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Det er altid opklarende at få et blik udefra på sig selv. Sådan et leverede den tyske
professor og skandinavienkender Bernd Henningsen i weekendens Information.
»Svenskerne har en mentalitet. Danskerne har en identitet,« sagde han blandt
andet, og så satte han fingeren på en række konsekvenser heraf:
Identitetsspørgsmål ender hver gang med en konstatering af, at ’vi’ er anderledes
end ’de andre’.
»I visse tilfælde, at vi er bedre end de andre,« sagde han med diplomatisk
underdrivelse.
Men menneskets egentlige identitet udvikler sig fra krise til krise, fastslog han og
påpegede, at det var en farlig fiktion at identificere enkeltmennesker med en
nation.
Henningsen gjorde også opmærksom på, at hvor højreekstremister i Tyskland er
modstandere af staten – ligesom i øvrigt i USA – dér forsvarer nordiske og danske
højreekstremister staten. Vi så det i tilfældet Breivik, der ifølge sig selv skød 69
unge mennesker for at ’forsvare Norge’, og vi ser det i Danmark, hvor Dansk
Folkeparti altid kan finde på endnu et lille nøk til højre af lutter forsvarsvilje.
Men Henningsens sammenligning af den tyske erfaring med de skandinaviske
landes holdninger maner til eftertanke. Han udpeger nemlig den nordiske
nationalisme som hæmsko for at bekæmpe højrepopulistiske strømninger.
»De skandinaviske miljøer har ikke opdaget, at der kræves et håndfast svar på
højrepopulistiske ytringer. Der kræves konfrontation. Men hvad er der sket? Også
Socialdemokraterne er gået til højre. De har ofret deres internationale
samvittighed i den norske og danske debat,« påpegede han.
Har vi i den indadvendthed, der er den danske nationalismes følgesvend, lukket
vores øjne for, at ikke alle trusler kommer udefra?
Anders Behring Breivik har vist os, at det ikke er tilfældet.
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