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Kosmopolitisme og postnasjonalisme

et nodvendig perspektiv i norskfaget

I Dag Solstads siste rolonanr ArmanilV rnster vi en norsk toppdiplomat og hans srnn. Sonnen bestem-
mer seg for en militer karriere, og reiser ut for i tienestegjore i utenlandske operasjoner. Han blir
siret og kommer hjem blind. Faren, diplomaten, gior segingen andre refleksioner i forbindelse med
sonnens valg enn at det representerer en protesthandling mot ham selv. Han tenker at han reagerte
feil da sonnen fortalte han ville bli militer. Denne generasjons-narsissistishe tankegang - som fir
stnnens valg av livsbane til helt og holdent i handle om ham selv, om faren -, skjuler det faktum at
sonnen foretar sitt valg i en ny verdenssituasjon, en postnasjonal konstellasion, der sikalte "hu-
manitare intervensjoner", dvs. postnasjonal krig, har avlgst bide modernitetens tradisjonelle na-
sionale forsvar og kolonialismens imperialisme. Armand er en far fra den generasjonen, 68-gene-
rasionen, som uansett fir alt i denne verden til ri handle om dern selv - og som derved gir gtipp av
hva de store endringene inneberer i den verden vi er blitt vant til i kalle senmoderne, postmoderne
eller den andre modernitet.

AV PER THOMAS ANDERSEN

fJan Kjerstads store romanverk fra
I

| 1990-6rene, tri logien om Jonas
I

IWergeland, folger skildringene et

system: Det hjemlige speiler det inter-

nasjonale - og vice versa. Systemet

kommer programmatisk til uttrykk

setningen pi folgende miter: "Dere har

Ganges (...) Vi har Sogne{orden. Den

er vAr hellige flod." Pi denne miten fins

det et "glokalt" perspektiv i Kjrerstads

verk. Det globale og det lokale danner

en sammenheng eller utgjor (i hvert

fall retorisk) et system. Men systemet

er ikke komplett med disse to leddene.

Romanserien handler nemlig forst og

fremst om Norge. Den har et nasjonalt

anliggende. Systemet har dermed tre

ledd, ikke bare to: det lokale - Grorud;

det nasjonale - Norge; og det globale el-

ler internasjonale. Det appliseres i ver-

ket pi folgende m6te: Handlingsgang,

episoder og konkrete hendelser foregir

systematisk pi Grorud og ute i den vide

verden. Men det refleksive niviet, det

niviet der det generaliseres, historise-

res, pedagogiseres og formes teorier, er

nesten konsekvent nasjonalt.

Kjerstad gjennomforer pi den ene

side det som er blitt kalt et "melange"-

prinsipp: Det lokale, det globale og det

nasjonale hsrer sammen og danner en

fleksibel, ubefestet og ikke-sementert,

men reelt eksisterende konstellasion.
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Det er dette enkelte samfunnsforskere

i dag kaller en kosmopolit isk realitet.

Samtidig opprettholder Kjrerstad det

som representerer kosmopolit ismens

motsetning, nemlig en "metodologisk

nasjonalisme" - dvs. at nasjonen og det

nasjonale betraktes som den naturlige

"beholder" for innsikt, kunnskap, fakta

og erfaring. Hos Kjerstad fins det kos-

mopolit iske blikk og den nasjonale op-

tikk samtidig.

"- Er du norsk?" Dette sporsmilet

horer fortelleren i boka Kaniaw bak seg

pi et marked i Damaskus. Fortelleren er

en norsk filmskaper (som ligner mye pA

forfatteren av boka, Anja Breien). Hun

har gitt seg vil l  i  en handlegate. Stem-

men hun horer bak seg, t i lhorer Maria

Andersen, en ung kvinne som er bare

halvparten si gammel som henne. Ma-

ria har lyst hir og bl6 oyne. Hun er "en

srliten anelse mork i huden" (s. l l), og

sier hun har brasil iansk far og norsk

mor. Men forst og fremst har hun en

fortelling. En fortelling om Kaniaw.

Den fortellingen har hun bestemt seg

for 6 fortelle ti l  en eller annen, en hun

ikke kjenner, og som hun ikke skal mste

igjen noen gang senere. Pi et hotellrom

i Damaskus beretter hun sin fortelling.

