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ABSTRACT

"How do East-German youth react towards the changing society of 1990"? This

thesis explores different aspects of the answer to this ques tion. It is based on

fieldwork in the ex-GOR in the au tumn and winter of 1990. Three youthcultur es

are studied; socialistic youth in East-Berlin, anarchistic youth in Leipzig and

nationalistic youth in Weimar. The empirical data are collected through

indebthinterviews and observations, The interviewmaterial consists of the

autobiographies of the respondents, and also their open answers on a range of

questions. Three perspectives dominate the analysis, each of them are based on

different theoretical approaches:

The first and basic theme is the stories the youngsters tell about their own

lifedevelopment and the changes of the society. How do they interpret their own

societal background, the societal changes and the road into the [uture? The

theoretical framework consists of Anthony Giddens theory about selfiden tity and

modernity, Margaret Meads generati ont heory and Kurt Lewins psychology.

The next theme is national identity. How do the yongsters ualue GOR and

FRG and haw do they deiine their home in a nationai sense? The question may

be understood as a reformulation of the "German question", understood as

"which future do the German youth have?" . The interpretive framwork consis ts

of Howard Beckers book abou t the German wandetbird movement, Kurt Lewins

essays about Germany and the jews, diverse books about the German problem

and surveys from the East-German Centralinstitu te for you thresearch from 1988

and 1990.

The third theme is you thcultural profile. Which connections can be seen

bettoeen the three groupprofiles and youthcultural appearances in the western

world and different youthmovements in the German history? The theoretical

framework includes Pierre Bourdieus theory abou t classbased distinctions in

habitus and cultural capi tal, Max Webers dist inction in the official and the

politician, Howard Beckers description of the German youthmovement, Paul

Willis' and Dick Hebdiges analyses of workingclass youtheultures, David Matzas

theory about subterranean youthtraditions and Thomas Ziehes theory abo ut the

reactions of youngsters towards the modem ity.
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FORORD

Arbeidet med denne avhand lingen har vært morsomt og lærerik t. Temaets

aktua litet har gjor t at jeg har få tt rik anledning til å drøfte det med engasjerte

personer i No rge og Tyskland . Det å jobbe med samtidsproblematikk åpner også

for interesserte lyttere, noe jeg har hatt rik gled e av, i det jeg har lagt frem de ler

av mater iale t i ulike fora. Derfor er det mange mennesker jeg gjerne skulle ha

takket spesielt, mennesk er som på ulikt vis har vært med å for me min bev issthet

om tilstandene i Tyskland både før i tiden og nå etter Murens falL Men jeg nøyer

meg her med å rette en takk til ulike medengasjerte generelt , hvorav ingen er

glem t. For øvrig er det vesen tlige i materialet beretn ingene til de ungdo mmene

jeg har intervjuet. De kan fungere som (samtids-Jhistoriske data fra en tid som

gradvis vil frems tå som fjern og kanskje uforståelig.

Mine to veiledere har gitt meg god og konkret hjelp i mitt arbeide med

avhandlingen. Ola Stafseng har vært viktig hele veien, som inspirator, og

oppmuntrende stø ttespiller. Regi Enerstved t kom med gode råd i siste fasen, da

jeg strevde med å binde sammen avhandlingen til en helhet. For øvrig er jeg

takkneml ig for at begge veiledere har gitt meg stor frihet til selv å skape mi tt eget

verk. Det har vært en frihet som til tider har medført stor frustrasjon, me n som i

sis te instans sskaper stor tilfredshet.

Jeg har også vært så heldig å få fine arbeidsbetingelser ved ulike institutter

i løpet av studietiden: Spesielt vil jeg takke UngForsk for kontorplass og

oppfølging for øvrig. Institutt for sosiologi i Oslo , Institut flir zeitgeschich tliche

Jugendforsch ung i Øs t-Berlin og Zentralinstitut fiir Jugend-forschung i Leipzig.

har også gitt meg arbeidsrom og inspirasjon i ulike faser av arbeidet. N AVFs

program for kultur- og trad isjonsformidlende forskning (KULT) har bidra tt med

økonomisk støtte og reisedekning i 1991, og det kom godt med . Elisabeth Solberg,

Åsa Steinsvik og Kristinn Hegna har velvillig hjulpet meg med korrektur. Blant

mine medstudenter er det mange jeg gjerne sku lle takket spesielt, men jeg nøyer

meg med å sen de gode tanker til miljøet i sin helh et. Det har vært en vi.ktig base

for lærerike og mo rsomme faglige diskus joner.

Til slutt vil jeg takke de ungdommene som jeg ble kjent med i øst

Tyskland i 1990. Deres tanker og levemåter har gjort stort inntrykk på m eg, og jeg

mener at deres er faringer også kan gi oss i Vesten nye perspektiver på vår egen

samfunnsbakgrunn .
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IN NL ED NI NG

9. november 1989 ble Muren mel lom den østlige og vestlige delen av Tysklan d

fjerne t. Siden den datoen har Tyskland forandret seg i så hurtig takt, at knap t

noen har kunnet riktig forstå alle mekanismene som spiller inn . Uansett er det

bli tt s tadig mer klar t a t den m aterielle Muren har blitt erstattet av en mental m ur,

som vanskelig kan fjernes like lett. I konfron tasjonen me llom det østtyske og det

vesttyske samfunn, danner unge menn esker seg en iden titet. Denne

av handlingen omhandler ungdoms fortolkn inger av endringene, og deres ulike

identitets løsninger på samtidsproblematikken i 1990. Jeg har valg t å definere

prosessene ut fra begreper og teorier om sosia l iden titet, is ted enfor ut fra

sosiaiiseringsteorier. Dette skyldes en sterkere interesse for innholde t av den nye

bevisstheten som u tvik les, enn det mer praktiske blikket på hvordan

kunnskapen ble tilegnet. En u nd erforstått foru tsetning er imid lertid at m ye av

den nye kunnskapen g den påfølgende bevissthet har blitt tilegne t i

jevn alder grup pen . Jeg antok a t denne fort olkn ings- og identitetsu tviklings

prosessen ville være ulik i grupper med ulik kulturell profil. Denne an tagelsen

lå til grunn for valg av de tre gruppene som jeg har kal t sosialis tene, anarkis tene

og nasjonalis tene, ut fra de res poli tiske grunnsyn. Senere vis te det seg at de tre

gruppenes ulike ha bitus fulgte grunnleggende klasseski ller i DDR. Klasse og

kultur er derved bli tt viktige perspektiver l undersøkelsen .

Ungdommenes egne fort olkni nger av end ringsprosessene komme r her i

forgrunnen. Avhandlingen inneholder derfor mange inter vjutekst er, Dette

materialet mener jeg er viktig av to grunn er. For det første ser jeg på slike

fortolkn inger som verdifull t hi storisk materiale , ford i personlige erfaringer

gjerne drukner i kjølvannet av de offisielle definisjoner av samfun ns

hendelsene. Historie skrivingen vil alltid til en viss grad bære preg av en

hegemonisk kon troll '. Det ser vi ikke minst l gjenforte llingen av den eu ropeiske

historie etter annen verdenskrig, der skri benter fra begge sider av jernteppet har

u telta tt de de ler av historien som ikke er i egen favør. I de n tyske gjenforenin gs

prosessen har vesttysk e observatører innehatt de n hegemoniske kon trollen, og

østtysk tankegang og materiale har i stor grad blitt stemplet som verdiløs t.

Østtyske ungdommer har imidlertid gjor t seg erfaringer som få andre er

forun t. De har se tt på nært hold at "folket" på god t og vondt kan påvirke

I Noen ledende grupperinger som kontrollerer den oppfatning som blir rådende i samfunnet.
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samfunnets utvikling, og de har op plevd på huden forskjeller me llom en

strukturert og en us trukturer t sa mfunnsform.

Materialet er også vik tig for forståelsen av de ungdomsproblemene som

har oppstå tt i kjølvannet av den tyske gjenforeningen. En kvalitativ forståelse av

ungd om menes opplevelser kan, ideellt sett, bidra til mer fornuftige hand lings

offens iver overfor ungdom i denne problematiske ove rgangstiden . Denne ideelle

målse ttingen er en form for gjena ktua liser ing av det tyske spørsmål, slik det til

ulike tider ha r blitt stilt: "Hva skal vi gjøre med ungdommen?" . Spørsmålet

kunne også formuleres slik: "Hvilke muligheter kan un gdom gis til å u tnytte og

videreutvikle de kompetansene de har tilegnet seg u t fra sin særegne erfaring?".

Det er iøy enfallende hvor mye tregere de psykiske og kulturelle end ringene

foregår, enn endringene i den samfunnsmessi ge stru ktur' , men det er også

iøyenfallende at ungdom utvikler nye kom petanser raskere enn deres foreldre.

For å kunne si noe om vekselsv irkningen mellom samfunnsend r inger og

gruppers og ind ividers endringer, er det de rfor vesentlig å se på samfunns

forholdene før Murens fall. Dagens handlingsd isposisjoner er ennå sterkt preget

av fortidens egenart. Jeg vil si noe om hvordan ulike ungdommer s opplevelse

av oppveksten i DDR påvirker deres kulturelle og po litiske orientering etter

Vendepunktet.

De tre un gdomsgruppene kom mer fra tre ul ike østtyske byer. De er ikke

representative for ungdomsbefolkningen i sin helhet, men tilsvarer tre

di stinktivt ulike løsninger på samtidsproblematikken. Gruppene er likevel ikke

ekstrem grupper, i det de på hvert sitt vis er uttrykk for en "normalungdom"

inn enfor sin klasse. De er alle typiske grupperinger for Øst-Tyskland, og ingen av

de m er utpregede subkulturer slik som punkere, grufties eller heavy-rnetals,

ungdomskulturer som også er å finn e i det østtyske ungdomslandsskap . Jeg skal

senere benytte noe tallm ateriale for å kla rgjøre gruppenes represen tativitet. Selv

om de t ikke uten videre lar seg gjøre å generalisere fra materialet, gir det likevel

grunnlag for en forståelse av de dilemmaer ungdommer konfronteres med i vår

tid spesielt, og i Øst-Tyskland generelt. For å gjøre materialet mer allmenngyldig

legger jeg vekt på sammenligning både med vestlige ungdomskulturer og med

mer his toriske ungdomstrad isjoner. Avh andlingens historiske og antropologiske

dimensjo n er derfor ste rkt pregende.

Et stor t ideal for en slik kombinasjon av sosiologisk og tidshistorisk

analyse er Howard Becke rs bok German Youth, Bond or [ree (H. Becker 1946).

, Bourdieu kaller dette fenomene t for Hysteresis-effekten, Bourdieu (1987) .
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Denne boken har vært en viktig insp irasjonskilde for min undersøkelse.

Analysen plasserer seg innenfor den kultursosiologiske tradisjon, med referanse

til en rekke ulike teorier. Dette gir ulike og delvis uavhengige redskaper til

forståelsen . I motsetning til en ana lytisk fremgangsmåte, hvor helheten stadig

stykkes opp i mindre deler, kan begrepene brukes som en syn tese. Begreper fra

ulik e teorier kan sammenstilles til en ny helhet. Dette vil i stor del være

fremgangsmåten i analysekapitlene. Jeg tar utgangspun kt i ulike teoretiske

begreper, for så å tilpa sse det til mitt empiriske materiale.

Jeg ønsker i størst mulig grad å bevare ydm ykheten overfor de prosesser

som faktisk skjer i samfunnet, og la sosiologien være med for å øke forståelsen

av disse prosessene. Avhandlingen springer ut fra noen grun nleggende

tankerekker:

a) I anemiske samfunnsperioder, i tiden etter en total samfunns

omveltning, rives solidariteten bort på samfunnsn ivå, samtidig som sterkere

mekanisk solidaritet oppstår innenfor gruppen. Ungdom får et sterkt behov for

egenbestemmelse, og fanger lettere opp de nye betingelsene som samfunns

endringene bringer med seg, enn deres foreldre . Det tidligere postfigura tive

samfunne t blir erstattet av et prefigurativt generasjonsmø nster, der eldre må lære

av ungdommen) .

b) De ulike tilpasningsstrategier til samfunnsomveltningene slik de

u ttr ykkes gjennom ungdommens delkulturer, gjenspeiler de pro blemer som

samfunnet står overfor. TIlpasningss trategienes utform ing vil variere mellom

ulike sosi algrupper av ungdom.

c) Generasjonsbevissthet utvikles i overgangen ung-voksen. Den delen av

DDR-befolkningen som med 1989-høs tens revolusjon var i alderen 17-21 år,

utvikler en særegen generasjons bevissthet. Denne bevissthetens ytringsformer

vil variere med ulike sosialgrupper i denne kohorten, men den overordnede

identitetsendring kan beskrives som en overg ang fra kollektivisme til

individualisme.

d) I takt med avvikJingen av DDR og opprettelsen av felles-Tyskland

utvikles hos unge øs ttyskere en særegen iden titet . Utform ingen av denne

identiteten vil variere mellom ulike sosialgrupper av den nye generasjonen

ungdom, selv om det finnes en overordnet identitet som østtysker for hele 89

generasjonen av ungdom.

• Leseren må merke seg at disse tankerekkene var pregende i avhandlingens startfase, mens i
avslutningen modifiserer jegdem noe. Begrepsbruken blir klargjort senere.
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For å unngå en mekanistisk kulturforskning ut fra en lineær forståelse av

me nnesker som styrt av et begrenset sett variable, har jeg lagt stor vekt på å få

me d et ma ngfold av forklaringsfaktorer i av hand lingens første del. Jeg kunne ha

gjort d enne delen kortere, men ville me d d et ha gitt studie n begrenset gy ld ighet

som bidrag til forståelsen av en historisk situasjon .

Bredden i problemf eltet gjør at jeg ikk e ønsker å avsl u tte innledningen

med en enke lt pro blemstilling . r stedet vil hver t enkelt underkapittel i

an alysekapitlene bli innledet med noen grunnleggende p roblemstillinger, som

den komm ende perspektivering vil grunne seg på.

r det førs te kapitlet ska l jeg klargjøre hvilken ungd omskategori som er i

fok us, hvi lke tanker om ungdomskultur som er viktige, og hv ordan u tvikling

av generasjonsbevissthet og id en titet henger sammen me d samfunnets

omveltninger. Formålet m ed kapitle t er å avgrense problemfeltet, og kl argjør e

begreps bruk og teoretisk referansera mm e.
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1. UNGDOM, IDENTITET OG ENDRING
1.1 Ungdom som studieobjekt
Ungdomsbegrepet kan uttrykke både en aldersfase, en livss til og en psyko

biologisk modningsfase. H vilken aldersgru ppe begrepet omfatter vil variere både

med tid og sted, og med hvilke briller som brukes. Således kan man snakke om

en psykisk ungdomsalder, en antropologisk eller en biologisk (B. Schafer, 1984 og

T. Ziehe, 1990). Dette gir ulik e innfallsvinkler for studiet av ungdom. Valg av

perspektiv vil være avhengig av så vel fagd isiplin som referanserammer

innenfor disiplinen. I og med ungdomsforskningens me tavitenskaplige karakter,

blir det viktig å klargjøre de teoretiske og metodologiske forutsetninger

forskningen baserer seg på (L Frønes og O. Stafseng 1987, introduksjonskapi tlet),

Jeg skal her avgrense avhandlingens plass innenfor ungdomsforskningens felt.

Empirisk bygger avhandlingen på aldersgruppen 17-21 åringer. I denne

aldersfasen står de unge på første trinn inn i vokse nverdenen. Det er den tiden

da skolegangen avs luttes, og valg av yrkesretning eller eventuelt studievei må

foretas. I denne tiden utvikler un gdom vanligvis en politisk identitet (L. Togeby

og p. Svensson, 1987)·. I fø lge tysk fagterminologi hører denne aldersgruppen til

"post-adolescensens " eller "de oppvoksende" (Heranwachsende), (B. Schafers,

1989). Leopold Rosenmayr mener at ungdom i post-adolescensen er formet

gjennom et paradoks, (ibid .): De utvikler gryende erotisk-seksuelle og politiske

krav, samtidig som de blir skjøvet ut av de avsluttende trinn på skolen. I Shell

studien "[u gen d 81" blir denne tankegangen videreført: Under industri

kapitalismen dannes en pos t-fase i ungdomstiden, fordi un gdom etter endt sk ole

gang sjelden trer rett inn i det økonomibaserte arbeidsmarked. Dermed blir de

stående i en situasjon der de har sosiale, moralske, int ellektuelle, politi ke,

ero tisk-seksuelle, kort sagt sosiokulturelle krav til tilvær elsen, men på samme

tid står de ikke økonomisk på egne ben, (ibid .). De opplever en diskrepans

mellom evner, muligheter og realiteter (E. Befring, 1973), og innehar d ermed en

marginal posisjon i samfunnet (O. Stafseng, 1984).

Østtysk ungdom formes gjennom et paradoks som er langt mer

kontrastfylt, enn det ves tlig ungdom stilles overfor. De kommer fra en over

strukturert verden, der alt "gikk av seg sel v", og går inn i en verden der de selv

•Her nevnes alderen 16-22år som den karakteristiske alder da det politiske engasjement skapes
og hvor den politiske mobilisering finner sted.

, Begrepet adolescens er etterhvert også tillatt i norsk språkbruk, og betegner i følge Tanums
rettskrivningsordbok ungdomsår, oppvekstår, Begrepet ungdom trenger ikke være knyttet til en
alder, det kan også betegne en tilstand .
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må ta ansvar. De kommer fra et samfunn de r alle hadde arbeid, og går inn i et

overgangssamfun n der en tredjedel av befolkningen ramm es av arbeidsløshe t.

