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iv. xiv.

Nationalismernas 
återkomst. Fallet Ungern, 

Polen och Katalonien. 
Barbara Törnquist-Plewa

Efter kommunismens fall i Östeuropa 1989–1991 och kalla krigets slut in-
gick Europeiska unionen så kallade associationsavtal med flera öst- och 
centra leuropeiska länder. Detta sågs som ett tecken på EU:s vilja att utvidga 
organisationen till att även omfatta den del av Europa som i flera årtionden 
på 1900-talet isolerats bakom järnridån. Optimismen spred sig i Öst- och 
Central  europa. 1990-talets början var emellertid inte enbart hoppets tid 
men även en tid av oro. Flera, länge uppdämda etniska och nationella kon-
flikter, kom då upp till ytan. Sovjetunionen föll sönder och i dess efterföljd 
uppkom flera nya (och nygamla) stater i både Europa och Centralasien. Den 
tjeckoslovakiska staten delades 1993 i två självständiga republiker – Tjeck-
ien och Slovakien. Detta skedde på ett fredligt sätt, vilket dock inte var fallet 
med Jugoslavien. 

Jugoslaviens splittring resulterade i utdragna krig och väpnade konflikter 
som pågick mellan 1991 och 2001 och involverade på olika vis stora delar 
av världssamfundet. Dessa händelser fick de politiska eliterna inom EU att 
tänka på de risker som en EU-utvidgning skulle kunna innebära i form av 
”import” av nationalism, etniska oroshärdar och gränskonflikter. Kriget 
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i Jugoslavien var en varningssignal som tvingade EU, Organisationen för 
säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och Europarådet till ett större en-
gagemang i frågor gällande nationalism och minoritetsrättigheter i Europa. 
När man på EU-toppmötet i Köpenhamn 1993 formulerade de kriterier som 
skulle uppfyllas av ansökarländerna för att de skulle kunna upptas i EU (de 
sk Köpenhamnskriterierna) nämndes respekt för mänskliga rättigheter och 
minoritetsskydd som ett viktigt krav. 

Under 1995 formulerades Balladurplanen, inriktad på de framtida an-
sökarstaterna. Syftet med planen var att sätta press på de öst- och centra-
leuropeiska stater som ville söka EU-medlemskap för att de skulle skriva 
under bilaterala avtal med sina grannar och därigenom lösa sina gräns- och 
minoritetsproblem. En rad initiativ kom också från Europarådet. År 1992 
antog Europarådet Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk 
och 1995 ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Dessutom 
upprättade OSSE en särskild post för en kommissionär för nationella mino-
riteter, vars uppgift blev att bevaka minoriteters rättigheter i Europa. Frågan 
gavs härmed en hög prioritet.

EU:s agerande för att stävja nationalism i Europa kan grovt beskrivas 
med följande fem punkter: För det första använde man sig av en sk kondi-
tionalitet, det vill säga uppfyllandet av Köpenhamnskriterierna, och Balla-
durplanen sattes som villkor för ett lands medlemskap i EU. För det andra 
satte man in ”möjliggörande åtgärder”, vilket betydde att man gav stöd åt de 
organisationer i civilsamhället som arbetade mot diskriminering och ra-
sism och för minoritetsrättigheter. För det tredje erbjöd Europaparlamentet 
och Europeiska kommissionen nya arenor där minoriteterna kunde göra 
sig hörda och få stöd. För det fjärde formulerade EU normer och standar-
der för minoriteternas rättigheter, och de stater som inte levt upp till dem 
har utsatts för hård kritik (”shaming”) som icke värdiga att vara med i den 
värdegemenskap som EU vill utgöra. För det femte har EU länge befrämjat 
idéer om regionalism (utveckling av starka regioner), i synnerhet så kall-
lade Euroregioner i gränsområden med vissa beslutsrättigheter och möjlig-
heter att göra sig hörda inom EU. Regionalismens huvudmål har varit att 
”uppmjuka” nationella gränser och öka samarbete mellan folken med olika 
nationella och etniska identiteter, och på det viset minska spänningarna 

iv. perioden 1992–2020
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mellan dem samt risken för separatistiska krav. 
Till alla de ovan nämnda politiska mekanismerna, avsedda att motverka 

