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Resumé:  

Dette notat indeholder nogle overvejelser om udfordringer, nuværende politikker 

og mulige fremtidsperspektiver i forbindelse med "historisk hukommelse" i en 

europæisk kontekst. I erkendelse af, hvor kompleks en størrelse kollektiv 

hukommelse generelt og en fælles europæisk historisk erindring specielt er, og af, 

hvor let de kan instrumentaliseres til politiske formål, argumenteres der for, at der 

bør udvikles en kritisk "erindringskultur". En sådan kultur forudsætter, at 

nationalstaterne gør en beslutsom indsats for at komme overens med deres 

respektive fortid og samtidig fuldt ud tilslutter sig de fælles europæiske principper 

og værdier. Det understreges, at uddannelse spiller en vital rolle i denne 

forbindelse som redskab til at skabe en oplyst historisk bevidsthed, som er 

forudsætningen for at kunne forholde sig kyndigt ikke kun til Europas fortid, men 

også dets nutid og fremtid. 
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SAMMENDRAG 
 

Dette notat indeholder nogle kritiske overvejelser om udfordringer, nuværende politikker 

og mulige fremtidsperspektiver i forbindelse med "historisk hukommelse" i en europæisk 

kontekst, men uden at prætendere at være et forsøg på at give en udtømmende 

behandling af emnet. Notatet indeholder følgende dele: 

1) en indledning, der kort skitserer karakteristika og kompleksitet i forbindelse med 

begreberne "historisk hukommelse" og "erindring" 

2) et rids over de særlige udfordringer ved at opstille former for en paneuropæisk historisk 

hukommelse og en præsentation af nuværende EU-praksis 

3) en undersøgelse af, hvordan fremtidige politikker for europæisk hukommelse kan 

udvikles på baggrund af eksisterende mangler, med særlig vægt på 

uddannelsesforanstaltninger samt 

4) afsluttende anbefalinger. 

 

1.  Indledning Historisk hukommelse og erindring - et komplekst 

begreb 

"Historisk hukommelse" betragtes bredt som en særlig form for kollektiv hukommelse i den 

akademiske litteratur og adskiller som sådan fra individuelle måder at huske fortiden på. 

Som hjælp til at begribe og ordne fortiden er historisk hukommelse først og fremmest et 

vigtigt redskab i opbygningen af et samfund, navnlig i forbindelse med hastige forandringer 

i samfund, politik, økonomi og kultur. Selv om det erkendes, at det er et karakteristisk 

element ved begrebet historisk hukommelse, at det fokuserer på fortiden og giver et 

kollektivt syn på og "forståelse" af fortiden, viser det sig imidlertid, at det kan være 

vanskeligt at bestemme begrebet nærmere, og at det rummer flere udfordringer. Det 

vigtigste er, at historisk hukommelse ikke nødvendigvis handler om at gengive "historiske 

realiteter", men tvært imod indebærer en distinkt grad af subjektivitet, eftersom de valg, 

der træffes om, hvordan fortiden skal huskes, nødvendigvis indebærer vurderinger. 

Historisk hukommelse kan derfor potentielt komme til at spille en funktionel rolle, idet den 

ikke blot kan blive gjort til genstand for en erindringspolitik, men også risikere at blive et 

redskab for bevidste fejlfortolkninger eller historieforfalskning. 

 

2.  Europæisk historisk erindring: udfordringer og nuværende 
praksis 

Traditionelt er en kollektiv historisk hukommelse blevet udviklet i tæt interaktion med 

individuelle stats- og nationsopbyggende processer. Tre elementer viser sig som 

karakteristiske i den forbindelse: 

I) Der er en i vid udstrækning positiv korrelation mellem den historiske hukommelse 

og nationen (nationsopbygningen), idet bestemte tidspunkter i nationens fortid 

betragtes som positive mærkepæle eller, noget sjældnere, visse negative eller 

endda traumatiske erfaringer i fortiden ses som en kontrast til eller forklaring på 

nutiden. 