Kaniaw er en kurdiskjente som har

ramt fra sin egen familie i Oslo fordi

hun nekter i la seg tvangsgifte med

sonnen til en venn av faren. Faren har

pi sin side kalt henne en hore, og sagt

hun ikke er hans datter mer, fordi hun

er kjereste med norske Dag. Det dreier

seg altsi om en type historie vi kjenner

fra hverdagen eller mediene i dagens

Norge. Men Kaniaw vil ikke bare flykte

fra familien og gjemme seg i en annen

by. Hun vil gjore tingene ordentlig. Hun

reiser alene ti l  en lern landsby i Kurdis-

tan for A oppsoke den gutten f'aren hen-

nes har lovet henne ti l . Hun vil fbrtelle

ham selv hvorfor det ikke kan bli noe

av ekteskapet. Det er en farl ig reise hun

gjor. For i kunne gjennomfore den, mi

hun skifte identitet, og reise som norsk

journalist. Hun bleker hiret og setter

blA l inser pi oynene.

Hun har kamera rned for

i spil le journalistrollen

overbevisende. Og hun

overlater 40 bilder t i l

f i lmdamen i Damas-

kus.

Boken handler

om kosmopolit isrne i

dagens Oslo, om kul-

tur og kommunika-

sjon i en dramatisk

skjebne som utspil-

ler seg i Oslo og

i Kurdistan. Den

handler om kul-

turmoter og kul-

turkonflikter, om

i kommunisere

pi tvers av gene-

rasjoner og kul-

turer og om a

kommun ise re

de nye kultur-

fortellingene i

et nytt kunst-

nerisk sprik.

Den handler

om en kosmopolit isk ernpati, om den

avterritorialisering av solidaritet og inn-

levelse som stadig er okende i det sen-

rnoderne sarnfunn. Fjerne begivenheter

trenger inn i vAr hverdag via mediene,

og endrer virt folelsesliv. Det tbregir en

globalisering av ernosjoner. en avnasjo-

nalisering av beredskapen ti l  personlig

engasjement og polit isk handling. Kani-

aw krysser mange grenser pi sin reise,

geografiske grenser, rnen like mye kul-

turelle srenser. Kaniaw blir Maria
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for 6 kunne hAndtere sin kulturkonflikt,

og hun blir i Anja Breiens fortell ing den

rnidt i - rnel lom-skikkelsen hun er  tvun-

get t i l  i  vare (den "hybrid-skikkelsen"

eller det "postkoloniale subjekt", som

teoret ikerne v i l le  s i )  p i  grunn av s in po-

sisjon rnidt mellom det kurdiske og det

norske.

NORDISKFAGET OG POSTNASJONALE

KONSTELLASJONER. DiSSe tre boKene

fir sti sorn eksernpler pi litterere tiern-

st i l l inger som reflekterer noen av de nye

samfunnsperspektivene i  den virkel ig-

heten skolen skal f inne sin plass i  og

fungere dannende i  forhold t i l .  Et helt

sentralt  punkt er fbrskyvningene i  fbr-

holdet mellom den tradisjonel le nasjo-

nalstaten og det Jt irgen Haberrnas kal ler

postnasj onale konstel lasjoner.

Norskfagets t idl ige historie folger

den moderne nasjonsbyggingens his-

torie. Kulturelt  og pol i t isk f ins vikt ige

forutsetninger i  1830- og 1840-6rene.

Akadernisk og skolehistorisk er 1860-

irene formative. Nordist ikken som uni-

versitetsfag og "rnorsmS,lsoppleringen"

sorn skolefag har historisk vert en del

av hva man kunne kal le identi tetspol i-

t ikken i  Norge.

Ved begynnelsen av det 21. irhun-

dre er si tuasjonen dramatisk endret. Glo-

bal iseringen har skapt det som bl ir  kalt

et "avnasjonal iseringssjokk" i  Europa.

Historikeren E,r ic J. Hobsbawrn beskri-

ver i sitt verk Nations and Nationalism

since 1780. Prograntnte, Myth, Reality

(1992) hva han kaller "the decline of na-

t ional ism":. Han hevder at foresti l l ingen
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om en etnisk og sprikl ig homogen, ter-

r i tor iel l  nasjonalstat representerer en

modell  som er "entirely irrelevant to the

problem of the late twentieth century,

fbr which i t  provides no general solu-

t l o n ' ' .