De komm er fra et samfunn hv or de t u tviklet seg en lan gsom, lavmæl t og

kollektiv mentalite t, og de får se på nært hold hv ordan denne ersta ttes av

aggressiv indi vidualisme. De kommer fra et mangelvaresamfunn der de fleste

opplevde seg som en del av massen, og de går inn i et konsumsamf unn der valg

av livssti l og egenutvikling er et sen tralt prosjek t for de fleste .

Dis se ungdommene blir voksne i en tid preget av store endringer og

mange mulighe ter, og de har med seg en viktig erfaring: Verd en lar seg endre. De

utvikler sterke aspirasjoner fordi de ser at "alt går an", et helt samfunn kan veltes

om i løpet av kort tid, men de op plever også at muli ghetene gir nye og vel så

sterke begrensni nger som det tidligere strukturerte samfunn gav dem. De har

kommet ut av avh engigheten til Sovjetunio nen, men de n nyvunne friheten får

form av en kanskje vel så belastende marginalis ert posisj on i forhold til vest

tyskern e. Spørsmålet blir: Huordan løser ungdom disse samiunnsmessige

"ambioalensene" ?

Svar et på dette spørsmålet er å finn e i un gdommens ku lturelle ytringer.

Teoretisk og metodisk kny tter denne studie n seg derfor først og fremst an til

studier av ungdomskultur.

1.2 Ungdommens kultur
Ungdom blir i de nn e undersøkelsen studert u t fra dens kul turelle POSISJon i

samfunnet. Det er alts å den kulturelle un gdom som her skal studeres. Bak

begrepet "den kulturelle ungdom" ligger tanken om en ungdom som skaper sin

egen kultur, med verdier, atferdsformer, stilarter og forståelsesformer, som i

større eller mindre grad atskiller seg fra "den offisielle kultur". Begrepet

ungdomskultur har blitt og blir fortsatt brukt såvel i vitenskapelig som ikke

vitenska pelig terminologi. Begrepsbruken varierer relativt mye ut fra syn på

un gdom generelt. En av ungdomsbevegelsens åndelige førere, Gustav Wyneken,

ga begrepet en egen prop agand istisk og romantisk klang, (G. Wyneken 1913).

Ungdomskulturen er uttrykk for en særegen selvstend ighets- og livs

følelse og et ege t verdisett som er kny ttet til ungdomsfasen. Slik begrepet skal

brukes her; omfatter det ungdoms "vanlige" omgangsformer i form av sports

akti viteter, fornøyelses liv og det å "henge på gatehjørnet" , like mye som

ungdommelig mote, moral, littera tur, musikk og språk. Et problem ved flere av
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ungdomskul turstudiene er at de neglisjerer den allmenne ungdomsku lturen .

Resultatet er at forskningen gir et bilde av unge mennesker som langt mer

opprørske, romantiske og kriminelle enn det som er betegnende for flertallet' .

Ungdomskulturer kan vokse frem i kjølvannet av store generas jons

forskj eller og uryddige samfunnstilstander. I slike tider vil ungdomskulturen

gjeme være preget av bevisst avstandstagning til de voksnes kultur. Som

ungdomskultureIle ytterpunk ter finner vi en samfunnsmessig delkuliur i

betydningen "del av den offisielle kultur", og subkultur som beviss t og

aggressivt avvikende fra den offisielle kultur. Mellom disse ytterpunktene finner

vi variasjoner m.h.t, sti l, gruppestørrelse, aksjonsberedskap, alder og klasse. Ogs å

tydelig avvikende subkultu rer som skinheads og punkere, er de lkulturer i den

forstand at de gir respons på samfunnsmessige hendelser og endringsprosesser.

Ungdomskultu ren blir en motkul tur når avstandsmarkeringen får politiske

dimensjoner. Den er altså ikke bare en del av den allmenne kultur, den er også

bevisst og villet noe annet enn den offisielle (hegernoniske) kulturen. Avs tands

markering kan også foregå gjennom tilbaketrekning og dannelse av egn e

samfunn med egne mål og midler. I slike tilfeller blir ungdomskulturen en

alternatiokultur som undergrunnsarena til den rådende kultur.

Det er sjelden at et samfunn har en klar t avgrensbar voksenkultur. Likevel

vil visse verdier og atferdsmønstre være mer akseptert enn andre i de fleste

samfunn. Oftest vil noen samfunnsgrupper eller klasser i større grad ha

mulighet til å bestemme hva som skal være den akseptable kul tur. Ut fra denne

tankegan gen kan begrepet "den offisielle kultur" gjerne erstattes med begrepet

"d en hegemoniske kultur" ] . Begrepet hegemoni, slik det ble utv iklet av Antonio

Gramsci (se D. He bd ige, 1973), viser til en situasjon hvor ledende grupper utøve r

suverenitet over underordnede grupper. Makten legi timeres gjennom en

ideologisk overbygning, som av samfunnsmedlemmene slett ikke oppfattes som

ideologisk.

Birmigham-teoreti kerne Willis og Hebdige har gitt fruk tbare bidrag til

fortolkningen av klassebaserte ungdomskulturer (D. Hebdige, 1983 og P Will is

1977). I min undersøkelse er det spesielt arbeiderungdommene som lar seg

sammenligne med disse teoretikernes studier. Bourdieus teori om kultur-

• Jfr.de dominerende "skoler" i ungdomskulturforskningen, dvs. Chicagoteoretikeme og
Birminghamteoretikeme. Forskning som tar for seg "normalungdom" har oftere form av
levekårsundersø kelser o.I.

1 Det som her er skrevet om kulturbegrepet vil videreføres i kapittel 4, ut fra Bourdieus teori om
klasser og kulturell kap ital.
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forskjeller mellom klassene gir et bredere begrepsapparat , som også er egne t til å

fange op p større strukturelle linjer i delkulturene . Men verken Willis, Hebdi ge

eller Bourd ieu skriver noe vide re om funksjonæ rs tanden. Max Weber har

imidlertid skrevet et foredrag om forskjeller mellom embetsman nen og

politikeren. Hans bes krivelse av stan ds forskjeller har mye til felles med

Bourdieus beskrivelser av forskjeller i habitus' , og egner seg derfor til å

inkor porere i forståelsesramm en.

Bourdieus teoretiske ansats har også til felles med Birmingham

teoreti kerne at det er mer in teressant å fokusere på hvordan delku ltur ene

d ishar monerer med den offisielle kultur, enn å se for mye på de integrerende

m ek a nismer. Pierre Bourdieus teori viser hvordan tilgang på de "rette"

ku l.tu relle koder er viktig i op prettholde lsen av maktbalansen i samf unn et.

Ungdomskul turenes stil arter utvikles gjeme som svar på samfunnets

endringer. I de t meste av ett erkrigstiden i Vest-Eur opa har de skif tende ungdoms

kul tu rene vært symbolske mots tandsformer, som uttrykker meningsavvikelser

fra foreldregenerasjonen (D. Hebdi ge, 1983). Generasjonskløf ten mellom ungdom

og deres foreldre er mest markant i det Matza kaller for und erjordiske ungdoms

tradisjoner (D. Matza, 1961). Disse tradisjonen e eksisterte allerede før annen

verdenskrig, men har bli tt videreført og har eks pandert som følge av de n

modem iseringen og mediau tviklingen som kom i etterkrigstiden. Felles for de

tre ungdomstradisjonene som Matza beskriver, er at de er bygd opp om verdier

som på ulike måter er an tiborgerlige. De kriminelle u tfører hærverk, og gjør på

den måten opprør mot de rådende eiendomsforhold. De bohemske tar avstand

fra det organiserte samfunnsmaskinereiet, ved selv å dyrke de t spontane. De

radikale tar avstand fra det kapitalis tiske systemets politiske og økonomiske

dominans , ved å provosere forutsetningen om profesjonelles autor itet.

Ungd omskult uren er en arena hvo r ungdommer kan sos ialisere hverandre,

og hvor de fin ner en følelse av tilhørighet og iden titet. Ungdomskulturen

representerer en løsning på de konflikter ungdom konfronteres med i

overgang en un g-voksen. Slike konflikter er ikke nødvendigvis universelle, noe

bl.a. Margaret Mead har påpekt gjenno m sin studie av ungdoms fasen på Samoa,

(M. Mead, 1928). Ungdomsfasen som en Sturm und Drang -periode der jakt på

egen iden titet og op prør mot foreldregeneras jonen er vik tige kjennetegn, (5. Hall,

1902), blir sterkere jo mer ind ustrialisert og anemisk et samfun n er.

Ungdommers reaksjoner forteller noe om samiunnets allmenne situasjon. Et

• En utd yping av begrepet kommer senere i kapitlet.
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mangfold av subk ulturer kan tolkes som uttry kk for en anomisk sam funns-

tils tand" .

Således er det ikke tilfeldig at etterkrigstiden i den vestli ge, industrialiser te

del av verden har vær t ungdomskulturens viktigste tidsalder. Spesiel t sky ldes

de tte den dype generasjonskløften som har karakterisert de t meste av etterkrigs

perioden (D. Hebdige, 1983 og E. Bjurstrorn, 1982). Fra 50-årene og til i da g har en

flora av un gdomsk ulturer oppstått, og 6O-årene fremstår som spesielt anemiske.

Men 68-op prøret var også et resultat av et altfor stort ungdomskull i forhold til

antallet eldre. Dermed ble generasjonskløften tilspisset. I tillegg kom opprøret i

en periode der modemiseringen var den rådende ideologi, noe som ga en frihet

til å forme noe nytt. De senere årtiers ungdomskulturer er "postrnoderne" , i den

forstand at de kombinerer symbo lbruk fra ulike tradisjoner, og danner på denne

måten nye kulturelle u ttrykksforme r.

Massemediene spiller en viktig rolle som oppfanger og videreformidler av

un gdomskul turenes stilarter. Gjennom med ia har syrnbolbru k som opprinn elig

skulle uttrykke opprør, blitt gjort til kommersiell mote. Dette har også gitt impuls

til stadige endringer i den ungdomskulturelIe stil, samtidig som vari asjons

mulighetene etterhvert har blitt bortimot uendelige.

I Øst-Europa har denne utviklingen ikke vært så iøyenfallende.

Generasjonsopprør har i større grad blitt hindret av samfunnets stru kture lle

førin ger, sam tidig som med ia overhodet ikke har gjenspeilet de variasjonene

som faktisk fan tes i un gdomskulturen. Likevel har ungdommer i DDR hele

tiden hatt adgang til vesttysk fjernsyn, samtid ig som de siden 1964 har hatt en

egen radiokanal" , som ikke alltid fulgte de ledende politikeres strenge normer.

Sensur og autoritær un gdomspolitikk har likevel medført at ungdommens

opprør fikk utløp i mer sub tile og fantasi fulle kana ler enn i "Vesten" . Enkel te

teatre og gallerier gav mulighet for fordek t og ikke angripelig kritikk. Mangel

varesamfunnet gjorde også at estetikere lærte seg å skape mye ut av verdiløs t

materiale. Det ser derfor ut til at østeuropeisk un gdom utviklet en mer fant asi

full kreativitet enn vestli g un gdom. Istendefor å dyrke den ytre nonchalanse,

brukte de sin oppfinnsomhet innenfor vennegruppens private ha ndli ngs arena .

Med "Vendepunktet" ble ungdomsperioden i DDR foran dret Fra å være

en fase for målrettet forberedelse på yrkesliv, ble ungdomsfasen en tid med

• Senærmere redegjørelse for anornibegrepel i kapittel 5.
,. OT 64 som oppsto i 1964etter et internasjonalt ungdomstreff arrangert av den statlige

ungdomsorganisasjonen Freie Deutsche Jugend {FD'}.
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udefinerte regler og usikker fremtid. Dette skapte en arena de r mye forvirring og

frustrasjon trengte utløp . I post-DDR får begrepet "ny-adolescens" eller "ny

pubertet" en annen betydning, enn den som lå i begrepet slik det ble utviklet for å

beskrive sen-fasen i ungdomstiden i vestlige industrielle samfunn" . Vi får en

"etter-revolusjonen-un gdom" som gir rom for andre uttrykk på den ungd oms

kultur elle arena" .

Denne "etter-revolus jonen-ungdommen" fødes i en tid preget av anomi.

Det krever en tilpasning i langt større grad enn den som har prege t Vest-Europa

og USA i etterkrigstiden. For x-DOR-ungdommen fungerer foreldregenerasjonen

ikke lenger som et stabilt støttepunkt i tilværelsen . Familie, sta t, nasjon - enheter

som ideellt skulle fungere som stabile modeller for en ung samfunnsborger, har i

overgangen 80-90 tallet vist seg å være lite troverdige realiteter.

1.3 Ungdommers reaksjoner på endring
Beskrivelser av ungdoms kulturer er et utgangspunkt for å beskrive ungdoms

reaksjon på samfunnets endringer. Ved å følge subkuJtu renes tilblivelse,

utvikling og tilbak egang, kan vi si noe om hvordan de unge reagerer på

samfunnstils tan den og hvorfor de reagerer som de gjør. En studie av de

kompetanser unge mennesker utvikler for å overleve i og kontroll ere sin

hverd ag, tjener i neste omgang som empiriske indikatorer på samfunnets

endringsprosesser, CP. Nygren, 1987, s. 131). På denne måten fungerer ungdoms 

kulturen som et egnet studieobjekt for å fange opp dia lektikken mellom

sam fun ne ts stru ktur og mentale prosesser hos de individer som befolker det.

Ungdoms reaksjon på "d et moderne" , har blitt beskrevet av Thomas

Ziehe, (T. Ziehe, 1989). Det er iøyenfallende hvor mye mer navlebeskuende de

rea ksjonsformer Ziehe beskriver er, enn de jeg har observert i DDR. Dette

gjenspeiler sannsynligvis også reelle ulikh eter mellom østlig og vestlig

væremåte, noe Ziehe tydeligvis er klar over:

Hvis man f.eks. i DDR forsegte at beskrive denne subjektiverings-længsel, ville man

slet ikke blive fo rs t åe t. Hvilke bekymringer man har a j Vesten" .... (Ibid . s. 19).

I dagens Tyskland ser Ziehe en tendens hos ungdom til kultur elle ny-

" Thomas Ziehe har karakteriser t ny-adolescensensen som prege t av jeg-svakhet, redsel for
følelsesmess ig nærhet og manglende evne til å se sine egnebegrensninger. (Gjengitt l Bjurstrom, 1982).
Forøvrig ser det ut til al Ziehe senere har fått et mer positivt syn på "den nye ungdommen" , noe jeg
kommer tilbake til senere i de tte kapitlet.

,. Delte er et fenomen som også har fått opp merksomhet i allmenn politisk eller revolusjonær
teori om de posrrev olusjonære samfunn . Spesielt finnes det studier av tiden etter den franske
revolusjon i 1789. (Marx, Dur kheim, m.fl , ).
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orienteringer og nykonservatisme. Konservatismen i ny forstand trenger

imidlertid ikke være høyrevridd, den er mer preget av de n opprinnelige

betydningen av ordet: Behovet for å konservere eller ta vare p tradisjoner,

kultur og verd ier. Kulturell nyorientering går ut på å nyttegjøre seg de t

tradisjonelle på nye måter. Således er ungdom i dag både nyskapende og

bevaringsorienter t.

Denne utvikling en, sammen med de senere års hendelser i Øst-Euro pa ,

har ogs å gjor t at skillet konservativ-radikal eller høyrevridd-venstrevridd, ikke

lenger har den samme svart-hvitt-dimensjonen som i 60-70 årene, da

kate goriene kommunist og antikomm unist flittig ble benyttet. I dag er ofte

venstreorienterte partier de mest verdikonservative, og de på ytterste høyrefløy

møter an arkistene på ha lvveien i ønsket om å minke statens innflytelse.

Et spørsmål for denne avhandlingen blir i hvilken grad de nn e tendensen

også gjelder for østtysk ungdom i dag. Deres forståelse og opplevelse av "det

moderne" vil med nødvendighet være annerledes enn "ves tlig ungdoms"

opplevelse av tilsvarende. Spørsmålet må bli spesielt, ford i DDR-ungdom, som

er i fokus her, reagerer ikke kun på en allmenn moderniserings- og utvik ling s

tendens i samfunnet. De reagerer tvert i mot på en voldsom omveltning, hvor

man knapt lenger kan snakke om tradisjonelle verdier eller hegemonisk kul tur.

I en slik tid tenderer ungdommers reaksjonsformer mer i ekstreme

retninger enn i roligere tider. I kapittel 4, som omhandle r den nye

ungdomsgenerasjonen, skal jeg beskrive ulike dimensjoner en slik total

omstilling hadde, for unge mennesker i overgangen mellom DDR og Tyskland .

1.4 Identitetsutvikling i ungdomsalderen
Ulike teoretikere har i den senere tid beskrevet livet hos mennesker i de t

moderne samfunn som et prosjekt vi refleksiv t admin istrerer inn i ønskede

baner, ut fra en rekke Iivsstilsvalg, (A. Giddens, 1991 og T. Ziehe, 1983). I de t

moderne kapitalistiske samfunn er rituelle overganger (rites de passage) relativ t

fraværende, noe som gjør at individe t selv må mestre overgangsfaser som

pubertet, giftermål og død. Livsløpet blir struk turert ut fra åpn e erfarings terskler,

heller enn ut fra ritualiserte passas jer. Hver overgang fører individet inn i en

identitetskrise. Livsløpet konstrueres ut fra behovet for å overvinne slike kritiske

faser, (A. Giddens, 1991 s. 148).

Det refleksive selv er altså et typisk trekk ved det moderne kap italistiske
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samfu nn, me ns dette ikke ser ut til å være gjeldende i kommunistiske land .