II) Den historiske hukommelse fokuserer på bestemte begivenheder i fortiden og 

ikke så meget på "historien" som sådan, hvilket gør det lettere at gøre et bredt 

publikum bekendt med den historiske udvikling, men også indebærer en 

"essentialisering" og forenkling af de nationale historiers kompleksitet. Og i 

forbindelse hermed: 

III) Historisk hukommelse har tilbøjelighed til at løfte den nationale historie op og 

skabe myter om den, hvorved nationens fortid omdannes til en hellig genstand. 
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Men ikke engang på nationalt plan er opbygningen af en historisk hukommelse nogen let 

opgave, eftersom der eksisterer mangfoldige kulturelle, sociale og uddannelsesmæssige 

opdelinger, som ofte blot tilsløres af den fælles nations (stats) sprog. I en overnational 

kontekst er opfattelsen af fortiden så meget desto mere heterogen, og problemerne ved at 

skabe en kollektiv hukommelse eller blot definere fælles historiske mærkepæle 

mangedobles. 

 

Ikke desto mindre er der med europæiske politikker gjort en indsats for at skabe en 

"europæisk historisk hukommelse" for at tilføre det europæiske projekt legitimitet og skabe 

en europæisk identitet. Mens der traditionelt er blevet henvist til den europæiske "arv" i 

bred forstand, til 2. Verdenskrig som udløser af den europæiske integration og til de 

faktiske resultater af denne integration, er der i de seneste år med betydelig kraft opstået 

et nyt og mere konkret fokus, som sætter erindringen om det 20. århundredes 

totalitarisme - især nationalsocialismen og stalinismen - i centrum. Efter at der siden 

1990'erne har der været en række initiativer, der især er udgået fra Europa-Parlamentet, 

med henblik på at øge bevidstheden om holocaust og siden østudvidelsen også om 

stalinismens forbrydelser, støttes bestræbelser på at sikre, at historien ikke glemmes, nu 

især over programmet "Europa for Borgerne", der blev iværksat i 2006. Vægten på 

totalitarismen i europæisk historisk erindring videreføres i de igangværende forhandlinger 

om et nyt "Europa for Borgerne"-program for 2014-2020, hvor erindringsaspektet tildeles 

større betydning, hvilket fremgår af den betragtelige forhøjelse af de midler, der 

øremærkes foranstaltninger på dette område. 

 

3. Udvikling af fremtidige politikker for europæisk hukommelse 

Hvad der umiddelbart kan forekomme at være en kohærent EU-hukommelsespolitik, viser 

sig ved nærmere eftersyn langt fra at være uomstridt. Tvært om er der stadig en udtalt 

kappestrid mellem to i det mindste delvist konkurrerende hukommelsesrammer: dels 

"holocausts enestående karakter", som har formet Vesteuropas efterkrigstidskultur, dels 

"nationalsocialismen og stalinismen som lige grusomme", som imødekommer de 

østeuropæiske nationers behov for at komme overens med deres kommunistiske fortid. 

Disse forskelle er en påmindelse om vanskelighederne ved at mægle mellem afvigende 

fortolkninger af fortiden ikke blot på tværs af det politiske spektrum, men også mellem 

forskellige medlemsstater. 

 

Samtidig forekommer det problematisk at ville koncentrere de europæiske bestræbelser om 

at skabe en transnational historisk erindring om holocaust og nationalsocialismen samt 

stalinismen af to grunde. For det første kan en sådan tilgang føre til et unuanceret sort-

hvidt historiesyn, der får Europas sorte fortid til at fremstå som den logiske modsætning til 

den "strålende nutid". En sådan teleologisk og samtidig forsimplet fremstilling gør ikke blot 

rigdommen og kompleksiteten i europæisk historie uret, idet den udelader andre centrale 

aspekter som kolonialismen, den lægger også hindringer i vejen for en mere informeret 

forståelse af den europæiske integrationsproces. For det andet kan en smal historisk 

hukommelse, der koncentrerer sig om nationalsocialismen og stalinismen, som ophøjes til 

en negativ grundlæggelsesmyte, virke hæmmende for tilskyndelsen til at foretage kritiske 

undersøgelser af stereotyper og hellige køer i ens egen nationale historie. 