Pi den annen side: Lite tyder pi

at historisk etablerte nasjonalstater er i

fbrd med 6 forsvinne. I Europa har tvert

imot ikke rnindre enn 17 nye nasjonal-

stater oppstett siden 1990. Samtidig gir

utvikl ingen i  retning av regional isering.

Uansett hva man mitte mene om disse

fbnomenene, er det grunn t i l  i  tro at for-

skyvninger i  fbresti l l ingene om det na-

sjonale er en av de rnest innflytelsesrike

kultur- og sarnfunnsfbrandrende beve-

gelsene i  v6r t id.

Dette innebaerer at al le nasjo-

nalspriksfag - i  det rninste i  Europa

befinner seg midt i  det sentrum der de

samfunnsfbrandrende kreftene virker.

Det vil si at det foregAr en redefinering

av norskfagets legit imeringsgrunnlag

og samfunnsoppgaver. Legit irnerings-

grunnlaget flyttes i stor grad fra nasjons-

bygging t i l  i  skul le fungere t i l  utdan-

ning for et kommuniserende fel lesskap.

De strategiske valg faget foretar i denne

situasjonen, er avgjorende for hvi lken

rol le det kan spi l le i  fremtiden. Det er

neppe behov for et nasjonsbyggende

dannelsesfag sorn sikter pedagogisk mot

et tradisjonelt monokulturelt  samfunn i

t iden som kommer. Imidlert id trenger

ogsi frerntidens Norge et prosjekt som

skal skape et fel lesskap pA tvers av del-

kulturene, og dette fellesskapet mi kom-

munisere godt for 6L kunne skape felles

kultr.rr og gjensidig respekt. SprAk, kul-

tur, kunst, l i tteratr"rr, rnedier og kommu-

nikasjonsfbrmer er ikke mindre viktig

fbr et senrnoderne, globalisert samfunn

enn fbr den moderne nasjonalstat. Det

er dessuten grunn ti l  i  f iemheve at de

utfordringene det senmoderne samfunn

representerer, slett ikke er begrenset t i l

et migrasjons- og innvandringsperspek-

tiv.

POSTNASJONALE FAKTORER. Hva bestir

si de postnasjonale konstellasjoner av?

Hva er det som betegner den kosmopoli-

t iske realitet? Jeg skal her begrense meg

til A nevne fem overordnede punkter:

Det forste elementet i en postnasjo-

nal konstellasjon er det nye risikosam-

funnet. Den tyske sosiologen Ulrich

Beck beskriver i verket Risikogesells-

cha/i (1986) en ny fase i moderniteten,

"den andre modernitet". Mens moderni-

seringen i det 19. irhundre opploste det

statiske, standsbaserte bondesamfunnet

og skapte grunnlag for industrisamfun-

net, opploser rnoderniseringen i dag

industrisarnfunnet. hevder Beck.a Etter

Tsjernobyl er det blitt tydelig, mener

Beck, at det som har skjedd, inneberer

"opphoret av 'de andre', opphoret av alle

vire raffinerte distanseringsmulighe-

ter."s Nod kan rnan ignorere, men ikke

atomalderens trusler. Den globaliseren-

de tendensen i vir t ids nye trusler bester

i at verden er blitt uten gjemmesteder. I

risikosamfunnet er vi utlevert t i l  en fel-

les, global skjebne, uansett hvor pi klo-

den vi bor. Det fsrste moderne defineres

ved kollektive l ivsmonstre. full svssel-



setting, nasjonalstatl ig organisering av

skonomien, utelukkelse av kvinner fra

arbeidsmarkedet, intakte kjernefamil ier,

territorielle organisasjonsfbrmer samt

formilsrettet utnyttelse av naturen.{'

Det andre moderne defineres ved skolo-

giske kriser, skt arbeidsledighet, indivi-

dualisering, begynnende globalisering

av kjonnsrevolusjonen, reduksjon av

kjernefamiliens betydning og av klas-

sesamfunnets strukturer, terrortrussel,

og avnasjonalisering av atomtrusselen.

Et hovedpoeng er at ingen av viLr tids

stsrste risikoutfordringer lar seg lose i

et nasjonalt perspektiv. Global oppvar-

ming rammer riktignok ulikt i ulike

regioner, men nasjonale grenser er full-

stendig uten betydning.

