visjonen er i dag (nesten) borte. Men hvilken katastrofal virkning 
på den europeiske offentlighet har ikke fortsatt den paniske fokusering på 
menneskemasser, på økonomisk kraftutfoldelse, på den asiatiske gigant som 
et intetanende Europa snart blir et halvkolonialt vedheng til, på japanske varer 
som oversvømmer "våre" markeder? Og: finnes det motkrefter som kan minne 
om den positive, radikale europeiske tradisjon når beundringen for japansk 
arbeidsetikk, for asiatisk disiplinering og underdanighet, for autoritær 
ordensmentalitet (som Hitler så forsvinne i Europa) blir for naiv og nesegrus 
rundt omkring i Europas arbeidsgiverforeninger og konsernledelser? Europas 
kapitalistklasse og managersjikt frykter det som er det positive særkjennet ved 
Europa: det mangfoldige politiske, kulturelle og sosiale eksperimentet. De 
frykter en moderne dynamikk båret frem av for mye demokrati og individuell 
frihet. Dette truer deres profitt og deres maktposisjoner. Dagens nykonserva- 
tive Europa har ennå til gode fullt ut å erkjenne at demokrati og sosial og 
kulturell frigjøring er en produktiv ressurs og ikke en belastning, et "styrings
problem".

I motsetning til Nietzsche, er Hitler skrekkslagen overfor utsikten til økt 
blodsblanding i Europa og for det økte trykket fra ikke-europeiske menneske
masser. "Vi lider alle av det blandede, ødelagte blods sykdom."35 Og i likhet
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med sin filosofiske forsvarer Martin Heidegger, ser han Europa truet av de 
nye stormaktene Amerika og det bolsjevikiske Russland. "Dette Europa, 
ulykkelig forblindet og alltid beredt til å dolke seg sjøl i ryggen, befinner seg 
i dag i den store knipetangen mellom Russland på den ene og Amerika på den 
andre sida."(Heidegger 1935)36

Like viktig er det imidlertid å se på hva Hitler oppfatter som den indre 
fiende i Europa. Det er betegnede at samfunnsforfallet ifølge Hitler setter inn 
på slutten av det 19. århundre, nettopp i det øyeblikk da den organiserte 
arbeiderbevegelsen trer frem. Truselen er det moderne massesamfunnet. 
Problemet er at det ikke lenger lar seg gjøre å organisere og disiplinere de 
frisatte massene. Hitler er derfor ikke bare motstander av demokrati og 
arbeiderbevegelse, men overhodet av den kulturelle modernisering som foregår 
i det europeiske samfunn. "For 60 år siden", heter det i Mein Kampf skrevet 
1924, "ville en utstilling av såkalte dadaistiske "opplevelser" ganske enkelt 
være umulig." Det har skjedd ikke bare et politisk, men også et kulturellt 
sammenbrudd. Storbyene mistet sin karakter av makt- og kultursentra, 
monumentalarkitekturen med sin respektinngytende virkning druknet i 
industrialiseringa, byene ble "oppbevaringssteder" for menneskemasser, det 
offentlige liv ligner et "drivhus av seksuelle forestillinger og lyster".37 
Overalt i Hitlers tankeverden: angst for det modemes oppløsende virkning.

Det er til fortida - den europeiske fortida - Hitler søker. Hos grekene 
finner han den monumentalarkitektur som kan skape et hellig fellesskap og 
som inspirerer hans egne gigantplaner.(Jfr. Mein Kampf I, 290) Ikke i den 
germanske urtida ser han storhet, men i antikkens Grekenland. "Vårt land var 
et møkkaland (Sauland)...Spør man etter våre forfedre må vi alltid vise til 
grekerne."38 All kultur og alt samfunnsmessig fremskritt bygger på "hellensk 
ånd og germansk teknikk".(Mein Kampf 1,318) Merk: det er det tradisjonelle 
begrepet om europeisk kultur Hitler identifiserer seg med og som skal 
forsvares mot "bolsjevismens mobilisering av Asia." Europa-begrepet er altså 
kulturellt og politisk betinget: "Europa var engang begrenset til den sørligste 
delen av den greske halvøy. Deretter var Europa området for den italienske 
maktutfoldelse. Når Russland går under etter denne krigen, vil Europa strekke 
seg dit hvor de nordisk-germanske nybyggerkoloniene i øst slutter."39