Under kommunism en hjalp staten unge mennesker til å fin ne re tning på sit t

livsløp , og de viktige overgangene i livet ble marker t gjennom offentlige

se rem on ier. Kri tiske identi tetsfaser var d erfor ikke så utp reged e. Id en titetskr iser

har d erimot nærmest bli tt til et kollektivt fenomen etter jern tep pets fall.

Id en tit etsut vikling er en p rosess som pågår hele livet, med sin mest

in tense fase i ung d omsalderen . For un gd om er jakten etter egen id entite t et

sentralt pros jek t, (E. H. Eriksen, 1968). Erikson beskriver ungd omstiden som et

psy kososialt mora torium (ventefase), der personen rives mellom id en titet,

forstått som s tabilitet, og forvirring. En slik teori hører inn und er et livsfase

perspektiv. Is ted enfor å fortolke ut fra en persons biografiske livslø p, kan

forskeren for tolke ut fra fellestrekk for en hel generasjon.

Den tys ke sosiologen Karl Mannheim, beskriver ungdomsperioden so m

en tid hvor personen utvikler en generasjonsbevissthet, som vil være pregende

res ten av livet (K. Mannheim, 1929). Denne bevissthetens styrke vil avhenge av

histo riske og sam fu nn smessige karak teristika . Generasjonsbeviss theten ka n, i

likh et med marxismens klasse bevissthet, være mer eller mindre erkjent av den

befolkningsgrup pe som tilhører en gitt generasjon" .

Med et generasjonsperspektiv fokuseres de t gjem e mer på den sosiale

(nasjonale, politiske el.l.) identitet, mens med et livsfaseperspektiv er det selv

identi teten som står i fokus. Jeg skal her vekselvis beskrive gruppers og enkelt

ind ivid ers id en ti tet, ford i begge er viktige aspek ter ved ungdommers reaksjon på

samfunne ts end ringer.

Ofte vil den sosiale og d en individ uelle identitetsdimensjon ikke være

mulige å atskille. Per Olav Tiller har gjennomført en undersøkelse som viser

dette, (P O. Tiller, 1969). Han tok for seg skolebarns stilop pgaver der tema var

"meg selv om 15 år'. I analysen av stilene fokuserte han på hva som var

do minerende av d et barna vektJa i sine fremtidsdrømmer. Det viste seg at barn

fra en fjellbygd hadde et identitetsmodi som kor t kan sammenfat tes i "jeg

tilhører" , barn fra et tettsted hadde et identitetsmodi som kan sammenfa ties i

"jeg gjør " , mens ba rn fra en. drabantby i Oslo had de et identitetsm odi som kan

kalles "jeg har" .

Denne undersøkelsen viser også at identitet kan bestemmes operasjonelt

som personen e ller gruppens egendefinisjon. Identitet er personens svar på

•• Problemet er kjent innenfor filosofien og marxismen som en distinksjon mellom den subjektive
virke lighe t "fur sich' og den objekti ve virkelighet "an sich" .
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grunnleggende eksistensielle spørsmål som "hvem er jeg?" eller "hvilken vei

skal jeg gå?" . Begrepet iden titet brukes for å fange opp de mangfold ige

komponenter i personens selvutvikling. Anthony Giddens definerer selv

identiteten som et narra tiv, dvs. personens beskrivelse av sitt egen liv CA.

Giddens, 1991). Valg av iden titet blir da de t samme som valg av de n his torien

personen vil for telle om sin fortid, nå tid og fremtid. Min undersøkelse bygger på

en slik forståelse, og ungdommenes autobiografier gir dermed den viktigste

for tolkningsbakgrunnen.

Giddens beskriver valg av identitet som et bevisst livsstilsprosjek t for

mennesker i det moderne kapitalistiske samfunn. Valg av livsstil foregår

imidlertid ikke så tilfeldig. Bourdieu ha r vært en foregangsmann i å avdekke at

smak og livsstil henger nøye samm en med strukturelle ski llelinjer i samfunnet,

noe jeg kommer nærmere inn på i neste kapittelavsnitt.

Identitet henger som nevnt sammen med personens refleks ive egen

observasjon. Men som også min undersøkelse viser, er heller ikke evnen til

egenobservasjon likt fordelt hos ungdommer med ulike sosiale bakgrunner. Det

ser ut til at iden titet får mer form av et refleksivt livsprosjekt for ungdommer fra

midlere samfunnslag, enn for ungdommer med arbe iderbakgrunn.

Den komplekse samfunnssituasjon som preger vår tid, fører til at d et

skapes overfladiske identitetsurviklinger, Årsaken er at man aner samfunnets

"superstruktur", men kan ikke lenger begri pe den. Nettopp for østtysk ungdom,

som har vokst opp i et samfunn der de ikke er vant med å forme sitt liv som et

bevisst prosjekt, forårsaker den nye samfunnstilstanden tilpasning 

vanskeligheter og fremmedgjøring,

For mange kan det være en løsn ing på identitetsforvirringen å søke til en

ideologi. Spesiel t for arbeiderungdommene i min undersøkelse, er klare fiende 

kategorier en enklere løsning på identitetskrisen, enn komplekse selvanalyser.

Ideologien tilbyr et forenklet fremtidsperspektiv og muligheten til å slutte seg til

en uniformert opptreden, som motv irkerer egenobservasjon. Ideologien gir en

tilsynelatende harmoni mellom den ind re verden av gode og onde krefter på den

ene side, og den ytre verden med dens reelle farer og målsettinger på den andre

side, (E. H. Erikson, 1968).

Østtyske ungdommer har vokst opp i et samfunn der det i stor grad var et

forhåndsdefinert sett av akseptable normer. Etter samfunnsomveltningen har

hver enkelt større muligheter til selv å velge en egen identitet, men samtidig vil

alle de kontrasterende muligheter frembringe større identitetsforvirring.
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Det er tvilsomt om noen identitets teori er holdbar som universell teori. r
de t føydale bondesamfunn eller i stammekulturer vil identite tsproblemer av den

form som Thomas Ziehe, Anthony Giddens eller Erik H. Eriksen beskriver, være

fraværende. Det samme tror jeg gjald t for de kommunistiske land, bortsett fra for

enk eltpersoner som av ulik e grunner hadde en avvikende identit et på grunn av

legning eller personlige erfaringer, slik at de følte klar motstand mot reg imet. slik

for eksempel opposisjonelle gjorde det.

De opposisjonelle i DDR definerte seg i motsetning til regimet. Etter

Murens fall blir vennegrupper oppsplittet fordi ungdommer p lutselig definerer

seg ut fra kategoriseringer, som tidligere ikke var mulige å beny tte . Dette gjelder

spesielt definisjoner om politisk tilhørighet. Det å defi nere iden tite t i motsetning

til noe annet, er de t aspektet som avgrenser den sosiale identite t som sære get

fenomen. Den sosiale identiteten de finere s ut fra sosiale kategorier eller

samfunnshendelser, slik tilfellet er når det utvikles en generasjonsbevissthet hos

den oppvoksende generasjon.

Min undersøkelse er orientert mot en mer kollek tiv identitet enn den som

beskrives av Ziehe og Eriksen og Giddens. Vi må altså dreie perspektivet mo t

teor ier som beskr iver u tvikling av personens identitet som samfunnsborger,

eller som østtyske forskere kaller de t: Den statsborgerlige identitet.

1.5 Sosial identitet
I begrepet sosial iden titet, ligger visse forutsetninger om samfunnets påvirkning

på menneske t. Først og fremst ligger det i tan kegangen at samfunnet bes tår av

sosiale kategorier som står i ulike makt og statusrelasjoner til hveran dre.

Kategorien e er "sosiale" fordi de er skapt ut fra ulike gruppers kamp om

definisjonene. Sosiale kategorier trenger altså ikke ha rot i biologiske forskjeller.

Kategorisering gjør det mulig å skille menneskegrupper ut fra nasjona litet, rase,

klasse, yrke , religion eller kjønn . En ka tegori kan kun defineres ut fra dens

relasjon til andre tilsvarende kategorier. Det ville være meningsløst å snakke om

svarte mennesker, hvis ingen ble definert som hvite. Et menneske kan defineres

ut fra flere slike kategorier. Kurt Lewin har beskrevet hvordan jøder under

annen verdeskrig løste de identitetsp.roblemene som fulgte i kjølvannen av

forfølgelsen . En løsning var å selv fornekte det jødiske og forher lige det tyske, det

vil si adop tere det stigma tiserende synet som "samfunnet" foreskrev, (K. Lewin,

1941).
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Den tidligere tyske demokratiske republikk er et eksempel på hvordan de n

sos iale kategoriseringen kunne skape en viss grad av identitetsforvirring . I

legitimasjonspapirer ble nas jonali teten definert som tysk, mens statsborgerskapet

fikk betegnelsen DDR-borger.

r tillegg til sosiale kate gorier som finnes i nesten alle sam funn, kan enkelt

samfun n opprette egne kategorier som innebær er en utstrakt gra d av offen tlig

stigmatisering. I DDR ble for eksempel personer som av en eller annen grunn ble

oppfatte t som truende for statssikkerheten definert som "statsfiender", og denne

betegnelsen ble nedskrevet i personens legitimasjonspapire r.

Dette viser til et annet skille som går mellom ervervede og medfødte

kategorier. Nasjonalitet og kjønn er kategorier som allerede defineres fra fødselen

a v, mens statsborgerskap og religion ofte kan endres underveis i livsløpet.

Relasjoner mellom kategorier i et samfunn er med på å bestemme samfunnets

sos iale struktur. Denne strukturen er kons tant utsatt for endring, enten gradvi s

eller raskt, som tilfellet var med DDR. Definisjon av kate gorier i et samfunn,

henger sammen med de stereotypier om mennesker som finnes i dette

samfunnet og de kontrollmekanismer som benyttes/ for å bevare det

hegemoniske herredømme og dermed samfunnets stabilitet .

Teoretisk forbindes synspunktet på samfunnet som strukturert etter dets

sosiale kategorier, med de t "strukturalistiske" perspek tivet i sosiologien" . Når

man i tillegg legger vekt på de mekanismer i samfunnet som gjør at sosiale

grupper heller tilstreber auto nomi enn konformitet i forhold til andre grupper,

forskyves perspektivet i retning av konfliktteoretikere som Marx og Weber,

heller en n i retning av teoretikerne Durkheim og Parsons, som vek tlegger

samfunnet og dets sosia lgruppers tilstrebelse etter meningskonsensus og

likevekt. Selve begrepet sosial iden titet bygger altså på en forutsetning om

konflikt som grunnleggende pros ess i et samfunn.

Jeg kommer likevel til å bruk e et durkheimlansk persp ektiv på forskjellen

mellom det strukturer te DDR og den ustrukturerte sarnfunnstilstanden etter

Vendepunktet. Det betyr ikke at jeg adopterer Durkheims syn på samfunns

omveltninger som uønskelige. Durkheims begrunnelse for sterke kontroll

mekanismer i samfunnet var de samme som de DDRs poli tiske ledere må ha

brukt, at hvis befolkningens ubegrensede aspiras joner og behov gis fritt spille

rom, trues samfunnsstabiliteten og dermed det kollektive samholdet. På mange

måter kan vi gi Durkheim rett, selv om den solidaritet som opps to i DDR heller

" Betegnelsen strukturalisme bruker jeg her i en videre betydning enn vanlig.
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ble forårsaket av negative karakteristika ved samfunne t, enn aven samlende

kollektiv interesse i sa mfunnsbevarelse. Misnøyen ble etterhver t regelen heller

enn unntaket, no e som skulle vise at en for streng kontroll og begrensning av

folkets ønsker og behov, gir en svær t foreløpig og usunn samfunnsstabilitet,

En særegen østtysk identitet ble imidlertid utviklet. Den var tidligere

negativt definert ut fra alt DDR-borgerne ikke hadde (frihet og materielle goder),

som vesttyskere hadde. Etter samfunnsomveltningen ble den positivt definert ut

fra noe DDR-borgerne hadde som ikke vesttyskerne har (en intim sosial

samværsform i motsetning til kapitalistisk overfladiskhet).

Durkheim mente at sosiale kategorier eksisterte uavhengig av individene

som naturgitte. Ut fra et slikt syn eksisterer verden som et sos ialt faktum utenfor

individene, og disse blir dermed relativt hjelpeløse overfor samfunnets

utvikling og endring. Det er blant annet ved hjelp av Pierre Bourd ieus videre

føring og "op pm ykning" av strukturalistisk teori, at jeg vil styre utenom en slik

deterministisk fors tåelse av menneskets natur.

Bourdieus perspektiver egnet til å fange opp sammenhengen mellom

sosiale kategorier og gruppers kamp om autonomi og avgrensning. Bourdieu har

påvist systematiske forskjeller i livsstiler mellom ulike samfunnsklasser: Valg av

livsstil gjenspeiler strukturelle forskjeller og sentrale konfliktlinjer i samfunnet.

Strukturelle skillelinjer får sine konkrete uttrykk i det Bourdieu kaller klasse

habitus. Habitus kan defineres som et system av forholdsvis varige disposisjoner

for handl ing, tanke, fortolkning, smak og bevegelse (P. Bourdieu, 1987). Habitu s

er bio logisk, historisk og sosial bakgrunn i kroppsliggjort form. Den dannes som

internalisert påvirkning fra posisjonen i det sosiale rom (det sos io-økonorniske

felt) .

Selv om habitus er delvis erkjent av personen, så er ikke habitus et

resultat av bevisste valg. På den annen sid e muliggjør en gitt habitus et bestemt

register av valgbare handlingsstrategier. Derfor er habitus noe annet enn

selvidentitet, slik Giddens definerer den, fordi selviden titet i større grad er

resultat av bevisste valg.

Habitus er altså et egnet begrep til forståelsen av hvorfor ungdom fra

forskjellige sosio-økonomiske grupper reagerer forskjellig på de samme

samfunnsend ringene. Reaksjonsformene springer ut av møtet mellom den

habitus mennesker bærer med seg og de sosiale omstendighetene de møter.

Bourdieu diskuterer ikke habitus som genereringsprinsipp for atferd fra en

samfunnsform til en annen, men begrepet er såpass rommelig og mangetydig at



- 27-

en slik bruk av det ikke virker urimelig. Bourdieu understreker at ind ivi dets

overgang fra et sosialt felt , ledes av de n opprinnelige habitus. Habitus kan

forandres, men likefullt vil fortiden fortsatt være kroppsliggjort i oss . Det er u t

fra forestillinger om at en person har en habitus som hører hjemme i et annet

felt, som gjør at vi bruker kategoriseringer som for eksempel "nyrike" om

personer som har endret posisjon i de t sosiale rom.

Klassedistinksjoner fra DDR-tiden gjør altså ulikh eter i ungdommers

orienteringer etter Vendepunktet forståelige. Habitus er transformatoren som

forvandler lik bakgrunn i det sosiale rom til like tendenser til atferd. Dette

prinsippet ser ut til å gjelde selv om plasseringen i det sosiale rom får nye

karakteristika ved overgangen fra en samfunnsform til en annen.

Bourdieu tar også opp spørsmålet om sosial identitet, (P. Bourdieu, 1987 s.

260). Han drøfter blant annet hvordan det gammeldagse og det moderne

skolesystem produserer ulike identiteter. Tidligere frembragte systemet entydig

utformede identiteter, mens det moderne skolesystern skaper strukturell

instabilitet. Lignende endringer i sosial identitet er også tydelige hos østtyske

ungdommer i denne overgangstidenI,.

Bourdieu skriver lite om ind ivider som handler på tvers av strukturelle

skillelinjer, eller overhodet om individet som reflekterende, revolusjonerende

og følende vesen. Bourdieu mener at handlinger ut fra rasjonelle valg er svært

sjeldne, og han tror heller ikke at situasjonsbestemt atferd er så vanlig (en kritikk

av symbolsk-interaksjonisme-teori). Handling på tvers av egen klassehabitus er

mulig, men det er den samstemmige atferden som er mest vanlig, i følge

Bourdieu.

Denne avhandlingen omhandler også fortolkninger og atferd på gruppe

nivå. Likefullt vil jeg søke mot å vektlegge enkeltindividers avvik fra gruppe

normen i analysen. Enkeltindividers avvik kan si noe om orienterings

vanskeligheter som er felles for flere. Individuelle avvik viser dermed mulige

reaksjoner på en problematisk situasjon, altså mulige tendenser til atferd som

potensielt kan følges av flere, hvis situasjon og bakgrunn er noenlunde lik. Slik

kan man bevege seg mot stadig skarpere nyanser i habitus ut fra hvor

differensiert man inndeler individers bakgrunn. Det er altså ikke noe i veien for

å snakke om individuelle habirusformer, (P. Bourdieu, 1992).

Biografiske data gjør det mulig å si noe om hvorvidt habitus endres som

" Margaret Mead beskriver tilsvarende endringsprosess som typisk for overgangen fra et
postfiguranvt til et prefigurativt samfunn. Se også kapittel 4.
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følge av forandringene i samfunnets struktur. Der de sosiale betingelsene virker

sterkest, kan individene enten bytte felt, det ville i dette tilfellet si flytte til et

annet kommunistisk lan d , eller modifisere sin habitus. Der hvor habitus virker

sterkest, kan individet i et visst monn endre de sosiale betingelser de lever under.

Vi skal se begge varianter av vekselspill mellom individ og sosialstruktur, hos de

ungdommene som har gitt sitt bidrag til avhandlingens empiri.

1.6 Samfunnsendring og mentalitetsendring
l følge Karl Mannheim, utvikles det i tider med raske og gjennomgripende

samfunnsforandringer spesifikke m enin ger og målsettinger hos den unge

generasjonen som avviker fra meningene til de eldre (KMannheim, 1929).