Det andre elementet i den postna-

sjonale konstellasjonen er den globa-

liserte kapitalismen. Multinasjonale

konserner flytter kapital, arbeid og pro-

duksjon til de deler av verden der lsnn-

somheten er storst, ganske uavhengig av

nasjonale grenser. Zygmunt Baumann

bruker "den fraverende godseier" som

allegori for den moderne forretnings-

drift?. Bedriftene tilhorer dem som

investerer i dem, heter det, og tilknyt-

ningen, ansvar og forpliktelser overfor

et lokalmiljo eller en nasjon reduseres.

De moderne investorer er "ekstrater-

ritorielle" individer, sier Baumann8.

Nasjonalstatens ultimative trussel var i

bli invadert og okkupert av en fremmed

makt. Den moderne trussel bestir i en

tilbaketrekningstrussel. Hvis de multi-

nasjonale konsernene trekker seg vekk,

vil skonomien og produksjonslivet

Innenfor littera-
turen ikke minst,
er det pifallende
hvordan fornyelse
har funnet sted
gjennom kultur-
rnater, kulturkon-
takt og kulturkon-
frontasjon.

rammes av krise. Det pigir en inter-

nasjonal konkurranse om ti lgangen pA

investeringer og skatteinntekter fra et

globalisert neringsliv. Uten ti lgang pA

en r imel ig  andel  av s l ike invester inger

og skatter vil ikke den etablerte demo-

kratiske velferdsstaten kunne opprett-

holdes. Produksjonslivet og den multi-

nasjonale kapitalismen skal ikke bare

forholde seg til arbeidere og eiere, slik

den tradisjonelle kapitalismen skulle,

men i enda storre grad til forbrukere.

Og selv om ogsi arbeidsstokken i stadig

hayere grad blir internasjonalisert gjen-

nom arbeidsmigrasjon, er forbrukerne

i enda storre utstrekning en globalisert

storrelse. Forbrukersamfunnet er et ver-

denssamfunn. Den globale kapitalisme

og det senmoderne forbrukersamfunn

har skapt et helt nytt polit isk spil l der

den tradisjonelle, territorielle nasjonal-

staten har mistet mye av sin makt og

mulighet for styring.

Det tredje elementet jeg vil nevne,

er globaliseringen av sivilsamfunnet.

Denne prosessen har i og for seg en lang

historie. Mange mener den gir helt t i l-

bake ti l  stoikerne. Kosmopolit ismebe-

grepet har ratter i fbrestillingen om at

individene var borgere bide av kosmos

og polis, bide verden og bystaten. I

Kants skrift om Den evige fred fra 1795

ble det installert en ny og tredje rettsin-

stans: I t i l legg ti l  statsretten og folkeret-

ten opererte Kant med verdensborger-

retten. Det er denne foresti l l ingen som

senere er "realisert" i erkleringen om

menneskerettighetene fra 1948, altsi

foresti l l ingen om at det enkelte individ

besitter ukrenkelige rettigheter vis-it-

vis en hvilken som helst stat, og uav-

hengig av enhver form for partikuler

identitet. Denne grunntanke har vrert

med pi 6 danne basis for utviklingen

av et globalisert sivilsamfunn, forst og

fremst uttrykt i og med FN-systemet

og dets internasjonale perspektiv. Men

ogsi gjennom ikke-statl ige organisa-

sjoner har det globale sivilsamfunnet

vokst frem. Tradisjonelle internasjo-

nale bevegelser som arbeiderbevegelse

og kvinnebevegelse har i nyere tid fett

folge av et stort antall organisasjoner og

sammenslutninger som representerer en

postnasjonal konstellasjon i utviklingen

av en ny global offentlighet omkring

sporsmAl som menneskerettigheter,

miljovern og internasjonal solidaritet.

Pi flere av disse feltene er det riktig 6

si at det internasjonale sivilsamfunn har

satt dagsordenen og vert avgjorende

for i det hele tatt A fi de tradisjonelle

polit iske eliter og nasjonalstatene ti l  6

sette prekrere sporsmil pi dagsordenen.

