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NASJONALISME OG INTERNASJONALISME*

I 1990 trodde mange at nasjonalismen på det nærmeste var utryddet, i det 
minste i vår del av verden. Mange snakket om en framtid for internasjonalt 
samarbeid, og FN så ut til å styrke sin rolle i verdenssamfunnet. I dag er del 
vel åpenbart for de fleste at dette var feilaktig. Begrepet «nasjonalisme» har 
dessuten blitt viktig i vår hjemlige EF-debatt. Den retoriske bruken bidrar til 
en begrepsforvirring som er stor fra før. Kan noen forklare hvorfor det er 
nasjonalisme når Lahnstein vil forsvare Stortingets suverenitet over norsk 
territorium, mens det ikke er nasjonalisme når Brudtland sier «Det er typisk 
norsk å være god»?

Den ideologiske nasjonalismen har to kilder:
Frankrike 1789: Folkesuvereniteten 
Tysklands samling: nasjonalromatikk

Norsk nasjonalisme er inspirert av begge, men mest den franske på den 
politiske siden fordi:

Konstitusjonen fra 1814 var direkte inspirert av fransk tenkning om 
folkesuvereniteten.
Kampen for parlamentarismen ble ført parallelt med kampen for nasjonal 
selvstendighet. Aktørene var de samme, på den ene siden den radikale 
venstrebevegelsen, som var en allianse av bønder og radikale intellektuelle 
i byene, og den svenske kongen og hans utpekte embedsmannsregjering.1

Hva er så «folkesuvereniteten?» Tanken om folkesuvereniteten var et opprør 
mot legitimeringen av makten i de dynastiske statene. Det eneveldige 
kongedømmet (som det franske og det Dansk-Norske) var kongedømmer «av 
Guds nåde»: Kongen hadde sin makt direkte fra Gud.2 Folkesuverenitets- 
tanken hevder det motsatte synet: at det finnes et folk av frie ansvarlige 
samfunnsborgere og at all politisk makt springer ut av dette folket.

Det «folket» folkesuverenitetstanken viser til, er det vi gjeme kaller en 
nasjon eller en etnisk gruppe: en gruppe mennesker med visse kulturelle 
fellestrekk (særlig språk). I land som allerede var etablerte som dynastiske 
stater (f.eks. Frankrike) og i de fleste tilfeller av såkalte «utskillingsnasjonal- 
isme» (at en mindre del av en flernasjonal stat bryter ut) som i Norges tilfelle, 
er det denne avgrensingen sjelden et problem. Grensene er gjeme «gitt» av
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historiske forhold og nedfelt i en bevissthet om skjebnefellesskap, felles kultur 
etc. (såkalt nasjonal identitet). Problemene var langt større i de tilfeller der 
nasjonalstater ble skapt gjennom å innlemme små dynastistater i større 
nasjonalstater (som i f.eks. Tyskland og Italia). I slike tilfeller ble nasjonsbyg- 
gingsprosessen langt vanskeligere og langt mer konfliktpreget. I mange 
tilfeller var det militær styrke som avgjorde. Det ideologiske arbeidet for å 
skape følelse av enhet og solidaritet ble desto vanskeligere. De mange 
svulstige og ofte skjønnmalende trekk i nasjonalromantikken er resultater av 
dette ideologiske strevet. Dette trekket finnes også i norsk nasjonalisme, men 
sjelden i form av aggressiv selvhevdelse.3

Nasjonalisme som integrerende og mobiliserende kraft

Det kan diskuteres hvor viktig framveksten av nasjonalstater var i moderniser
ingsprosessen, men de fleste vil nok være enig i at:

Nasjonalstaten bidro avgjørende til utviklingen av demokratiske styrefor
mer. Folkesuverenitetstanken er selve kjernen i rettferdiggjøring av den 
demokratiske styreformen. Uten en grunnleggende oppfatning av 
fellesskap vil ikke respekt for lover og politiske vedtak være mulig. 
Nasjonalstaten bidro til politisk integrasjon.4
Nasjonalstaten bidro til utvikling av nasjonale kulturinstitusjoner. Særlig 
viktig for utvikling av økonomi og teknikk var utvikling av utdannings- 
og forskningsinstitusjoner.
Striden for nasjonalstaten bidro til å dempe motsetninger mellom deler av 
et folk, f.eks. klassestrid. De felles mål kom i forgrunnen, gruppeinteres
sene i bakgrunnen. I Norge er gjenreisinga etter krigen et godt eksempel 
på hvordan felles nasjonale mål kan overskygge indre motsetninger.