Samfunnsendr in gene skaper generasjonsbestemte meninger og innstillinger,

ikke omvendt slik tidligere sosiologer mente. Poenget er at samfunnsendringer

foregår i raskere tempo enn endringer i folks bevissthet. Bourdieu bruker termen

hysteresis-effek t for å beskrive dette fenomenet. Han mener a t denne effekten er

mer gjeldende, jo lavere utdanningsnivå en person eller gruppe har, (P.

Bourdieu, 1987 s. 238). Dette holder også for de gruppene jeg har studert, noe jeg

skal komme nærmere inn på i analysedelen.

For at en sosiologisk generasjon skal kunne utvikles, holder det ikke bare

med en historisk forandring . Den oppvoksende generasjonen må også opp fa tte

end ringene som problematiske. Enhver tidsepokes konkrete problemer definerer

"den aktuelle generasjonen" . De gruppene som inngår i den aktuelle

generasjonen defineres som generasjonsenheter. Disse representerer forskjellige

reaksjoner og legger frem ulike løsninger på sam tidsproblemene.

Personer som tilhører den aktuelle generasjonen har den samme

posisjonen i generasjonssyklusen og utvikler en bestem t generasjonsbevissthet.

Det er denne bevisstheten som skiller den sosiologiske generasjonen fra den

biologiske. En sosiologisk generasjon oppstår dersom det i ungdomsårene

utvikles en ( mer eller mindre) felles virkelighetsoppfatning. Personens psyko

biologiske utvikling bestemmer når generasjonsbevisstheten utvikles, mens det

er histor iske og sosiale faktorer som bestemmer o In den blir utviklet og hvilket

innhold den vil få.

Generasjonsperspektivet henger sammen med livsfaseperspektivet i

tanken om al ungdomstiden er bestemmende for personens forhold til

samfunnsmessige spørsm ål. Generasjonsbevissthet kan tolke s som en egen
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variant av den sratsborgerlige identitet, som utvikles i de senere ungdo ms år" .

Den sosiale og individuelle identitetsutviklingsprosess er nært knyttet sammen,

og er forbundet med ulike faktorer som påvirker samfunnsutviklingen. Derfor

kan identitetsutvikling og samfunnse.ndring betraktes som gjensidig påvirkende

sosiale. prosesser.

En teoretiker som har beskrevet sammenhenger mellom generasjoner,

identitet og samfunn er den amerikanske antropologen Margaret Mead. l følge

Mead har overføringen av kunnskaper og erfaringer mellom generasjonene

forandret seg betydelig i det tyvende århundret. Mead beskriver tre forskjellige

kulturtyper som alle viser forskjellige relas joner mellom generasjonene. I de

postfigurative kulturer lærer barn av de eldre, i de kofigurative kulturer lærer

både barn og voksne av sine jevnaldrende og i de prefigurative kulturer lærer

voksne også av sine barn. Mead mener at vårt samfunn er i ferd med å utvikle

seg fra å være et postfiguranvt til å bli et prefigurativt samfunn. I den

prefigurative kulturen blir den eldre generasjonens erfaringer betydningsløse for

den oppvoksende generasjonen , på grunn av den raske teknologiske og sosiale

forandringen. Den unge generasjonen blir født inn i et "nytt land", mens den

eldre generasjonen fremdeles lever i den verdenen som eksisterte i deres barne

og ungdomsår.

Meads teori gir en gunstig forståelsesramm e for ana lysen av identitets

utvikling hos ungdomsgrupper i dagens x-DDR. Foreldregenerasjonen er langt

mer desillusjonert og maktesløs enn deres oppvoksende barn. Dette forsterkes

også av den offentlige gjenforenings-politikk, som har ført til at voksne på over

40 år ofte defineres som for gamle til å omskoleres og tilbys ny jobb.

kstrernistiske og sj åvinistiske ungdomsbevegelser kan også tolkes som

ungdommers offensivitet: De vil ikke trå kkes på tærne lenger" .

Utgangspunktet er at de raske omveltningene i DDR høsten 1989, førte

unge mennesker inn i en situasjon med mange nye problemer som de måtte ta

stilling til. Omveltningene var felles for alle borgerne, men fikk spesielle

konsekvenser for utvikling av identitet hos ungdom. Jeg ant ar at en viss

generasjonsbevissthet utvikles hos ungdom i denne tiden. De blir 1989

generasjonen. Det betyr likevel ikke at alle ungdommer preges av samme

tidsånd, for generasjonsbevisstheten gir seg ulikt utslag hos ungdom fra ulike

Il Den perioden som i engelsk terminologi kalles "adolescens'Tca, 16-21) og "youth'Tca. 19-25),
med store variasjoner ettersom når personen går Inn i fast arbeid

l T Det tragiske er at uskyldige flyktninger bilT gjenstand for de n aggresjonen, SOm i bunn og grunn
burde vært rettet direkte mot de som styrer den offentlige politikk.
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sosiale og kulturelle klasser. De tre ungdomsgruppene som jeg har studert, kan ut

fra Mannheims terminologi betegnes som tre generasjonsenheter.

1.6 Avhandlingens plassering innenfor det sosiologiske felt
Som forståelse av menneskets forhold til samfunnet vil denne avhandlingen i

stor grad basere seg på Bourdieus teorier, mens Durkheims solidaritetsteori blir et

supplement til forståelsen av sammenhengen mellom samfunnets grad av

strukturering og folks mentalitet. Den sosiale struktur i DDR og grunnlaget for

den 1989-revolusjonen, blir forklart ut fra Max Webers teorier. Margaret Meads

teori om generasjoner og samfunnsendring gir et utgangspunkt for forståelsen av

generasjonsmønstre før og etter Vendepunktet i DDR. De tre ungdoms

grupperingenes kulturelle profil forklares ved hjelp av ulike ungdomsteoretiske

bidrag og ungdommens identitetsendringer blir forklart ut fra Giddens og

Lewins begrepsapparater.

Sosiologiske teorier er redskaper til forståelse. Ulike problemer krever

ulike forståelsesmåter. Teoriene er begrensede, de viser kun utsnitt av

virkeligheten, og vil aldri kunne bli dekkende for samfunnet og verden i sin

fulle kompleksitet. Når mer komplekse og ubestandige empiriske fenomen skal

studeres, vil det å benytte seg av flere ulike sosiologiske perspektiver gjøre at

man fanger opp flere aspekter.

Et problem med denne typen kulturforskning er at når jeg skal

typologisere grupper og individer, må jeg bruke kategorier som springer ut av

min habitus, min måte å strukturere omverdenen på . I neste kapittel gjør jeg

nærmere rede for min egen rolle i forskningsprosessen. Her kan leser en få

innsikt i hvordan min interesse har blitt styrt i løpet av arbeidet med

avhandlingen .

De enkelte teorier blir nøyere beskrevet underveis. I førs te omgang har jeg

avgrenset hvilken ungdomskategori jeg snakker om, hvilken forståelse av

ungdom som ligger til grunn for analysen, hvilke teorier an alysen vil basere seg

på, og hvorfor disse teoriene er brukbare i forhold til det empiriske feltet.

Etter det metodiske kapitlet, kommer fire kapitler hvor jeg beskriver

levekår i DDR, klassestruktur, historie, den nye ungdomsgenerasjonen og

geografiske skillelinjer. Disse kapitlene danner forståelsesrammen for ungdoms

gruppenes samfunnsmessige bakgrunn.
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2. UNDERSØKELSEN

Jeg har studert tre ungdomsgrupper i x-DDR i løpet av høsten og vinteren 1990.

For at leseren skal kunne vurdere og følge med i min analyse av disse gruppene,

vil jeg her gjøre rede for en del av de overveininger og tanker jeg gjorde meg

underveis, og som har ledet min op pmerksomhet under arbeidet. I innledningen

kom jeg inn på hvorfor jeg ble interessert i å studere ungdom i Øst-Tyskland

overhodet, i dette kapitlet vil jeg gjøre rede for de mer metodologiske aspektene

av undersøkelsen.

2.1 Kunnskapstilegnelse
Jeg brukte et halvt år før jeg dro på feltarbeid til å opparbeide meg kunnskap om

problemområdet. Den litteraturen jeg leste kan kategoriseres under følgende

temaer:

Allmenn tysk historie med vekt på delingen av Tyskland etter annen

verdenskrig.

DDRs his tori e, med særlig vekt på 70- og 80-årene.

Faglitteratur om levekår i DDR, spesielt om familie og kolesystem.

Tysk ungdomsbevegelses historie, med vekt på Wandervogel-bevegeI en

og dennes utvikling frem til Hitler-Jugend.

Diverse ungdomsforskn ing og teorier om ungdom.

Tysk skjønnlitteratur, spesielt den som omhandlet tiden rett før og rett

etter annen verdenskrig.

Skjønnlitteratur fra DDR.

Informasjon fra ulike kanaler om utviklingen i Øst-Tyskland før og etter

Murens fall. De viktigste informasjonskanaler var norske og tyske

(både vestlige og østlige) aviser, TV og samtaler med østtyskere og

andre personer med kjennskap til Øst-Tyskland / DDR.

2.2 Forberedende opphold
For å forberede feltarbeidet var jeg en måned i Øst-Tyskland fra mai til juni 1990.

Da stiftet jeg bekjentskap med et ungdomsforskningsinstitutt i Øst-Berlin og et i

Leipzig, og ved disse instituttene fikk jeg arbeidsrom under feltarbeidet.

Hensikten med oppholdet var å finne ut hvilke grupper jeg skulle studere. Jeg
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var ganske åpen i leteprosessen og prøvde først og fremst å finne ut hvilke

ungdomskultu rer som ovehodet fan tes, og hvilke ungdommer det var som

markerte seg.

Jeg fikk en viss oversik t over undergrunnskulturen i Prenzlauer Berg, og

skjønte at blant den ungdommen som markerte seg der, var det de såkalte

autonome som utgjorde den tallmessig største undergrunnskulturen. De

autonome tilsvarer hva vi i Norge vil kalle anarkister, eller ganske enkelt

husokkupanter ' . Punkerne er den ekstreme varianten av husokkupan tene.

Hovedsaken er at de danner sitt liv på siden av samfunnet, helst ved å bygge opp

leiligheter, kafe, eventuelt galleri i falleferdige hus . Stilen deres er preget av

ugredd hår og loppemarkedklær i svarte og gråa ktige fargetoner. Jeg hadde en ide

om at dette kunne være en av gruppene, selv om jeg var i tvil om hvor typisk

østtysk denne kulturen var, i og med at miljøet i Prenzlauer Berg var innfi ltrert

av tidligere Kreuzbergautonome (vestberlinere).

I Berlin fikk jeg også noe kjennskap til de ulike nye ungdoms

organisasjonene. Det huset hvor ungdomsforskningsinstituttet lå, Ungdommens

hus", hadde tidligere vært hovedkvarter for den statlige ungdomsorganisasj onen

FDJ. Etter Vendepunktet hadde imidlertid kontorene blitt tilde lt alle de nye

ungdomsorganisasjonene som var tilsluttet den nye pa raplyorganisasjonen

Demokratisk Ungdomsforbund . I øverste etasje hadde ungdomsforsknings

instituttet fått rom. Jeg fikk et inntrykk av hvilke organisasjoner som fantes, og

jeg deltok på en rundebordsdiskusjon for ungdom, hvor alle orga nisasjonene var

tilstede. På dette møtet ble det laget en stiftelse under Demokratisk Ungdoms

forbund , og denne stiftelsen skulle kontrollere store deler av den tidligere

enhetlige ungdomsorganisasjonens formue. Møtet var preget av sterke

spenninger mell om medlemmene av FD] og medl emmer aveandre

organisas jonene. Spenningene ble parallelle med spenninger mellom før (FOI)

og nå (nye organisasjoner).

En annen dag ble jeg møtt av demonstranter utenfor ngdommens hus.

Demonstrantene hadde hen gt opp et DDR-flagg, og de delte ut løpesedler. Der sto

det noe om Fr u Cordola Schubert. Jeg spurte en av demonstrantene hva dette

var, og fikk høre at de demons trerte mot ungdomsministeren som ikke hadde

noen innsi kt i un gdomsproblemen e. Han jeg den gangen snakket med, vis te seg

å være leder for den organisasjonen jeg senere kom til å studere.

\ Betegnelsen av denne ungdomskulturen vil problematiseres mer i kapittel 7.
•Hau s der Jugend ; med beliggenhet i Øst-Berlins praktgate Unter den Linden.
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Jeg reiste videre til Dresden, hvor jeg besøkte noen vise- og jazzklub ber for

studenter, og så reiste jeg til Leipzig. Jeg hadde fått en adresse til en fetter aven av

mine Berliner-venner, og fikk. høre at der han bodde, kunne jeg bare banke på

døren og spørre om husrom. Da jeg kom til den oppgitte adressen var det

allerede mørkt, og jeg lurte på om de t kunne være riktig adresse, for huset så

ubebodd og falleferd ig ut. Dette huset viste seg å være "kommunen" til noen

husokkupanter. Disse ungdommene var langt mindre uflidde enn hus

okkupantene jeg møtte i Berlin. Jeg bodde hos dem en uke, og ble slått av deres

interesse for arkitektur, lokalhistorie, klassisk litteratur og musikk. Huset hadde

to måneder før jeg kom dit blitt overfalt av skinheads, og ødeleggelsene fra

overfallet var en nå synl ige. Ungdommene var redde for skinheadsen, og de fles te

av dem hadde med seg gasspray eller pistol med plastpatroner når de var ute. Jeg

var med på en fest de hadde i sitt galleri, og fikk. litt innblikk i galleriarbeidet. Det

ble allerede den gangen en ide å studere disse ungdommene, men jeg kom ikke

med forsla get til dem før ved neste gangs besøk.

En dag dro jeg til Weimar med Leipzig-ungdommene. Det regnet, så vi satt

mye inne på en kafe. I Weimar så jeg flere skinheads, og Leipz ig-un gdommene

mente at byen har lan ge høyreekstreme tradisjoner. I nærheten av byen ligger

den tidligere konsentras jons leiren Buchenwald.

Det ble etter dette første oppholdet klart for meg at jeg ville studere en

gruppe politisk organisert ungdom, en gruppe kulturelt engasjert ungdom og en

gruppe opprørsk ungdom. Det sto tidlig klart for meg at sistnevnte måtte bli

høyreekstremister, siden de jo hat markert seg sterkt etter murens fall.

2.3 Feltarbeidet

2.3.1 To måned er med de politisk organiserte / sosialis tene
August 1990 reiste jeg igjen til Berlin. I løpet av de første ukene av september

kom jeg i kontakt med ulike politisk organiserte ungdom, og foretok et par

prøveinterv juer. Jeg oppsøkte kont oret for den tidligere ungdomorganisasjonen,

fordi jeg syntes det ville være interessant å høre hvordan de som fortsatt hørte til

FDJ tenkte i dag. På kontoret møtte jeg noen funksjonærer i 30-års ald eren . De

var på vei til et mø te for fylkesledelsen i Sosialistisk Ungdomsforbund, og spurte

om jeg ville bli med. Vi dro til mJs lokaler i det gamle arbeiderstrøket Prenzlauer

Berg. Der var de t var fullt av ungdo m. Jeg fikk intervjue lederen for kafeen. Hun

var med i ledelsen for Sosialistisk Ungdomsforbund i Berlin, og gjennom henne
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fikk jeg kontakt med flere av de andre ungdomm ene.

Jeg fulg te de organiserte sosialistene i to måneder, med vekslende hell i

min tilnærming til gruppen. Det var vanskelig å komme helt innpå dem, men

mot slutten av de to månedene begynte de å regne med meg som del av miljøet.

Forøvrig var de villige til å bli intervjuet, og det var hovedsaken for meg. De gav

også uttrykk for a t de så det som positivt at jeg fulgte gruppen over så lang tid, og

satte meg grundig inn i deres synspunkter. Innen jeg forlot gruppen hadde jeg

intervjuet nesten alle dem som hadde klubben som fast tilholdss ted.

2.3.2 To måneder med de kulturelt aktive fanarkistene
Jeg ble kjen t med husokkupantene i Leipzig under mitt første forberedende

opphold, som beskrevet. Da jeg kom til Leipzig for annen gang hadde det gått

nesten et halvt år siden sist, og jeg var ikke sikker på om gruppen fortsatt

eksisterte, om jeg var velkommen og sist men ikke minst om de ville være

studieobjekter for min undersøkelse.

Det ble ingen problemer med å få innpass igjen, heller tvert i mot. Jeg

bodde i det okkuperte huset, og var sammen med ungdommen i deres fritid .

Siden jeg kom utenfra, men likefullt kjente til forholdene, ble jeg ofte brukt som

kanal for betroelser. Noen av intervjuene med disse ungdommene strekker seg

over fire timer, selv om jeg brukte samme spørsmål og fremgangsmåte som

under de andre to gruppene.

2.3.3 En måned med de opprørske I nasjonalistene
De nasjonalistisk orienterte ungdommene ble jeg kjent med gradvis. I

begynnelsen oppsøkte jeg to ungdomsklubber i utkanten, men fant ut at høyre

ekstrem ungdom var dominerende i alle ungdomsklubbene i byen . Derfor

konsentrerte jeg meg om ungdomsklubben i sentrum. Denne fungerte som

møtested for ungdom fra klokken tre og utover kvelden. Her kom de for å spille

biUiard og flipper, og for å prate. Forøvrig fant jeg en bar i midten av hov edgaten,

hvor arbeidsløs ungdom pleide å henge. Siste møteplass var julemarkedet, der

vanket også disse ungdommene. Metodisk ga dette rom for forholdsvis

uensartede måter å studere dem på . I ungdomsklubben foretok jeg intervjuer,

eller pratet med ungdommene. I baren overtalte jeg noen ungdommer til å bli

med på intervju, og ofte bare var jeg der, og fulgte med på det som skjedde. På

julemarkedet fikk jeg mye tid til å observere ungdommene på avstand. Av og til
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fulgte jeg etter skinheads, andre ganger holdt jeg til i en av bodene, hvo r en av

mine husverter arbeidet, og observerte na sjonalistisk orienter t ungdom derfra.

