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Tyskerne leter ennå 
IDENTITET. Tyskland er både en gammel og
en ung nasjon, og dette jubileumsåret
preges av jakten på en nasjonal
identitet. For hva er det å være tysk?

I det gamle praktbygget Kron-
prinzenpalais i paradegaten Un-
ter den Linden er for tiden 532
forslag til nytt nasjonalmonu-
ment stilt ut - resultatet av en of-
fentlig konkurranse om utform-
ingen av minnesmerket som
skal markere at det er 20 år si-
den Murens fall. 

Rytterstatue. Dette «frihets-
og enhetsminnesmerket» er
tenkt plassert på sokkelen der
en rytterstatue av keiser Wil-
helm I tidligere sto, på den nå
tomme slottsplassen, der et bygg
med fasade som en tro kopi av
det gamle byslottet skal reises
om noen år. 

Men ingen av forslagene falt i
juryens smak, så nå er det utlyst
en ny, lukket konkurranse – ti-

den vil vise om noe som helst er
avklart til den store jubileums-
feiringen 9. november. Juryens
problem er at monumentet skal
være «Den tyske republikkens
symbolske eggleggende melke-
gris», som det formuleres i
Frankfurter Allgemeine Zeitung,
altså at minnesmerket skal opp-
fylle altfor mange kriterier: Ikke
bare skal det markere gjenforen-
ingen, nasjonalstolthet, frihet og
demokrati, men også minne om
revolusjonen i 1848. På grunn av
plasseringen må den også for-
holde seg til det kommende slot-
tet. Med andre ord: en nærmest
umulig oppgave. 

Grunnlov 60 år. Denne for-
virringen er nettopp et symptom
på hva tyskerne baler med. Og i
år er det ikke bare Murens fall
som markeres, men også 60 års-
jubileet for grunnloven. Et slikt
jubileum kan høres enkelt ut,
men ingenting som har med his-
torien å gjøre er ukomplisert i
Tyskland. Grunnloven er nemlig
den tidligere vesttyske grunn-
loven, og i 1949 betydde den i
noens øyne kroken på døren for
håpet om en samlet nasjon. Øst-
tyskerne ble overlatt til sin

skjebne. Da landet endelig ble
ett igjen, skjedde det på vesttys-
ke premisser, østtyskerne ble
ønsket velkommen inn i det
vesttyske, fiks ferdige demokra-
tiet. Nylig beklaget lederen av
det sosialdemokratiske partiet
SPD, Franz Müntefering, at «vi i
1989-90 ikke virkelig organiser-
te sammenslåingen, bare inn-
lemmet DDR i BRD». Et symbol
på dét er hvordan det berømte
slagordet under de store demon-
strasjonene i DDRs siste dager
«Vi er folket» ble til «Vi er et
folk», og en rask økonomisk uni-
on ble viktigere enn en ekte ny
begynnelse. 

Røtter i DDR. Denne «frihe-
tens arroganse» lever fortsatt vi-
dere, og resultatet er at mange
tidligere østtyskere fortsatt føler
seg tilsidesatt. Eller som en be-
kjent uttrykte det: «Alle disse
feiringene viser en manglende
sensibilitet i forhold til oss som
har våre røtter i DDR. Kulturfor-
skjellene feies under teppet, og
muligheten for at noe som helst
av verdi kan komme fra øst ig-
noreres fortsatt.» 

Problemstillingene kommer til
syne som debatter av typen:
Hvor ille var det egentlig i øst?
Debatter som ofte blir ekstremt
polariserte. Eller østtyskere et-
terlyser sin plass i offentligheten
da den store jubileumsutstillin-
gen «60 år, 60 verker» i Martin
Gropius Bau i Berlin bare viser
vesttyske billedkunstnere. 

Intervjumaraton. Tyve år er
kort tid i en nasjons historie.
Hvordan tyskerne skal forholde
seg til sin kompliserte historie
og sine to diktaturer, er temaer
som kommer til å stå på dags-
orden i årevis fremover. Nylig
ble det arrangert en 24-timers
intervjumaraton med spørsmå-
let «Hva er tysk?» i et kulturhus
i Berlin. Et av de gode svarene
var at tyskerne i alle fall er at-
skillig flinkere enn sine naboer
til å forholde seg til fortiden. I
markeringen av 70-års-dagen for
starten av andre verdenskrig 1.
september vil dette igjen vise
seg. 

For rabalder og uenighet må jo
ikke betraktes som et symptom
på manglende nasjonal identi-
tet, men kan heller sees som et
uttrykk for åpenhet, en funge-
rende offentlighet og et ønske
om å ta fortiden på alvor. 

