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Abstract

European identity based on the common religious and cultural history is very hard to argue 

for. Still, the guiding treaties in the European Union are mentioning the necessity to protect and 

preserve Europe’s religious, cultural and historical inheritance. This essay explains how this 

identification of Europe’s common inheritance is no more than a political construct, based on the 

same theories of imagined communities as Benedict Anderson explains the nation state with, and 

the theories of collective identity formation that uses the ”other” to identify what is ”us”. 

This essay explains how the identity formation process as presented in the Lisbon treaty, and 

the discussions about Turkeys eventual membership in the EU, are based on the perspective of 

Islam as Europe’s other.
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1 – Inledning
Europas nya grundläggande dokument, Lissabonfördraget, innefattar en ändring i det 

europeiska fördragets ingress och följande fördragstext. Fördragets ingress innefattar nu 

ytterligare ett skäl till staternas strävan efter en  gemensam politisk union. Orginalfördragets 

ingress ifrån 1993 antydde att uppdraget i den nya unionen skulle vara ett samarbete emellan 

skilda nationalstater. Man insåg behovet av ett utökat samarbete då den historiska betydelsen av 

delningen av Europa sedan en tid har upphört, men bekräftade samtidigt vikten av att respektera 

varje nations historia, kultur och traditioner. Ingressen poängterar också unionens strävan efter 

en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik, samt en monetär union med gemensam valuta. 

Lissabonfördraget som trädde i kraft den förste december 2009, lägger till ett mycket intressant 

stycke som är starkt knutet till denna uppsatsens syfte. I fördragets ingress står nu att fördragets 

medlemsstater;

”[…]har inspirerats av Europas kulturella, religiösa och humanistiska arv, ur vilket de 

universella värden har utvecklats som utgörs av människans okränkbara och 

oförytterliga rättigheter liksom frihet, demokrati, jämlikhet och rättsstaten,”1

På ett sätt som inte gjordes i orginaltexten, så knyter man an Europas gemensamma politiska 

ambitioner med ett gemensamt humanistiskt, kulturellt och religiöst arv. Detta gör man i texten 

utan att specificera vilken kultur, eller religion som åsyftas, eller hur dessa kulturella och religiösa 

gemenskaper yttrar sig och ska definieras. Ur författarnas perspektiv så finns uppenbarligen detta 

gemensamma historiska arv som ett naturligt skäl till Europas staters strävan till utvidgad politisk 

gemenskap. Min uppsats syftar inte till att kritisera konstitutionstexten eller den Europeiska 

Unionens ambitioner, tvärtom ställer jag mig utanför diskussionen om EU:s utökade inflytandes 

vara eller icke vara. Dokumentet som sådant, det vill säga dess implementering i europeisk politik 

och dess generella syfte till utökad politiskt enande är ingenting som intresserar mig i normativt 

hänseende. Åtminstone inte i den här texten. Ett politiskt enande mellan Europas stater är något 

som kan föra mycket gott med sig. Inom Europa kan det bidra till en ökat kulturellt utbyte och 

ett främjande för mänskliga rättigheter. Mitt användande av ovanstående citat är enbart för att 

analysera texten som sådan, och de formuleringar man valt i samband med vilken strävan man 

har. Formuleringarna i fördragets ingress bekräftar varje nationalstats suveränitet och respekterar 

                                               
1 Fördraget om Europeiska Unionen och Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt, ur: Europeiska 

Unionens Officiella Tidning, femtioförsta årgången, 9 Maj 2008. Informationsnummer 2008/C 115/01.
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varje nations egen historia, religion, kultur och traditioner, samtidigt som  man även vill definiera 

europén ur ett europeiskt gemensamt kulturellt förflutet. Det som intresserar mig är själva texten 

som utgör denna strävan för ett utökat samarbete. Formuleringen ovan som är hämtad ifrån 

Lissabonfördraget uttrycker inte bara existensen av ett gemensamt europeiskt kulturellt arv, utan 

menar uppenbarligen även att detta arv är något i grunden ”gott”, värt att bevara, och som har 

inspirerat fördragets undertecknare till den efterföljande fördragstexten.  

Den här uppsatsen kommer att handla om identitet, och mer specifikt europeisk identitet. I 

och med EU:s ökade inflytande på både medlemsstaterna och övriga världen så väcks naturligtvis 

frågan om den europeiska identiteten upp. År 2004 så svarade 4 % av Sveriges befolkning att 

man identifierade sig i första hand som europé och i andra hand svensk i en undersökning gjord 

av Europakommissionen. Ett relativt litet antal, trots att det låg över det europeiska snittet.2 Den 

ställda frågan tillsammans med uttalanden ifrån flera svenska politiker talar för att den europeiska 

identiteten är ett fråga som också medvetet behandlas på politisk nivå i Europa. Man vill värna 

om befolkningens europeiska identifiering för att stärka den Europeiska Unionens auktoritet. 

Diskussionen om en europeisk identitet är därför mycket aktuell, inte minst i och med 

Lissabonfördragets ikraftträdande. Men hur kan denna identitet förklaras? Vilket är det arv som 

man talar om, och som ligger de europeiska staterna så varmt om hjärtat? Europas historiska arv 

innefattar allt från nazism, fascism, kommunism, imperialism och kolonialism till liberal 

marknadspolitik, mänskliga rättigheter och internationellt samarbete. Vilket är det man syftar på? 

Kan man verkligen försvara ett hävdande av det ena utan att kommentera eller ursäkta det andra? 

Dessa frågor är inte den direkta frågeställningen som min uppsats ska försöka besvara, men ligger 

dock till grund för uppsatsens tillkomst och som utgångspunkt för min, som författares vidare 

undersökning. 

1.2 – Frågeställning

Det Europa som man utger sig för att inspireras av och försvara definieras inte i 

fördragstexten. Ändå uttrycks en otvetydlig önskan om att bevara Europa europeiskt. I min 

uppsats ska jag med avstamp i fördragstexten, diskutera Europa utifrån ett perspektiv av 

utanförskap och innanförskap. Jag utger mig inte för att bevisa något. Vad jag vill göra är att 

diskutera den eventuella Europeiska kulturella arvet så som det uttrycks i Lissabonfördragets 

ingress och liknande formuleringar. Därför är det kanske bättre att kalla mina frågor för 

                                               
2 Eurobarometer 62, Hösten 2004, Nationell rapport för Sverige. 
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”diskussionsfrågor.” Min huvudsakliga frågeställning eller diskussionsfråga är frågan om ”oss och 

de andra” (self and other). Kan vi överhuvudtaget, och om så är fallet: Hur tydligt kan vi se, ett 

medvetet eller omedvetet handlande efter ett ”self and other”- perspektiv i uppkomsten av 

Lissabonfördraget? Och inte minst, vem/vilka är ”den andra” i den europeiska politiken?

På vägen fram till detta måste ett flertal andra frågor diskuteras. Lissabonfördraget hänvisar 

till kulturella, religiösa och humanistiska arv. Kan man argumentera för ett europeiskt kulturellt 

arv utan att ställa den i motsats till något icke-europeiskt? Kan man argumentera för ett 

gemensamt religiöst arv som inte har uppkommit i relation till någon som var annorlunda, som 

exempelvis kristendomen i förhållande till Islam? Uppkommer inte dessa identiteter när de ställs 

emot något som inte hör identiteten till?

1.3 – Avgränsningar

Jag tänker i den här uppsatsen hålla mig vid Europafördragen så som de har ändrats i och 

med Lissabonfördraget som utgångspunkt. Det finns givetvis andra sätt att belysa en europeisk 

politisk trend. Man skulle kunna belysa olika nationella partiers hållning till den Europeiska 

identiteten, och det finns mängder med andra dokument inom EU som skulle kunna analyseras. 

Detta hade dock blivit för stort för en uppsats av detta omfånget så jag har valt att begränsa mig 

till EU:s centrala dokument:  Fördraget om Europeiska Unionen. I detta dokument anser jag att 

det finns betydande exempel för att belysa en generell trend inom den europeiska gemenskapen, 

och det är dessutom ett mycket centralt dokument för den gemensamma europeiska politiska 

hållningen.

Likaså är ”den europeiska identiteten” ett enormt ämnesområde. Det kan (och har) skrivits 

hyllmeter och åter hyllmeter om ämnet. Därför har jag valt att använda ett perspektiv av ”self-

other” begreppet. Dels för att inte försvinna in i en uppsats som aldrig nåt sitt slut, eller inte låter 

övertygande på grund av ett för stort omfång av ämnesområden, men också på grund av att det 

är i uteslutandet av ”den andra” som begrepp som identitet får en intressant verkan. 

Identitetskapande för mycket gått med sig, och vi har alla en identitet som har formats efter olika 

omständigheter i våra liv. Identitetskapandets eventuella konsekvenser kan dock verka som en 

uteslutande kraft mot minoritetsgrupper inom det egna territoriet, och de grupper som anses 

”annorlunda” utanför de geografiska gränserna för den tänkta identiteten. 
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1.4 – Teori

Som grund till min uppsats ligger framförallt fyra författares verk. Utav dessa så är två 

forskare extra viktiga för den teoretiska grunden för den här uppsatsen. Min teoretiska grundsyn 

utgår som kapitel två kommer att närmare belysa, framför allt kring teorierna om den föreställda 

gemenskapen, framförd av framförallt Bennedict Anderson, och identitetskapande utefter 

förhållandet mellan ”vi” och ”de” (self – other), som i den här uppsatsen tillägnas framförallt 

Edward Said, men också Iver B. Neumann.