Der fikk jeg også sjansen til å se dem sammen med deres foreld re.

2.4 Datamaterialet

2.4.1 Narrative intervjuer
Da jeg samlet inn data var det ledende motivet å samle inn historisk materiale, i

form av ungdoms fort olkninger og opplevelser knyttet til samfunnsendringene .

For å unngå at intervjuene skulle ledes for mye av mine tanker, valgte jeg å

benytte en såkalt narrativ intervjustil. Jeg delte intervjuet inn i fire faser :

Først oppfordret jeg den intervjuede til å fortelle om sitt liv. Som tilleggs

oppfordring, for de som trengte det, sa jeg ''begynn med det første du husker fra

din barndom". Livsberetningen kunne vare fra ti minutter til en halv time . Hos

noen fra de to venstreorienterte gruppene kom alle opplysningene jeg trengte ut

fra dette ene spørsmålet og enkelte ungdommer kunne prate i flere timer uten

oppfølgende spørsmål fra min side.

Når livsberetningen stoppet opp, stilte jeg spørsmål til det som hadde bli tt

sagt. Jeg spurte da særlig om opplevelser på skolen, med venner, i ungdoms

organisasjonen, i familien og i hverdagslivet generelt. I enkelte tilfeller var slike

spørsmål unødvendige fordi respondenten allerede hadde fortalt u td ypende om

dette tidligere. Jeg spurte også etter nyansering av særlig uklare eller interessante

elementer fra livsberetningen. Det kunne være at den intervjuede fortalte om

konflikter med læreren eller foreldrene, og da spurte jeg gjerne hva konfliktene

dreide seg om. Etter dette spurte jeg en rekke spørsmål om opplevelser av

samfunnsendringene 1989-1990, forholdet til nas jonalitet og tysk historie, livs

tilfredshet og fremtidssyn. Spørsmålene er gjengitt i appendixet.

Intervjuguiden brukte jeg bare som hjelp til å få dekket de temaene jeg

ville. På denne måten slapp jeg å avbryte tankerekken til den jeg intervjuet. De

fleste besvarte det meste jeg ville vite uten at jeg trengte å stille hvert enkelt

spørsmål. Med nasjonalistungdommen var dette imidlertid annerledes, da de

svarte i korte setninger og med mye paroler. Det virket mer uvant for dem å sette

ord på opplevelser og følelser. Jeg måtte derfor ofte spørre mer konkrete spørsmål

istedenfor oppfordringer om å fortelle fritt.

Tanken bak spørsmålene var å avdekke respondentens orientering i tid

(det tredje rike, DDR, de t gjenforenede Tyskland) og rom (Øst- eller Vest-



- 36-

Tyskland, andre land, Tyskland med grenser fra 1937, egen by, vennekrets), De to

første intervjufasene avdekker respondentens tilpasning til DDR. Var det preget

av full tilslutning til de verdier de lærte i skole og ungdomsorganisasjon,

likegyldighet eller bevisst opprør / motstand? Orienteringen under oppveksten

er viktig for å forstå orienteringen inn i det nye samfunnet etter murens fall.

Til slutt under hvert intervju, viste jeg diverse bilder av personer som har

vært viktige i den tyske historie. Jeg viste ett og ett bilde i kronologisk rekkefølge,

og sa kun navnet på den avbildede personen. Respondenten skulle fortelle

hvilke følelser som meldte seg ved synet av hver av personene. Poenget med

spillet var å avdekke respondentens historiske og politiske sympatier. Dette var

altså ikke ment som en kunnskapstest. Utvalget avdekket gjennom Frledrich Il

keiserriket, Otto von Bismarck var symbol for samlingen av de tyske småstater,

Karl Marx var symbol for den ideologiske grunnvollen i x-DDR, Adolf Hitler var

symbol for fascismen og annen verdenskrig, Konrad Adenauer og Wilhelm Pieck

var symboler for delingen av Tyskland med vestlig og østlig fortegn, Erich

Honecker (SED) var symbol for 80-årenes DDR, Michael Gorbatsjov var symbolet

for opposisjonsbevegelsen i DDR, Helmut Kohl (CDU) har blitt symbolet på

gjenforeningen, Lothar DeMaiziere (CDU , Oscar Lafontaine (SPD) og Gregor Gysi

(PDS) er ulike representanter for den østtyske politikken mellom 1989 og 1990.

Spille t fun gerte som en morsom avslutning på intervjuet. Mange av

responden tene uttrykte at det var rart å se alle disse personene på en gan g, det ga

nye perspektiver.

2.4.2 Datainnsamlingen
Intervjuene med sosialistungdommen ble for det meste foretatt i et av kontorene

i det politiske møtelokalet deres. Tre av dem intervjuet jeg i deres egne hjem.

Intervjuene med anarkistungdommen ble alle sammen utført i det okkuperte

huset hvor de bodde. Nasjonalistungdommene intervjuet jeg i ungdoms

klubben. I to tilfeller insis terte intervjuobjektene på å bli intervjuet sammen,

dette gjaldt de to jen tene samt to av guttene. Dette hadde trolig en viss innflytelse

på kvaliteten på intervjuet. Jeg tror de ville ha vært mindre "tøffe" om de hadde

blitt intervjuet hver for seg. Likevel ga disse intervjuene anledning til å få

innsikt i konsistensen i deres nasjonalistiske orientering, samt at de fortalte mye

om deres opplevelser av de to utgruppene venstrevridde og utle ndinger.

Alle informantene uttalte seg om de samme temaområder knytte t til fortid
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og samfunnsomveltning, men måten jeg stilte spørsmålene på vari erte noe.

Dette skyldtes at tonen og kommunikasjonsformen i de tre miljøene var så ulik,

og jeg prøvde å tilpasse mine spørsmål til ungdommenes språkstil. I de to

venstreorienterte gruppene var min måte å spørre på ganske lik, men i

nasjonalistgruppen opplevde jeg å ikke bli forstått med sam me type spørsmå l. Jeg

kunne ikke spørre om opplevelser og følelser, men måtte i stedet være mer

konkret. l alle gruppene fikk jeg imid lertid inntrykk av at det gjorde

ungdommene godt å kunne prate såpass frit t om slike temaer til en

utenforstående person .

2.4.3 Lydbåndet
Intervjuene ble tatt opp på lydbånd. Dette gjorde at jeg kunne konsentrere meg

om å være en aksepterende lytter, og det sikret at jeg fikk med alt som ble sagt.

Det siste var viktig spesielt i de tilfeller hvor responden ten hadde utpreget

dialekt, det gjaldt særlig nas jonalistungdommene. Her kunne jeg i ette rtid høre

gjennom intervjuet flere ga nger, og på den må ten få klarhet i uklare se tninger og

uttrykk. Jeg møtte i de t store og hele svært lite skepsis til lydbåndet.

2.4.4.Sel vpresentasjon
Jeg prøvde å være så åpen som mulig på min hensikt med in tervjuene. Jeg ble

flinkere til å være klar på dette etter at jeg hadde intervjuet et par personer, blant

annet fordi jeg selv fikk mer trygghet på at de t jeg gjorde var viktig, og at ingen

andre jeg traff i ungdom sforsk ningsmiljøet i Øst-Tyskland foretok den slags

studier. Spes ielt overfor dem som var vanskelige å overtale, la j g vekt på at de t

var viktig å samle inn beretninger fra ungdom om hvordan de opplevde fortiden

og samfunnsendr ingene, for om noen år ville mange av disse opplevelsene væ re

glemt. Jeg la også vekt på at jeg var nøy tral m.h.t, de politi ske og nasjonale

spørsmålene run d t samfunnsendringene, og at jeg ønsket å samle inn

opplevelser fra ungdom fra ulike miljøer og med ulike politis ke orien teringer.

Til nasjonalistungdommen var ofte det uts lagsgivende for deres villighet til å bli

intervjuet, at jeg sa at nå hadde Jeg interv juet ungdom fra to gru pper på venstre

siden, og at hvis de selv ikke ville in tervjues så ville ingen ungdommer med

de res innstilling bli representert.
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2.4.5 De intervjuede og deres sosiale bakgrunn

2.4.5.1 Sosialistene (a.l. betyr midlertid ig arbeids ledig)

Far s yrke Mors yrke Eget yrke

Reinert 15

Cars ten 17

Annette 17 Toppidrertstrener Fysioterapeut

Jens 18

Mi-cha 18 Offiser i NVA' ; a.1. Offiser i NVA; a.l.

Frank 18 Offiser i Stas i; a.l. Info.bearbeide r I Stasi; a.l,

Katarina 18

Georg 20 Kjernilaborant, a .l. Kjemilaborant; a.l,

Haike 20 Offiser i NVA; a.l. Lærer

Stefan 21 Kjøpmann i utland et Kjøpmann i utlandet

Dirk 23 Høyere funksjonær Bokhandler

Sandy 23 Ledende partifunksj. Syketrygdet

Anka 24

Tomas 24

Peter 29

Skoleele v

Skoleelev

Skoleele v

Skoleelev

Militær tjeneste

Stu d . Jur.

Sk.oleelev

ABM-sti lling i SU F'

Kassahjelp

Stud . Biol.

FDJ-funksJOnær

Barneskolelærer

TIlsammen 15 intervjuede, hvora v 5 jenter og 10 gutter.

De intervjuene som er benyttet i analysen er markert med tykk skrift. Utvalget er

først og fremst foretatt ut fra ønsket om å benytte intervjuer som gir mest mulig

informasjon. Jeg har droppet intervjuene med respondenter som var for gamle

eller for unge i forhold til målgruppen for analysen, dvs . 17-21 åringer. Unntaket

er intervjuet med Dirk, som jeg har tatt med fordi Dirk var leder for ungdoms

foreningen, og derfor spesielt sentral å ha med. De utskrevne intervjuene består

altså av to jen ter og fem gutte.r.

' NVA: Nationale Volksarme: DDRs hær.
• ABM: ArbeltsBeamtsehaftsMarketsstelle. Midlertidig jobb (or arbeidsledige, SUF:

Sosialistisk Ungdomsforbund . GeQTg hjalp til med sekretærarbeidet i SUF.
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2.4.5.2 Anarkistene

Anja 18 Kunstner Sykepleier

Benjamin 18 Sko leel e v

Micha 19 Forsker energetikk Forsker energetikk Siv.arb. / galleri st

Alex 19 Doktor i k jemi Lektor Stu d . Ara bistikk

Matthias 19 Prest Hjemmeværende Si v.arbeider

Hendrikje 19 Museumsbestyrer Kunstner Stud.Kulturvit,

Ka j 19 Stud.

Peter 20 Stud.Med,

Mario 20 Øk Skribent Jobber i bedrift Pleiemedhjelper

lIne 20 Matematiker Litteraturviter Stud.Sociol.

Hannes 21 Fysikklærer Journalist Stud .A ra bistikk

Tilsammen 11 intervjuede; 8 gu tte r og 3 jente r.

De utskrevne intervjuene består av to intervjuer med jenter og fire intervjuer

med gu tter. Alle anarkistungdommene hørte til den aldersgruppen jeg ønsket å

studere. Utvelgelsen er foretatt ut fra hvilke in terv juer jeg anså som mes t

brukbare. In ter vjuene med Benjamin og Matthias er kuttet ut fordi disse to ikke

bodde i de t okkuperte huset, selv om de tilhørte vennekretsen . Intervjuet med

Anja er kuttet u t fordi Anja opprinnelig er sveitsisk, derfor er hun et særtilfelle i

forhold til spørsmålet om nasjonal identitet. Intervjuet med Ka] er ku ttet ut fordi

det ble så kort. Intervjuet med Peter er kuttet ut fordi det ble til en fire timer lan g

selvanalyse i psykoanalytis k stil. De gjenværende intervjuer er skrevet u t og

analyser t.
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2.4.5.3 Nasjonalistene

De:nnJs 14 Malerlærling

Carsten 14 Murer Murerlærling

Heike 15 Knivsliper Fagarbeider Sko lee lev

Ke.rstin 16 Fagarbe ider Fagarbeider Skoleelev

Jens 17 Fagarbeider Fagarbeider Låssrned: a.ledig

1bmas 17 Søppeltømmer Pleiemedhjelper Skoleelev

Rent! 17 Lastebilsjåfør Oppdragerske Lærlin g

Dennis 18 Fagarbeider Faga rbeider Jobber i jernbanen

Maik 18 Slakter Sla kter Slakter

Jmn 18 Murer Kassadame; a.I. Skipsbygger

TIlsammen 10 intervjuede; 8 gu tter og to jenter.

Her er samtlige intervjuer skrevet ut. På tros s av at noen in terv juobjekter er

svært unge, så har jeg tatt d em med for å få mest m ulig bred de i de tte materiale t.

2.4.6Kjønnsfordeling
Jeg intervjuet flere gutter enn jen ter. Dette skyldtes ulik e faktorer i de tre

gruppene. Guttene var noe villigere i å bli interv juet en n jentene. Dette kan

skyldes tradisjonelle skjevheter, som gjør at jen ter gjerne bruker lengre tid på å

bli kjent med hverandre enn med gutter, Dette inntrykket forsterket seg i og med

at like før jeg sk ulle forlate sosialistgruppen ette r to måneder, ble jeg ganske god t

kjent med et par av jen tene, som i utgangspunktet hadde vær t tilbakeholdne

overfor meg . Det va r forøvrig ingen jen ter som sa direkte nei til å bl i intervjue t,

men d et var to jen ter som ikke møtte opp til intervjuavtaler. Hadd e jeg hatt

lengre tid , ville jeg fått in terv jue t dem også.

Blan t anarkistungdommen var d en skjeve kjønnsforskjellen ennå mer

utpreget. Jeg intervjue t tre jenter, og det tota le an tall jenter var fire . Den fjerde

ville også gjerne intervjues, men det ble aldri noen god anledning ford i hun

alltid var på far ten. Jentene var i det hele ta tt mindre tilkn yttet gjengen enn

guttene her. Guttene ha ng nesten alltid sammen om kveld ene, mens jentene

hadde en viktig del av sin fri tid også utenfor gjengen .

I nasjonalistgruppen var jen tene langt und er den alderen jeg ha dde siktet

undersøkelsen mot. Jeg intervjuet likevel to av dem, for å få noe informasjon

om even tuelle kjønns forskjeller. Mitt hovedinntrykk va r at jentene generelt va r
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mer politisk nøytrale, og at det var guttene som definerte gruppeprofilen.

Det ser ut til at gjengtilhørighet er viktigere i id entitetsutviklingen for

gutter enn det er for jenter. Dette fører til en kjønnsforvridning i ungdoms

kulturforskningen, så lenge denne er forskning om gjenger. Min undersøkelse

blir også rammet av dette. Jeg hat likevel vært bevisst på å samle inn data fra

jentene også, og i analysekapitlene vil intervjusitater fra disse intervjuene få en

stor del av plassen.

2.4.7 Min feltrolle
Flertallet av ungdommene jeg intervjuet var i ald eren 18-19 ar. Jeg var med

andre ord 5-6 år eldre enn dem jeg intervjuet. Disse ungdommene var på mange

måter blitt tidlig voksne, de raske samfunnsendringene hadde vel noe av

skylden for det. Men det virker også som om den måten østtyske ungdommer

har blitt oppdratt på , har gjort dem voksne i måten å uttale seg på . Det at jeg var

litt eldre gjorde at jeg både kunne være på samme nivå som disse ungdommene,

men også virke trygg og støttende.

I de to venstreorienterte gruppene likestilling i den forsta nd at jentene var

tøffe, og de deltok på linje med guttene. Også jeg ble møtt av guttene på en

kameratslig måte, og dette hjalp meg mye i arbeidet. Jeg tror nok også de hadde

lettere for å akseptere meg fordi jeg var jen te, jeg opplevde et par ganger at

fremmede gutter som kom innom gruppene ikke fikk så god adgang. Dette er

forøvrig velkjent fra andre kvalitative forskningsdesign med ungdommer (A.

Krogstad, 1985). Overfor de nasjonalistiske ungdommene, var det en klar ford el å

være jente. Disse guttene fortalte meg at de sjelden banket opp jenter, og at de

likte å behandle jenter med respek t. En fremmed gutt kunne ha virket

provoserende, mens jeg virket lite truende. Jeg pratet en del med klubb

personalet, og det gjorde at de så mer på meg som en voksenperson i den

gjengen. Jeg tror det var en fordel der.

Flere av de intervjuede gav uttrykk for at de hadde op plevd det som fint å

snakke om dette til meg som utenforstående. Jeg var utenforstående ford i jeg var

norsk. Hadde jeg vært vesttysker ville jeg vært "inni det" fordi mye av intervjuet

dreide seg om aspekter hvor ungdommene var hårsåre overfor vestlige tyskere.