Al Gores posisjon i forhold til sitt eget
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Et kommuniserende fellesskap forutsetter at ulike grupper i samfunnet
bide er ogfsler segtepresentert i det offentlige rom, og har legitime or-
ganer som representerer dem.

motstrebende hjernlands regirne er i l -

lustrerende i  denne sarnrnenhengen. En

av grunnene t i l  at denne utvikl ingen har

kunnet f inne sted, er de nye verdensom-

spennende n-rediene.

Det lerde elerrentet jeg vi l  nevne,

har ogsi i  og fbr seg en lang historie,

nemlig global iseringen av kultur. Jeg

tenker da ikke bare pi massekultu-

rens og popule rkulturens spredning

gjennom moderne rnedier, el ler pA den

"worlding" av kunst og l i t teratur som si-

kalte el i tenasjoner driver rned gjennom

egne kulturinst i tusjoner. Globalisering

av kultur er kanskje sterkest eksempli-

f isert i  og rned de sikalte verdensrel i-

gionene, der global utbredelse of le har

vaert en ekspl isi t t  rni lsetning. OgsA

poli t iske bevegelser som irnperial isrne,

kommunisme og fascisme har hatt glo-

bale utbredelsesintensjoner. Moderne

hollywoodisering og rnacdonaldisering

bl ir  kanskje smi fenomener i  forhold t i l

fort idens kulturel le global isering. Ikke

desto mindre er den sprikl ige angli f ise-

r ing og spredningen av musikk, mote og

fi lm vikt ige elementer i  den postnasjo-

nale konstel lasjon i  dag.

Like interessant er imidlert id den

spredning av og hybridisering av kul-

turer som i dag finner sted sorn folge

av okte migrasjonsbevegelser og storre

kontakt mellom kulturer pi grunn av

reiser og ny kommunikasjon. Innenfor

l i t teraturen ikke minst, er det pifal-

lende hvordan fornyelse har funnet sted

gjennom kulturmoter, kulturkontakt og

kulturkonfrontasjon. Det er t i lstrekkel ig

6 nevne forfattere som Salman Rushdie
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og V.S.  Naipaul .

KONSEKVENSER FOR FAGET. Hva sKaI si

alt dette ha i si for faget virt? Jeg har

ingen endelige losninger pi dette spors-

mAlet. Jeg vil i  den andre delen av dette

fbredraget kort drofte noen aspekter

som jeg tror er sentrale. Et meget enkelt

innspil l jeg kan komme med, er at de

fem punktene jeg har nevnt - sammen

med andre ti lsvarende problemomrider

bsr vcre viktige temaer i en skole for

"den andre modernitet".

A vokse opp i og skulle finne sin

plass i det nye risikosarnfunnet er ri-

meligvis en stor utfordring som krever

evnen ti l  6 utvikle seg under permanent

usikkerhet og mental belastning. Risi-

kosamfunnet er blitt kalt for "bivirk-

ningenes revolusjon", og disse fremmer

"arnbivalens", "uskarphet", "motsigel-

se" og "rAdloshet i l ivsorienteringen",

er det blitt sagt'r Det er sannsynligvis

ingen ti l feldighet at det parallelt med

risikosamlunnet vokste frem en ny-nai-

visme-generasjon - i norsk litteratur re-

presentert ved Erlend Loe - sorn hadde

motstand rnot a bli voksen som et av sine

kjennetegn.

Risiko kan balanseres med ti l l i t , og

ti l l i t  f6r man ved ti lknytning ti l  stabile

ti lknytningspersoner og trygge iden-

titetsskapende fellesskap. Men ogs6

disse faktorene er blitt problematiske;

Zygmunt Baumann kaller senmoderni-

teten for "den flytende modernitet", og

ogs6 fellesskapene er blitt mer flytende,

uskarpe og usikre. Etter mitt skjonn er

r is iko og t i l l i t  e t  grunntema i  nesten en-

hver skoleelevs eksistensielle biografi i

vir t id. Og det etablerte samfunnet har

kanskje ikke annet 6L tilby enn avelser

i d tdle ambivalens, uro og uskarphet.

I norsk l itteratur var 1990-tallet sterkt

preget av et temajeg har kalt for uro i re-

detto.Mange romaner handlet om famili-

er og nere relasjoner som ikke fungerte,

om usunn "nesting" eller redebygging.

Disse fortell ingene kan betraktes som

allegorier for den grunnleggende uro i

redet som risikosamfunnet innebarer.