Bennedict Andersons Den föreställda gemenskapen diskuterar visserligen främst nationalismen, 

men hans argumentation är väl användbar även i en undersökning som behandlar 

identitetskapande på andra nivåer. Den europeiska identiteten är en form av internationell 

nationalism, om uttrycket tillåts. Samma argument kan gälla, enbart på ett större område, och 

med innefattande redan etablerade nationella identiteter. Andersons huvudsakliga argument 

handlar om folkspråken och tryckkapitalismen som grund för en föreställd gemenskap. Vi 

föreställer oss en gemenskap grundad i en nationell tillhörighet, trots att vi mycket väl skulle 

kunna ha en större gemenskap med någon ifrån en annan nation, som på ett närmare sätt liknar 

oss i våra egna intressen och andra egenskaper. Anderson menar att detta till stor del grundar sig i 

tryckkapitalismen och förändringen då varje ”folk” kunde få tryckta böcker på folkspråken och 

dessa folkspråk därmed fick större betydelse än det som hittills varit officiellt språk inom kyrkan 

och politiken, latinet. Det som möjliggör nationalismen är enligt Anderson inte ett språk, utan det 

tryckta språket, oavsett vilket.3

Edward Said har genom sitt verk Orientalism mycket ingående diskuterat frågan om ”oss” 

och ”de andra” i ett förhållande mellan västvärlden och det som har kommit att kallas Orienten. 

Said menar att förhållande mellan dessa områden är ett förhållande om kunskap och makt. 

Orientalismen har varit ett forskningsområde under lång tid i europeisk historia, ett 

forskningsområde som har mer eller mindre haft monopol på kunskapen om det som kallas 

Orienten. Orienten i detta sammanhang är ett område som täcker allt ifrån de nordafrikanska 

länderna till östra Asien. På detta vis menar Said att orientalismen säger mer om Europa och 

europén än om Orienten och Orientalen. Orientalisten hade kunskapen om orientalen, denna 

kunskap byggde på en förutfattad mening om orientalen som forskningsobjekt. Orientalen hade 

själv inget att säga till om och var inte heller en utvecklande individ. Orientalen var tidlös, alltid 

densamma och utan framtid men med en kulturellt mycket rik historia. Det råder en tudelad 

                                               
3 Anderson, Bennedict, Den Föreställda Gemenskapen, Reflexioner Kring Nationalismens Ursprung och Spridning, 

Göteborg, 1992. 
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uppfattning om orienten som dels ett område av oanade kulturella och romantiska skatter, och 

dels ett område av slöa, tröga, tidlösa, ociviliserade orientaler. Västvärlden blir själva sinnebilden 

för civilisation, och orientalisten med sina expertkunskaper i semitiska språk eller liknande blir 

automatiskt experten på detta gigantiska område som för orientalisten är ett och samma 

Orienten. Bilden av Orientens underlägsenhet blir tydlig i liknelser om orientalisten som 

penetrerar Orienten med sin forskning och västerländska vetenskap. Bilden av Orienten som 

underlägsen penetrerad ”kvinnogestalt” i förhållande till den västerländska, naturliga 

”mansgestalt” är en fråga om kunskap och makt i perspektivet av ”oss” och ”de andra. Denna 

företeelse anser Said inte vara en enbart passerad period utan återfinns i politiken ännu in på den 

andra halvan av 1900-talet. Orientalism skrevs under 1970- talet och vi kan således av naturliga själ 

inte avläsa Saids syn på det som sker idag i västvärldens syn på mellanöstern (En område som har 

fått otroligt stor internationell politisk betydelse inte minst på grund av attackerna på World 

Trade Center och Pentagon, och Amerikas påföljande invasion av både Afghanistan och Irak), 

och om orientalismen i den betydelse som Said ger det finns förekommande än idag. Dock är 

hans diskussion och teorier användbara i studiet av den nuvarande politiska och vetenskapliga 

kontext, och vi kan själva avgöra om det som sker idag, om synen på ”den andra” i allmänhet och 

synen på araben (eller orientalen) i synnerhet, kan förstås genom Saids teorier.4

Anton Wessels har diskuterat huruvida Europa någonsin varit ett kristet område. Han menar 

att den kristendom som spreds över Europa ifrån tidig medeltid fram till våra dagar har varit så 

differentierad i funktion och uttryck att det är svårt att hävda existensen av en kristendom i 

Europa. På många sätt så har kristna missionärer på olika håll i Europa anammat redan 

existerande hedniska religiösa riter och attribut för att göra övergången till kristendomen enklare, 

snabbare och bredare ibland folklagren. På detta viset har kristendomen, om än med ett 

gemensamt incitament med frälsningen genom Jesus Kristus som det centrala budskapet, aldrig 

varit en kristendom i Europa. Wessels menar att förändringen ifrån de hedniska religionerna till 

kristendomen ofta inte innebar en så stor förändring för stora delar av befolkningen. Många av de 

seder och riter som fanns före kristendomens ankomst fanns kvar under lång tid och finns i 

många fall kvar ännu idag, om än i en omgjord, ”kristligare” form. Många av de gudar som 

tillhörde exempelvis de keltiska religionerna ”ärvdes” av den nyss anlända kristendomen till att i 

den traditionen bli till helgonbilder. Wessels menar vidare att kristendomen under de följande 

århundradena kanske inte var så väl förankrad i Europa som man ofta har en bild av. Han menar 

att många forskade har i perioder varnat för, alternativt främjat för, återkomsten av den hedniska 

                                               
4 Said, Edward W, Orientalism, Stockholm, 2004.
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traditionerna, och att detta varit allt annat än tomt prat. Hednakulturen har aldrig försvunnit, men 

omformats, och varit tacksam att ta till ofta i samband med nationalistiska projekt, som inte sällan 

har utmynnat i mer eller mindre medvetna rasistiska undertoner. Om man med kristen menar en 

som regelbundet går till kyrkan, så kan man enligt Wessel mycket väl påstå att Europa till stor del 

varit kristen. Om man däremot letar efter den kristna gemenskapen, så blir det svårt att hävda att 

Europa skulle varit så värst kristet.5

Jürgen Habermas har många gånger skrivit om den europeiska identiteten och behovet av en 

europeisk konstitution och tätare europeisk politisk gemenskap. Han menar att Europa är i behov 

av en konstitutionstext och ett ännu tätare samarbete, men hävdar att det är mycket 

problematiskt att hitta det som Europa har gemensamt, det som ett tätare samarbeta kan bygga 

på eller rättfärdigas efter. I sina senare artiklar har han menat att motståndet mot USA:s 

aggressiva politik i mellanöstern har fungerat som ett enande kit i Europa, och att de 

demonstrationer som tågade igenom ett stort antal av Europas huvudstäder efter invasionen av 

Irak är ett av senare tids största manifestationer av europeisk gemenskap. Habermas huvudsakliga 

argument bygger på att en politisk gemenskap, eller en konstitutionell patriotism, inte 

nödvändigtvis måste föregås av ett ”folkets subjekt”.6

Vidare använder jag mig av Ingmar Karlssons bok Europa och Turken för att förstå Europas 

förhållande till Turkiet genom historien, och försöka förklara den nutida relationen i samband 

med Turkiets medlemsansökan i EU.7 Iver B. Neumann har skrivit om hur ”öst” har blivit 

Europas andre. Med ”Öst” så menar Neumann i Europé and the Other – The East in European 

Identity Formation, att både arabvärlden och Ryssland har genom historien fått agera som Europas 

”andra”. Neumann ger en bra bild av hur utanförskapet, och ”otherness”, fungerar generellt i 

kollektiv identitetsformation.8

1.5 – Metod

Efter detta inledande stycke med introduktion till frågeställningen och de författare och 

teorier som ligger till grund för arbetet, så kommer jag att diskutera identitetsskapande ur ett mer 

generellt perspektiv. Jag tänker använda mig av ovan nämnda författare, framförallt Bennedict 

                                               
5 Wessels, Anton, Europe: Was it Ever Really Christian?, London, 1994.

6 Habermas, Jürgen, The Divided West, Cambridge, UK 2006.

7 Karlsson, Ingmar, Europa och Turken, Betraktelser Kring en Koplicerad Relation, Stockholm 2007.

8 Neumann, Iver B, Uses of the Other: ”The East” in European Identity Formation, Minneapolis 1999. 
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Anderson, Edward Said och Iver B. Neumann, för att beskriva i generella och breda drag vad 

som händer när en kollektiv identiteten skapas.

Efter denna generella genomgång så kommer jag att applicera dessa teorier på en europeisk 

kontext. Jag tänker undersöka hur dessa teorier kan vara relevanta i skapandet av en europeisk 

identitet i samband med Lissabonfördraget och diskussionen om Turkiets medlemskap i den 

europeiska unionen. Jag tänker diskutera huruvida en europeisk identitet kan tänkas finnas, och 

på vilka grunder som man kan argumentera för en sådan gemenskap. Hur kan man ur ett 

historiskt perspektiv se hur väl förankrad känslan för den europeiska identiteten är? Jag använder 

mig av relevanta forskares resultat som behandlar identitetsskapande och europeisk historia och 

bildar en uppfattning om huruvida en europeisk gemenskap har en tydlig förankring i 

verkligheten eller inte. 

I det avslutande kapitlet kommer jag att använda mig mer av Edward Saids teorier kring 

orientalismen för att diskutera vem som är Europas andra med grund i vad som framförs i 

Lissabonfördraget samt diskussionen kring Turkiets medlemskap i europeiska unionen. Här 

kommer jag även kort att diskutera om den europeiska gemenskapen kan tänkas vara en 

omedveten föreställning eller ett politiskt projekt. 
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2 – Den kollektiva identiteten

2.1 – Den föreställda gemenskapen

Teorin om den föreställda gemenskapen är så pass etablerad i identitetsforskning att det är 

svårt att hävda att nationella eller andra större kollektiva identiteter inte skulle vara en del av 

denna föreställda identitet. Denna teori är förstås mest känd från Bennedict Andersons bok med 

samma namn, Den Föreställda gemenskapen. Teorierna kring en föreställd gemenskap menar inte på 

något vis att den gemenskapen skulle vara mindre verklig, än en ”naturlig” gemenskap (om den 

nu finns). Det enda som teorin argumenterar för är vilken verklighetsförankring som denna 

föreställda gemenskap har. 