Hadde jeg vært østtysker ville så mye vært inneforstått og selvsagt at de t ville

ikke bli gitt noen forklaring. Det at jeg kom uten fra, gjorde at jeg kunne stille

naive spørsmål uten å virke dum. Norge virket visst som et tilforlatelig land å
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komme fra . Bemerkselsverdig mange østtyskere jeg har truffe t hadd e enten vært

i Norge i løpet av det siste året, eller de had de planer om å reise dit. Jeg tror dette

skyldes en slags følelse av at Norge har noe felles med DDR med sitt velferds

system, at alt går litt saktere for seg, at folk ikke er så verdensvante som i resten

av Europa og at naturen lokker. De fleste ønsket heller rolig ferie i Norden enn

skremmende og hektisk i vestlig e storbyer. Noen hadde nok også en noe

grumsete tilhørighetsfølelse til Norge ut fra gamle fascistiske tolkninger av den

nordlige rase . Jeg ble flere ganger overrasket over at tilsynela tende bevisste og

venstreorienterte ungdommer kunne si for eksempel at en gutt så arisk ut. Noen

som besøkte meg i Oslo, mente også at folkemuseet på 'Bygdøy viste hvordan det

gamle germanske folk levde. De likte med andre ord å dra til N orge for ~ finne

igjen sine egne urrøtter.

Uansett motiv, virket det i alle fall som om min nasjonalite t var en fakt or

som bidro til at jeg fikk adgang. Selv de nasjonalistisk orienterte godtok meg når

jeg sa hvor jeg kom fra. Norsk betød tydeligvis ikke det samme som "utlending" ,

sid en de kunne for telle meg med hat hvordan utlendingene oppførte seg, uten

tydeligvis å tenke over at jeg heller ikke var tysk . Min nasjonalite t ble også et

argument mot at. jeg skulle misbruke dataene innenfor Tyskland. Overfor noe n

av nasjonalistungdommene måtte jeg imidlertid understreke at jeg ikke hadde

noen forbindelse med politiet og at jeg ikke ønsket å opprette noen kontakt

heller. De fleste av disse ungdommen var tidligere straffet, og derfor var deres

forsiktighet velbegrunnet.

2.4.8 Bearbeidelsen av intervjuene
Det lengste intervjuet varte i omtrent fire timer, mens det korteste varte omtrent

en hal v time . Tilsammen hadde jeg 36 intervjuer på bånd, hvorav jeg har

skreve t ut 24. Da jeg skrev ut intervjuene simultanoversa tte jeg fra tysk til norsk.

Det å lese intervjuene på norsk ble i seg selv en slags analyse av ma teria let, ofte

ga de t mange "aha-op plevelser" når jeg kunne lese intervjuet på mitt eget språk .

Oversettelsen var til tider problematisk. Av og til brukte ungdommene

billedlige uttrykk som ikke kan oversettes direkte, og da har jeg prøvd å bevare

meningsinnholdet heller enn å oversette direkte ord for ord. Sjargongen var også

vanskelig ei fange , fordi ungdommene brukte mange fremmedord, samt at tysk i

seg selv er et svært formelt språk. Når de t oversettes til norsk virker de t veldig

stivt og "voksent", selv om det hørtes normalt ut når disse ungdommene
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snakket. De hadde også ulike dialekter i de tre gruppene, berlinsk, sachsisk og

turingisk. Jeg har ikke lagt noe vekt på å oversette til noen tilsvarende dia lek t

bruk på norsk, da jeg syntes det bare ville bli kunstig. For meg har inn holdet vær t

viktigere enn nyanser i talemåte.

Etter å ha skrevet u t intervjuene, redigerte jeg dem i stadig mer nyanserte

deler. Redigeringsarbeidet tok mye tid, men det ga nye innfallsvinkler når jeg

fikk se ulike personer svare på samme spørsmål etter hverandre.

2.4.9 Bruk av kvantitative data
r neste kapittel benytter jeg ulike levekårsdata fra DDR. Kildene jeg har brukt, er

først og fremst data fra det tidligere Sentralinstitutt for ungdomsforskning i

Leipzig (heretter kalt ZIJ), samt offentlige statistikker fra DDRs ministerier.

Dataene har klare reliabilitetssvakheter, på grunn av sensuren i DDR r seg selv

regnes det også som usikkert å bruke data fra en rekke ulike kilder. I denne

sammenhengen er imidlertid ikke dataenes begrensede verdi så farlig . Det

vesentlige er ikke om det var 87% eller 77% som hadde vaskemaskin, poenget er

å vise tendenser i levekårene i DDR, og til det mener jeg dataene egner seg godt

nok . Der hvor dataene er spesielt tvilsomme kommenterer jeg dette, for

eksempel ved svært lave tall for selvmord.

I kapittel 10 benytter jeg ulike data fra østtyske meningsmålinger for å

belyse hvor representative de tre gruppene er, i deres stillingstagning til ulike

nasjonale og historiske spørsmål. Dataene er til tider problematiske, og jeg ønsker

ikke at de skal bli ilagt for mye vekt i seg selv. Meningen med dem her, er kun å

gi en noe større mulighet til generalisering av mine data.

2.5 Analysen
Analysen er delt inn i tre kapitler ut fra temaene:

1) Fortidsfortolkning og dens relevans for tilpasningen i løpet av 1989-1990.

2) Gru ppenes nasjonale identitet med parallell til de t særegent tyske vs. særegent

østtyske.

3) Gruppenes ungdomskultuxelle profil

Idealet for analysen er den metodologiske tilnærming som Max Weber har

uttrykt med begrepet [orståelse . Weber mener at når man gjennomskuer

væremåtenes indre mening, kommer forståelsen av seg selv, (M. Weber, 19(4).
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Det motsatte ville være å beskrive andre kulturer med henvisning til mystikk og

hemmelige koder. Mitt ønske har også vært å avd ekke den indre mening i de

intervjuede ungdommenes utsa gn, men å full t ut klare de tte er selvsagt u topisk,

Intervjutekstene kan gi rom for mange rimelige tolkninger, og mange av disse

betydningene kan være uk jente for intervjupersonen selv. For at leseren skal

kunne gjøre seg opp en forståelse av intervjutekstene uten å ha videre forh ånds

kunnskap om DDR, har jeg lagt vekt på å fremstille en del av den historiske,

ku lturelle og samfunnsmessige konteksten, som jeg mener ungdommenes

beretninger har oppstått innenfor. I tillegg har jeg bygget opp en for tolknings

ramm e ved å bruke ulike av sosiologiens og ungdomsforskningens teoretiske

begrepsapparater.

Samfunnsvitenskapens forto lkning av fenomener vil imidlertid alltid

forbli utvendig, noe Weber var en av de første til å påpeke. Han innførte begrepet

ideal typer, for å vise hvordan et begrepsapparat som fanger inn enkelte aspeker

ved en virkelighet, aldri kan gjenfinnes direkte i den beskrevne virkeligheten.

Likeful1t kan de berike vår forståelse ved å påpeke typiske trekk, som

virkelighetens fenomener kan sammenlignes med.

l analysen av de tre ungdomsgru ppene benytter jeg meg også av ideal typer.

Jeg har laget forenklete typologier over hver gruppe, for å få frem det jeg mener

er det typis ke. Typologiene kan ikke gjenfinnes direk te i intervjusitatene, selv

om jeg har utviklet dem på bakgrunn av disse. En grup pe utvikler sitt eget

særpreg, som er noe mer enn essensen av alle enke ltmedlemmenes tanker og

væremåter. På denne måten blir det nettopp mulig å sammenholde enkelt

med lemmenes tanker og væremåter med den overindividuelle gruppetypolog i.

Når jeg bruker betengelsen anarki stungdommen, er det snakk om en idealtype.

Typologiseringer har relevans for andre felt i den forstand at gjør det mulig

å trekke paralleller mellom ulike miljøer, kulturer og nas joner. På denne måten

kan ma n bruk e det kvalitativt unike også til å si noe om det generelle i ungdoms

orien tering. Det er likevel vikti g at leseren ikke misfors tår meg dithen at jeg

pås tår at mine kategoriseringer av ungdommenes orienteringer skal [elde for all

ungdom i Øst-Tyskland på denne tiden, eller for alle som befolker de tre ulike

klassene. Selv om jeg analyserer de tre ungdomsgrupperingene ut fra et

klas seperspektiv, er det altså ikke min mening å for eksempel si at fascismen er et

typisk trekk ved arbeiderklassen i Øst-Tyskland. De tre gruppene uttrykker

gen erelle klasselinjer fra DDR-tiden, men ungdommenes orienteringer kan

likefullt være avvikende for fler tallet inn enfor de respektive klassene.
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3. DDR SOM OPPVEKSTLAND I BO-ARENE

Staten DDR fikk bare eksistere i 40 år. For oss vesteuropeere har hverdagslivet på

den andre siden av "jern teppet" vært ukjent. Vi har vel foresti lt oss et grått og

ensformi g liv uten store nyanser og endringer: Også ved korte opphold i DDR,

fikk vi inntrykk av et grått og trist land fylt av alvorlige og lavmælte mennesker,

som lydig s to i kø utenfor lokalbutikken. Myndighetene i DDR også ønsket å

skape et bilde aven stat der alle mennesker var like , og der ungdommen var

samfunnets fortropp. Mange vestlige "DDR-kjennere" har imidlertid blitt slått av

at selv overstrukturerte og likedannende samfunn som DDR, gav rom for store

kulturelle forskjeller.

De ungdommene som danner empirien for avhandlingen, ble født i år ene

1970-1973. Det innebærer at aD-årene har vært pregende for deres identitet som

samfunnsborgere. Dette tiåret hadde en del spesielle karakteristika, som skiller

seg fra de tre foregående tiårene i DDRs historie. I dette kapitlet ska l jeg beskrive

ulike aspekter ved DDR-samfunnet i aO-årene, dvs. den bakgrunnen de tre

ungdomsgruppene har felles .

3.1 DDR, et strukturert samfunn
I DDR-samfunnet ordnet de offentlige ins titusjoner alle formelle overganger i

livet. Utdanningsvei ble avgjort tidlig, og etter end t u tdanning kunne man velge

mellom tre arbeidsplasser som utdanningsinstitusjonene fant frem til. Fritid ble

ordnet av den statlige ungdomsorganisas jonen FDJ, hvor alt fra frimerke

samlevirksomhet til motorklubb fikk en enhetlig og politisk tilrettelegging. I

skoleklassene var det FDJ-enheter, hvor hovedoppgavene til elever med leder

funksjoner var ideologisk agitasjon og planlegging av utfluk ter og kulturelle

innslag. Ungdomsfasen ble innledet med en ungdomsvielse, hvor man ble

overrakt blått halstørkle istedenfor det tidligere røde til bruk i barneskolens

pionerorganisasjon, Det ble avhold t taler, utdelt gaver og gratulasjoner.

DDRs festdager ble markert med storslåtte paradetog, hvor ungdom var

fanebærere og ble brukt som symbolet på kommunismens videreutvikling.

Bilder fra slike seremonier viser lykkelige ansikter på unge mennesker som alle

bar de samme blå FDJ-skjor tene. Alle var like, og nettopp likheten ble et grunnlag

for samhold.
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3.2 DDR. en kulturnasjon
Vestlige samfunnsvitere og andre som gjorde seg kjent med hverdagslivet i DDR,

har opplevd dette som nos talgiens hjemland ' . H er fantes (også i 1990) de t mest

typiske av tysk ku ltur, alle disse særegenheter som i forbundsrepub likken har gå tt

tapt gjennom amerikanisering og kommersialiseri ng.

Det er endel asp ekte r ved kulturlivet i DDR som må nevnes. For det første

var den offentlige ku ltu ren for alle. Selv for DDR-borgerne var teater, kino og

opera tilgjen gelig for en billig penge. I mangel av andre fornøyelses tilbud ble de

mer finku ltu reIle fasilite tene brukt av alle lag av befolkningen. For det andre

fore gikk mye sk jult statskririkk innenfor kunsten, og såkalt "avhop perungdom"

utviklet kreative evner på den private handlin gsarena . Sensur førte m.a .o. til

alt ernative uttrykksformer. For det tredje finner vi mye av de t opprinnelig tyske i

bondsk forstand , i form av kneipekultur og folk me d tradisjonelle verdimønstre.

For det fjerde var DDR i besittelse av en overflod av gamle kulturskatter, gamle

originalbøk er, Goethe-, Schill er, Bach- og Lizts arbeidsværelser og andre

bygninger med lang forhi storie. TIl slutt er det viktig at skolen i DDR la vek t på

opplæring i gam le klassiske verke r. Dette har medført at selv arbeiderklasse

ungdom bruker avanserte begrepsskiller, som f.eks. ånd og materie.

Å vokse opp i DDR innebar at man fikk et diffust bilde av forgangne tider.

Historieundervisn ingen VM ensidig og ideologisert. Men bygningene i DDR var i

stor grad de samme som før krigen, og lite hadde blitt gjort med dem siden

krigens ødeleggelser. Reklam e fantes ikke, hvis man ser bort fra partiplakater

med "Alles fUr den Frieden" og andre parademottoer. De forgangne tider var også

til stede i DDR gjennom så vel etterlevninger av gamle tyske diktere og tenkere' r

som gjennom gamle bondeskikke.r som ble holdt i hevd. I DDR var det vanlig

med et tungt måltid klokken U , gjerne bestående av potetklubb , ertesuppe, pølse

med surkål eller bønnegry te. Selv om DDRs kvinner var i ar beid, var de utpreget

tradisjonelle husmødre etter arbeidstid. Også etter Vendepunktet møter vi

kvinner som er tykke og trauste, med forkle og permanent i håret. De vasker

I Mitt første besøk l DDR var en dag i august 1989. Forøvrig har jegbrukt mye tid på å høre folks
opplevelse av hvordan DDR var tidligere. og jeg har lest så vel hjemlige som uUendlge beretninger
om hverdagsliv i det tidligere DDR. Derfor blir det bildet som formidles av DDR her preget aven
sammensatt opplevelse av hvorda n DDR var før. l 1990var det på mange måter mulig å observere
både fortid og framtid l overgangen mellom det tidligere DDRogdet nye felles-Tyskland.

• Et av kommunistenes slagord mot fascismen var delte: "Der faschismus hat Deutschland de r
Land der Dichter und Denker zu dem Land der Richter und Henker gernacht" . Tyskland var altså i
utgangspunktet landet for "diktere og tenkere", men med krigen ble det til landet for "dommere og
bødler" . Det er vel tvilsomt om ikke dommere og bødler har spilt en sentral rolle i Tyskland før
Hitlers tid, men poenget er I hvert fall at Tyskland har en svært positiv og en svært negativ fortid .



- 47-

familiens klær, s tryker, lager ma t og kjefter på mann og barn. Fedrene d ukker ned

bak av isen eller distanserer seg foran TV-skjermen. På TV toner glansbilder fra

Vest-Tyskland inn. Talk-show med selvsikre, glade mennesker i topprnoderne

klær, Mercedeser i gatene, glinsende husfasader, velholdte parker og overflod på

alle kanter. "Det gyldne Vest en" ble det store idealet for DDR-borgerne.

3.3 DDR, en totalitær stat
Mye av den sosialisering som utspan t seg i de u like barn e- og ungdoms

organisasjonene fikk en totalitær form. Allerede på barnehagestadiet, s tiftet barn

kjennskap til det mil itære. De ble oppfordret til å leke enkle krigsleker med klare

fiendebilder (oss: Sov jetu n ione n og DDR, mo t dem: USA og Vest-Tyskland). Med

førs te kla sse på skolen tråd te barn a inn i "Pionerorgan isasjon Erns t Thålmann" .

Fra da av fikk de besøke militærleire hvor de fikk se kanoner, panservogner og

hvor de møtte soldater.

Min bror han er soldat i store panservogner, og stolt jeg våger si, min bror beskytter state n og

står sin prøve som statens mann. (Liedtexte ::ur nationales [ugendiestioa! der DDR, 1984).

Slik skulle barn lære å sette pris på "den militære sikkerhe t" gjennom

pionerorganisasjonens visesangbøker, Fra 16-års alderen begyn te de n militære

oppdragelsen for alv or, med sivil-tjeneste for jen ter og militærøvelser for gutter. I

"Foreningen for sport og teknikk" lær te gutter å bruk e våpen og marsjere.

Ungdomsorganisasjonen FDJ arr angerte skoleringsleire for ledende ungdommer.

De fikk ideologisk skolering og lærte å disku tere in nen for normenes grenser.

Militærtjenesten for vordende studenter var tre år. I løpet av denne tiden skulle

den enkelte blan t annet bevise at han var skikket til å være lojal mot DDR som

fedreland og politisk sta t, under og etter studiene.

3.4 DDR, en egalitær stat
DDR var i teorien en "arbeider- og bondestat", dvs. at arbe iderklassen skulle være

ledende i samfunnet, og "politisk engasjerte, ytesterke arbeider- og bondebarn"

fikk prioritet ved opptak til videregående skolegang og studi er. DDR var en

velferdsstat hvor skillet mellom fattig og rik ikke var stort , hv is man ser bort fra

politbyråets "storfyrster'" .

; GST: Gesellschaft fur Sport und Technik, var en forening for førmilitær utdanning og
oppdragelse. Ble grunnlagt i 1952. Underordnet fDJs sen tralråd og forsvarsdepart ementet.

•Som etter våre mAI på velstand slett ikke var så "store".
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DDR-borgerne var i BO-årene sikret en trygg og overskuelig livssituasjon .

Alle var garantert arbeid etter utdannings- eller Iærlingetid , Legetilsyn og barn e

hage var gratis, mødre fikk et "babyår" med lønn etter fødsel, boligtildeling fulgte

faste prosed yrer hvor man sto på venteliste og tildeling ble gjort u t fra hensyn til

søkerens sivile status. Bu tikkene var fylt med maksimum to varianter av h ver

vare og prisene ble fastsa tt av staten. Alt i alt gjorde sosialpolitikken hverdagen

overskuelig, strukturert og begrenset. Borgerne trengte ikke jobbe hardt, de

trengte ikke sulte eller fryse, men de fikk he ller ingen sjanser til å gå egne veier i

noen særlig stor grad.