Det er kanskje ikke så rart at store deler av de europeiske overklassene, 
opplært som de var i beundring av europeisk tradisjon og kultur og for den 
gammeleuropeiske sans for autoritære strukturer, møtte Hitlers bevegelse med 
sympati.
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Etter 1945

Sjølsagt går det et avgjørende skille i året 1945. Da inntrådte den store 
nøkternhet i Europa. De fascistiske og nasjonalistiske mytene som de 
europeiske elitene hadde propagandert og som massene hadde tilegnet seg, 
gikk i oppløsning. Erfaringene av krig og terror festnet seg dypt i den 
europeiske massebevisstheten (innklusive Sovjetunionen) og gjorde den type 
naiv krigsbegeistring som vi av og til kan observere i USA - som i vårt 
århundre har kjempet alle sine kriger på fremmed territorium - umulig. 
(Britenes begeistring under Falklandskrigen er her et unntak.)

Men tanken på Europa som det truede kontinent og drømmen om en 
Europeisk stormakt i økonomisk og politisk forstand, levde videre gjennom 
dannelsen av EF. Begrunnelsene for EF og dets forløpere var mange, bl.a. 
ønsket om å demme opp for tysk nasjonalisme. Ideologisk sett kunne derfor 
ikke EF få noen skarp profil og har det heller ikke i dag. Likevel var det en 
grunnleggende forutsetning at de politiske elitene i Vest-Europa følte seg truet 
fra øst og at USA på dette politiske grunnlaget ikke bare aksepterte, men 
aktivt understøttet integrasjonsprosessen. Truselen mot Europas "sivilisasjon" 
fra Sovjetunionen var en viktig begrunnelse for EF, men ble egentlig aldri 
omformet til noen militant Europa-ideologi.40 Talsmenn for en slik anti- 
sovjetisk og (i avspenningsperioder mellom supermaktene) også delvis anti
amerikansk Europa-tenkning var folk som Walter Hallstein og Frans Josef 
Strauss. Begge ønsket en egen felleseuropeisk atomstyrke.

Politikk var i etterkrigstidas Europa fortsatt noe som primært foregikk 
innafor nasjonalstatens rammer. Og EF og Europas sjølforståelse har i hele 
etterkrigstida vært sterkt avhengig av de internasjonale konjunkturene. På 50- 
tallet var samholdet i fellesskapet preget av den kalde krigen, på 60-, 70- og 
80-tallet var ikke utfordringa fra øst på samme måten noe som tvang frem økt 
integrasjon. Utviklinga mot en europeisk fellesskapsholdning stagnerte. I siste 
instans består fortsatt kjerneproblemet i hvorvidt nasjonal suverenitet skal 
overføres til en ny europeisk stat.

POLITIKK OG KULTUR I DAGENS EUROPA

Det Europeiske Fellesskap (EF) er aldri blitt understøttet av noen ideologisk 
massebevegelse, men tvert imot i de enkelte EF-land blitt sett på som noe 
fjernt og uvirkelig: byråkratenes og politikerenes "kaotiske papirmølle" i 
Brussel. De vesentligste politiske kampene foregår fortsatt innafor de enkelte 
EF-lands politiske systemer. Eksempelvis er den politiske offentligheten i 
Tyskland primært opptatt av indretyske forhold - dernest av forholdene i 
Sovjetunionen/Østeuropa i like så stor grad som av EF/Vesteuropa. Det er
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også betegnende at politiske debatter og politiske og sosiale motsetninger går 
langs omtrent de samme skillelinjene og omkring de samme spørsmål i og 
utafor EF. Dette tyder heller ikke på at det er blitt utviklet noen spesifikk 
politisk kultur i EF. Dette betyr sjølsagt ikke at det ikke er sterke krefter som 
står bak EF-prosjekteL Men disse befinner seg primært på det statlig- 
administrative plan, i tillegg til at kapitalen eller rettere de store selskapene, 
ønsker fri konkurranse og adgang til nye markeder.

