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Al dannelse tager for enhver nyfødt verdensborger udgangspunkt i den nære 
lilleverden, og forudsætningen for en vellykket dannelsesproces er 
tilknytning og kærlighed. Det begynder med familien, slægten, sproget og 
stedet. Med andre ord, det begynder med, at der er nogle voksne, som gør sig 
umage i deres relation til børnene og med kærlighed videregiver sproget, 
sangene og stedets fortællinger og indfører barnet og den unge i lov og ret og 
sædvane i landet. Sådan får barnet et første svar på spørgsmålet: hvem er jeg, 
hvor kommer jeg fra?   

Dannelse er med andre ord en naturlig rodfæstethed i den 
nationale kultur. Det er privilegium, at der er noget, der hedder ”hjemme”, 
hvor man kender koderne for samværet og derfor føler tillid til sine 
medmennesker og kan lægge frygten til side. Det betyder at samarbejde er 
let. Det betyder, at man gerne vil passe på sit land og sammen med sine 
landsmænd gøre det til et godt land at bo i. Territorial loyalitet ligger til 
grund for alle styreformer, hvor lov og frihed er enerådende, siger den 
konservative engelske filosof Roger Scruton og hævder, at den territoriale 
nationalstat og dens sammenhængskraft i form af fælles historie, sprog, 
religion, sædvane og retsfølelse er den bedste ramme om et funktionsdygtigt 
demokrati. 

Frihedskampene i det 19. århundrede resulterede i de europæiske 
nationalstater, som igen blev grundlaget for de moderne europæiske 
demokratier. Det har vi i Europa indtil for ret nyligt regnet for en lykkelig 
udvikling og været stolte af. Men de sidste tyve-tredive år har en politisk 
elite i Europa ment, at det var opportunt af hensyn til udviklingen af Den 
europæiske Union at tale nationalstaten ned. Den er blevet anklaget for at 
fremelske lukkethed, selvcentrering og aggressioner over for det fremmede, 
med andre ord: nationalisme, fanatisme og racisme. Men meget tyder på at 
det er en helt forkert diagnose. Mennesker, der hviler selvfølgeligt i deres 
nationale historie og kultur, vil tvært imod have det bedste udgangspunkt for 
verdensåbenhed, nysgerrighed og tillid såvel nationalt som internationalt, og 
dermed de bedste forudsætninger for samarbejde udadtil, samt forståelse og 
respekt for andre nationers ret til samme tilknytning til stedet, sproget og 
historien. Det vil sige: Respekt for nationernes grænser, frihed og ret til 



selvbestemmelse. Snarere er det sådan, at tager man identiteten fra folk – 
også den nationale, så bliver de aggressive og voldelige.  

Udfordringen i disse år kommer fra et forenet Europa, som 
tiltager sig mere og mere magt over lovgivningen og dermed suspenderer de 
nationale demokratiers selvbestemmelsesret ud over enhver nødvendighed. 
EU er ved at udvikle sig til et udemokratisk, ikke folkevalgt, arrogant og 
magtfuldkomment embedsmands – og domstolsstyre, som sætter de 
nationale demokratier under pres. Den økonomiske krise i Europa har 
forstærket dette pres. Midlet mod krisen er mere union, siger den politiske 
elite. Midlet mod den ulmende uro og vrede i sær i Sydeuropa er mere union, 
mere integration. 

Men rundt om i Europa rejser der sig i øjeblikket vægtige 
intellektuelle stemmer, som sætter spørgsmålstegn ved om EU er den bedste 
måde at forhindre krig eller skabe samarbejde på. Måske har EU endda 
snarere den modsatte virkning? Måske er medicinen mod de kulsorte skyer, 
som trækker op over den europæiske horisont i disse år, mindre EU, mindre 
ensretning, mere selvbestemmelse, mere Europa i al sin forskellighed?  
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