DDR hadde en used vanlig egalitær utdanningspoliti kk, spesielt utviklet

med tanke på å skape høy mobilitet (se også k. 5). På skolen ble likhet sikret ved at

de flinkes te skulle hjelp e de mindre flinke . Kollektivets enhet ble viktigere enn

enkeltpersoners utvikling. Elevene fikk omfattende undervisning i språk, vel og

merke ikke "vestlige språk, klassisk litteratur og (marxistisk) filosofi. Ut fra

tradisjonelle kriterier for "dann else" har DDR-befolkn ingen bli tt betegnet som

den høyest utdannete i Europa' . Jeg har selv blitt slått av det høye intellektuelle

nivået hos mange ungd ommer.

Spesiel t talentfulle elever kom i spesialklasser eller spesialskoler, hvor de

kunne dyrke sine talen ter i enkeltfag som språk, musikk og idrett. På denne

måten ble DD R en skarp konkurrent med Vesten i idre tt og musikkliv. Å være

utpekt som talent var likevel ikke bare positiv t. Talenter måtte gjennomgå

topptrening hvor feil ikke var tillatt. Mange klar te ikke kravene og ble d egradert

tilbake til "massen" igjen" .

3.5 DDR, et nisjesamfunn
Den vesttyske for fatteren Gunter Gaus har kalt DDR et "n isjesarnfun n" for de

små folkene (G. Gaus, 1983). På den offentlige handlingsarena snakket folk lav t

eller sa lite, m ens i hjemmene eller de lokale kneipene fikk frustrasjonene ut løp.

I de lange køene utenfor kolonialvarebutikk ene del te folk sin misnøye over

manglende varer og andre hverd agslige sorger. U t fra nega tive aspekter ved

samfunnet utviklet d et seg et lidelsesfellesskap, som vel og merke ikke bare var

, Blant annet nylig av sjefen for arbeidsforeningen i 'TYskland.
•Se også beretninger av Annette fra sosialistene og Hendrikje fra anarkistene. j k. 8.
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konsentrert om lide lsen' . Skjebnen som del vis innesperret folk i et mangelv are-

samfunn var feiles for alle . I butikkene manglet det ofte varer, og i stedet for å

søke byen rundt etter for eksempel sukker, gikk man heller til naboer og venner

for å låne. De færreste hadde telefon, derfor gikk man uanmeldt på besøk til

hverandre. Trange leiligheter var ofte bosted for opptil tre generasjoner, og

søsken måtte langt ut i pubertetsfasen dele rom. I tillegg ble marxistiske idealer

om kollektivite t virkeliggjort, gjennom gruppefellesskap og samarbeid på skoler

og i bedrifter. I DDR var ingen, og kunne ingen heller være, sin egen lykke s

smed. Dette skapte samhørighet, om enn ikke slik makthaverne hadde tenkt seg

den. Fellesskapet ble i stadig økende grad vendt mot staten, ikke med de n slik

målsettingen var.

Livet i privatssfæren sto i skarp kontrast til makthavernes definisjon av

virkeligheten. Det var her misnøyen bygget seg opp til den stormen som fikk den

politiske ledelsen til å åpne muren i november 1989. Revolusjonen ble startet av

intellektuelle som hadde funnet sin "nisje" i kirken. Initiativtagerne til ytt

Forum, Demokrati Nå, og SPD var i alderen 25 til 45 år. De hadde sin bakgrunn

fra fredsbevegelsen, kvinnegruppene og de andre arbeidsgruppene som i flere år

hadde søkt ly fra Stasi under kirkens tak . Kirken var tilholdsstedet for progressivt

innstilte mennesker som ikke fikk muligheter til å ytre sin mening offentlig. De t

at proggresive bruker kirken som frirom når andre kanaler for engasjement blir

avstengt, har vært utpreget også andre ste der, ikke minst i Polen .

Men det var også andre grupper i DDR som fant sine spesielle "hemmelige

rom" (se også E. Goffman, 1967). I løpet av 80-årene vend te størstedelen av

ungdommen seg bort fra ungdomsorganisasjonen FD], og utformet sit t liv i den

private sfære. Ungdom fant seg skjulte møtesteder, hvor de eksperimenter te med

stilarter som stred mo t de offisielt godskrevne "norm alidentiteter" . Skinheads,

heavy metals, grufties og punkere iførte seg sine spes ielle klesdrakter når de traff

hverandre privat; mens de gjerne så ut som all annen DDR-ungdom når de

kjørte med S-banen. Det hendte at skinheads natterstid sprayet hakekors på

veggen i jernbane-un dergangene. Allerede neste morgen var skjendsels

symbolene dekket over av offisielle reklameplakater. Ungdom som skr ek slagord

offentlig, ble plassert på un gdomshjem ener omskoleringsanstalt. Elever som

1 Eller et skjebnefellesska p. Dette begrepet rommer muligheten til å trekk e parallellen til
familiens skjebnefellesskap; man er med nødvendighet bundet sammen og konflikter må løses
internt, evt. ved å lukke døra eller være trassig. På samfunnsplan vil et samfunn basert på organisk
solidaritet eller anemi ikke ha dette Skjebnepreget i samme grad . fordi a.lle former for mobilitet
(båd e jobb- og reisemessig) er større,
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ytr et sta tskritikk åpent på skolen, ble truet med utkastelse. Den offentli ge presse

viste bare glad og fornøyd ungdo m fra ulike FDJ-tilsteln inger, og på denne må ten

ble u ngdomskulturen usynliggjort og fornektet av myndighetene.

3.6 DDR et lukket samfunn
l 1961 ble Muren bygget, og derved ble DDR et nas jonalt lukket samfunn. Den

yngre del av befolkningen vokste opp med Muren som et selvfølge lig faktum,

selv om det nettopp var i den siste ungdomsgenerasjonen at de t første opprøret

mo t innestengningen kom . Muren gjorde det umulig å reise til Vesten, men også

ferie i andre østeuropeiske land ble stad ig vanskeligere. Årsaker til dette var

stigende priser i Ungarn og Bulgaria, strammere vekslingskurser, samt visa- og

innbydelsesplikt ved privatreiser i Sovjetunionen og Polen. DDR var i større

grad enn de andre øst-europeiske statene preget av provinsialisme og selv

isolasjon.

Også i hverdagen var DDR preget v å være et lukket samfunn.

Dem okra timodeUen var redusert til sta tlig sentralisme. Subjektivisme og

embedsmisbruk preget maktapparatet. Ungdommers hverdagserfaringer sto i

stadig skarpere kontrast til det bildet som ble formidle t gjennom DDR-fjernsyn,

DDR-dagspresse og statsborgerundervisningen i skolen. Historiefrems tilling bar

mer og mer preg av den tilstivning som preget hele samfunnsmaskineriet, DDR

og dets ledende Sosialis tiske Enhetsparti (SED) ble ensidig heroisert, mens BROs

utvikling ble satt på lin je med det tyske keiserriket og naziherredømmet, som

aggressiv t og im peria listisk". Gjennom vesttysk TV tilegne t folk seg også den

motsa tte versjon, der livet i DDR kun ble frems tilt negativt. Derfor ble vanligvis

politisk informasjon først og frems t tilegnet fra de vestlige media , og ut fra den

motstridende informasjonen som østlige og vestlige media gav, danne t folk seg

en egen menin g. Den tvetydige informasjonen frembrakte en klar mo tsetning

mellom offentlig og privat mening. Den spaltede virkelighetsforståelsen var til

stede i de fleste familier, og ble for barn mer utpreget jo lenger de kom i sin

skolegang.

Mot slutten av 8O-årene var ungdoms identifikasjon med sos ialismen

lavere enn noensinne. På den annen side hadde ungdom flest skarpe mot

fores tillinger mo t BRD. En undersøkelse fra Leipzigs sentraliserte ungdoms-

• Undervisningen var preget av sterkere fiendebildet enn det vi i vestlige land har vokst opp
med, selv om vi vel og merke også har blitt opplært til! se på DDR og andre kommunistiske land ut
fra foren klede kategorier.

•
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forskningsinstitutt fra 1988 (gjengitt i Deutsch-deu tsche Schiilerbefrag ung, 1990),

viser at på tross av misnøyen med DDR, gav ungdom likevel DDR bedre karak ter

enn BRD m.h.t, sosial sikkerhet, lik sjanse til utdanning for alle, muligheter for

demokratisk medbestemmelse og ivaretagelse av personlige rettigheter og

friheter:

Andel DDR-ungdom som mente de angitte omr4der ble positivt ivaretatt i sitt eget land og i BRO
(i % ).

a) Ivaretagelse av naturen

b) Ivaretagelse av personlige rettigheter og friheter

c) Informasjon om samfunnsmessige nyvinninger

d ) Høy levestandard

e) Reelle muligheter for alle borge re til medbestemmelse

fl Sosial sikkerhet

gl Like utdanningssjanser for alle

DDR

34

59
50

57
64

95
88

BRO

59

31

54

78
35

8

16

3.7 DDR, et planstyrt mangelvaresamfunn
Selv om økonomien i DDR var mer effektiv enn i de andre østeuropeiske

landene og det ikke var noen som treng te å sulte i DDR, var hverdagen i DDR

likevel bestemt av tilstander som:

- mangel på dagligvarer

. lavt teknisk nivå og då rlig kva litet på konsumgoder (mønstereksempel: Trabant)

- foreldete produksjonsmidler i bedriftene

- stigende inflasjon tross angi velig prisstabilitet

- D-markens dominans ved tjenesteytelser, håndverk og næringsvirksomhet

- industri elle konsumgoder til blodpriser (f. eks . kostet en TV normalt fire m ånedslønninger )

Det sentralistiske planleggingssystemet hindret vitenskapl ige, tekniske og

økonomiske initiativer og var altfor ubevegelig til å kun ne følge markedets

endringer. På tross av ekstensiv utbytting av mennesker, teknikk og natur, kunne

ikke den stagnerende økonomien og de n økende gjelden forhindres. Den

vedvarende økonomiske krisen gjorde at mange ungdommer var orientert ut fra

materielle behov. ø verst på ønskelisten sto gjerne bestemte mangelvarer, hvor

vestlige produkter hadde forrang. Det å få tak i D-mark var derfor gjevt.

D-mark var en skyggevaluta som forårsa ket korrupsjon, nepotisme og

priviligering. Den økonomiske krisen medførte at alle ytelsesprinsipper ble sa tt

ut av kraft, og mange kjempe t med manglende følelse av egenverd fordi arbeids-
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situasjonen fremsto som meningsløs. Alko holisme og pillemisbruk var svært

utb redte problemer i DDR.

3.8 Demografiske data

3.8.1 Befolkningsutvikling
Helt fra Muren ble bygget, har DDRs befolkningstall vært jevnt synkende.

Nedgang en skyld tes ettervirkninge r av lave fødselstall under den økonomiske

deprivasjonen i 30-årene, store tap av liv under krigen, senere masseflukt til

Vesten, samt bemerkelsesverd ig lav fødselsrate i etterkrigsperioden. Siden 1961

flyktet årlig 15-18.000 over grensen mot vest (M. Dennis, 1988). Som et ledd i

avspenningen mellom de to tyske sta tene fikk 32.000 DDR~borgere lov til å gi opp

sitt statsborgerskap i 1984. Mer enn halvpar ten av disse kom fra Dresden

kommune. Dette er interessant i og med at de tte var det eneste området i DDR

hvor man i k k e fikk inn vestlig fjernsyn. De som gjennom tidene har reist ut av

DDR har oppgitt materielle og politiske grunner for sin beslutning. Jo høyere

ut dann ingsnivå, jo mer be tydning fikk "Imma trielle" motiver.

Omveltningene i 1989 gjenspeiler seg også i befolknings-utviklingen. Pr.

31. 12. 1989 var det 16A millioner innbyggere i DDR. De fastboende utlendingene

utgjorde litt over 1% av befolkningen (disse og de påfølgende tall er hentet fra

ALI 1990)9 . I løpet av 1989 op phevet 278.341 personer sitt DDR-borgerskap. 243.616

av dem flyttet over til BRD og Vest-Berlin, mens 34.725 flyttet til andre lan d .

Om trent tre fjerdedeler av alle som reiste fra DDR, var under 30 år. I 1989 sank

også fødselstallet for første gang på 12 år, til under 200.000. Etter at mange kvinner

i "fødselshyppig" alder (20-29 år) reiste over til vest etter murens fall, vil

fødselstallet sannsynligvis fort sette å synke drastisk. Mellom 1980 og 1988 gikk

anta ll sko leelever ned med 265.000. På den polytekniske skole (7. til 10. klasse )

var det i 1980 2.204.000 gutter og jenter, mens det i 1988 kun var 1.953.000.

Mellom 1986 og 1988 gikk antall yrkesaktive ungdom ned med 283.000, og

mellom 1.1.1989 og 15.2.1990 anslås nedgangen til å være videre 280.000. Andel

unge yrkesak tive er altså kraftig forringet etter mu rens fall.

Mellom 1973 og 1976 ble det født betydeli ge færre barn, enn før og senere.

• Analyse ;wr Lage der [ugend Jahr 1990, {heretter angitt med AL} 199{) . Upublisert materiale til
''Beratung des Runden Tisches" 5. mars 1990. Datamaterialet er hentet fra Utdannings
departementet, Departementet for sunnhets- og sosialvesen, Departementet for ind re an liggende,
generalsratsanvalten i DDR, Akademiet for pedagogiske vitenskaper og Sen tra linstitutt for
ungdomsforskning. Rapporten inneholder kun tal l, ingen kildeopplysninger eller -kritikk. Dataene
kan være mangelfulle , men hovedsaken her er kun å vise tendenser. Se også kapittel 2.
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Dette forårsaket et lavere antall unge mellom 15 og 18 år i 1990. I 1981 utgjorde

denne aldersgruppen 6A % av befolkningen, mens den i begynnelsen av 1989

utgjorde mindre enn 4%. Dette medfører en videre reduksjon av potensielle fag

arbeidere med mer enn 50.000 pr. år fra 1990.

3.8.2 Antall selvmord
Det offentlige materialet som jeg referer te til over, viser også antall sel vmord.

Tallene er sannsynligvis alt for lave, men det er sannsylig at tendensen de

gjenspeiler er reell . Antall registrerte selvmord har vært jevn t synkende fra 1961

til 1988. For aldersgruppen 15-20 åringer var det absolutte talle t i 1961 121 gu tter

og 65 jen ter, i 1975 118 gutter og 43 jen ter, i 198761 gutter og 23 jen ter og i 198854

gutter og 16 jen ter. Høye tall i 1961 kan forklares ved bygging av Berlinmuren . En

årsak til den jevne nedgangen etter 1961, kan være at sene re ungdoms

generasjoner har vokst opp med DDR som et selv følgelig faktum.

3.9 Levestandard
1 sosialistiske land ble det brukt et utvidet levestandardbegrep, som i tillegg til

materiell standard inkluderte arbeidsbetingelser, utdanning, fritid og sosial

sikkerhet. I DDR ble vestlige levestandardforståeiser ansett som ensidig

materialistiske. Det sosialistiske livet ble vurdert som riker e og mer human t enn

det kapitalistiske liv. Høyere materiell standard var ikke el mål i seg selv, men et

middel til realisering av utvik lingen av den sosialistiske personl ighet og tilfreds

stillelsen av sosiale, kulturelle og intellektuelle behov. Vi skal her se nærmere på

noen levestandardsdata ut fra den sosialistiske forst åelsen av begrepet.

3.9.1 Lønn

Lønnsforskjeller blir drøftet i neste kap itte l, som omhandler klasse-forskjeller i

DDR, og i avsnitt 3.11, der kjønnsulikhet blir drøftet.

3.9.2 Boligbetingelser
I følge loven skulle alle DDR-borgere være garantert bolig . Problemet var derfor

ikke mangel på bolig, men heller dårlig boligstandard og lang ventetid. Vente

tiden rammet spesielt ungdom etter at de flyttet hjemmefra, samt nyskilte.

Resultatet var at mange unge par måtte bo hjemme hos forel drene. Andre

ungdommer løste problemet ved å flytte flere sammen i en leilighet. En tredje
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løsning var å gifte seg og få barn.

Det var et offentlig mål i DDR at alle bolige r skulle ha dusj og WC, me n i

1987 manglet likevel 23% av boligmassen bad/d usj og 30% hadde utedo / do i

trappeoppgangen (E. Rønningen, 1989).

Boiigbetingelser (i % ):

1. SenlTaUyring, vann, WC og bad i boligen

2. SenlTalfyring, vann, Wc, men ikke bad

3.0vnsfyring.. vann, WC og bad

4. Ovnsfy ring, vann , WC, men ikke bad

5. Ovnsfynng og vanntiIkobling.. men ikke WC

6. O vnsfyring, ikke anntilkobling og ikke WC

1989

61

l

34

1

3

0,2

1977

27

2

46

8

13

4

I en undersøkelse blant høyskolestudenter i første studieår, kom boligforhold på

førs tep lass over "hva plager deg mest i dag" angitt gjennom 10 ulike livsområder

(AL J 1990). Våren 1989 hadde 63% av unge yrkesaktive fjernsyn, 91% hadde

kjøleskap og 89% hadde vaskemaskin, 50% hadde personbil og 2% hadde

hjemmecomputer (ibid) . Levenivåe t for unge yrkesaktive lå under tilsvarende.

for DDR-befolkn ingen i sin helhet. Eeks. kunne 23% av de unge som ble spurt

våren 1989 ikke unne seg utenlands ferier.

Besi ttelse av langvarige konsumgoder i familiene ( i%):

1989 1977

personbil

moped/motorsykkel

musikkinstrument

bibliotek

bungalow

computer

61

52

45

67

31

8

39

5()

51

68

20

En parallell til boligstandarden i DDR er Oslo øst på 70-tallet, slik det blan t annet

er dokumentert i boken Oslo-bilder.