Ser vi på de grunnleggende politiske problemer i vår tid, så fremstår EF 
i forbausende grad uten svar på disse problemene. I en viss forstand er EF en 
konservativ problemløsning i forhold til det komplekse, moderne Europa som 
er i ferd med å vokse det fullstendig over hodet. Hvilke svar har EF på 
sosiale problemer som økende arbeidsløshet og økende ulikhet i levestandard? 
Har EF bedre svar på den økologiske krisa eller på de truende innvandrings- 
problemene enn andre land har? Utmerker EF seg med å gå i spissen for 
nødvendige endringer av det internasjonale økonomiske system i de fattige 
lands favør? Det er ikke det at EF - på enkelte punkter - kan komme bedre 
ut enn visse andre land, f.eks. Japan og USA. Men i europeisk målestokk er 
det ikke noe kvalitativt nytt og fremtidsretta over EFs forhold til disse 
problemene. I norsk målestokk vil ikke EF-medlemsskap være noen hjelp til 
å løse problemene, men heller sjøl være et nytt problem.

Og hva med den enorme politiske utfordringen som ligger i de økende 
kravene om demokratisering og individuell frihet i dagens Europa? EF er i 
dag ikke en organisasjon som er tilstrekkelig basert på demokratisk legitimitet. 
EF som institusjon representerer et tilbakefall i forhold til de demokratiske 
systemer i de enkelte medlemsland og som i dag knapt greier å tilfredstille 
kravene om økt demokrati fra grasrota. Også på dette fundamentale punktet 
er EF mer et problem, enn løsninga på problemet. Man kan mot dette 
innvende at demokratiproblemet alltid vil være til stede i internasjonale 
organisasjoner og at utviklinga går i retning av økt innflytelse for overnasjo
nale organer uansett (et syn jeg vil slutte meg til). Det er da imidlertid viktig 
å skille mellom EF som tar sikte på å bli en politisk union, dvs. en ny 
statsdannelse og organisasjoner som FN og KSSE som er samarbeidsorganer 
for suverene stater.

De samme indre konfliktene av sosial og politisk natur som vanligvis 
finnes i kapitalistiske samfunn, er altså i fullt monn til stede også innad i EF. 
Dette også til tross for sosialismens totale diskreditering i dagens Øst-Europa. 
Europa - både dens vestlige og østlige del - vil på noe sikt bli konfrontert 
med problemstillinger som mer og mer ligner verandre: skal det utvikle seg 
en repressiv kapitalisme som begrenser demokratiet og stabiliserer et regime 
med store sosiale ulikheter? Eller skal utviklinga gå den andre veien - i 
retning av å gi etter for kravet om demokrati og sosial utjevning nedenfra og 
dermed begrense kapitalens herredømme? Denne klassiske problemstillinga
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vil ikke forsvinne sjøl om sosialismen som ideologi er sterkt svekket 
Substansen i konflikten vil være den samme sjøl om konflikten utkjempes 
under ulike og konfuse ideologiske merkelapper. Og det er i denne sammen
heng at vi sier at EF ikke har noe nytt å bidra med, men representerer et 
tradisjonellt kapitalist-vennlig standpunkt.