uppflammandet av nationalism, bör man lägga till det ideologiskt-politiska 
arbetet med att sprida idéer om behovet av att minska nationalstaternas be-
tydelse till förmån för europeisk integration med ett federativt Europa som 
ett långsiktigt mål. Dessa tankar har sedan början på 1990-talet utvecklats 
och propagerats av de europeiska politiska och intellektuella eliterna, hu-
vudsakligen liberaler och vänstern. Inflytelserika tänkare som Jürgen Ha-
bermas eller Ulrich Beck formulerade visioner om ett postnationellt Europa 
och en globaliserad värld bortom nationalism. Andra intellektuella fram-
höll fördelarna med ett multikulturellt samhälle med kreativitet och dyna-
mik och talade varmt om behovet av att främja kosmopolitiska attityder och 
att inta en självkritisk inställning till sin egen kultur.1 EU har också försökt 
verka för dessa idéer, inte minst genom sin kulturpolitik och stöd till de 
icke-statliga organisationer som arbetat för dialog, försoning och interkul-
turell kommunikation. Frågan som inställer sig i det sammanhanget är: hur 
har man lyckats med dessa insatser?

Under cirka ett årtionde, från omkring slutet på Balkankriget fram till 
finanskrisen 2008 pekade det mesta på att EU var framgångsrikt med att 
hålla nationalismen stången i Europa. År 2012 belönades EU även med No-
bels fredpris för detta arbete. EU:s östutvidgning till ett flertal postkommu-
nistiska stater som Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Slovenien, Litauen, 
Lettland och Estland år 2004, Rumänien och Bulgarien 2006, och Kroatien 
2012 föreföll gå relativt smärtfritt. Svarta scenarion om utbrott av etniska 
nationalismer i dessa länder framstod som mycket överdrivna. De politiska 
eliterna i de östeuropeiska ansökarländerna var ytterst angelägna om med-
lemskap i EU och generellt såg även befolkningarna i dessa länder medlem-
skapet som en fråga om närmast existentiell trygghet.  

Medlemskapet i EU och Nato sågs av dem som garantier för att deras län-
der inte återigen skulle hamna i Rysslands grepp och för att de snabbt skulle 
kunna modernisera sina ekonomier och politiska system. Eftersom detta 

1  Se till exempel Kymlicka Will, (1995) Multicultural Citizenship: A Liberal Theory 
of Minority Rights, Oxford University Press, Fraser Nancy and Honneth, Axel (2003), 
Redistribution or Recognition? A Political-philosophical Exchange, London: Verso.

iv. xiv. nationalismernas återkomst. fallet ungern, polen och katalonien.



318

var frågor av högsta prioritet var dessa länder villiga att rätta sig efter EU:s 
villkor. De anpassade sin lagstiftning till EU:s standarder samt ingick de av-
tal som begärdes av dem om de befintliga gränsernas okränkbarhet. Efter att 
utvidgningen fullbordades förlorade EU emellertid denna hävstång. Vissa 
spänningar mellan majoriteter och minoriteter i de nya medlemsländerna 
gav sig då till känna, till exempel konflikter om den ungerska minoriteten 
i Slovakien. De var emellertid relativt ringa och störde  inte den allmän-
na bilden av en positiv, demokratisk utveckling i de nya medlemsländerna. 
Denna uppfattning förändrades väsentligt först under åren 2010–2019 som 
bragte med sig ett uppsving för nationalism och auktoritära tendenser i de 
postkommunistiska medlemsländerna i EU, särskilt i Ungern och i Polen.

Orsakerna till denna kursomsvängning är många. De lättast identifier-
bara är den finansiella krisen som drabbade världen med full kraft 2008, 
och den så kallade flyktingkrisen 2015–2016. 

Finanskrisen drabbade ekonomier och därmed också människor hårt i 
flertalet europeiska länder. Ungern var ett av de länder som hamnade i stora 
svårigheter på grund av en oansvarig lånepolitik. Mitt i denna krissituation 
2010 ägde parlamentsval rum i Ungern och cirka 52 procent av de röstande 
lade sin röst på det högerkonservativa, nationalistiska partiet Fidesz, lett av 
Viktor Orbán. Hans regering lyckades leda landet ut ur krisen med oorto-
doxa metoder genom att vägra göra stora besparingar på offentliga utgifter 
och i stället lägga särskilda skatter på utländska banker och stora korpora-
tioner. Denna politik som i stor utsträckning mildrade krisens effekter för 
de vanliga medborgarna gav Orbán deras förtroende, något som han ut-
nyttjade för att styra landet i nationalistisk, auktoritär riktning. Han säger 
sig förespråka en ”illiberal demokrati”, ett styrelseskick som kan beskrivas 
som ett nästan oinskränkt majoritetsstyre, ett system där man håller fria 
val men där de som får majoritet inte behöver ta hänsyn till några andra i 
samhället. Det säger sig självt att ett sådant system kan urarta i majoritetens 
tyranni och lätt leda till demokratins avskaffande.