”Den är föreställd eftersom medlemmarna av även den minsta nation aldrig kommer att 

känna, träffa eller ens höra talas om mer än en minoritet av övriga medlemmar, och 

ändå lever i vars och ens medvetande bilden av deras gemenskap.”9 (kursivering i 

original)

Låt mig ta ett kort exempel: Jag är ung student, från södra Sverige, med intressen inom 

mänskliga rättigheter, internationell politik, musik och andra kulturformer. En medelålders bonde 

ifrån Haparanda, med intressen inom jordbruk, fordon och exempelvis datateknik har naturligtvis 

inte mycket gemensamt med mig, förutom det att vi bor i samma land, talar samma språk och 

tittar på (men antagligen inte) samma program på TV. Jag vet antagligen inte heller att han 

existerar, än mindre har jag träffat honom. Missförstå mig inte, visst delar vi fler identiteter än de 

som jag uppräknade. Exempelvis firar vi troligen båda jul, älskar våra familjer, kanske är vi båda 

friluftsmänniskor, är hund ägare, eller vad vet jag. Men poängen är att dessa identiteter inte är 

något som baseras på det faktum att vi bor i samma land, Sverige. Trots dessa olikheter, så är det 

fortfarande så att jag har större känslor av gemenskap med denna mannen, än exempelvis en 

student ifrån Köpenhamn som troligtvis delar fler verklighetsförankrade gemenskaper med mig 

än bonden ifrån Haparanda. Detta gör dock inte gemenskapen mindre verklig. Gemenskapen är 

verklig, eftersom den påverkar mina känslor och hur jag tänker och agerar, men den saknar 

verklighetsförankring efter som jag troligtvis delar fler gemenskaper eller identiteter med 

studenten ifrån Köpenhamn, utan att jag känner samma tillhörighet med henne. Gemenskapen är 

                                               
9 Anderson, s 21.
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föreställd, men inte mindre verklig. Bennedict Anderson skriver när han argumenterar emot en 

tidigare forskares teorier:

”Felet med denna formulering är dock att Gellner är så angelägen om att visa att 

nationalismen uppträder under falska förespeglningar att han jämställer ”uppfinning” 

med ”fabricering” och ”falskhet” snarare än med ”föreställning” och ”skapande”. 

Därmed antyder han att det existerar ”verkliga” gemenskaper. Som med fördel kan 

sättas upp mot nationer. I själva verket är alla gemenskaper utöver primitiva byar (och 

kanske till och med dessa), där kontakterna sker ansikte mot ansikte, föreställda.”10

Anderson menar att nationalismen inte är en inbillad gemenskap. Den finns ju där, tydlig, 

och får efterverkningar. Men den är föreställd och skapad och är således verklig och fyller en 

funktion. Tyngdpunkten i Andersons diskussioner ligger i uppkomsten av folkspråkens 

nationalism. Anderson menar att nationalismen först blir möjlig genom att det börjar tryckas 

litteratur och information på ett folkspråk, ett språk som sedan kan användas i formandet av en 

kollektiv nationell identitet. Han menar dock inte att språket behöver vara ett speciellt språk, eller 

att en nation identifierar sig med ett språk som är unikt för dem. Snarare menar han att språket 

inte är en uteslutande faktor, vem som helst kan i teorin lära sig vilket språk som helst. Dock är 

det inom språket som nationen identifierar sig, om det sen är genom engelskan som ett gammalt 

kolonialspråk eller genom ett lokalt ursprungsspråk spelar mindre roll. Det som spelar roll är att 

tillhörandet av en viss nation definieras genom ett visst språk.11 För att ta ett exempel av 

Anderson själv:

”Det allra viktigaste med språket är dess förmåga att skapa föreställda gemenskaper, ja, 

grunda särskilda solidariteter. Imperiespråken är trots allt folkspråk och därmed särskilda

folkspråk bland andra. Om radikala Moçambikier talar portugisiska, är innebörden av 

detta att portugisiska är det medium genom vilket Moçambique föreställs (och på 

samma gång begränsar dess utsträckning in i Tanzania och Zambia).”12 (kursivering i 

original)

Anderson skiljer i sin diskussion på folknationalismen och den officiella nationalismen. Den 

offeciella nationalismen menar Anderson uppkom som en reaktion på den folkliga. När folket 

hittar sin identitet inom ett tryckt språk så tillkommer naturligtvis ett enklare medium för 

regimkritik. Den delen av bourgeoisien och aristokratin som riskerade att fasas ut ur denna 

                                               
10 Anderson, s 21.

11 Anderson, s 129- 130.

12 Anderson, s 130.
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folkliga bild av nationen var tvungna att reagera. Denna officiella nationalism var en medveten 

politik för att knyta nationalismen kring ideologier, riter och kulturella yttringar som var 

gemensamma nämnare för både de folkliga lagren och samhällets toppskikt för att hindra att den 

nationella identiteten står utanför de som faktiskt hade den politiska makten.13 Den officiella 

nationalismen är kanske det som närmast ligger till hands när vi undersöker den europeiska 

föreställda gemenskapen längre ner. På många sätt är denna identifikation ett medvetet politiskt 

projekt, kanske inte för att knyta in Europas politiska toppskikt i den kollektiva identiteten som 

man försöker skapa, men för att legitimera de politiska och ekonomiska internationella projekt 

som är den Europeiska Unionen. 

Bennedict Anderson skriver om speciellt nationalismens uppkomst och dess form av föreställd 

gemenskap. Nationalismen är givetvis av speciellt intresse eftersom världen, så som den ser ut 

idag, baseras på ett internationellt system av självständiga nationalstater. Nationen har därför 

blivit en grundläggande enhet och ligger därför av naturliga skäl nära tillhands för att identifiera 

det vi kallar ett ”folk” och generera en gemenskap och identitetskänsla. Argumentationen är 

däremot inte giltig uteslutande på nationalismen. Såsom det ovanstående citatet uttrycker det så är 

alla gemenskaper där medlemmarna inte träffar varandra ansikte mot ansikte, föreställda 

gemenskaper.14 Således är argumentationen applicerbar även på andra gemenskaper, såsom 

exempelvis den europeiska som ligger i den här uppsatsens intresse.

Iver B. Neumann talar inte emot Bennedict Anderson, men hävdar att insikten om att dessa 

gemenskaper är föreställda bara är utgångspunkten. För honom är det inte ett svar på en 

undersökning, utan en fråga i sig. Det är lätt att hålla med Anderson om hans teorier om 

förställda gemenskaper, men Neumann intresserar sig för hur denna föreställning visar sig. 

Andersons diskussioner om språkets inverkan på hur en nationalism uppkommer är inte fel, men 

det behövs metoder för att förstå varje separat nations, eller annan kollektiv gemenskaps 

identitetsskapande. Om det nu är en fråga om föreställda gemenskaper i alla kollektiva identiteter 

där gruppens medlemmar inte ser varandra ansikte mot ansikte, som Anderson hävdar. Hur kan 

man då förklara hur denna identitetsprocess går till? Framförallt i ett kollektiv som inte har den 

fördelen att man delar ett gemensamt språk, som till exempel Europa. Neumann talar om det 

som brukar kallas ”self - other nexus”, användandet av det andra i skapandet av sig själv.15

                                               
13 Anderson, s 110- 111.

14 Anderson, s 21.

15 Neumann, s 4- 5.
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2.2 – The Other

Identitetsskapande handlat om att hitta gemensamma nämnare. I stycket ovan har vi sett att 

det inte behöver handla om faktiskt existerande gemenskaper så länge dessa gemenskaper är 

förankrade i människors medvetande. Problemet med att hitta dessa gemensamma nämnare är att 

man ofta förr eller senare hamnar i en situation där man upptäcker att det man mest har 

gemensamt, är avsaknaden av en egenskap som man tilldelar den andra. I skapandet av en 

personlig identitet så talar man om signifikanta andra. Signifikanta andra är de människor jag 

förhåller mig mot. Jag skapar min egen identitet, genom att tala om för mig själv att jag  är som 

”de”, eller ”den”, eller inte är som ”de”. Det handlar inte nödvändigtvis om en negativ 

identitetsprocess där den andra är någon som jag skapar en distans till, utan bara om människor i 

min omgivning som med sin närvaro skapar min identitet utifrån min bild av deras identitet. Jag 

hittar min plats emellan, och tillsammans med mina signifikanta andra.16 I skapandet av kollektiva 

identiteter så kan vi argumentera på ett liknande sätt, men i denna diskussionen talar man oftare 

om ”de andra” i ett negativt hänseende. Det vill säga, ett distanserande från ”de andra” för att 

skapa det som är jag. I skapandet av en in-grupp, så förefaller det naturligt att det också måste 

finnas en ut-grupp.

”The lineation of an ”in-group” must necessarily entail its demarcation from a number 

of ”out-groups,” and that demarcation is an active and ongoing part of identity 

formation. The creation of social boundaries is not a consequence of integration; 

rather, it is one of its necessary a priori ingredients.” (kursivering i original)17

Efter detta konstaterande så hänvisar Iver B. Neumann till Fredrik Barths forskning om 

etniska grupper och dess gränser. Barth har skrivit att man i studerandet av den kollektiva 

identiteten inte kan utgå ifrån kollektivets mittpunkt för att där hitta den gemensamma nämnaren. 

Man måste utgå ifrån kollektivets gränser och i upprätthållandet av dessa gränser för att hitta det 

som separerar grupper, och på samma gång identifierar gruppen. Det är vid gränserna som man 

hittar stoffet till den kollektiva identiteten.18 Den kollektiva identiteten och det som vi upplever 

som ”vi”, kan inte utsträckas över ett oändligt område, geografiskt eller socialt. Någonstans måste 

gränsen dras för denna identitet. Den verklighetsförankrade identiteten, alltså den gemenskap 

som faktiskt bygger på ett existerande gemensamt attribut, har nog ofta flytande gränser som är 

                                               
16 Andersen, Susan M, Chen, Serena & Miranda, Regina, ”Significant Others and the Self”, Self & Identity, vol 1, 

nr 2, 2002, s 159- 169.

17 Neumann, s 4

18 Neumann, s 4, 35. 
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svåra att definiera. Om man dock ska ”skapa” en stark identitetskänsla så krävs den att man 

enklare kan identifiera de andra. Vilka är vi om vi inte skiljer oss från någon annan? Det är vid 

dessa gränser som jag upplever att Barth vill utgå ifrån vid undersökningar av kollektiv 

identitetsskapande. Underhållandet av dessa gränser sker som en medveten handling för att 

distansera sig ifrån de andra, men också som en nödvändig konsekvens av viljan att skapa den 

kollektiva gemenskapen.