"Høyre" og "venstre" i etterkrigstida

Vi kan konstatere at det i etterkrigstidas Europa ikke har vokst frem politiske 
bevegelser som effektivt har kunnet være basis for EF eller en spesifikk 
"europeeisk” ideologi. Fascismen og nasjonalismen før 1945 diskrediterte 
nasjonale og Europa-imperialistiske bevegelser på den politiske høyresida i 
etterkrigstida. På venstresida var situasjonen en annen. Sovjetunionens seier 
og velferdsstatens utbygging i Vest-Europa ga grobunn for sterke sosialdemo
kratiske og kommunistiske strømningen Sosialismen som visjon sto ennå 
relativt sterkt inntil slutten av 60-tallet, før den økonomiske stagnasjon satte 
inn for alvor i Øst-Europa og før invasjonen i Tjekkoslovakia (1968). På 70- 
og i økende tempo på 80-tallet og frem til i dag, fulgte en periode med 
ideologisk krise og forvirring på venstresida i Europa. De sosialistiske 
målsettingene og den tradisjonelle arbeiderklassen kom i bakgrunnen. Men 
bevegelsen forsvant dermed ikke som sådan. Den fortsatte på en mer diffus 
måte med en humanistisk ideologi som ledetråd. Vekten lå nå på solidaritet 
internasjonalt og nasjonalt, fred og avspenning, kvinnefrigjøring, en ny type 
estetisk og kunstnerisk artikulasjon, vern om miljøet og sosial trygghet innafor 
rammene av det bestående politiske systemet. Nye sosiale bevegelser og nye 
yrkesgrupper gjorde seg gjeldende. Et nokså uoversiktlig politisk og kulturellt 
mangfold oppsto i Europa etterhvert som hverdagslivet til de ulike sosialgrup- 
pene ble modernisert. Dette nye kom ikke minst til uttrykk i kampen om hva 
offentlig sektor skal være (undervisning, massemedia, helse- og sosial - også 
militærvesenet som vil komme under økende debatt). På denne nye europeiske 
venstresida føres den radikale europeiske tradisjon i dag videre som en 
sammensmeltning av sosialradikale underklassebevegelser og den intelektuelle 
opplyningstradisjonen. Den er i dag et faktum som man ikke kommer utenom 
i Vest-Europa og vil i økende grad gjøre seg merkbar i Øst-Europa dersom 
en økonomisk og sosial modernisering lykkes.

EF slik det oppsto på 50-tallet var tilpasset kapitalens økonomiske behov. 
Et prosjekt som tok sikte på å omforme Europa i retning av økt demokrati og 
sosial trygghet og likhet var ikke noe overordnet mål for EF - sosialpolitikken 
var f.eks. i vesentlig grad overlatt til den enkelte medlemsstat. EF ble utviklet 
innafor de politiske og økonomisk-byråkratiske apparatene - fjernt fra hva 
som gikk for seg av sosial og politisk bevegelse på det europeiske grunnpla-
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net. På høyresida kunne en politisk identitet bare oppstå innafor den enkelte 
nasjonalstatens premisser eller innafor enkelte etniske grupper. Disse var i sin 
tendens tradisjonalistiske og konservative og appellerte til de deler av Europas 
befolkning som i minst grad var trukket inn i moderniseringsprosessen. (Jfr. 
religionens og nasjonalismens politiske betydning i dagens kriserammede Øst- 
Europa.) Et godt eksempel på et tradisjonalistisk høyreparti er Den kristelig- 
sosiale union (Christlich-Soziale Union) som står meget sterkt i landdistriktene 
i Bayern, men hvis ledelse samtidig står for en EF-vennlig politikk som truer 
de bayerske bøndenes eksistens. Disse indre motsetningene - som bla. slår ut 
hver gang EFs jordbrukspolitikk settes på dagsordenen - kunne bare dekkes 
over gjennom en udemokratisk og demagogisk førerstil, mest markant 
gjennom nå avdøde Frans Josef Strauss’ mangeårige regime.41 Høyresida 
kunne alt i alt ikke utgjøre en massebasis for en ovemasjonal politikk. Her 
fantes det ikke noe egentlig sosialt og idémessig grunnlag for en europeisk 
felleskultur.

