
Elektronisk version af artikel i 
K&K 71 (1 992) O by Forlaget Medusa Henrik Kaare Nielsen 

National identitet? 

»Det nationale« er et af tidens varme temaer. Efter omvæltningeme i Østeuro- 
pa og den hermed forbundne lettelse af det totalitære pres, som i årtier med 
brutal effektivitet har lagt låg på enhver rørelse, som ikke harmonerede med 
SUKP's autoriserede internationalisme, synes der pludselig ikke at være 
nogen ende på den række af nationaliteter, som melder sig på Østeuropas 
politiske scene og stiller krav om selvbestemmelse. Og autonomibestræklser- 
ne har vel at mærke ikke kun brodden vendt mod det gamle undertrykkelses- 
apparat, men tillige i høj grad mod naboerne, de andre smånationaliteter, hvis 
rettigheder man er parat til på militant vis at suspendere for at realisere sine 
egne. 

Også i Vesten er det nationale tema i vælten: Tyskerne har fået deres »einig 
Vaterland«, og i de fleste vesteuropæiske lande mobiliserer selv-udnævnte 
forvaltere af den »nationale egenart« mod indvandrere, flygtninge, »den 
muslimske flodbølge« og hvad fjendebillederne ellers hedder. Jo, det ser 
stærkt ud til, at mational identitet« er en politisk faktor, som vi i stigende grad 
må regne med og forholde os til, nu hvor Øst-Vest-konflikten og dermed 
atomtruslen er på retur som overordnede determinanter i det politiske univers. 

Eller passer det nu også? Er nationalstaterne ikke tværtimod under afvik- 
ling? Hvad kan vi i dag overhovedet rimeligvis forstå ved »national identiteta? 
Og hvilken status kan denne størrelse nu og i fremtiden påberåbe sig i forhold 
til andre faktorer i den politiske proces? Disse spørgsmål skal diskuteres i det 
følgende, idet der lægges ud med nogle overordnede teoretiske overvejelser 
over begrebet identitet, hvorefter dette koncept skal relateres til det nationale 
og politikken. 

Identitetsbegrebet og den kulturelle modernitet 

Den forståelse af identitet, som ligger til grund for de følgende overvejelser, er 
stærkt inspireret af Oskar Negt og Alexander Kluges historisk-socialpsykolo- 
giske begrebslighed.' identitet refererer her ikke til en invariabel, substantia- 
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