Det er uro i det som var det tradisjonelle

moderne samfunnets storste og minste

rede: nasjonalstaten og familien. I og

med det senmoderne risikosamfunnet,

symbolisert ved Tsjernobyl og 11. sep-

tember, er det uro ogsi i det globale re-

det. Skolen og norskfaget kan ikke lase

disse problemene. Men jeg tror det er

viktig at skolen gir anledning ti l  h tema-

tisere shke grunnleggende eksistens- og

oppvekstvilkir. Det kan man bl.a. gjore

ved hjelp av litteraturen.

Nir det gjelder de ovrige punktene

i min fempunktsliste over postnasjonale

konstellasjoner, trorjeg det er fornuftig

A drsfte dem i et samlet perspektiv, nem-

lig i et demokratisk samfunnsperspek-

tiv. I sin bok om Die postnationale Kon-

stellation (1998) tar Jtirgen Habermas

utgangspunkt i to grunnleggende obser-

vasjoner: For det forste: Det fins neppe

noen direkte sammenheng mellom

nasjonalstaten og et demokratisk styrt

samfunn. For det andre: Det vi forbinder

med et demokratisk styrt samfunn, ser

ikke ut  t i l  6  vare real iser t  i  noen annen

kjent konstellasjon enn nasjonalstaten.
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Med andre ord: Nasjonalstaten forvalter

noen suksesskriterier som det er viktig

5 fi tak i. Habermas spor: Hva er mu-

lighetene for suksess i fremtiden, gitt

den utvikling som er et faktum i retning

postnasj ona le kon ste I lasj oner?

Han svarer med fire punkter: For

det forste: Et samfunn som skal kunne

innvirke pi seg selv, mi skape et system

som er spesialisert til 5 treffe kollektivt

bindende beslutninger. Hele kollektivet

mh fale at beslutningene angdr dem, og

hele kollektivet mi fsle at beslutnings-

prosedyrene har legitimitef. For det an-

dre: Enhver selvinnvirkning fra staten

forutsetter et definert selv, dvs. en so-

sial, polit isk og territoriell avgrensning

av fellesskapet. Med andre ord: En ver-

den helt uten grenser er neppe tenkelig.

For det tredje: En sammenslutning av

frie rettspersoner fullendes ved at her-

redommet legitimeres pi en demokra-

tisk mite. For det f ierde: Mobil iseringen

av samfunnsborgere i et demokratisk

samfunn forutsetter en form for kultu-

rell integrasjon av befolkningen, og de

fleste befolkninger har i utgangspunktet

utgjort en ganske uensartet flokk. Det

var denne kulturelle integrasjonen na-

sjonalstaten lykkes si godt med i sin tid

og i vir del av verden. Ni er flokkene

uensartet pi nye miter, og betingelsene

for kulturell integrasjon er forskjellige.

Etter mitt skjonn er sporsmilet for

skolen og for norskfaget forst og fremst

et sporsmil som gjelder dette kulturelle

fellesskap og den kulturelle integrasjon.

Jeg tror at bidraget vi kan yte, fremdeles

bide handler om.ferdigheter, kunnska-

per og dannelse.

Ferdighetsaspektene vedfaget le-

sing, skriving og de avanserte avlednin-

gene av disse - er l ike viktige som den

gangen befolkningen ble alfabetisert,

slik at den kunne delta i et demokrati.

Kanskje er det behov for en ny-alfabe-

tisering. Det handler fremdeles om i ha

de ferdigheter som skal til for i etablere

nodvendig kunnskap ti l  a bli en sam-

funnsdeltaker. Men det handler ogs6 om

i kontekstualisere disse ferdighetene pi

nye miter. Det nasjonale fellesspriket

er ikke lenger et rnorsmil for alle. Det

har ogsi funksjon som et instrumentelt

kommunikativt fellessprik for et de-

mokratisk fellesskap. Bide de primere

ferdighetene lesning og skriving, og de

F oto: Astrid Kleiveland
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tilhorende avanserte ferdighetene ev-