Ubekymret. Flere menings-
målinger viser dessuten at om
lag to tredjedeler har et avslap-
pet forhold til det å være tysk, og
identifiserer seg med landet sitt.
Debatter om nasjonal identitet
foregår for tiden mange steder,
ikke minst i det østlige Europa.
Så kanskje er det nettopp slik en
annen SPD-politiker, Wolfgang
Thierse, forhåpningsfullt uttryk-
ker det i avisen Die Zeit: Vi er
blitt en helt normal, gjennom-
snittlig europeisk nasjon, hver-
ken bedre eller dårligere enn
andre. ingrid.brekke@aftenposten.no
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Over 20 opprørere
drept i Mali
C Minst 20 antatte Al-Qaida-
tilhengere er drept av maliske
sikkerhetsstyrker, opplyser en
militærkilde. De antatte opp-
rørerne mistenkes for å stå
bak drapet på et britisk gissel
i slutten av mai. Tirsdag kveld
gikk en styrke fra regjerings-
hæren i Mali til angrep på ba-
sen til en gruppe som kaller
seg Al-Qaida i islamsk Magh-
reb (AQIM) i ørkenen nær
grensen til Algerie. AQIM hev-
der å ha nære bånd til terror-
nettverket Al-Qaida. Det er
første gang den maliske hæ-
ren angriper Al-Qaida-med-
lemmer direkte. 

(NTB-Reuters-AFP)

Uigurer vil ikke 
til Palau
C En gruppe kinesiske uigu-
rer som har sittet fengslet på
Guantánamo-basen, ønsker
trolig ikke å dra til sydhavsøya
Palau, opplyser en palauisk
tjenestemann. Bortsett fra én,
virker de 17 uigurene lite in-
teresserte i et midlertidig
opphold på den avsideslig-
gende øya langt ute i Stilleha-
vet, sier Joshua Koshiba,
som leder en komité for rela-
sjoner mellom USA og Palau.
De 17 uigurene har sittet
fengslet på Guantánamo si-
den 2001, men er ikke regnet
som «fiendtlig stridende». Et-
ter at flere land har nektet å ta
imot dem, godtok Palau i for-
rige uke å gi uigurene mid-
lertidig opphold. (NTB-AP) 

BAKGRUNN
INGRID BREKKE, journalist
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etter seg selv

Den tyske designeren Daniel Rodan viste nylig frem sin nye kolleksjon kalt «Mauerkleider - East Si-
de Gallery goes Fashion». Temaet er 20 årsjubileet for murens fall. Klærne har kjente kunstmotiver
fra det som gjenstår av muren. Hvordan tyskerne skal forholde seg til sin kompliserte historie og si-
ne to diktaturer, er temaer som kommer til å stå på dagsorden i årevis fremover. FOTO: TOBIAS SCWHARZ, REUTERS
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Vil svekke dollarens dominans
C Stormaktene Kina og Russland er blitt enige om å øke bruken
av de to landenes egen valuta i den bilaterale handelen. Målet er å
svekke den amerikanske dollarens dominans. Russlands president
Dmitrij Medvedev og Kinas Hu Jintao presenterte planene på en
felles pressekonferanse i Moskva i går. Begge landene har i senere
tid tatt til orde for å omarbeide det internasjonale valutasystemet.
I tillegg har Russland og Kina tatt opp tanken om en ny, overna-
sjonal valuta. (NTB-Reuters-AFP) 

Mistenkt i overgrepssak – tok sitt liv
C En av svenskene som ble ar-
restert i den nordiske politiak-
sjonen mot nettverket som har
distribuert overgrepsbilder av
barn, har tatt sitt eget liv. Man-
nen var en av drøyt 80 perso-
ner i Sverige, Norge, Finland og
Danmark som tirsdag ble brakt
inn til forhør i saken.

I Sverige ble minst 20 perso-
ner sendt til psykiatrisk obser-

vasjon før de ble sluppet fri.
Men mannen som begikk selv-
mord, fikk dra direkte hjem, der
han skrev et avskjedsbrev og
tok livet sitt. – Vi hadde ingen
juridiske grunner til å holde på
ham, og det fantes ingen indi-
kasjoner på at han trengte be-
handling eller hjelp, sier Öre-
bro-politiet til svenske Tvärs-
nytt. (NTB-TT) 

Danske soldater drept i Afghanistan
C De tre danske soldatene ble drept da kjøretøyet deres ble ram-
met av en sprengladning på Highway One, hovedveien gjennom
det danske ansvarsområdet i den urolige Helmand-provinsen sør i
Afghanistan, opplyser den danske hærens operative kommando. 

Det er andre gang på seks måneder at tre danske soldater mis-
ter livet i angrep i Afghanistan. I alt har Danmark mistet 25 solda-
ter i det krigsherjede landet, der om lag 700 danske soldater er ut-
stasjonert. (NTB-Ritzau) 

Rumenere utsatt for rasisme i Nord-Irland
C Over 100 rumenske inn-
vandrere måtte søke tilflukt i en
kirke i Belfast etter at de ble ut-
satt for rasistiske angrep fra na-
boer.

Nordirsk politi hjalp tirsdag
de 20 familiene med å forlate
sine hjem og fraktet dem til en
kirke der de tilbrakte natten på
gulvet. Blant dem var det man-
ge barn og et spedbarn. Rume-

nerne sa de var redde for å bli i
hjemmene sine etter at de
uken igjennom var utsatt for
naboer som kastet steiner og
flasker gjennom vinduene de-
res og gjorde nazihilsener. Iføl-
ge BBC er det mistanke om at
det er en protestantisk parami-
litær gruppe som står bak vol-
den. (NTB-AP-DPA) 
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