Nasjonalisme som konfliktskaper

Nasjonalismens hovedproblem har ofte vært manglende samsvar mellom 
nasjon og territorium (d.v.s. stat). Det er bare et lite mindretall av verdens 
stater som befolkes av én etnisk gruppe. I nesten en tredjedel av verdens 
stater utgjør den største folkegruppen mindre enn halvparten av den totale 
befolkningen (jfr. tabell 1). Et uavkortet krav om etnisk «rene» stater vil med 
andre ord bety uro og konflikt i en betydelig del av verden. I Afrika har 
Organisasjonen for afrikansk enhet (OAU) forsvart de eksisterende statsgrens
ene til tross for at disse er trukket opp av de tidligere kolonimaktene uten
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andre hensyn en europeisk stormaktspolitikk. Alternativet kan være vedvaren
de borgerkrig i nesten alle afrikanske stater.

Tabell 1: Den største etniske gruppens andel av befolkningen innen verdens 
stater

Den største etniske gruppen utgjør Prosent av verdens stater

ca. 100% 9,2%
90-99 18,9
75-89 18,9
50-74 23,5
0-49 29,5

Tabell 2: Eksempler på situasjoner skapt av inkongruens mellom nasjon og 
stat

Antagonistisk
konflikt

Forhandlet
autonomi

Latent konflikt
eller harmoni?

Nasjonen er en 
del av en stat:

Irland fram til
1922

Grønland Gamle imperier. 
Sovjet inntil ca 
1990. Kina i dag

Små etniske
minoriteter innen 
en nasjonalstat:

Indere i Uganda 
under Amin-regi- 
met

Åland Flertallet av
verdens stater

Nasjon innenfor 
flere stater:

Kurdere i Tyrkia, 
Irak og Iran.
Tamiler

Samer i Nord-
Skandinavia

Tuareger.
Russere utenfor
Russland

Poenget er altså at nasjonalisme gjeme blir møtt med det vi kan kalle 
motnasjonalisme. Jo hardere «trykket» blir mot en etnisk gruppe, jo sterkere 
blir gjeme motnasjonalismen. Dette ser vi også i vår nærhet. Et lite kulturfel
lesskap som Island forsvarer seg innbitt mot språklig utvanning. Muslimske 
innvandrere i Europa er ivrigere moske-byggere enn sine foreldre. Ofte, men 
slett ikke alltid, ender slike nasjonale mobiliseringer og motmobiliseringer 
med åpen konflikt (jfr. tabell 2).

Det er verdt å merke seg at f.eks. kurderne og tamilene er ofre for 
Europeiske imperialisme. Særlig er tamilenes situasjon et grotesk eksempel. 
De britiske kolonistene brakte store grupper tamiler fra India til Sri Lanka og 
gjorde den tamilske minoriteten til sosial elite. Tamilene fikk bedre utdanning

176



og høyere stillinger under koloniveldet enn singaleseme. Britenes splitt og 
hersk teknikk er den historiske bakgrunnen for dagens blodige borgerkrig.

I disse tider er det også verdt å merke seg at det finnes eksempler på at 
flere nasjoner lever fredelig side om side innen en stat.

OVERNASJONALISME

Rasisme

Er ikke rasisme nasjonalisme ført videre til sitt logiske endepunkt? Mitt svar 
er nei. Rasismen er en ovemasjonal bevegelse. I rasistisk ideologi står rase 
mot rase på tvers av landegrenser. I nazistisk ideologi var den ariske rasen 
overordnet nasjonale grenser. Hitler ønsket et germansk imperium basert på 
den ariske rasen. Som kjent inkluderte Hitler nordmenn i den ariske rasen. For 
Hitler var den nasjonale motstanden i Norge både et praktisk og et ideologisk 
problem. Dagens nynazisme har på samme måte et ovemasjonalt preg. Det 
eksisterer i dag et nettverk av nynazistiske grupper på tvers av landegrenser 
i Europa og Nord-Amerika.

De såkalte «nasjonalistene» i Norge er snarere rasister enn nasjonalister. 
Riktignok beskriver de seg selv som forsvarere av norsk kultur og væremåte, 
men det er god grunn til å tro at de seiler under falsk flagg:

hvis det er forsvaret for norsk kultur som opptar dem, burde de snarere 
protestere mot amerikaniseringen av norsk massekultur enn innflytelsen 
fra en liten gruppe innvandrere. Satt på spissen kan en hevde at Levis 
Strauss alene påvirker norsk kultur mer enn alle innvandrerne til sammen, 
hvorfor deltar de såkalte norske nasjonalistene i svenske høyreekstremist- 
ers feiring av Carl den 12. som fait i krig mot Norge?