For den europeiske venstresida derimot har nasjonalismen aldri spilt noen 
avgjørende rolle. Dens prosjekt kan ikke reduseres til å forsvare partikulære 
interesser, heller ikke nasjonale eller etniske. Men venstresidas internasjonal
isme er på den andre sida heller ikke spesiellt europeisk orientert - iallfall 
ikke innstilt på å forsvare Europa som en partikulær interesse. Dermed kom 
den i konflikt med de stormakts-visjoner som alltid har ligget som en diffus 
aura omkring EF-prosjektet Den ensidige fokusering på økonomisk og 
politisk styrke og den tilsvarende manglende interessen for demokrati og 
sosial rettferdighet innad i Europa, gjorde at venstresidas holdning til EF ble 
enten distansert eller skeptisk.
Venstresidas og tildels sosialdemokratiets politiske identitet harmonerer dårlig 
med det EF hittil har stått for. Det kan sjølsagt ikke utelukkes at EF med tida 
kan komme under press fra grunnplanet og en styrket venstreside. Det kan 
ikke helt utelukkes at sosiale og demokratiske komponenter vil få større vekt. 
Dette er imidlertid hypotetisk og i strid med dagens hovedtendenser.

Politisk kultur og demokratisk legitimitet

EF er i dag ingen stat og ingen sjølstendig og enhetlig ideologisk bevegelse. 
Altså ikke på linje med stater som USA eller Kina som er fullt ut frittstående 
politiske "prosjekter”. Et grunnleggende problem for EF er at det ikke finnes 
noen europeisk politisk kultur på grunnplanet som understøtter EF og gir 
handlekraft og fullverdig legitimitet. Tvert imot viser mange tendenser i de 
seinere år i motsatt retning. Tysklands samling, det klart viktigste spørsmålet 
for det største EF-landet etter krigen, skapte økt strid innad i EF. Av Vest- 
Tysklands allierte ble samlingen motarbeidet så lenge det var politisk mulig
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å motarbeide den av EF-landene Frankrike og Storbritannia. Mens USA 
konsekvent støttet tysk samling. Likeledes skaper oppløsningsprosessen i Øst- 
Europa strid innad i EF.

På det politiske topplan eksisterer det et "avideologisert" EF hvor det 
minste felles multiplum mellom sosialdemokrati og høyrekreftene har blitt 
rådende. Og det disse har kunnet enes om, har stort sett vært økonomisk vekst 
gjennom internasjonalisering av de europeiske økonomiene. Kapitalen har fått 
frihet - de sosiale, politiske og kulturelle sidene ved europeisk politikk har 
forblitt på prosjektstadiet.

Etter sammenbruddene i Øst-Europa må EFs og Europas situasjon 
bestemmes på nytt. Veien mot en enhetlig Europa-bevissthet blir ikke lettere 
med et fragmentert Øst-Europa. Skal EF fortsette sin integrasjon, sikre sine 
økonomiske interesser og la Øst-Europa seile sin egen sjø i en tilstand av økt 
sosial og nasjonal oppløsning? Eller skal EF bli "ansvarlig" for Europa og 
dermed betale for å sikre en minimum av stabilitet i sitt umiddelbare 
naboskap? Skal EF bli en militær og politisk ordensmakt, eller er det FN eller 
KSSE som bør bygges ut i den retning?

Dette er ikke spørsmål som det i dag (1991) er mulig å gi særlig sikre 
svar på. Det er imidlertid klart at verden nå er blitt så sammenvevd, og 
transporten ikke bare av varer, men også av mennesker, kunnskap og kultur 
så intens, at EF og de andre rike land ikke blindt kan forfølge sine særinteres
ser uten samtidig å undergrave sin egen stilling. Det kan vanskelig skapes økt 
vekst og levestandard i Vest-Europa, samtidig med økt fattigdom og kaos i 
Øst-Europa.