nen til e tolke mangfoldet av tekst- og

medie-impulser og evnen ti l  i  uttrykke

seg i relevante og prestisjetunge sjan-

grer - er avgjorende i forhold til det de-

mokratiske perspektivet Habermas trek-

ker opp. Et kommuniserende fellesskap

forutsetter at ulike grupper i samfunnet

bhde er og.foler reg' representert i det

oflentl ige rom. og har legitime organer

som representerer dem. I et kommuni-

kativt og demokratisk perspektiv hand-

ler det ikke bare om i kunne lese og

skrive og i "ha" ytringsfrihet; det hand-

ler om faktisk deltakelse med en stemme

i offentligheten, om i vere representert

og om i bli representert pi en rimelig

mhte. Zygmunt Baumann hevder at de

nye migrasjonsbolgene forer t i l  utpe-

king av "permanente underklasser", og

peker pi at de vestl ige samfunn i stadig

storre grad innsti l ler seg pA A leve med

en andel av befolkningen som simpelt-

hen utgjor det han kaller "human was-

te". De store urbane opprorene i mange

metropoler  har  sannsynl igv is  sammen-

heng med slik utpeking av permanente

underklasser som er uten hip, uten re-

presentasjon og uten adekvat stemme i

offentl igheten. PA denne bakgrunn bor

ferdigheter som lesing og skriving sees

i et utvidet kommunikativt og demokra-

tisk perspektiv, og de bor innbefatte hele

spekteret fra basisopplering til reto-

rikk, kommunikasjon, mediebevissthet

og medietrening. Ingenting av dette er

rimeligvis nytt i skolediskusjonen. Det

vetjeg godt. Men nodvendigheten er tro-

l ig okende, og perspektivene stadig mer
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prekaere. Skal man unngA Paris-ti lstan-

der med brennende biler i gatene eller

for den saks skyld Kobenhavn-tilstan-

der med brennende skoler (problemene

rykker nermere) handler det sannsyn-

ligvis ikke forst og fremst om mer polit i ,

men kanskje like mye om en mer diffe-

rensiert offentlighet der delkulturene

har sin stemme. Altsi at alle kan lese og

skrive i en ny-alfabetisert forstand. Le-

sing, skriving og offentlig performance

er trolig viktigere enn noensinne. Fer-

dighetsfaget norsk som instrument for

et fellesskap som overskrider nasjonal

og etnisk identitet, er avgjorende for at

vi skal kunne viderefore et fungerende

demokratisk samfunn under mer oost-

nasjonale betingelser.

D a n ne ls e s - og kunn s kaps as pe k t e n e

ved faget er kanskje enda viktigere - og

enda mer problematiske. Jeg tror ikke

noen er tjent med at enkeltnasjonene

forkaster sine l itterare og kulturelle

tradisjoner ti l  fordel for utvannede kul-

turrelativistiske substrater. Det er heller

ingen god idd i bytte ut den nasjonale

litterere tradisjonen med foresti l l inger

om en "allmenn litteratur". Faget all-

menn litteraturvitenskap sliter med et

verdenslitteraturbegrep som er minst

l ike problematisk som nasjonall ittera-

turenes kanon. Pi den annen side er det

ingen farbar vei 5 drive aggressiv kul-

turell "fornorskningspolit ikk". Det har

det norske storsamfunnet provd overfor

samene, og det var verken sarlig vellyk-

ket eller sarlig verdig. Det er ogsi viktig

i understreke at den dannelsen vi tren-

ger i "den andre modernitet", ikke bare

handler om 6 integrere nye befolknings-

grupper i et tradisjonelt nasjonalt felles-

skap. Like mye trenger vi en dannelse

som gjor oss alle i stand ti l  a delta i det

globaliserte sivilsamfunn. Der horer vi,

som sagt, hjemme som rettssubjekter i

et menneskerettslig verdenssamfunn,

som forbrukere i den globale kapitalis-

mens kontekst og som engasjerte indi-

vider med en utvidet, avterritorialisert

empati.

Jeg tror ideene om kosmopolitisme

bide i gammel og ny betydning kan

fungere som en impuls for dannelsesas-

pektet ved virt fag - og for skolens og

samfunnets behov generelt. Som nevnt

betydde kosmopolitisme for de gamle

stoikerne at enhver borger skulle vare

medlem av bAde kosmos og polis,bhde

av verden og bystaten. Dette gir impuls

til hva vi kunne kalle en glokal d,an-

nelse, en deltakelse bide i det lokale og

det globale fellesskap. I boken The View

from Nowhere fra 1986 skriver filosofen

Thomas Nagel om 6 kombinere subjek-

tive og objektive synsvinkler, spesifikke

og generelle betraktningsmiteq all-

menne og partikulaere "points of view".