Dette betyr at det analytisk er riktig å skille mellom nasjonalisme og rasisme. 
Samtidig er det viktig å peke på to ting. For det første: det finnes nasjonalister 
som også er rasister. For det andre: både nasjonalisme og rasisme skaper et 
skille mellom «vi» og «dem». Behandlingen av en utgruppe kan være like 
umenneskelig enten denne gruppen er definert ut fra hudfarge, språk eller for 
den del seksuell legning, klassetilhørighet eller mentale handikap.

Universell individualisme

Tenkning om medfødte ukrenkelige menneskerettigheter er en form for 
universell individualisme. I denne tenkningen settes individets rettigheter over
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kollektivets (f.eks. nasjonens) rettigheter. I forskning om etnisk diskriminering 
framheves ofte individualisering som botemiddel. Tankegangen er at når en 
lærer å se Per Svensson som individ adskilt fra gruppen svensker, vil en slutte 
å diskriminere.

En slik universell individualisme er problematisk av flere grunner. For det 
første er denne individualismen typisk for den vestlige kulturkretsen. Det betyr 
ikke at den er moralsk uholdbar, men det betyr at den vil møte motstand 
utenfor denne kulturkretsen. Det andre grunnen til at den er problematisk, er 
at den overser at alle mennesker er knyttet til ulike grupper. En stor del av et 
individs identitet er det vi kaller en sosial identitet. Når et individ tenker på 
seg selv, er medlemskapet i ulike grupper viktig. De fleste som har vokst opp 
i en nasjonalstat har en sterk nasjonal identitet. En nasjonal identitet er en 
subjektiv bevissthet om

1. et historisk hjemland (territorium)
2. felles myter om historisk opphav
3. en felles offentlig massekultur
4. samme rettigheter og plikter
5. felles økonomi

Fordi den nasjonale identiteten er så omfattende og berører viktige områder 
av livet, er den også meget motstandsdyktig.5 I lange perioder kan den 
nasjonale identiteten være nesten usynlig, men trues den vil den komme 
tilsyne som nasjonalisme. Enkelte forskere har forklart etnisk konflikt med 
utgangspunkt i sammenhengen mellom nasjonal identitet og psykologiske 
behov hos individet. Fordi individets følelse av egenverd henger sammen med 
statusen til de gruppene individet identifiserer seg med, vil individet 
oppvurdere sin egen gruppe (f.eks. nasjonen) på bekostning av andre grupper. 
Det er som i folkeventyret om jegeren og myrsnipa: «Enhver syns best om 
sine egne».

Denne teorien er også interessant bl.a. fordi den forklarer hvorfor det ofte 
er de mest marginale medlemmene av en gruppe som sterkest framhever 
denne gmppens fortreffelighet. Det er med andre ord ikke et paradoks at 
mennesker som føler seg tryggest på sin egen etniske identitet også er mest 
åpne i møtet med andre nasjoner. Dette er en av grunntankene i folkeretten: 
at internasjonalt samarbeid må bygge på gjensidig respekt for nasjonal 
egenart. Ingen har rett til å påtvinge et annet folk sin egen kultur. For oss 
kolliderer de to prinsippene om universelle menneskeretter og respekt for 
nasjonal egenart f.eks. i debatten om omskjæring av kvinner i enkelte 
utviklingsland.
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EF

EF representerer en utfordring til den nasjonale identiteten til folk både i 
medlemslandene og de mulige medlemslandene. Frykten for at EF-medlems- 
skap vil fortrenge den nasjonale egenarten og kulturen er størst i Norge, 
Danmark og Storbritannia og minst i Italia, Belgia og Spania. (De tre siste 
landene er preget av betydelige regionale spenninger).

EF er med andre ord et ovemasjonalt system, men er det internasjonalist- 
iskl Sett fra USA og Japan er EF en rival i striden om det økonomiske og 
politiske hegemoniet i verdenssamfunnet. Europa forsøker å gjenvinne den 
rollen det hadde inntil 2. verdenskrig. Sett fra utviklingslandene er EF en 
tollmur som beskytter sine egne produsenter mot konkurranse fra u-landene 
på samme måte som de «gamle» europeiske nasjonalstatene gjorde.