I de seinere åra er mange politiske grunnoppfatninger definitivt blitt 
begravd. Det har vist seg at det er umulig å forstå den internasjonale utvikling 
som en internasjonale "klassekamp" og forlengst (alt kort tid etter bolsjevik- 
revolusjonen i 1917) er det bekreftet at utenrikspolitikk ikke kan utformes ut 
fra denne konsepsjonen. Men en annen myte er også begravd, men mer i det 
stille. Nemlig myten om at den frie konkurransen i markedene og mellom 
stater (og blokker av stater) i seg sjøl vil skape en stabil verden hvor 
grunnleggende fattigdomsproblemer er løst. 70- og 80-tallet viste en dramatisk 
økning i levestandardsforskjell mellom OECD-landene på den ene sida og 
Øst-Europa og tredje verden-land på den andre. Liberalismens konsepsjon har 
ikke seiret. Derimot brer det seg en ideologisk rådvillhet. De store visjonene 
har ikke lenger noen politisk betydning, men avløses av en tendens i retning 
konsensus om å løse de mest akutte ordensproblemene som økonomiske og 
politiske kriser skaper.42 Denne nye formen for pragmatisme i den postmod
erne tidsalder, er ikke først og fremst uttrykk for et fremskritt, men heller at 
ingen lenger tror på de gamle, ideologisk bestemte løsningene. Som svar på 
den bestående kapitalismens kriser våger de færreste lenger ganske enkelt å 
si: "sosialismen".
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Verdenskultur - nasjonal kultur43

Vi kan i dag snakke om en "verdenskultur” eller global kultur som i økende 
grad utfordrer de nasjonale kulturene. Gjennom massekommunikasjon og 
særlig massemedia slår denne kulturen inn over ikke bare de rike land, men 
ikke minst i de tilbakeliggende. Denne verdenskulturen er primært en 
trivialkultur. Gjennom kriminalserier, såpeoperaer, musikk, dongeryklær, i det 
hele tatt hverdagskonsum og stil, formidles et ideal om en konsumstandard 
som i de tilbakeliggende land ikke kan oppnåes av massene. Samtidig sørger 
verdenskulturen for informasjon om konsumnivået i de rike industrilandene. 
Dette skaper en økende legitimitetskrise innen de nasjonale politiske 
systemene. Båndene mellom de nasjonale politiske elitene og massene går i 
oppløsning. De tradisjonelle ideologiske appellene og det hjemlige kultur- og 
verdimønstret, bryter i store deler av befolkninga (særlig de unge) mer eller 
mindre sammen. Slike erosjonsprosesser har i de seinere år skjedd i mange 
land, mest dramatisk i Kina og Øst-Europa. Man kan si at det har skjedd en 
grunnleggende verdiendring i store menneskemasser omkring i verden. En 
forflatning og vulgarisering av hverdagskulturen kan konstaterers, fordi 
oppmerksomheten mot rent materielle verdier er økt voldsomt.

Det nye er at massene, f.eks. i Øst-Europa, artikulerer kravene om økt 
livsstandard ved hjelp av verdenskulturens signaler av kulturell og estetisk art. 
Dette fører til en krise i de nasjonale elitekulturene, til og med også i Vest- 
Europa. (Jfr. bekymringen over fransk kultur i Frankrike, over norsk kultur 
i Norge vis a vis den omseggripende "amerikaniseringa", etc.) Men det er 
viktig også å se at denne såkalte vulgariseringa av kulturen har noe positivt 
ved seg. Verdenskulturen og dens signaler må inneholde et rett nok banalt, 
men dog genuint budskap om frihet og sjølstendighet som "treffer" forhåpnin
ger hos massene som de nasjonale politiske regimene ikke har greid å innfri. 
Det derpå følgende kravet om økt konsumstandard kan føre det positive med 
seg at de ulike politiske elitene må bruke større deler av nasjonalproduktet på 
massenes velferd og mindre på militærvesenet og andre upoduktive anvendel
ser.