Det handlar i grund och botten om att hitta sin motpol. Om vi för argumenteringens 

enkelhet, och uppsatsens sammanhållnings skull, tar och använder nationell identitet som ett 

exempel. Som jag skriver ovan så är teorierna om den föreställda gemenskapen till stor del 

accepterad inom politisk vetenskap. Men om nu nationen inte har denna verklighetsförankrade 

gemenskap som Anderson hävdar, vad är det då som skapar den gemenskap som faktiskt 

existerar? Teorierna om ”self – other” menar att det är förmåga att tilldela egenskaper åt de som 

står oss längst bort som för oss samman, istället för de egenskaper som vi tilldelar oss själva. I en 

nationens strävan efter självständighet så handlar det allt som oftast om att ”vi inte ska härskas 

utav de som vi inte delar vår nationalitet med”. Nationen, eller den nationen som håller på att 

födas, kan enas när det ställs i förhållande till ett yttre hot(inte nödvändigtvis militärt eller annat 

våldsamt hot, utan hot mot den kollektiva identitetens suveränitet). Den egna nationaliteten 

behöver inte definieras eller poängteras mer än dess skillnad till vad ”de andra” är. Sveriges 

”saknad av egen identitet”, som man så ofta hör om idag, skulle i så fall handla mindre om vår 

avsaknad av historia än om vår svårighet att skilja vår historia ifrån våra närmaste grannar. I en 

större kontext så talar Edward Said om precis det här. Han menar att det som i folkmun kallas 

”Orienten”, skapades av de västeuropéer som forskade om ”Orienten” och således kallades 

orientalister. Dessa forskares förhållande till Orienten var ett förhållande av makt och kunskap. 

Kunskapen, hur fiktiv den är må ha varit, gav innehavaren av denna kunskapen makten att 

definiera Orienten.19 Orientalismen sa därför enligt Edward Said mycket mer om Europa, än om 

Orienten, trots att det senare var det som var det egentliga forskningsområdet.20 I denna 

orientalism så identifierades orientalen med diverse egenskaper och kännetecken, och det är 

tydligt hur den avståndstagande Europén i samband med detta identifierar sig själv utifrån 

orientalens motpol. Orienten blir enligt Said som en funktion av det som är ”vi”.21 Denna 

definition av Orienten är ju givetvis så löjlig att ingen kan idag ställa sig bakom den och samtidigt 

bli tagen på allvar. Orienten definierades geografiskt som ett område ifrån norra Afrika ända bort 

                                               
19 Said, s 73- 98, 103- 125. 

20 Said, s 78.

21 Said, s 350.
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till östra Asien, och att försöka sammanställa alla dessa miljoner människor genom att ge dem 

gemensamma kännetecken som ”orientaler” kommer givetvis aldrig att ha någon 

verklighetsförankring. Det intressanta är dock att denna definition på många sätt kom före 

definitionen av det egna Europa. Innan man hade kommit överens om vem man var som europé, 

så var man till stor del överens om vilka man inte var, nämligen orientaler. Den egna existensen 

är alltså bunden till existensen av ”den andre”22 Den egna identiteten skapas genom en negativ 

identitetsprocess: ”Vi är inte som de”.

Det som är speciellt viktigt att komma ihåg, är att jag i hela detta resonemang inte ger någon 

normativ bedömning av skapandet av en kollektiv identitet genom identifieringen av den andre. 

Jag menar att denna process inte nödvändigtvis behöver va av ondo. Det så kallade uteslutandet av 

den andre, är inte nödvändigtvis en värderande uteslutning. Det handlar enbart om att den 

negativa identitetsprocessen (negativ i den bemärkelse att den utgår ifrån en egenskap som vi inte

har, istället för en som vi har) är en starkare faktor i ett kollektivt enande, än en positiv process 

som utgår ifrån en gemensam egenskap eller attribut. Denna process kan dock få mycket 

allvarliga konsekvenser. Ett exempel på denna process är den manliga identiteten. Den manliga 

identiteten skulle enligt dessa teorier utgå mer ifrån ett avståndstagande ifrån att vara ”kvinnlig”, 

än vad den gör anspråk på att vara manlig. Den kvinnliga identiteten har definierats för att i sin 

tur definiera den manliga identiteten utifrån den kvinnliga identitetens motsats. Man identifierar 

kvinnan som svag, mannen är stark, kvinnan som liten, mannen är stor, kvinnan som tyst, 

mannen är högljud. Detta är ett exempel där manligheten utifrån den maktposition den har kan 

identifieras på kvinnors bekostnad, och processen enligt teorierna om ”self and other” får 

allvarliga konsekvenser. Vad som är viktigt att inse i denna diskussion är att skapandeprocessen 

efter de ”self – other” är en pågående och mångfacetterad process. Detta avståndstagande sker 

hela tiden, överallt, och är inte bunden till en form av identitet. Det är inte enbart i frågan om 

nationen eller könsuppdelningen som denna process är pågående. I alla former av identitet så är 

denna process tillämplig. Det är främst när den ena identiteten får större vikt är de andra som 

problem uppstår.23 När nationen får vara den absolut viktigaste länken mellan en grupp 

människor, och andra identiteter får trängas undan, så kommer de som inte passar in i just den 

ramen att fösas ut, och konsekvenserna kan bli allvarliga. Om dock andra identiteter som korsar 

nationens gränser, och delar nationer, också får ta plats, så kommer inte människor att stå i en ut-

grupp, och en in-grupp. Verkligheten är uppbyggd av tusentals in-grupper, och tusentals ut-

                                               
22 Neumann, s 41.

23 Neumann, s 36 – 37.
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grupper, alla vars gränser korsar varandra. Det är givetvis så att vissa former av identiteter 

kommer att värderas högre än andra under olika tider och på olika platser, men det gäller 

fortfarande att denna uppdelning mellan en specifik in-grupp och ut-grupp inte är evig och 

fastlåst. Under denna, för en viss tid gällande identitet, så vilar en mycket mångfaceterad 

verklighet med liknande identiteter som byggts upp enligt samma modell. Det är på detta sättet 

som den kollektiva identiteten skapas, men det är en helt annan fråga hur konsekvenserna av 

detta ser ut. Vilken poängtering man lägger vid uteslutningen, och hur man väljer att beskriva och 

definiera den andra. Med Neumanns ord:

”Integration and exclusion are two sides of the same coin, so the issue here is not that

exclusion takes place but how it takes place. If active othering is proposed as the price 

of achieving integration, that price seems to be too high to pay. Analyses of collecive 

identity formation should contribute, however timidly, to our living in difference and 

not to some of us dying from otherness.” (kursivering i original)24

Vidare så menar jag inte heller att säga att det nödvändigtvis måste vara fråga om ett 

uteslutande av en ut-grupp i ett skapande av en kollektiv identitet. Jag vill dock påstå att om det 

finns ett ”oss” så finns det ett ”de”, men det är inte nödvändigtvis så att ”vi” i sin skapelse är 

beroende av skapandet av ”de”. vidare vill jag efter att ha gått igenom vad Bennedict Andersson 

och Edward Said med flera har att säga om ämnet konstatera att då andra former av 

identitetskapande processer inte står att finna (vilket ofta är fallet) så finns det en avsevärd risk att 

denna process av exklusivt identitetsskapande framkommer, och att formationen av ett ”vi” ofta

uppkommer just i skapandet av ”den andre”.

                                               
24 Neumann, s 37.
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3 – Europas Identitet
Efter en genomgång av en mer allmän identitetskapande process och dess förhållande till 

idén om ”oss” och ”de andra”, tänker jag ge mig in på den mer specifikt Europeiska kontexten. 

Frågan är vad den europeiska eventuella gemenskapen bygger på, och om de formuleringar som 

nämns i Lissabonfördraget har någon verklig förankring. Det förefaller ganska naturligt att jag har 

den hållningen att det inte har en förankring i verkligheten, dock är det viktigt att först förklara 

hur dessa förhållningssätt inte fungerar som en legitimerade underlag för Europas gemenskap, för 

att sedan analysera vad som då faktiskt finns. Jag ska i denna avdelningen försöka visa på hur den 

europeiska identiteten (en så länge) inte finns, och att försöken till att stärka det europeiska 

enandet genom identifiering är resultat av politiska intressen och inte ”naturliga” europeiska 

egenskaper eller attribut. Sedan ska jag diskutera huruvida den europeiska gemenskapen kan 

stämma överens med det som diskuterats i ovanstående avdelning , och vem eller vilka som då är 

Europas ”andra”.

3.2 – Kulturen och den politiska enheten

Europa är ungt, mycket ungt. Faktum är att idén om att det finns ett europeiskt gemensamt 

arv, och gemensamt uppdrag i förhållande till resterande världen är äldre än det faktiska 

Europeiska gemenskapen. Självfallet så har Europa funnits som geografisk plats, men även 

begreppet ”Europa” har bara funnits som en reell företeelse sedan 1400- talet. Innan dess så var 

begreppet använt för att beskriva koloniala militära satsningar och var klart underlägset mindre 

(om än inte små) kollektiva gemenskaper, såsom romarriket, frankerriket, etc.25 Att begreppet 

Europa endast förekom i förhållande till omvärlden är en intressant företeelse som vi ska 

återkomma till. Lissabonfördraget nämner Europas kulturella, religiösa och humanistiska arv, 

som grund för den nuvarande europeiska gemenskapen. Hur ligger det till med detta 

gemensamma arv?