Trots dessa överhängande faror vann Fideszpartiet igen parlament-
svalet 2014 och återigen 2018. Vid alla valtillfällen spelade Viktor Orbán 
ohämmat på den ungerska nationalismen och 2018 förklarade han sig till 
landets försvarare mot anstormningen av muslimska flyktingar. 

iv. perioden 1992–2020
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Flyktingströmmar till följd av krig och konflikter hör inte till ovanlig-
heterna, men den förvärrade situationen i kriget i Syrien år 2015 samt på-
gående utdragna konflikter i Afghanistan, Irak, Eritrea, Somalia och Nige-
ria ledde till att hundratusentals människor lämnade dessa länder och tog 
sig från flyktingläger i Asien och Afrika till Europa. Efter att ha forcerat 
Schengengränsen i Medelhavets norra del begav de sig i stora skaror vidare 
via den så kallade Balkanrutten och Ungern till Tyskland, Sverige och andra 
länder i huvudsakligen västra och norra Europa. Den ungerska regeringen 
var den första inom EU som började avvisa flyktingar vid landets gräns med 
motivering att Ungern måste försvara EU:s yttre gräns när den har kollap-
sat. Samtidigt utnyttjade Orbán frågan internt genom att presentera sig för 
den ungerska befolkningen som inte bara deras räddare undan den mus-
limska invasionen utan också hela kristna Europas räddare. Gamla negati-
va bilder av muslimer, härstammande från tiden då landet ockuperades av 
Turkiet,2 uppbådades i denna kampanj tillsammans med den återuppväckta 
rädslan för att den ungerska nationen skulle försvinna i ”det främmande 
människohavet”3  i tider då unga ungrare lämnar landet för ett bättre liv i 
västra Europa och de som anländer kommer från andra religioner och kul-
turer. Ungern vägrade att ta emot utomeuropeiska flyktingar och sade nej 
till att delta i den omfördelning av flyktingar mellan medlemsländerna som 
EU har velat genomföra. 

Under 2015 fick Ungern en allierad i dessa och andra frågor – Polen. Det 
var nämligen detta år som polackerna röstade fram det nationalkonservati-
va partiet Lag och rättvisa (på polska förkortat PiS) till regeringsställning. 
Orsakerna till detta partis seger i parlamentsvalet var flera och bottnade 
inte minst i de neoliberala föregångarnas negligering av välfärdsfrågor, 
korruptionsskandaler bland landets maktelit. En stark bidragande faktor var 
emellertid också flyktingkrisen som 2015 pågick mitt i valkampanjen och 

2 Turkiet ockuperade stora delar av det ungerska riket från mitten av 1500-talet fram till 
freden i Karlowitz 1699.
3  Sedan 1800-talet har de ungerska nationalisterna förkunnat att det ungerska 
språket och den ungerska nationen riskerar att försvinna genom assimilering med de 
omgivande slaviska folken, vilket uttrycktes som att de skulle drunkna i det ”slaviska 
havet”.

iv. xiv. nationalismernas återkomst. fallet ungern, polen och katalonien.
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som de polska nationalisterna skickligt använde för att vinna stöd. Mediala 
bilder av tusentals hemlösa människor från Asien och Afrika på vandring 
genom Europa utnyttjades för att skapa en känsla av existentiellt hot – hot 
mot den i Polen nyvunna, men fortfarande bräckliga ekonomiska och soci-
ala stabiliteten, hot mot den kristna religionen och europeiska kulturen (då 
muslimska flyktingar sågs som bärare av andra värderingar), och även hot 
mot den rent fysiska säkerheten eftersom det påpekades att flyktingström-
marna kunde inbegripa potentiella framtida terrorister. 

Varken polacker eller ungrare har i modern tid inom sina territorier upp-
levt attacker utförda av islamiska terrorister, men däremot under sina vis-
telser som arbetskraft eller turister i Västeuropa. Deras rädsla och deras i 
mångt och mycket i Väst förvärvade islamofobi kunde exploateras och spri-
das via nationalkonservativa media. Partiet Lag och rättvisa presenterade 
sig i valet 2015 som beskyddare av den polska nationen mot de hot som 
flyktingströmmarna symboliserade i många polackers ögon. PiS garantera-
de att de utomeuropeiska flyktingarna inte släpps in i Polen, i alla fall inte i 
någon nämnvärd omfattning. Det går inte att underskatta dessa deklaratio-
ners vikt för det stöd de fick i parlamentsvalet. 