Nettopp disse sammenhengene var viktig for Gorbatsjov og hans 
reformforsøk. Vi kan snakke om en tendens i retning av et verdenskulturellt 
hegemoni når det gjelder trivialkultur og hverdagslivsstil og dette fører til at 
de tradisjonelle ideologiske og politiske formidlingsmekanismene kommer i 
krise. Den "postmoderne" ideologiske krise, der ingen lenger tror på 
politikkens visjoner, henger intimt sammen med disse globale forandringene. 
Det er vanskelig å si hva dette betyr for Europas fremtidige sjøloppfatning, 
men vi må anta at den ideologiske og politiske oppløsningsprosessen vil 
fortsette med stor kraft også i fremtida. Samtidig vil massenes artikulasjon av
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krav om trygghet og konsum, sette klare rammer for hva som er mulig innafor 
de politiske systemene.

USA, Sovjetunionen, Europa

USA som en enhetlig politisk kultur bygger fortsatt sin identitet på en naiv, 
men åpenbart rotfestet tro på "the american way".44 En tro som strekker seg 
tvers gjennom ulike etniske grupper og med både religiøse og sjåvinistiske 
overtoner. På grunnlag av denne nasjonale identiteten kan verdens sterkeste 
militærapparat opprettholdes, kan kriger føres over hele kloden og USAs 
interesser effektivt forsvares uten at den politiske legitimitet settes på spill. På 
det andre ytterpunktet finner vi det forhenværende Sovjet. Her er det som 
måtte ha vært av en "sovjetisk" identitet over de ulike nasjonale og etniske 
grupper, fullstendig brutt sammen. Det fantes til slutt ingen konsensus og 
ingen ideologisk basis på samfunnets grunnplan for verken utenriks- eller 
innenrikspolitiske målsettinger. I ruinene etter Sovjetunionen hersker 
resignasjon og meningsløshet, nasjonal oppsplitting og snevre gruppeinteres
ser. Forbindelsen mellom stat og samfunn er ødelagt - legitimering av 
politikken gjennom en offentlig prosess på samfunnsplanet forekommer knapt, 
til tross for at nettopp dette var et kjernepunkt i Gorbatsjovs prosjekt. 
(Situasjonen i Kina er i prinsippet den samme: ingen sjølstendige sosiale 
krefter på samfunnsplanet gir styrke og legitimitet til det politiske systemet.) 
Europa befinner seg et sted mellom disse ytterpunktene. De nasjonale 
identitetene er fortsatt levende. Sikringen av den politiske legitimitet skjer ved 
at det oppnådde konsumnivå ikke er blitt drastisk redusert. Vest-Europas 
nasjonale identiteter er ikke "totalitære", de erkjenner og tolererer andre 
nasjonalismer. Forståelsen av nødvendigheten av internasjonalt samarbeid er 
langt større blant de europeiske folk enn i USA. Og det gjelder i like høy grad 
for et land som Norge som for EF-landene. Holdninga til internasjonale 
problemer i USA er: her bør Amerika ordne opp. I Europa finnes lite av dette 
- debattene og demonstrasjonene under Golfkrigen vitner om stor ambivalens 
om hva Europas rolle bør være. Snarere stiller man spørmålet om hva som er 
rett. Europa blir dermed kritisert for å være i strid med seg sjøl og "handlings
lammet".

Imidlertid er det verken ønskelig eller mulig å nå den grad av "totalitær" 
konsensus gjennom en ovemasjonal Europa-bevissthet, som tilsvarende 
hersker i USA. Like lite som et tilbakefall i snever nasjonalistisk tankegang 
vil føre noe godt med seg. Den type politisk kultur som er skapt og 
kontinuerlig skapes i Europa er i langt høyere grad bygd på åpenhet, kritikk 
og sjølbegrensningens nøkternhet. Dette vesentlige trekket ved Europa bør
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ikke betraktes som et problem men heller som en produktiv ressurs når de 
politiske og sosiale krisene som vil komme skal takles.