Efter denna period då termen ”Europa” först började användas, det vill säga från 

någonstans på 1400- 1500- talet fram till idag så har Europa vuxit fram som någonting mer än 

bara en geografisk yta. Det är dock viktigt att poängtera att detta handlar om en framväxt, en 

framväxt som fortfarande sker. Det är inget som skedde under ett par hundra år och för att sedan 

                                               
25 Neumann, s 41- 43. 
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frysa till det Europa, med kulturella, religiösa, historiska attribut, som vi har idag. Ser vi på den 

europeiska historien så hittar vi flera hundratals år av interna splittringar. 1700 och 1800- talets 

koloniala kapplöpningar följdes av 1900- talets kriser med nazismens årtionden följd av ett 

Europa (för att inte säga en hel värld) som var uppdelat mellan öst och väst, Ryssland och USA, 

kommunismen och kapitalismen. Fråga en svensk av den äldre generationen om han kan 

identifiera sig med en tysk? eller fråga en fransman om han kan identifiera sig med en tysk? Eller 

för den delen, fråga en engelsman vad som är Europa, och han kommer troligtvis att svara 

kontinenten, fastlandet åt sydöst. I år (2009) så är det bara 20 år sedan muren som delade Berlin, 

och i praktiken hela Europa föll. Sovjetunionen, som tillsammans med USA förlade hela Europa i 

skuggan av ett gigantiskt rustningskrig, föll för ungefär lika länge sedan. I askan av dessa 

omvälvningar växte, för ca 20 år sedan en europeisk union fram, för att stärka det fredliga utbytet 

mellan de europeiska staterna. Europa är ungt. För många som lever idag så är kalla kriget 

fortfarande det ”normala” europeiska tillståndet. För en del av den äldre generationen så är den 

ryska björnen fortfarande hotbilden nummer ett, i alla fall i Sverige. I vissa central- och väst 

europeiska länder så kan Tyskland mycket väl fylla samma funktion. 

Oavsett hur man ser på den Europeiska kulturella gemenskapen idag så återstår ett slående 

faktum: I Lissabonfördraget så står det tydligt beskrivet hur Europa delar ett gemensamt 

kulturellt, religiöst och humanistiskt arv. I detta påstående så glömmer man dock bort mycket 

stora, viktiga delar av den europeiska historien. Den europeiska historien präglas av alla de kriser 

som nämnts ovan. Kan den Europeiska kulturella och politiska gemenskapen vara av något annat 

slag än, såsom Bennedict Anderson väljer att benämna det, en föreställd gemenskap? Det blir 

med ovanstående kortfattade utläggning om det som har drabbat den europeiska kontinenten 

som underlag ganska tydligt att den europeiska politiska och kulturella enheten inte finns på det 

naturliga planet. Det är inte en enhet som delar gemensamma goda minnen från en historia av 

fredliga kulturella, politiska och ekonomiska utbyten. Den europeiska gemenskapen som uttrycks 

i Lissabonfördraget borde rimligtvis vara produkten av ett europeiskt intresse snarare än en 

naturlig gemenskap. 

Jürgen Habermas har i många av sina verk diskuterat möjligheten och nödvändigheten av en 

europeisk konstitution. I en av sina verk, som främst diskuterar västvärldens uppdelning mellan 

Europa och USA, och tar upp Europas eventuella gemensamma intressen i detta förhållande, 

skriver han:

”A shifting of legitimation from one side of results to that of the co-determination of 

political programs that affect citizens of all member states equally, though not 

necessarily in the same ways, will not be possible without the development of an 
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awareness of a shared belonging to a political community that extends across national 

boundaries.”26

Habermas skriver i detta stycke specifikt om handlingsprogram inom den europeiska 

unionen, men är lika träffsäker på ett mera generellt plan. Den europeiska politiska enheten 

kommer inte att fungera förrän det finns en gemenskap mellan medlemstaterna som övergår 

nationella gränser. Med andra ord: Det måste finnas en känsla hos medlemstaterna av 

innanförskap i en gemensam enhet, en delad gemenskap med andra europeiska medlemstater på 

samma sätt som den nationella enheten tar sig uttryck av igenkänning, att vara familjär, att tillhöra 

”oss”. För att det politiska projektet ”Europa” skall fungera så måste alltså denna ”igenkänning” 

finnas. Och om den inte finns, så måste den skapas, som ett medvetet eller omedvetet projekt på 

grund av ett politiskt intresse. Vi kommer tillbaka till denna skapande process i ett senare skede. 

3.3 – Religionen

Den politiska sammanhållningen må vara, om inte obefintlig, så i alla fall en relativ ny 

företeelse. Men hur ligger det till med religionen? Europa uppfattas idag, och har under lång tid 

uppfattats, som centrum för den kristna traditionerna. Detta till trots att kristendomen självklara 

upphovsman, Jesus, var Jude, ifrån nuvarande Israel, mellanöstern. I Lissabonfördragets ingress 

som citerats ovan så nämns det religösa arvet som en av orsakerna till Europafördragets 

uppkomst. Ett ställningstagande som inte funnits i tidigare fördrag. Det är svårt att tro att det 

skulle vara någonting annat än de kristna religiösa arvet som menas med denna formulering. En 

annan religion menas naturligtvis inte, och en generell pluralistiskt religiös hållning verkar mycket 

orimlig då denna inte skulle utmärka Europa mer än andra delar av världen. Dessutom är 

Västeuropa kanske ett av de mest sekulariserade områdena i världen. Vi kan nog med all säkerhet 

påstå att det som åsyftas i Lissabonfördraget är ett kristet religiöst arv. Bilden av Europa som ett 

kristen område är inget ovanligt, och därför inte förvånande. Dock ska man nog akta sig för att 

poängtera ett sådant starkt religiöst ställningstagande utan att i grunden undersöka dess 

trovärdighet.

Anton Wessels argumenterar för att det är mycket problematiskt att sägas att Europa är, eller 

har varit ”kristet”. Kristendomen har genom Europas historia uppfattats, efterlevts och spridits 

vidare olika beroende på perspektiv och geografiskt område. De hedniska riterna och 

traditionerna levde ofta kvar, men förklädda med kristna förtecken. Det kristna Europa är därför 

inte mycket mer än mytbilder. Inte för att det inte finns, eller fanns en genuin kristendom. Det 

                                               
26 Habermas, s 70.
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fanns självfallet de som var genuint troende och som på allvar avsa sig de gamla hedniska 

traditionerna. Men detta är inte nåt som enligt Wessels kan generellt förknippas med en europeisk 

kultur. Detta eftersom en stor del av den då nya kristenheten tog sig så skilda uttryck i olika delar 

av världen.27 I de keltiska områderna i Irland och Skottland, därifrån större delen av den brittiska 

kristenheten senare skulle spridas, så hade de keltiska religionerna och gudarna starkt fäste. 

Denna religion utmärkte sig speciellt med sin fokus på naturen och omvärlden. Detta är 

fortfarande idag utmärkande för den keltiska kristenheten. Inom den keltiska kristenheten så har 

många av de äldre gudarna eller heliga personerna i traditionen blivit ersatta med kristna helgon 

som har samma namn och enligt traditionerna står för samma egenskaper. Detta skulle betyda att 

den kristna traditionen har fått förankring just för att man har byggt den på de existerande 

traditionernas axlar. Kelterna slutade aldrig med sin dyrkan av guden Brigid. Det Keltiska 

dyrkandet av Brigid blev istället omtolkat till att vara en del av den nya religionen. Guden Brigid 

blev mycket effektivt helgonet Brigid.28

I den germanska trakterna kring Skandinavien, Tyskland och övriga norra Europa så lever 

det hedniska arvet kvar i många traditioner och riter. Inte minst så lever de äldre gudarnas namn 

kvar i veckans dagar, och många av de traditionella högtiderna såsom jul och påsk har ersatt äldre 

hedniska högtider som firats på samma dagar. Detta har skett medvetet för att göra övergången 

ifrån hedniska kulturer till en kristen religiös tradition enklare, snabbare och spridd över ett 

bredare lager av befolkningen. I det germanska Europa så menar Wessels även att det hedniska 

traditionerna inte ligger gömda så långt under ytan av det kristna arvet. Det är populärt att i 

samband med nationalistiska ambitioner återuppliva det hedniska arvet för att argumentera för ett 

nationell gemensam historia29 (vilket är ganska paradoxalt med tanke på att även det kristna arvet 

används för sådana syften). 

Ser man till den romerska kristenheten så har kristendomen ur ett historiskt perspektiv ofta, 

inte överraskande, förknippats med romarriket. Romarriket kan ju klassas som födelsen för den 

Europeiska kristenheten. Kristendomen var då vid sin uppkomst en politisk företeelse likaväl 

som en religiös.30

Europatanken har på många sätt förknippats med kristendomen genom historien. Trots alla 

de inre schismerna i kristendomen så menar Neumann att identifieringen av kristendomen som 

en sammanhållen religiös identitet höll sig stark. Denna identitet hölls stark genom ett gemensamt 
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28 Wessels, s 55- 95.

29 Wessels, s 96- 160.

30 Wessels, s 51- 54. 
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identifierade av den andre, som i detta fallet var turken, eller muslimen. Den kristna identiteten 

delade således mycket med den tidiga tanken om det gemensamma Europa.31 Ingmar Karlsson 

menar vidare att några av de första tankarna om Europa var förknippat med kristendomen i det 

ögonblick då Islam växte sig starkt på övriga kuststräckor längs med medelhavet. Europa blev då 

synonymt med den område där kristendomen sträckte sig norrut på den europeiska landmassan.32

Detta må vara sant, men det nuvarande geografiska Europa är inte samma som de områden som 

då räknades till kristendomens område. Den nuvarande geografiska Europa, som innefattar 

exempelvis de skandinaviska länderna, de brittiska öarna och den spansk/portugisiska halvön, är 

inte samma områden som då kännetecknades av kristendomen. Det är inte lika lätt att hävda en 

europeisk religiös historia utefter det som vi idag klassificerar som Europa. 