All faglig, vitenskapelig og epistemolo-

gisk virksomhet trenger og bygger pi

mulighetene for generaliserbareper-

spektiver. Men, som Nagel minner om:

Vi befinner oss I den verden vi prover

i forsti, og derfor er det faktisk slik at

"not all reality is better understood the

more objectively it is viewed". Jeg syns

Nagels tanker er interessante ogsi som

impuls ti l  en fagdiskusjon. I senmoder-

niteten trenger vi en faglig dannelse som
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utvikler evnen til 6 innta bdde "the view

from nowhere" og det kulturspesifikke,

partikulrere stisted. Det vil si at evnen

til i innta det fsrste ikke stir i motset-

ning til det andre, men i noen tilfeller

beror pi det.

Menneskerettighetene kan fungere

som eksempel. For 6 kunne utforme

menneskerettighetserklaringen ble det

ut fra kulturspesifikke synsvinkler ut-

viklet et "view from nowhere". Forst

da det abstrakte, objektiverte, allmen-

ne mennesket var oppfunnet - Enhver
- kunne et internasjonalt vedtak om alle

partikulrere og spesifikke menneskers

rett fattes. Menneskerettighetenes men-

neske er et menneske uten rase, kjonn,

hudfarge, religion, sprik, etnisk opprin-

nelse osv.. altsi et menneske som ikke

fins, et abstrakt, allment vesen. Men det

konkurrerer ikke med det partikulare.

Det beror pi det partikulere - og er

meningsfullt pi et spesifikt, individu-

elt nive. Det gjelder hvert enkelt men-

neske.

Som modell er dette forholdet mel-

lom det allmenne og det partikulare in-

teressant. Mange senmoderne problem-

stillinger er globale, det trengs et "view

from nowhere" for i lsse dem. Men

problemene er likevel hoyst spesifikke

og konkrete, og har sine konsekvenser

lokalt. Det eksisterer et viktig utveks-

lingsforhold mellom de allmenne og de

partikulere perspektiver.

Jeg tror dette utvekslingsforholdet

gjelder ogsi pi det kulturelle felt. Kul-

turspesifikk kunnskap, kompetanse og

identitet er verdifull - ikke bare for en

nasjonal identitetsfolelse av gammel

type, men for den kulturforst6else sen-

moderniteten trenger. Det kulturspe-

sifikke "point of view" er ikke en pro-

vinsiell konkurrent til et mer moderne

og allment perspektiv. Ikke med mindre

vi selv gjor det til det. Det kulturspe-

sifikke kan vrere god dannelse for dyp

kulturforstielse som er generaliserbar

pA flere nivier enn det nasjonale. I det

hele tatt trorjeg noe av poenget er at vi

i mindre grad gjar som forfatterfigurene

i Kjarstads verk om Jonas Wergeland:

Det kulturspesifikke, det partikulere,

det "egne" har sin plass. Men det er ikke

bare pi det nasjonale nivi det skal fore-

tas kulturelle generaliseringer, refl eksjo-

ner og teoridannelser. Et kosmopolitisk

blikk prioriterer "melange"-prinsippet,

sammenfoyningen av de ulike niv6ene,

det lokale, det nasjonale og det globale

i en struktur som er ipen, inklusiv og

differensiert. Men dette forutsetter at

vi ikke betrakter egen kultur som noe

naturlig eller naturgitt. Det forutsetter

ogsA at vi ikke betrakter den som en

konserveringsgjenstand, som en liste av

kanoniske skrifter som skal ivaretas og

resirkuleres. Selvfolgelig inneberer det

at vi skal lese litteratur fra andre spr6k-

omrider enn det norske og nordiske. Det

sier seg selv i en postnasjonal tid. Men

det dreier seg ikke om i erstatte Wer-

geland, Ibsen og Solstad med Homer,

Goethe og Orhan Pamuk. Det handler

om 6 lese seg til en kulturell dannelse

som gjor oss i stand til 6 leve b6de her og

i et kosmopolitisk verdenssamfunn der

vi alle har en felles skiebne.
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