När PiS hamnade i regeringsställning höll partiet dessa löften, och Po-
len liksom Ungern har sedan dess konsekvent vägrat att ge vika för press-
sen från EU gällande en solidarisk omfördelning av de flyktingar som har 
kommit och kommer till Europa. Trots EU:s hot om straff i form av böter 
och indragna ekonomiska bidrag hävdar dessa två länder rätten till självbe-
stämmande över sin flyktingpolitik och vill inte förhandla om eventuella 
flyktingkvoter. I Polen finns det en relativt stark politisk opposition som 
ogillar denna omedgörlighet, men PiS, som med auktoritära medel tagit 
greppet om statliga medier, har lyckats att basunera ut sitt nationalistiska 
budskap till en stor del av medborgarna. Sedan PiS makttillträde har reger-
ingen propagerat idén om att ”den polska nationens intresse” skall få högsta 
prioritet i alla sammanhang. Detta har satt prägel på Polens kulturpolitik, 
utbildningspolitik och minnespolitik (som PiS kallar historiepolitik). 

PiS betoning på patriotisk uppfostran av ungdomen och vikten av den 
positiva bilden av den polska nationen i världen har väckt heta debatter och 
motstånd från oppositionen som verkar för en mer kosmopolitisk uppfost-

iv. perioden 1992–2020
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ran av yngre generationer och en självkritisk inställning till Polens förflutna 
och nutid. Regeringens nationalistiska kurs reflekteras också i utrikespoli-
tiken, med utspel mot Tyskland och Ukraina, vilket förstör den försonings-
politik som varit en ledstjärna i de tidigare relationerna mellan länderna. 
Tilläggas bör att regeringens agerande har visat tecken på att den går i rikt-
ning mot ”illiberal demokrati”. Den har bland annat utnyttjat sin majori-
tetställning i parlamentet för att stifta lagar som underminerat den viktiga 
demokratiska principen om domstolarnas oberoende från den lagstiftande 
och den verkställande makten. Den uppenbara urgröpning av det demokra-
tiska systemet som detta inneburit har mött hård kritik och fört Polen på en 
kollisionskurs med EU. 

Den svängning i nationalistisk riktning som Polen och Ungern gjorde 
lämnade inte de övriga postkommunistiska länderna inom EU opåverkade. 
De nationalistiska krafterna har gjort sig starkt påminda även i dessa länder, 
främst i Kroatien men även i Rumänien, Bulgarien, Tjeckien och Slovakien. 
De sistnämnda intensifierade sitt samarbete med Polen och Ungern inom ett 
samarbetsorgan kallat Vysehradsgruppen, en organisation som skapades re-
dan 1991 som ett forum för ett centraleuropeiskt samarbete kring ett snabbt 
inträde till EU. Organisationen slumrade efter EU:s östutvidgning, men 
vaknade till liv efter flyktingkrisen 2015 och efter att Polens och Ungerns 
regeringar stärkte sina band som ideologiska fränder. Vysehradsländerna 
samarbetar nu inte sällan för att tillsammans hävda sina intressen inom EU.

Hur kan man förklara den starka nationalismen i de postkommunistiska 
medlemsländerna i EU och deras hållning till den politik som EU bedri-
ver? Utöver de direkta orsaker som redan beskrivits är det viktigt att lyfta 
fram mer djupt liggande faktorer i form av Öst- och Centraleuropas sär-
skilda historiska erfarenheter som skiljer denna region från Västeuropa. 
Den skillnad som är väsentlig i sammanhanget handlar om hur nations-
bildningsprocesserna gick till i västra respektive östra Europa. Grunderna 
för den territoriella uppdelningen av Västeuropa i självständiga stater ska-
pades redan genom Westfaliska freden 1648. Gränserna mellan dessa stater 
modifierades genom åren men förblev relativt stabila. Därför skapades de 
moderna nationerna i Väst genom att en modern nationsidé byggdes in i 
de redan existerande staterna. Staten var aktiv i denna process genom ho-
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322

mogeniseringsåtgärder. På 1800-talet uppstod således i Västeuropa en rad 
stabila stater som uppfattades som nationalstater inom vilka stat och nation 
sågs som en enhet. Det är detta system som man idag utmanar inom EU ge-
nom att vilja minska de enskilda staternas makt och på sikt även omvandla 
EU till en federation.