De intellektuelle og Europa

Kaster vi avslutningsvis et blikk på Europas kulturelle "scene" - jeg har her 
særlig områder som kunst og filosofi i tankene - står det ikke til å nekte at vår 
verdensdels skapende intelektuelle mildt sagt har vært lite Euro-entusiastiske. 
Fra Jean Paul Sartre som oppfattet "Europa" som et fascistisk begrep, via 
kritikken av Euro-sentrismen, logos-sentrismen, den europeiske vitenskapstra
disjon, den mer eller mindre gjennomtenkte dyrkinga av det fremmede, det 
eksotiske, det ikke-europeiske, videre til marxismens og den kritiske teoris 
samfunnskritikk og endelig til dagens "dekonstruksjon" og post-modemisme - 
noen mer total sivilisasjonskritikk kunne knapt tenkes. Det dreier seg om 
produkter som fortsatt gjør europeisk kultur til et brennpunkt for den øvrige 
verden. Dagens debatt mellom "modernister" og "postmodemister" er langt på 
vei en debatt om modemitetens "troverdighet" og dermed en debatt for og 
imot den radikale politiske og kulturelle tradisjon som Europa har utviklet. Er 
Europa (og Vesten) i stand til å korrigere seg sjøl ut fra denne tradisjonens 
premisser eller vil fremtidas politikk bygge på premisser som definitivt 
innvarsler noe nytt og fremmed?

Også denne paradoksale kulturelle situasjonen hører med til "Europa" i 
høyeste grad. Liksom motsigelser, mangfold, opprør, kritikk her har satt 
uutslettelige spor etter seg.

En mulig europeisk rolle for Norge

Ingen eier Europa-begrepet. Noe definisjonsmonopol eksisterer ikke. Opp i 
mot naive og/eller retoriske Europa-forestillinger som munner ut i det 
tanketomme "Norge kan ikke stå utenfor Europa" er det berettiget å gripe 
tilbake til det komplekse og sammensatte Europa og til den radikale 
europeiske identitet

Hvem vet: kanskje "Europas venner" er mindre i pakt med det egentlig 
europeiske enn "Europas fiender"? Det avhenger av hvordan vi forstår det 
"egentlig" europeiske. Skulle EF ta mål av seg til å bli en enda mer 
stereotypisk kapitalisme enn den alt eksisterende, så har Norge en europeisk 
misjon å oppfylle som ikke-medlem. Vi er ikke Polen, Ungarn eller Ukraina 
på desperat søken etter økonomisk understøttelse fra vest Norge kan heller 
ikke forvente noen videreutvikling av demokratiet gjennom EF-medlemsskap. 
For et østeuroepisk land uten konsoliderte demokratiske institusjoner stiller
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dette seg annerledes. Vårt land kunne ta mål av seg og er rikt nok til å bli et 
moderne sosialt og demokratisk eksperiment hinsides kapitalens logikk. Det 
er en følge av det norske sosialdemokratiets ideologiske sammenbrudd at man 
ikke ser eller ikke vil se dette, sjøl om det er vesentlige sosialdemokratiske 
idealer (velferdsstat og demokrati) det dreier seg om. Arbeiderpartiet beveger 
seg mot full kapitulasjon for det veletablerte, konservative Europa, for 
kreftenes frie spill og den sterkestes rett. Deres politiske funksjon blir 
desverre mer og mer å være tåkelegger av disse forholdene, sjøl om man 
fortsatt kan håpe på at partiets menige medlemmer vil makte å se gjennom 
tåka og bringe ledelsen til en smule besinnelse.

Norge kan bli et moderne demokratisk og sosialt eksperiment som går 
utover kapitalens snevre logikk. Ved å opprettholde en "desentrert" modell 
som alternativ til den allmenne uniformeringa, ville vi fortsatt snakke med en 
stemme som ble lagt merke til. Iallfall: det finnes en viktig europeisk tradisjon 
for å opprettholde mangfold, for åpne demokratiske kanaler ned til sosiale 
opposisjonsbevegelser, for en pluralitet av nasjoner og politiske ideologier. 
Dette er en tradisjon som er grunnet i europeiske realiteter. Å videreføre 
denne tradisjonen vil være et viktig europa-politisk bidrag.

(Avsluttet desember 1991)
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