3.4 – Turken

Sedan flera hundra år så har de övriga europeiska stormakterna varit tvungna att acceptera 

och betrakta Turkiet som, om inte en europeisk stat, så åtminstone en stat med lika stor politisk, 

militär och ekonomisk betydelse för Europa som vilken annan europeiska stat som helst. Denna 

betraktelse må ha varit på grund av Turkiets reella politiska betydelse, snarare än en känsla för en 

kulturell gemenskap med ”Turken”, men hur som helst så har Turkiet varit en viktig medtävlare 

på den Europeiska spelplanen under en mycket lång tid.33 Även långt in på 1900-talet så har 

Turkiet uppfattats som en naturlig del av Europa. I den maktkamp som stod mellan europeiska 

stormakterna så ansågs Turkiet fylla en viktig funktion och landet var också en av grundarna till 

organisationen för ekonomiskt samarbete i Europa. Utöver detta så har Turkiet från början varit 

fullvärdiga medlemmar av Europarådet, deltagare i FN:s fredstyrkor och blev NATO medlem på 

50- talet.34 Med andra ord: Turkiet ansågs uppfylla tillräckligt många krav för att kunna uppfattas 

som en europeisk stat, och uppfattades också som en sådan. Walter Hallestein uttryckte år 1964:

”Turkiet är en del av Europa. Detta är den grundläggande betydelsen av vad vi gör 

idag. Det bekräftar på ett utomordentligt aktuellt sätt en sanning som är mer än ett 

sammanfattande uttryck av ett geografiskt begrepp eller ett historiskt faktum som har 

varit giltigt i flera århundraden. Turkiet är en del av Europa.”35
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32 Karlsson, s 15.
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34 Karlsson, s 7- 8. 

35 Karlson, s 90.
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Turkiet har under den här tiden, trots att man uppfattats som ett europeiskt land, ändå inte 

uppfattats som jämställt de andra europeiska stormakterna. ”Europas Sjuke Man” har man kallat 

Turkiet när man jämför med de västeuropeiska staterna i fråga om kulturella yttringar och 

religiösa inriktningar. Turkiet är därför ett land som visserligen ligger till stor del inom Europa 

rent geografiskt, spelar en stor roll för resterande Europeiska staternas ekonomi och 

utrikespolitik, och som i den globala maktbalansen varit en lika viktig medspelare som exempelvis 

Frankrike eller Tyskland, men också ett land som är kulturellt bakåtsträvande och religiöst sätt 

inte lyckats frigöra sig ifrån de ”despotiska” islam.36 Turkiet har inte ansetts vara en del av den 

västerländska civiliserade världen. Turkiet kan aldrig uppnå den ”europeiskhet” som övriga 

europeiska makter har.37 Både Ingmar Karlsson och Iver B. Neumann diskuterar Turkiet som 

Europas identitetsgrundare. Här syftar man direkt på den nexus som finns mellan det föreställda 

”vi” och den föreställda ”andra”, som grund för den kollektiva identitetens uppkomst. Trots 

detta perspektiv på Turkiet som den sjuka grannen till Västeuropas förfinade kultur, så 

förbereddes Turkiets väg in i den europeiska gemenskapen stadigt, om än långsamt, fram till sent 

in på 1900-talet.38 Någonstans under denna perioden så förändrades dock denna attityden till 

Turkiet i den europeiska gemenskapen. Turkiet hade väl uppfyllt kraven som ställts för att tas in i 

EU som ett medlemsland, men fick nöja sig med att vara en stat med ”speciella förbindelser”. 

Efter att Turkiet klart hade uppfyllt de kriterier som satts upp för ett medlemsland i Köpenhamn 

1993, så ställdes nya krav och medlemskapet fick återigen skutas upp på framtiden.39

Ingmar Karlsson uppfattar att detta motstånd mot Turkiet som medlemsstat finns främst 

inom fyra områden, som enligt Ingmar Karlsson alla kan mer eller mindre falsifieras. Det ena 

exemplet handlar om historiska olikheter mellan Europa och Turkiet, och Turkiets geografiska 

läge. Man menar att Turkiet rent historiskt inte skulle ligga i Europa, och därför inte heller har ett 

legitimt skäl till att vara en del av den Europeiska Unionen. Som vi ovan redan har konstaterat så 

är Europas historiska och politiska enhet mycket svår att få grepp om och diskutera eftersom den 

till största delen inte finns. Vidare kan konstateras att mycket av den historiska utveckling som 

används för att identifiera den europeiska gemenskapen härstammar just ifrån den område som 

motsvarar nuvarande Turkiet. Många av antikens sagor, vetenskap och filosofi kommer ifrån 

detta område, och stora delar av den kristna bibliska historieskrivningen utspelar sig i Turkiet. 

Utöver detta så påpekar Karlsson att Cypern, som är medlem i EU, ligger både öster om Ankara, 
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Turkiets huvudstad, och söder om Tunisien, ett nordafrikanskt land utanför EU. Således är 

geografiska argument inte vidare verklighetsförankrade.40 I likhet med dessa geografiska argument 

så hänvisas det ibland till geostrategiska argument. Att stoppa EU:s geografiska utvidgning vid 

Turkiet anser Karlsson vara en mycket dålig idé. Turkiet kan vara för staterna i Mellanösterns vad 

Polen och Ungern var för de stater i öster, mot Ryssland och andra asiatiska sovjetstater. En 

stabilare europeisk närvaro i ett område där Europa ständigt har problem är kanske precis vad 

som behövs. Turkiet skulle också på religiösa och kulturella grunder ha en större auktoritet i 

området. Ett motstånd mot Turkiet skulle också kunna få den effekten att Turkiet vänder ryggen 

mot Europa och söker sin egen kollektiva identitet åt andra hållet. Mot Iran, eller en religiöst 

grundad identitet som bygger på ett internationellt muslimskt kollektiv.41

Ett annat exempel bygger på EU:s upptagningsförmåga, det vill säga hur ett land av Turkiets 

storlek kan absorberas in i det europeiska politiska systemet, och att EU redan är en stor och 

svårgripbar organisation med de medlemsstater som man redan har. Karlson menar att Europas 

upptagningsförmåga är ett felaktigt sätt att resonera. Ingen stat har blivit absorberat av EU. Att 

EU:s politiska struktur skulle förändras i samband med ett Turkiskt medlemskap förefaller ganska 

naturligt, då EU har varit tvungen att förändra sin struktur i samband med andra staters 

medlemskap, men Turkiets medlemskap skulle inte förändra systemet mer än så. Ett EU som 

består av medlemsstater med liknande ekonomisk utgångspunkt och en lika snabb utveckling 

tillhör det förgångna. I och med anslutandet av tio nya stater år 2004 och enstaka stater under 

åren som följt så har EU redan ett bredd fält av medlemsstater med olika utgångspunkter och 

olika snabb ekonomisk och social utveckling. Turkiet skulle mycket väl kunna passa in i ett sådant 

system. Turkiet kommer om ett par år att ha en lika stor befolkning som Tyskland och därmed 

vara en av de största medlemsstaterna. Dock kommer Turkiets ekonomiska tyngd att förbli drygt 

fyra procent. När det gäller den fria rörelsen inom Unionen så hävdar Ingmar Karlsson att ifall 

samma system som gäller för många övriga nya medlemsstater, med ett tidsperiod på flera år 

innan fri rörlighet skall börja gälla, så skulle man under denna perioden se ett helt nytt Turkiet, 

och dessutom ett helt nytt EU. Påståenden om EU:s upptagningsförmåga vill Karlsson istället 

beskriva som politisk taktik, och de riktiga argumenten mot ett Turkiskt medlemskap får vi söka 

efter nån annanstans.42

I det fjärde exemplet som Karlsson tar upp så kommer vi till det som är verkligt intressant 

för vår diskussion: Identitetsfaktorn. Med identitetsfaktorn så syftar Karlson på den religiösa 
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identiteten och den religion som fortfarande är den största i Europa, Kristendomen. Ett religiöst 

argument mot Turkiets medlemskap skulle på väldigt många sätt vara ödesdigert för EU:s 

internationella relationer och även dödsstöten för EU:s som ett seriöst sekulariserat politiskt och 

ekonomiskt projekt. Det skulle vara ett förnekade av vilket väldigt inflytande som Islam har på 

den europeiska vardagen, och ett hårt slag mot den stora minoriteten av muslimer i de europeiska 

staterna. Den muslimska befolkningen i Europa blir större. Ett nej till Turkiet på religiösa skäl 

skulle därför vara förödande för det europeiska projektets framtid, och skulle hindra den 

integrationsprocess som är nödvändig, oavsett om man vet det, förnekar det, eller ännu inte inser 

det. Islam är, har varit, och kommer alltid att förbli en stor del av det som är Europa, och att 

förneka det skulle vara att sänka EU:s legitimitet till botten.43 Även Neumann hävdar att 

religionen på många sätt hävdats som argument för motståndet mot Turkiets medlemskap. Man

menar att även om Turkiet är till formen har ett sekulärt politiskt system, på liknande sätt som 

exempelvis Frankrike eller Tyskland, så är det Turkiska samhället präglat av en muslimsk historia 

och dess kulturella yttringar. På liknande sätt är då Frankrike och Tyskland präglade av Kristna 

historiska och kulturella yttringar, och därför är en viktig grund för den europeiska identiteten.44

Huruvida Europas kristenhet kan argumenteras för har jag redan diskuterat i ett tidigare avsnitt, 

men intressant är dock att denna gemenskap ändå kan föreställas med religiösa drag. Trots att 

flera stater, förutom Turkiet, inom Europa har en övervägande andel muslimska medborgare. EU 

och det ”europeiska projektet”, om man får kalla EU:s nyupptända strävan efter en gemensam

identitet för det, förespråkar ett sekulariserat politiskt klimat, rättsstaten, demokrati och mänskliga 

rättigheter. Ett nej till Turkiet på religiösa skäl skulle därför vara, eller åtminstone uppfattas som, 

ett grymt konstaterande om att dessa värden är oförenliga med en muslimsk tro.45
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4 – Europas andra
I de tidigare avsnitten har jag försökt argumentera för att den Europeiska gemenskapen inte 

är förankrad i verkligheten. Detta har jag gjort genom att hänvisa till relevanta forskaren teorier 

om olika gemenskaper och kollektiva identiteter. Jag har gått igenom den religiösa 

identifikationen genom att använda mig av Wessels forskning om Europas kristenhet, jag har 

undersökt den politiska gemenskapen genom att använda mig av forskning av Habermas och 

Neumann. Framförallt har jag kanske använt mig av den forskning som presenteras av Bennedict 

Anderson. Om vi använder Anderson som mall för det europeiska projektet så upptäcker vi att 

det är väldigt träffsäkert. Vi har konstaterat att den europeiska gemenskapen inte finns förankrad 

i en politisk enhet. Det räcker att ta en snabb titt på den moderna historien för att inse hur 

splittrad det internationella politiska klimatet har varit, och fortfarande till viss mån är. Det är 

också svårt att hävda en religiös identitet som skulle vara uteslutande europeisk. Dels eftersom 

kristenheten trots sin inbillande enhet, är en historia av inre splittringar, och dels för att Europa 

till stor del även har ett starkt muslimsk arv ända ifrån 600- 700- talet och fram till våra dagar. 