Det rimmar dåligt med den östeuropeiska synen på nationalstaten som 
något värdefullt och önskvärt. Den historiska utvecklingen i denna del av 
Europa karaktäriseras av bristen på kontinuitet i nationsbildningsprocesser-
na och i ännu högre grad i statsuppbyggnadsprocesserna. De moderna na-
tionerna formades här på 1800-talet genom att de stora multinationella im-
perierna som kontrollerade denna region (Ryska kejsardömet, Habsburgska 
riket, Ottomanska riket och under en kortare tid även Tyska riket) splittrades 
i mindre enheter. I motsats till utvecklingen i Väst formades dessa nationer 
inte främst med hjälp av en integrerande statsmakt utan genom gräsrotsmo-
bilisering kring frågor om etnicitet, språk, religion, kultur samt fiendskap 
mot de närmaste grannfolken, ofta grundad i ekonomisk ojämlikhet. När 
en rad östeuropeiska folk fick egna stater i början på 1900-talet befann de sig 
under långa perioder under konstant hot och berövades sin suveränitet i flera 
omgångar. Nationalstatens existens har därför aldrig tagits för given på det 
sätt som den gjorts i Väst samtidigt som den har varit en eftersträvansvärd 
modell. Folken i denna region har länge kämpat för sina staters suveränitet. 
Därför är de inte riktigt beredda att lämna denna suveränitet ifrån sig i sam-
band med medlemskap i EU. De är också lätta att mobilisera bakom tanken 
att behålla stora maktbefogenheter för enskilda stater (i exempelvis flykting-
frågan)  och avvisa idén att förvandla EU till en federation.

Med sina negativa erfarenheter av att länge varit undertryckta av olika 
imperier är östeuropéerna överkänsliga mot alla uttryck av dominans, sär-
skilt som de är väl medvetna om de ojämna maktrelationerna mellan dem 
själva och EU:s västeuropeiska kärnländer. Deras historiskt perifera ställ-
ning i Europa och erfarenheten av att av Väst betraktas som fattiga kusiner 
har dessutom skapat hos östeuropéerna ett mindervärdeskomplex. Detta 
har bland annat givit upphov till deras rädsla för att domineras och utnytt-
jas av stora EU-länder, något som i sin tur framkallar ett behov av självhäv-
delse, inte minst på EU:s politiska scen. 

iv. perioden 1992–2020
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En ytterligare konsekvens av öst- och centraleuropéernas specifika na-
tionsbildningsprocesser är att de har formats till etnonationer som tenderar 
att betrakta de stater som de lever i som majoritetsbefolkningen exklusiva 
egendom. Minoriteternas existens accepteras endast motvilligt av majorite-
ten. Minoriteternas närvaro uppfattas ofta som ett potentiellt hot, eftersom 
flera av Öst- och Centraleuropas stater under historiens gång fick erfara re-
vanschistiska krav och aggression från grannstater som ville ansluta terri-
torier bebodda av sina ”etniska bröder.” Den multikulturella samlevnaden 
som så länge var karaktäristisk för Öst- och Centraleuropa bröt dessutom 
samman under andra världskriget och slutade med blodiga uppgörelser, 
fördrivningar och etniska rensningar. På grund av de negativa minnena 
från denna tid är frågorna om minoriteter och mångkultur känslomässigt 
laddade och ses inte sällan ur säkerhetspolitiskt perspektiv. Det är därför 
som minoritetsrättigheter lätt kan väcka kontroverser och frågan om mot-
tagande av större antal människor av en annan nationalitet lätt kan göras 
till en säkerhetsfråga. Den av västeuropeiska liberaler länge omhuldade 
multikulturalismen och kosmopolitanismen har inte funnit motsvarande 
respons i Öst- och Centraleuropa.

Den ovanstående analysen av den återuppväckta nationalismen i flera av 
Öst- och Centraleuropas länder under 2000-talets andra årtionde får inte 
tolkas som att EU:s länder enkelt kan delas upp i ett nationalistiskt Öst och 
ett postnationellt, kosmopolitiskt Väst. En sådan slutsats skulle vara helt 
felaktig eftersom det under samma tid går att peka på många exempel av 
en uppflammad nationalism i västra Europa, särskilt i spår av finanskrisen 
2008 och flyktingkrisen 2015-2016. I EU:s alla länder finns idag mer eller 
mindre starka nationalistiska partier, även om deras makt är begränsad i de 
flesta länderna. I Storbritannien bidrog emellertid den uppblossade nationa-
lismen till att majoriteten av dess invånare röstade 2016 för ett utträde ur EU. 