 

Som modsætning hertil argumenteres der for en kritisk "europæisk erindringskultur" frem 

for en påtvunget fælles "erindringskultur" med standardiserede opfattelser af og 

referencepunkter for Europas fortid. Dette kræver, at der udvikles kapacitet til en kritisk 

"bearbejdning af fortiden" på nationalt plan, på basis af europæiske principper og værdier. 

De centrale elementer i den ønskede "erindringskultur" omfatter: 

 at Europas fortid sammenholdes med fastlæggelsen af europæiske kerneværdier 

såsom humanisme, tolerance og demokrati; 

 at der skabes et åben diskussionsrum, som muliggør gensidig forståelse og 

forsoning både i og mellem europæiske nationer; 
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 at der tages fat også på ubehagelige aspekter af de nationale historier; 

 at domme over fortiden udelukkende baseres på undersøgelser af historiske 

kendsgerninger, og at der gives afkald på begrebet "historisk sandhed"; samt 

 at der er opmærksomhed omkring de mulige risici for, at lovgivning kan fremme et 

særligt syn på fortiden eller en særlig hukommelse.  

En sådan tilgang vil kunne øve de mange forskellige former for historisk hukommelse, der 

eksisterer i Europa, retfærdighed og vil samtidig kunne foranledige nøjere undersøgelser af 

dem gennem en fælles transnational tilgang.  

 

En særligt vigtig opgave, som en sådan "erindringskultur" må tage fat på, er udviklingen af 

uddannelsespolitikker i Europa, som er nødvendige for at: 

 øge bevidstheden om europæisk diversitet både i fortid og nutid; 

 sikre lærere og studerende de fornødne midler til at kunne behandle deres eget 

lands historie objektivt og i en bredere (trans)europæisk kontekst; og derigennem 

 tilskynde unge europæere til at blive mere aktivt involveret i diskussioner og historie 

og til at bidrage til en informeret historisk erindring. 

 

Til dette formål bør følgende prioriteres: 

I) tilpasning af eksisterende undervisningsplaner og didaktikker, idet fokus bør rettes 

væk fra nationale til europæiske og globale tilgange til historien, og unge europæere 

bør gives mulighed for at udvikle en selvkritisk historiebevidsthed gennem åbne og 

diskursive undervisningsformer; samt 

II) en skræddersyet (historie)læreruddannelse, som opfylder disse behov.  

 

Mens Den Europæiske Union ikke kan foretage en "bearbejdning af fortiden" for 

medlemsstaterne, er den bestemt i stand til aktivt at fremme og støtte nationale 

bestræbelser i denne retning. Til dette formål kan Den Europæiske Union ikke kun anvende 

"soft power" for at få medlemsstaterne til at handle, den bør også benytte sig af de 

eksisterende europæiske programmer. Heri indgår programmet "Europa for Borgerne", 

hvorigennem multinationale historie- og erindringsprojekter kan blive finansieret, samt 

Erasmus-programmet, som yder støtte til transnationale udvekslingsprogrammer og 

studieophold for både studerende og undervisere. Der er heller intet, der taler imod at 

udbygge disse programmer i fremtiden, og måske supplere dem med andre europæiske 

aktioner.  

 

4. Anbefalinger og konklusioner 

Resultaterne af dette notat kan sammenfattes i syv konkrete forslag: 

1) erkendelse af historisk hukommelse som et vanskeligt definerbart begreb 

2) øget bevidsthed om problemerne ved en tværeuropæisk historisk hukommelse 

3) anerkendelse af EU's hidtidige resultater med at skabe øget bevidsthed  

4) erkendelse af manglerne i EU's nuværende hukommelsespolitikker 

5) udvikling af en europæisk "erindringskultur" 

6) erkendelse af den centrale rolle, som uddannelse spiller samt 

7) størst mulig udnyttelse af europæiske midler til støtte af nationale politikker. 