Hur vi än väljer att se på det som kommer vi fram till den slutsatsen att den europeiska 

identiteten är ett exempel på Andersons föreställda gemenskap. Denna föreställda europeiska 

gemenskap är kanske än så länge betydligt mindre förankrad ibland Europas befolkning än den 

nationella föreställda gemenskapen (se ovanstående hänvisning till Eurobarometern 2004), men 

föreställningen finns. Den går kanske inte alltid under beteckningen Europa, utan benämns 

kanske med beteckningarna, västvärlden, civilisationen, demokratiska världen, I-ländernas 

gemenskap eller de Utvecklade länderna. Alla dessa begrepp är trots allt oftast benämningen på 

samma geografiska område nämligen Europa och Nordamerika. En identitet som betecknar 

enbart den Europeiska kontinenten måste förklaras som en föreställd gemenskap, utan 

verklighetsförankrade identiteter. Men att konstatera att Europa är en föreställd gemenskap, är 

som Iver B. Neumann menar, bara en utgångspunkt, ytterligare en forskningsfråga.46 För att hitta 

svaret på hur Europas identitet kan legitimeras så måste man se till det som vi anser skiljer 

Europa från ”den andre”. Jag ska med hjälp av framförallt Edward Said, men också andra 

forskare, diskutera detta politiska projekt utifrån vem som är Europas andra.
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4.2 – Orientalism och ”Muslimen” som Europas andre

Ingmar Karlsson anknyter till teorierna om den andre som ”självets” identitetsskapare när 

han talar om Turkiets historia utifrån ett europeiskt perspektiv. Karlsson nämner i sitt inledande 

kapitel hur islam som religiös företeelse grundlade Europa genom att det Europeiska fastlandet 

var det område som Islam inte bredde ut sig över i samma utsträckning som andra delar kring 

medelhavet. Fram tills denna omvälvning så hade medelhavet haft funktionen av en enande länk 

mellan dess kustländer, och Europa hade inte funnits i den geografiska form som vi har idag.47

Karlson fokuserar sedan sin forskning på hur Turkiet i samband med erövringen av 

Konstantinopel fick funktionen av Europas andre. En stark ”turkrädsla” spreds inom de 

europeiska länderna, och den religiösa makten var inte sen att spä på denna rädsla genom att peka 

ut muslimen som den grymma andre som anfaller det kristna Europa.48 På detta sätt vill jag hävda 

att det i ett bredare perspektiv inte är Turkiet som är Europas andre, utan muslimen i allmänhet. 

Turkiet har rent politiskt varit närmare Västeuropa än andra muslimskt präglade länder ända från 

erövringen av Konstantinopel och in i våra dagar, och därför förefaller det naturligt att Turkiet 

har fått symbolisera det hos muslimen som är Europas andre. Dock är det Turken just för att han 

är muslim som är Europas motpol. Det är hans religiösa tillhörighet snarare än hans nationalitet 

som är faran. Religionen, nationaliteten och kulturen har nog sedan knutits ihop för att bilda vårt 

sätt att se på Turkiet, och turken har fått bli Europas symbol av det annorlunda. Jag motsätter 

mig alltså inte Karlssons forskning, men jag vill visa att Europas andra kanske inte håller sig 

enbart vid Turkiet, utan att hela det områden som ofta så enkelt klassas som muslimska, är 

grundare till en europeisk identitet genom att vara den som porträtterar som den andre. Edward 

Said talar i detta sammanhang om Orientalism.

Orientalismen var en legitimerad vetenskap. Det var alltså ingen beskrivning på en människa 

som hade en viss syn på det som kallades orienten, utan mer en yrkesbetäckning eller 

forskningsinriktning såsom vi idag kallar en historiker eller statsvetare. Det var därför inget nytt 

begrepp för att samla ihop en forskarkår som behandlade liknande frågor, snarare så kallade sig 

orientalisterna själva för orientalister.49 Den traditionella orientalismen definierar oreintalen som 

en slö, tidlös, ociviliserad varelse. Denna definition sker samtidigt som en drömlik bild av 

orienten förhärskar, där politisk medvetenhet och civiliserat leverne inte finns, men dock ett rikt 

kulturliv med musik, konst och sensuella upplevelser.50 Poängen är inte egentligen hur man 

                                               
47 Karlsson, s 13- 27.

48 Karlsson, s 13- 22.

49 Said, s 63- 67.

50 Said, s 250- 252, 366. 
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definierar orientalen. De europeiska staterna(och inte bara de) har alltid definierat den andre på 

olika nedvärderande sätt, om det nu är afrikaner, turkar, araber, judar, papister eller indianer. Det 

som är intressant är hur orienten reduceras till en uppsättning av egenskaper, religiösa, kulturella 

eller sociala, istället för att vara en geografisk plats.51 Man tillskriver Orientalen dessa egenskaper 

eftersom han ju är från Orienten. I samband med detta så blir Orientalisten med den kunskap om 

den andre som han besitter en expert på västerlänsk civilisation, trots att det är orienten som är 

studieobjektet.52 Här blir det tydligt hur föreställningen om Europas identitet skapas av ett 

skapande av orientalen som den andre, den som är annorlunda. 

”Min åsikt är att orientalismen i grunden är en politisk doktrin som tillämpades på 

Orienten därför att Orienten var svagare än västerlandet; den satte likhetstecken 

mellan Orientens olikhet och dess svaghet.”53

Denna orientalism är inte uteslutande gällande på 1700- och 1800- talet, de århundraden då 

kolonialismen var i full gång och den västerlänska rasistiska ideologier hade sin höjdpunkt. Said 

menar att de är gällande långt in i vår egen tid. Said skrev ”Orientalism” på 70- talet, så vi kan 

genom den boken inte få hans reaktioner på det som händer under 80-, 90- och 00- talet. Men jag 

vill mena att bilden av orientalen såsom Said beskriver till viss mån lever kvar idag, och 

fortfarande har rollen som Europas andre. Nu säger man allt som oftast inte ”oriental” utan 

”muslim”, eller ”arab”, men argumenten och definitionen är mycket lik. Said menar att flera av 

orientalismens dogmer lever kvar i dagens samhälle. Dels handlar det om orientalens tidlöshet 

och stabilitet, vilket får en effekt av att man använder mycket generaliserande begrepp i 

beskrivandet av orientalen. Dels så belyser man den stora skillnaden mellan orientalens basala liv 

med västvärldens civilisation. För de tredje så återgår man gärna till klassiska skildringar av 

orienten som den drömlika bild som kort beskrivits ovan, vilket nedvärderar orienten i 

förhållandet till västvärlden. Och till sist så finns alltid känslan av att Orienten är något att 

frukta.54 Orientalismen har inte försvunnit. Den har bara bytt namn, och anpassats till ett nytt 

samhälle. 

Bilden av Islam som ett hot mot Europa lever kvar. Den vetenskapliga ställningen som 

orientalismen under långt tid har fått ha, har gjort att åsikterna och förhållningssättet mot 

orienten har legitimerats. Det går långt in på vår egen tid att diskutera Muslimens tänkande på ett 
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sätt som absolut inte går med exempelvis judar eller mörkhyade. Forskningen om orientalen, 

araben eller muslimen, som bygger på ett perspektiv av Europas andra, har institutionaliserats och 

legitimerats.55 Islam är ur detta perspektivet inte bara en religion. Begreppet Islam får beskriva en 

generaliserad bild av både en religion, ett samhälle, vissa karaktärsdrag och en regional 

verklighet.56 Man generaliserar bilden av Muslimen och använder Koranen för att beskriva varje 

enskild del av det främmande arabiska, muslimska eller orientaliska samhället.  Islam är bilden av 

ett samhälle som inte kan skilja på kultur, religion och politik.57 Bilden av ”oss” och ”dem” blir 

återigen mycket tydlig.

EU:s centrala fördrag talar ofta om respekten för religiösa, nationella och regionala 

traditioner och sedvanor. Man ska så långt det går motverka diskriminering på dessa punkter och 

föra en öppen dialog med religiösa institutioner inom sina medlemsländer. Man är alltså tydlig 

med att respektera den Europeiska mångfalden. Lissabonfördraget innehåller dock en del andra 

formuleringar som inte är lika klara med vad som prioriteras i den Europeiska sammanhållningen. 

Stycket om Europas gemensamma kulturella, humanistiska och religiösa arv har redan behandlats 

ovan med hjälp av baland annat Bennedict Andersons ”den föreställda gemenskapen”. 

Lissabonfördragets otydlighet stannar dock inte bara där.

”Den [Unionen] ska respektera rikedomen hos sin kulturella och språkliga mångfald 

och sörja för att det europeiska kulturarvet skyddas och utvecklas.”58

Här används inte bara ett odefinierat begrepp som det ”europeiska kulturarvet”, utan man 

använder det dessutom i samband med ett konstaterande att Europa bygger på en språklig och 

kulturell mångfald. Man erkänner alltså Europas sammansättning av enskilda språkliga och 

kulturella traditioner samtidigt som man hävdar existensen av ett gemensamt kulturellt arv inom 

det som är ”Europa”. Som vi har sett ovan så är det gemensamma kulturella arvet mycket svårt 

att hänvisa till eller definiera och således får vi nog konstatera att formuleringar som denna 

grundar sig i någon av följande två perspektiv. 1) Antingen så är den gemenskap som man i detta 

fallet kallar för Europas kulturarv en föreställd gemenskap. Alltså en gemenskap som finns fullt 

verklig i medlemmarnas sinnen just eftersom man har den föreställd. Så måste enligt Bennedict 

Anderson vara fallet ifall man faktiskt menar att denna gemenskap är verklig här och nu. 2) Om 

man vid formulerandet av detta avsnitt är medveten om svårigheten med att hitta Europas 
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gemensamma kulturella arv och därför inte personligen har den gemenskapen föreställd, så är 

uttalanden av denna typen snarare uttalanden av en politiskt program. Man vill skapa den 

Europeiska identiteten för att göra det politiska unionen legitimerad bland ett brett folklager. 