Ett av de mest spektakulära exemplen på en återuppväckt nygammal na-
tionalism i Europas västra del är Katalonien. Denna spanska provins har 
ett eget officiellt språk (vid sidan av spanskan), en särpräglad kultur och en 
tradition av autonomt styre. Katalanerna ser Katalonien som en nation och 
har sedan länge närt drömmar om självständighet, som dock i århundra-
den undertrycktes effektivt av de styrande i Madrid. När Spanien 1981 blev 
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medlem i EU skapades en förväntan att självständighetstanken skulle förlo-
ra sin attraktivitet eftersom Kataloniens autonomi stärktes och provinsens 
ambitioner kunde tillfredsställas inom ramarna för EU:s politik. I denna 
politik ingick flernivåstyrning och subsidiaritet, det vill säga principen att 
beslut ska fattas på den lägsta ändamålsenliga nivån och att högre nivåer 
har skyldighet att stödja lägre nivåer. 

EU:s konsekventa stöd till regionerna (regionalism) har haft i sikte att 
stärka regioner gentemot stater och en del politiska visionärer inom EU såg 
i ett längre tidsperspektiv ett postsuveränt Europa, där EU skulle stå för 
den överstatliga nivån och regionerna vid sidan av staterna för ”tredje styr-
ningsnivån”, med både lagstiftande, administrativ och politisk makt. Myck-
et tyder på att EU:s nyregionalism stärkte självförtroendet i de autonoma 
regionerna, särskilt sådana som Katalonien som fick ett rejält ekonomiskt 
uppsving och blev en mycket viktig källa för skatteintäkter för den spanska 
staten. När den ekonomiska krisen drabbade Spanien hårt under 2008 blev 
katalanerna mindre benägna att lämna ifrån sig en stor del av sin BNP till 
centralregeringen i Madrid. Med stöd i Lissabonfördraget som EU antog 
2009, där subsidiariteten stärktes, begärde Katalonien ännu mer autonomi 
från den spanska staten. Spanien avvisade de flesta kraven, vilket ledde till 
att de styrande i Katalonien 2017 anordnade en av Spanien icke-sanktione-
rad folkomröstning om Kataloniens framtid. Majoriteten röstade för själv-
styre och den 27 oktober 2017 utropades Kataloniens självständighet. Den 
spanska regeringen ingrep genom att avsätta den katalanska regeringen och 
ställa dess representanter inför rätta. Den av Spanien avsatte regionpresi-
denten Carles Puigdemont flydde landet. Kataloniens autonomi upphävdes 
tillfälligt men återinfördes 2018. Konflikten är formellt avslutad men fort-
sätter att bubbla under ytan.

Nationalismens återkomst i Katalonien, Polen, Ungern och ett flertal av 
EU:s länder visar klart på svårigheterna med den europeiska integrationen. 
Globaliseringsprocesserna, integrationstrycket inom Europa samt EU-eli-
ternas strävan att nedmontera nationalism och nationalstat har framkallat 
en motreaktion, särskilt hos de samhällsskikt som uppfattar sig som offer 
för denna utveckling, på grund av till exempel sänkt levnadsstandard och 
behov att konkurrera om arbete med utländska arbetare. Människor i en ut-
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satt ställning kan betrakta nationalstaternas och statsmakternas försvagade 
position som ett hot. Det kan ta sig uttryck i en återuppväckt nationalism 
och politisk mobilisering kring försvaret av suveränitet och den egna iden-
titeten. Sådana tendenser kan finnas både bland majoritetsbefolkningar 
och bland minoriteterna i Europas alla länder. Europa består av en mängd 
nationer med egna identiteter, kulturer och minnen som blir särskilt vikti-
ga för människor när de hamnar i existentiell otrygghet, en osäkerhet om 
sin framtid. Den finansiella krisen 2008 och flyktingkrisen 2015–2016 har 
demonstrerat detta. I skrivande stund år 2019 lever vi fortfarande i efter-
verkningarna av dessa kriser som orsakat ett bakslag i den europeiska inte-
grationsprocessen. Den stora utmaningen för EU är att återupprätta förtro-
endet för det europeiska integrationsprojektet genom att skapa trygghet i de 
europeiska samhällena och en tro på framtiden.
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