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Eva-Kristin Urestad Pedersen (f. 1981) er fra Kristiansand, men bor og jobber i Roma, Italia.
Hun har en mastergrad i migrasjonshistorie og har i flere år skrevet for tidsskriftet Minerva.

Mot normalt
Det som begynte som en økonomisk krise for Sør-Europa, er blitt en sosial
katastrofe. Mange ungdommer har for første gang på all den tid grimmere
livsutsikter enn hva deres foreldre hadde.
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or temmelig nøyaktig ett år siden skrev
jeg min første fredagskommentar i
Fædrelandsvennen.
Den gang snakket jeg om hvordan den økonomiske krisen gav
bismak til sør-europeeres ellers
velmente nyttårsønsker. I løpet
av det året som er gått har situasjonen om noe blitt verre. Det
som begynte som en økonomisk
krise, er blitt en sosial katastrofe.
Mange ungdommer har for første gang på all den tid grimmere livsutsikter enn hva deres foreldre hadde. Samtidig har mange
mennesker mistet jobben, og de
vet ikke hvordan de skal fø sine
familier. Den ampre stemningen
merkes blant de mange demonstrantene som stadig oftere inntar gater og torg.
Det eneste stedet jeg besøkte i
2013 hvor folk virket nokså uanfektet av situasjonen, var Kroatia.
Kroatiske ungdommer gifter seg
og får barn, og ser ikke spesielt
mørkt på fremtiden, det til tross
for at landets økonomi er minst
like skakkjørt som i resten av SørEuropa, og de politiske problemene er minst like graverende. Da
jeg spurte dem hva denne relative optimismen skyldtes, var svaret at det spilte ikke så mye rolle,
for «her er det alltid en eller annen krise, uansett».
et nye året kan komme
til å bringe med seg store endringer i det politiske landskapet i Europa. Spesielt
spennende vil det bli å se hvordan det gryende skisma mellom
Nord- og Sør-Europa, vil utvikle
seg. For det finnes klare tegn på
at Europa på nytt er i ferd med å
dele seg, ikke mellom øst og vest
denne gangen, men mellom sør
og nord.
I Sør-Europa er krisen nemlig
blitt en konstant, og ikke en variabel, faktor, og den ligger til grunn
for det meste av politisk og sosial
utvikling. Akkurat det skulle en
ikke tro om en la norsk nyhetsformidling til grunn. De siste ukene
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gere, når man skal tolke det som
er i ferd med å skje i Europa.
I 2014 kan vi nemlig komme til
å se at det systemet vi har gjort
oss vant til å anse som normalen, historiens ende om du vil,
bukker under for presset de steder der det ikke har fungert. Det
vil medføre et nytt sjokk for mange europeere som i motsetning til
krisevante kroater, nok ikke har
villet innse at fortidens problemer ikke ble borte da man innførte allmenn stemmerett. Men
bevisene skal du ikke lete lenge
etter. Maktmisbruk, korrupsjon
og skandaler velter ut av avissidene som småstein i et jordskred.
et europeiske samhold vil
avhenge av hvordan man
i nord, i Norge og andre
steder takler den vedvarende krisen. Faren er at man distanserer seg og lar Sør-Europa sakte,
men sikkert bli et annet sted, en
verdensdel vi får problemer med
å forholde oss til fordi det som
skjer der i stadig mindre grad
passer inn i vår vante tolking av
historiens gang.
Det er synd, for det er langt mer
som knytter oss sammen en som
skiller oss ad. Det fikk jeg en sterk
påminnelse om da jeg like før jul
så Henrik Ibsens «Samfunnets
Støtter» på teater i Roma. Sjelden har jeg hørt et publikum sitte så stille som da hovedpersonen
spurte om han ikke måtte kunne
regnes som den beste av dem alle,
til tross for at han var korrupt og
skandalebefengt. For er ikke hele
verden egentlig slik, korrupt og
hyklersk, og er ikke konsul Bernick bare en primus inter pares?
Dette var Italia, og parallellen
til Berlusconi var skremmende opplagt, noe som også var regissørens hensikt. Det er lett å
glemme at konsul Bernicks opprinnelige publikum var en liten
sørlandsby.
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der det ikke har
fungert.

hver fredag i fædrelandsvennen

har jeg vært i Norge, og det er tankevekkende å se hvordan det som
skjer på kontinentet formidles, eller rettere sagt, ikke formidles her
til lands.
Vel har vi i året som gikk hørt
om arbeidsløsheten og den voksende nøden, kanskje har en korrupsjonsskandale eller to fått et
par minutters sendetid også her
nord. Men den europeiske krisen
behandles i det store og det hele
som et nesten tilbakelagt stadium. For det første hører man lite
om den, for det andre behandles
den, når den er et tema, som et
alvorlig, men likevel forbipasserende historisk avvik. Som om
Europa snart vil være tilbake til
det vi har lært oss til å tenke på
som normalen.
ormalen, hva er det? I
historiefaget var det lenge populært å formidle
Historien som en fortelling med
en slutt og en ende, en nokså li-
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neær utvikling som alle land og
alle folk følger. Enkelthendelser
spinner rundt denne aksen, men
uten å bryte dens kurs. Dette er
et komfortabelt historiesyn, for
om vi legger det til grunn, blir
det lettere å sette verdens hendelser inn i et mønster, å tolke
dem som negative eller positive
i et utviklingsøyemed. En av de
mest kjente, og mest populære,
forfektere av et slikt syn var Eric
Hobsbawm.
Hans motstykke kan sies å være
Mark Mazower, som i Dark Continent: Europe’s twentieth century formidler historie som en
rekke enkelthendelser som nok
henger sammen med hverandre,
men som er langt mer tilfeldige,
og som ikke leder verden i en forutbestemt retning. Hobsbawm
er kanskje mer underholdene å
lese, men det spørs nok om ikke
Mazower’s tese er både mer realistisk, og ikke minst langt nytti-
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