Detta gör man kanske enklast genom att hävda ett gemensamt europeiskt kulturellt och historiskt 

förflutet som den europeiska identiteten kan bygga på.

Europas gränser måste dra någonstans, och kan naturligtvis inte innefatta alla. Ingmar 

Karlsson proklamerar starkt för att denna gräns inte kan dras vid Turkiet med Turkiet på andra 

sidan. Karlsson diskuterar på detta vis Turkiet som Europas ”andre”. Jag säger inte emot detta, 

men menar dock att Turkiet i sin roll som Europas ”andre” kanske inte är så mycket 

grundproblemet, som ett symptom på det verkliga problemet. Den viktiga diskussionen menar 

jag inte handlar om att Turkiet är den andre, utan om Turkiet är en del av de andra, eller en del av 

oss. Turkiet får i sin roll som halvt europeiskt och halvt asiatiskt land vara en symbol för hela den 

muslimska världen, och om muslimska länder kan vara en del av den Europeiska identiteten. Vi 

har redan konstaterat att idén Europa som en kristen gemenskap inte håller för en närmare 

analys, men vi har också efter Bennedict Anderssons teorier konstaterat att gemenskapens 

verklighetsförankring spelar mindre roll. Gemenskapen är verklig trots att den bara är föreställd. 

Jag vill alltså hävda att frågan om Turkiets medlemskap i EU till stor del är ett symptom på synen 

på den muslimska världen som ”den andre”, oförenligt med europeiska värderingar.

”Unionen ska erbjuda sina medborgare ett område med frihet, säkerhet och rättvisa 

utan inre gränser, där det fria rörligheten för personer garanteras samtidigt som 

lämpliga åtgärder vidtas avseende kontroller vid yttre gränser, asyl, invandring samt 

förebyggande och bekämpande av brottslighet.”59

Vad detta stycke uttrycker är i sig inte speciellt kontroversiellt. Vem vill inte ha fri rörlighet 

inom EU? Vem vill inte att EU förebygger och bekämpar brottslighet, eller åtnjuta frihet, 

säkerhet och rättvisa? Vad som dock är intressant är den skillnad som görs mellan EU:s inre 

gränser och yttre gränser, samt formuleringen och associationerna som görs med dessa olika 

gränser. Inom Europa ska det alltså råda fri rörlighet. Alla ska åtnjuta samma frihet och säkerhet 

så länge man färdas inom Europa. Men vad är det som likställer mig med en muslim från 

Albanien, men som på samma gång skiljer på mig och en muslim från Turkiet, eller Jordanien? 

Vad är det för en identifierande faktor som binder mig samman med en Spanjor men inte en 

Egyptier? Den europeiska identiteten ska enligt EU göra det möjligt för en spanjor att färdas 

                                               
59 Fördraget om Europeiska Unionen, art 3, paragraf 2, ur Europeiska Unionens Officiella Tidning, 

femtioförsta årgången, 9 Maj 2008. Informationsnummer 2008/C 115/01.
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igenom hela Europa och på grund av en gemensam europeisk identitet känna sig trygg i att han är 

bland sina egna, sitt eget ”vi”. De inre gränserna associeras i citatet med frihet och fri rörlighet. 

De yttre gränserna associeras direkt med kontroller och i samma exeplifieringsgrupp som 

brottslighet. Turkiet som den gränsstat som det är, är ett symptom på Europas avståndstagande 

ifrån det som Edward Said kallar Orienten, men som idag oftare sammanfattas med, 

mellanöstern, islam, araber eller asiater.

Om vi tar en närmare titt på Europas geografiska läge och på de gränser som 

Lissabonfördraget kan hänvisa till, så blir en bild klart tydlig. I väster och i norr så kantas Europa 

av vatten. I söder och i öster så gränsar Europa av ett radband av muslimska stater. Förutom 

Ryssland så är Europa helt omringat av länder med en muslimsk statreligion eller en majoritet av 

muslimsk befolkning. När man talar om Europas gränser, så talar man om Islam. Jag påstår inte 

att man kan bunta ihop alla dessa stater och nationer och kalla det för Islam, som om det skulle 

förklara allt. Ett sådant generaliserande vore inte rättvist, och skulle vara rent ut sagt falskt. Men 

om vi accepterar Edward Saids teorier om den mer moderna orientalismen så är det precis så som 

man ofta gör. Islam, som jag nämnt innan, blir beteckningen på inte bara en religion, utan också 

ett samhälle, en kultur och en regional verklighet,60 och bildar med sin omringning av det 

geografiska Europa också identiteten Europa.

4.3 – Den självkritiska identiteten

Jürgen Habermas diskuterar nödvändigheten och möjligheterna för en europeisk 

konstitution. Han menar i korta lag att den gängse meningen att en europeisk identitet inte är 

möjlig eftersom det inte finns en europeiskt folk, inte stämmer.61 Förvisso, så menar han precis 

som jag ägnat en stor del av uppsatsen åt att förklara att den europeiska identiteten idag inte 

finns. Habermas ser dock en annan slutsats.

”Granted, the question of whether something like a European identity exists must be 

answered in the negativ for the present. However, this is the wrong question. The real 

issue concerns the conditions that must be fulfilled if the citizens are to be able to 

extend their civic solidarity beyond their respective national borders with the goal of 

achieving mutual inclution.”62

                                               
60 Said, s 443- 446.

61 Habermas, s 76.

62 Habermas, s 76.
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Habermas menar att en sort konstitutionell patriotism är en möjlig väg för att ena Europa 

politiskt. Europa kan inte enas kring en gemensam historia, religion eller kultur, men genom att 

avlägsna identifieringen ifrån Europa som en stat, och istället fästa blicken mot en konstitution 

som lyfter upp grundläggande gemensamma värden, såsom demokrati och mänskliga rättigheter, 

så menar Habermas att en fungerande europeisk gemenskap inte alls är omöjlig.63 Denna teori är 

ju visserligen intressant och jag tänker inte ge mig in på att styrka eller motargumentera den, dock 

är det ju alldeles tydligt att det i Lissabonfördraget och det nuvarande europeiska projektet om en 

gemensam identitet inte handlar om vad Habermas kallar konstitutionell patriotism. I 

Lissabonfördraget så poängteras återkommande bevarandet av det Europeiska kulturarvet som 

grund för den Europeiska identiteten, och Habermas håller med om att denna identitet inte står 

att finna.

Jag ska avsluta min uppsats genom att knyta an till något jag nämnde i mitt inledande kapitel. 

Den europeiska historien är en historia om en mycket splittrad kontinent. 1900-talets Europa 

präglas kanske mer av imperialism, kolonialism, kommunism, fascism och nazism än av det 

kristna arvet och ett gemensamt kulturellt arv. I Lissabonfördraget så nämns inte ens dessa 

mycket europeiska företeelser. Det faktum att man väljer att inte nämna det som splittrar 

kontinenten, men poängterar och understryker en föreställd gemenskap om den gemensamma 

identiteten talar väl om något för att den europeiska identiteten är ett politiskt konstruktion. En 

konstruktion som bygger på en vilja att lättare organisera ett område som bygger på mer politiska 

och ekonomiska realiteter, än på historiska och kulturella gemenskaper. En konstruktion som 

använder ”orientens” pärlband av kringliggande stater som identitetsgrundande ”andra”. I en 

analys av vad som Lissabonfördraget väljer att ta med och vad man väljer att lämna utanför blir 

det tydligt att det är något som EU saknar, självkritik. En självkritisk undersökning av den 

europeiska historien hade visat på att Europas gemensamma arv inte ligger inom kultur, religion 

eller humanism. Snarare kan man påstå att det gemensamma europeiska arvet är den 

gemensamma europeiska synden. Visst kan inte jag i 2000-talets Sverige ta på mig skulden för 

1930-talets Tyskland, och inte heller för Sveriges långlivade steriliseringslag. Men lika lite kan jag 

klappa mig på axeln för humanismens och demokratins genombrott. Den verkliga europeiska 

identiteten kanske går att finna om Europa ställer sig framför spegeln, ser tillbaka på sin egen 

historia, och vågar öppet kritisera och ta ansvar istället för att sopa under mattan och försöka 

konstruera en identitet som grundar sig i en föreställd gemenskap. Den identiteten kommer i alla 

fall inte att vara mindre av en föreställd gemenskap.

                                               
63 Habermas, s 76- 82.
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4.4 – Uppsamling

Man kan tycka vad man vill om Lissabonfördragets vara eller inte vara. Man kan tycka vad 

man vill om nödvändigheten av en europeisk gemensam identitet. Dock anser jag att vi kan 

konstatera att den identitet som man genom Lissabonfördraget försöker konstruera utefter en 

gemensamt religiöst, kulturellt och humanistiskt arv inte har mycket förankring i Europas verkliga 

historia och politiska utveckling. Tanken på Europas historiska gemensamma arv kan förklaras 

genom de politiska teorier som behandlar ”oss” och ”andra”, och detta ”oss” som en produkt av 

ett till synes lättidentifierat ”andra”. I den europeiska kontexten så har jag visat att denna ”andra” 

till stor del utgörs av den samling nationer eller folk som vi genom olika tidsperioder har kallat 

för antingen orientaler eller muslimer. Den brännheta frågan om Turkiet som europeisk stat eller 

inte har fått agera som ett symptom och en symbol för denna differentiering av ”oss” och 

”andra”. 

Jag har genom denna uppsatsen inte argumenterat emot ett projekt för en starkare europeisk 

enhet, inte heller vill jag hävda att en politisk enhet är omöjlig att uppnå. Jag menar endast att de 

premisser som, exempelvis genom Lissabonfördraget, detta projekt utger sig för att vara grundat 

på, inte är förankrat i verkligheten på det viset som man själv hävdar, och att det i grund och 

botten handlar om en traditionell identifieringsprocess genom ett uppdelande mellan å ena sidan 

”oss”, civilisationen och det utvecklade samhället, och ”dem”, det tidlösa, outvecklade samhället 

som är vår motpol. 
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