I dag eksisterer det ingen europeisk identitet. Flertallet av de som bor i 
EF-landene identifiserer seg enten med sitt lokalsamfunn eller sitt land. Det 
betyr at et forsøk på å skape en unionsstat med like vidtgående fullmakter 
som dagens nasjonalstater trolig vil møte massiv folkelig motstand i de fleste 
EF-land. Jaques Delors’ og andre sosialdemokraters unions-visjon (en stat 
med makt nok til å styre kapitalkreftene, som Torbjørn Jagland sier) vil neppe 
la seg realisere i det første hundreåret. Det er snarere Thatchers visjon om 
«Nasjonenes Europa» som er realistisk: Fri flyt av varer, tjenester og kapital 
overordnet de fleste andre politiske mål (fordi de er konkurransehindrende 
eller konkurransevridende). Selv om EF i dag forsøker å skape en Europa- 
identitet gjennom felles flagg, Beethovens 9. som unions-hymne osv., kan 
dette ikke skjule at europemes felles erfaring først og fremst er krig mot 
hverandre, kappløpet om utbytting av koloniene og rivalisering om lederrollen 
i Europa, også innefor EF. Det er neppe gjort i en håndvending å skape en 
europa-identitet.6 Selv dagens langsomme overføring av makt fra nasjonale 
politiske institusjoner til EF-organene vil trolig møte sterkere motstand 
etterhvert (Striden om ratifisering av Maastricht-traktaten var et signal om at 
selv dagens langsomme integrasjon er i raskeste laget).

Markedskreftene

Det finnes en annen måte å skape en europeisk stat på, som kanskje i mindre 
grad vil utfordre de nasjonale identitetene. I verdenssamfunnet er det åpenbart 
at de kapitalistiske markedskreftene er den sterkeste homogeniserende kraften. 
Kapitalistiske produksjons- og distribusjonsformer vinner fram overalt og fører 
med seg ikke bare en kommersiell massekultur, men også bestemte former for 
lagdeling, familiemønster, osv. En strategi i EF-integrasjonen som gjeme 
kalles «neo-fimksjonell integrasjon»7 baserer seg nettopp på dette. Tanken er
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at markedskreftene skaper nye økonomiske og sosiale strukturer på tvers av 
landegrensene uavhengig av politiske vedtak. Til slutt vil de nasjonale 
politiske institusjonene være rene anakronismer: levninger fra en tid med 
andre økonomiske og sosiale strukturer. En ønsker med andre ord integrasjon 
uten politisk debatt og formelle vedtak.

Internasjonalisme

Internasjonalisme er «en positiv holdning til mellomfolkelig samarbeid utfra 
et ønske om å oppnå felles goder»} Denne formen for internasjonalt 
samarbeid er ikke noe framtredende trekk i dagens verden. Mye av det som 
presenteres som internasjonalisme er blandet opp med andre, mindre edle 
motiver. Det gjelder selv de norske TV-innsamlingene til folk i utviklingslan
dene. Som all veldedighet har den to sider: dels den praktiske hjelpen, som 
er viktig nok, og dels den bestemte relasjonen mellom giver og mottaker 
hjelpen skaper. Giveren kan sole seg i glansen av sin egen fortreffelighet. Av 
mottakeren forventes det en ydmyk takk.

(November 1993)

Noter

* Innlegg på ALLFORSKs rundebordskonferanse om nasjonalisme og internasjona
lisme i Trondheim 12/11-1993.

1) Stein Rokkan har gitt en innsiktsfull beskrivels av denne alliansen (Stat nasjon, 
klasse, Universitetforlaget 1989).

2) En noe yngre variant er teorien om samfunnskontrakten: folket avgir makt til 
staten/fyrsten i bytte for militær beskyttelse.

3) Snarere var det mange som holdt en ironisk distanse til den nasjonale reisinga. 
Diktet «Kultursjå» av dikteren Hans Hylbakk fra Sumadalen harselerer over 
«kulturstrevet» til den radikale venstrebevegelsen.

4) Kåre Lunden har (i Nasjon eller Union?, Det Norske Samlaget, 1993) gitt en 
instruktiv drøfting av den nasjonale identitetens betydning bl.a. for legitimiteten 
til det politiske systemet. Lunden er inspirert av arbeidene til A.D. Smith og 
Jiirgen Habermas.

5) Se Anthony Smith (1993): «A Europe of nations - or the Nation of Europe?» 
Journal of Peace Research vol 30. no. 2 pp. 129-135, for en nærmere drøfting av 
denne påstanden.



6) Det er heller ingenting som tyder på at kulturen i de vestlige samfunnene 
konvergerer. Resultater fra den internasjonale vediundersøkelsens andre bølge 
(Ester et al. 1993: The Individualizing Society. Value Change in Europe and North 
America, Tilburg University Press) viser tilnærming på noen områder, økte 
forskjeller på andre.

7) Se Gordon Smith: Politics in Western Europe, Holmes & Meier, 1989, kap. 10.

8) Definisjonen er gitt i Norsk samfunns leksikon (Pax, 1987) side 182.
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