3.9.3 Fritid og sport
Rett til fritid og rekreasjon var garantert i forfatningen. Et aktivt fritidsliv ville, i

følge partiet, frembringe sosialistiske personligheter og øke reproduksjonen av

arbeidskraft. Sport ble ansett som spesielt viktig fordi det utvikler og styrker
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karakteristika som disiplin, mot, påli teligh et, selvs ikkerhet, ansvarsfølelse ,

optimisme, livsgle de og vilje til å forsvare fedrelandet. I følge ideo logien ville et

harmonisk forhold mellom fritid og arbeid utviske de forsk jeller som finnes

mellom den offen tlige og den private sfære under kapi talismen. Parad oksalt nok

var det nettopp kløften mellom det private og det offentlige som ble pregende

for folk flest i DDR. Og strukturelle begrensninger gjorde et harmonisk fritidsliv

vanskelig.

Noen data viser også de samme fritidstendenser som vi kjenn er fra "vår

side" av jernteppet, (ALI, 1990): Siden 1974 har TV- itting vært ungdoms

yndlingsaktivitet på fritiden. TIden foran fjernsynet økte med gjennomsnit tlig 20

minutter pr. dag i løpet av de siste l D-15 årene av DDRs eksistens. 13-16 åringer så

mer TV enn noen annen aLdersgruppe. Favorittprogrammene hos ungdom var

evenryr-, krim- og underholdningsfilmer. Som resultat av øk t TV-titting ble

kinobesøkene stadig sjeldnere. TV-programmer fra Vest-Tyskland var de best

likte, selv om de (eller kanskje fordi) de var forbudte.

Data fra våren 1989 (ALI 1990) viser at blant ulike offentl ige fasiliteter var

det gjestgiverier, kafeer og isboder, som ungdommer hyppigst benyttet seg av.

Nest øverst på listen var sportsklubber, discoteker og ungdomsklubber, dere tter

grøntanlegg og Langt ned på listen kom hhv. biblioteker, kulturhus og kino.

Nederst på listen kom museer, gallerier og teater.

I DDR var det imidlertid et omfattende ungdomsklubbtilbud. En

undersøkelse av ungdomsklubber i DDR, viser at jenter likte bedre å gå i klu bben

enn gutter, (V Saupe, 1987). 25% av jentene gikk svært gjerne i klubben, mot 190/,

av guttene. Ungdom mellom 16 og 18 år var mest glad i å gå i klubben (32% gikk

svært gjerne i klubben), og det var spesielt lærlinger og skoleelever som likte

ungdoms-klubbene.

Et godt seksualliv var en politisk målsetting i DDR, og seksuelle

holdninger og atferd utviklet seg i mer liberal retning i Honecker-æraen. Mens

18% av studentene i 1973 hadde hatt sin debut før fylte 17 år, hadde over

halvparten opplevd sin seksuelle debut da de nådde denne alderen i 1980.

Gjennomsnittlig debutalder var 16.9 år i 1980, og debutalderen var lik for gutter

og jenter. Likeve l var det flest gutter som tok initiativ til sex den første gangen (B.

Bertram, 1988).
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3.9.4 Familie
I DDR var ekteskapsinstitusjonen et offisielt ideal for frembringelsen av den

sos ialis tiske personlighet. Fam ilien definertes som d en minste celle i samfunns

kroppen. Foreldrenes oppgave var å oppdra barn i et stabilt og lykkelig miljø.

Sosialiseringen var for øvrig en kooperativ oppgave mellom for eldre, skole og

statlige organisasjoner, som pionerorgan isasjonen Ernst Thalm an og FDJ. Staten s

stø tte til familier var u ts trakt. Dette gjorde det til e t mål i seg selv for unge par å

få barn, da kunne de nemlig få både bolig, høyere lønn og bed re sosiale ordninger.

Kvinner fikk e t "babyår" der de tjente 65·90% av nonnal lønn .

Fore ldres sosiale klasse var også i DDR en ste rk indikator på barns

fremtidige klasseposisjon . Aspiras jonene hos barn av ar beideres eller lønnede

ansattes familier var i 1983 rette t mo t karriere innenfor ind us trien, mens barn av

in tellig entsiaens familier u ttrykte større interesse for karr ierer som krevde

høyere kvalifiseringsnivå, (B. Bertram, 1983).

Gif temålsra ten var i DDR svært høy, men det var også skilsmissera ten .

Av de ekteskapene som ble in ngå tt i 70-årene (relevant for ungdom i 80-årene)

besto i 1990 kun 75% (alle tall her hentet fra ALJ 1990).50% av de førs tefød te i

1990 ble fød t uten for ekteskap. 15% av alle ungdommer i 1990 bor hos sin mor. l

38,3% av fam iliene deltok besteforeld re i oppdragelsen . r DDR var det ikke

uvanlig at besteforeldre bodde sammen med familien. 50% av eldre skoleelever

og lærlin ger bedømmer deres foreldres ek teskap som en tydig posi tiv t. 40% av de

spurte mente at famili eatmosfæren var forringet på grunn av stress og krangel.

En generell misnøye ove r dårlige livsbe tingelser va r nok hoved år saken tir den

anspente stemingen i fami liene. Mange mødre var også s tresset over en s tram

arbeidsdag som dobbel tarbeidende. Over en tredjedel av skoleelevene var

rammet av foreld res skiftarbeid . Hos 8% av skoleelevene arb eidet begge foreld re

skiftarbeid, hos 18% kun faren og hos 10% kun moren (B. Bertram 1988).

Anta.ll barn i skoleeieuers familier (i%), (AL] 1990):

1989

1 barn 21

2 bam

3 bam

4 bam

5bam

6 bam

7bam ogI'ÆT

57

14

5

2

1

1977

13

34

21

17

8

3

4
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Her gjens peiles DDRs demografiske utvikling i BO-årene , med synkende andel

familier med mer enn 3 barn.

3.9.5 Kjønnsdifferensiering
Likestilling mellom kjønnene var et mål for DDR-politikerne helt siden SEDs

grunnleggelse i 1946. Målet hadde sammenheng med behovet for å gjenoppbygge

landet etter store krigsskader, i en tid da de t var stor mangel på arbeidskraft, men

det var også ideologisk begrunnet ut fra marxisme-leninismens klassiske skrifter.

Den første forfatningen fra 1949, garanterte kvinner likhet for loven og lik rett til

arbeid . Dette ble realisert ved hjelp av barnehageplasser og førskoler for alle barn,

utvikling av vaskemaskiner (som etterhvert ble allemannseie) og spesielle

fagforeninger for kvinner. Over 80% av kvinner var i ar beid eller utdanning, og

de fleste kvinner ønsket å arbeide, få ønsket å være hjemmeværende (E.

Rønningen, 1990).

Også i DDR var de t kjønnsulikheter i inntekt. Selv om nes ten alle kvinner

hadde arbeid, så tjente de gjennomgående mindre enn sine mannlige kollegaer.

Våren 1989 tjente 27% av mannlige yrkesaktive under 700 mark i måneden,

mens 65% av de kvinnelige tjente så lite. Dette skyldtes dels at 6% av kvinnene

jobbet deltid, og dels at flertallet av kvinnene var i typiske kvinneyrker som var

dårligere betalt enn typiske mannsyrker (AL] 1990). Kvinn er i DDR var for det

meste dobbeltarbeidende. Husholderingen i hjemmene fulgte utpreget

tradisjonelle kjønnsrollemønstre.

Det er for øvrig bemerkelsesverdig at det landet som hadde verdens

høyeste andel av yrkesaktive kvinner, kun hadde to kvinnelige toppolitikere.

Ingen kvinne oppnådde fullverd ig status som medlem i poli tbyrået. Margo t

Honecker var den eneste kvinnelige deltaker i ministerrådet siden 1963.

Selv om DD R var et likedannende samfunn, var altså kvinner og menn

heller ikke her likestilt i praksis. Det var heller ikke de ulike samfunnsklassene,

på tross av alle mobiiitetsskapende mekanismer. I neste kapittel skal jeg gi en

skisse av DDRs sosialstruk tur, som bakgrunn for forståelsen av klasseulikhetene .
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4. KLASSEKULTUR I DDR: FEM STENDER

4.1 Klasseskiller i DDR
DDR var ikke et klasseløst samfunn. Det offisielle bildet av DDRs sosialstruktur

tilsvarer det bildet som har blitt benyttet i Sovjetun ionen: Et samfunn bestående

av to klasser med ulik relasjon til den sosialistiske eiendomsretten'. Arbeider

klassen var knyttet til statseiendommen, mens den kollektive jordbruker hadde

ansvar for den kollektive eiendommen. Intellegentsiaen ble betegnet som et

stratum, og endelig fantes det en rekke mindre strata og grupper. Sistnevnte

kunne være pr iva te næringsdrivende, selgere eller jordbrukere. DDR-sosiologer

mente at de t "realsosialistiske sam funn" ikke lenger kunne betraktes som et

klassesamfunn, fordi det ikke var inndelt i ant agonistiske klasser, og fordi

arbeiderklassen ikke ble utbyttet. Likevel kunne ikke deres samfunn betegnes

som et klasseløst samfunn, fordi klassed istinksjonene fortsatt var tilstede

(Man fred Lotsch, sitert i M. Dennis. 1988).

DDR ble offisielt betegnet som en "arbeider- og bondestat" . Men etter

statens undergang med 1989-revolusjonen, ble det tydelig at arbeiderklassen var

blant de mest misfornøyde. Jeg skal i dette kapitlet forsøke å gi et bilde av DDRs

sosialstruktur, som bakgrunn for å forstå klasseforskjeller m ellom ungdoms

gruppene. To påst ander står sentralt i dette bildet:

• DDR var et hiera rkisk organise rt stendersarnfunn.

• DDRs klasseskill er var primært definert ut fra kultureUe forskjeller.

Først skal jeg beskrive Durkheims sam funnsidealer. De stå r i delvis motsetning

til Max Webers ønsker for samfunnsutviklingen . Forenklet sag t er det Durkheim

ønsket mest, de t Weber fryktet mest, nemlig et (overlstruk turert samfunn . Etter

beskrivelsen av Webers byråkratiteori, kommer en skissering av DDRs sosial

struktur basert på denne teorien. Kapitle t avsluttes med en beskrivelse av

kulturelle skillelinjer i DDR-samfunne t.

1 I so vjetunionens forfatn ings artikkel 10, defineres den sosialistiske eiendomsretten slik:
"Grunnvollen for det økonomiske systemet i Sovjetunionen er den sosialistiske eiendomsretten til
produksjonsmidlene i fonn av sta tlig eiend om (som tilhører hele folket; i DDR kalt Volkseigentu m).
samt kolkhos-kooperativ eiendom. Den sosialistiske eiendommen omfatter også eiend om som
tilhører fagforenin ger og andre samfunnsorganisas joner..." , Hentet (ra Michae l Voslenski j (1982).
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4.2 Emile Durkheims advarsel mot de ubegrensede aspirasjoner
DDR var et kommunistisk samfunn med planstyrt økonomi og s treng regulering

av alle ledd i samfunnet. DDR var et av verdens mest egalitære samfunn .

Likevel er det i dag klart at DDRs likhetsskapende mekanismer kom i konflikt

med den enkeltes individuelle frihet. Det er interessant nå i ettertid å rette

søkelyset på hva som var bra ut fra idealer om kollektivitet, og hva som ikke

fungerte ut fra idealer om individualisme. Her kommer Emile Durkheims

solidaritetsteori til sin rett, for det var lignende problemer han tok opp i sin tid .

DDR var et samfunn som på mange måter tilfredsstilte de kravene Durkheim

satte for et moderne industrialisert samfunn, (fremstillin gen er basert på E.

Durkheim 1973, 1991 og D. Østerberg, 1983).

Dur kheim så samfunnets grad av likevekt og stabili tet som et tegn på dets

sunnhetstilstand. Dette underbygget han ved å vise at antall selvmord øker

under ulike forhold som må betegnes som anemiske. Politisk sett tok Durkheim

avstand fra sosialismen, fordi den satte samfunnets økonomiske velstand som

det høyeste mål. I følge Durkheim er ukontrollert økonomisk vekst like ille som

økonomisk deprivasjon, fordi begge prosesser skaper øk te aspirasjoner og behov

hos samfunnsmedlemmene. Sterke aspirasjoner vil alltid etterfølges av

pessimisme, da de jo ikke kan oppfylles for flerta llet. Viktigere enn å fordre

økonomisk vekst er derfor å øke moralen knyttet til samfunnet.

I et moderne industrisamfunn kan de t ikke dannes en sterk kollektiv

bevissthet. Derfor må det det i stedet utvikles en moral knyttet til rettferdighet, og

andre aspekter som kan forståes med fornuften" , Da samfunn som faktisitet er

ubegrenset, må moralen knyttes til en mindre enhet som f.eks. nasjonen . En av

oppdragelsens viktigste mål er således å styrke fedrelandskjærligheten. Dette var

også ansett som et viktig mål for oppdragelsen i DDR. DDR-poli tikerne hadde

helt frem til 1952 en gjenforening av Tyskland på dagsorden, men da de vestlige

okkupasjons-maktene ikke ville gå med på kravet om et nøytralt Tyskland, ble

denne saken henlagt. Fra dav ble det et viktig må l for oppdragelsesi n titusjonene

å styrke en identitet knyttet til "fedrelandet DDR" .

I et modemisert samfunn med høy arbeidsdeling kan ikke solidaritet

utvikles mekanisk, men må bygges opp gjennom utvikling av formeil

avhengighet. Løsningen er å utvikle sterke korporasjoner som ~ener på å

samarbeide med hverandre på samfunnets vegne. Korporasjonene må kunne

fungere autorativt og organisasjonsmessig likestilt med staten. Dette gjør a t

• En fonn for autonom moral, jfr. Irnmanuel Kant.
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staten ikke får for mye makt, samtidig som alle samfunnsenheter blir konsentrert

om det overordnede målet; samfun ne ts likevekt og solidari te t.

Kommunismen er den ideologien som står Durkheim nær mest. Men

Dur kheirn ønsket ingen klassekamp, han ønsket å tone ned forskj eller gjennom

likhetsskapende forordninger, heller enn gjennom de undertryk tes oppreisning

overfor de herskende. Durkheim var således utprege t an tirevolusjonær. DDR var

i så henseende nærmere Durkeheims enn Marx' samfunnsidealer, for i DDR ble

samfunn sbevarende og legitim erende prosesser langt viktigere enn klassekamp.

Dur kheim me nte at klasseforskjellene burde nedtones heller enn op pløs es

gjennom kamp. Den samme tankegangen va r rådende i DDR. Klasseforskjeller

ble dempet del s gjennom likhetsskapende mek anismer i skolesystemet, og dels

gjenn om regulering av alle samfunnsledd. DDRs oppdragelsesprogram lå i det

hel e ta tt nært opp til Durkheirns kollektivistiske idealer (E. Durkh eirn, 1973).

Dur kh eim ønske t altså et regulert samfunn, ford i han ikke hadde tiltro til

individenes evne til å råde over for mye frihet. Max Weber levde på samme tid

som Durkheim, me n fryktet det motsatte, nemlig at byråkratiseringen skulle frata

ind ividene friheten.

4.3 Max Webers advarsel mot det byråkratiske stendersamfunn
Max Weber mente at skjebnen for det moderne samfunn, var dets utvikling mot

byråkrati og den formelle likhetstanke (fremstillin gen er basert på M. Weber, 1971

og A. Gidden s, 1988). Byråkratiet er den mest overlegne form for administrasjon,

men blir det for altomfa tte de kan det pervertere alle samfunnsformer. Spes ielt

er et samfunn med sosialis tisk planøkonomi utsatt Høy grad av byråkratisering

medfører at det utvikles en sterk embedsstand, som følger ordre fra den

herskende eliten . Samfunnet får en hierarkisk oppbygning , der hver stand er

underordnet den standen som står høy ere i hierarkiet.

Innenfor byråkratiet følger all handling rutiniserte prosedyrer, som

defineres u t fra upersonlige regler (rasjonelle rettslige normer). I sta ten

konsentreres disse reg lene i oppbygningen av et apparat av form elle, kodifiserte

lag, mens i andre organisasjoner konsentreres de i formaliserte handlingsplaner

av ulike slag. En byråkratisert organisasjon har visse særegne kjennetegn) . Den

3 Webers beskrivelse av disse utgjør en ide al tupe, En idealtype oppnås ved "en tankemessig
betoning av bestemte trekk ved virkeligheten... Idealtypen er ingen [remst ill ing. av virkeligheten ,
men vil skaffe fremstillingen entydige virkemidle r", som denne virkeligheten kan sammenlignes
med (Weber, 1971). Webers idealtypiske formulering av byråkratiet tar opp en rekke trekk, som man
sjelden eller ald ri finner fullt ut i en organisasjon.
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omfatter et pyramideformet au toritetshierarki ordnet i ulike niv åer av tjene ste-

plikter. Byråkratiets personale er heltidsansatte og har formelle kvalifikasjoner

som er vilkåret for deres ansettelse.

l følge Weber står byråkrati og demokrati i et paradoksforhold, Det ligger i

byråkratiets natur å fremme sentralisering av makten til en liten krets, nemlig

dem som står i spissen for organisasjonene (nomenklaturen) . Weber er uenig

med Marx i a t undertrykkelsen overskrides, når arbeiderne får kontroll over sine

produksjonsmidler, og at dette virkeliggjøres når det kapitalistiske samfunn

overvinnes. I følge WebeT er tap av kon tron over arbeidsprosessen og

reduseringen av arbeidet til rutiniserte operasjoner der de fleste bare er deler av

maskineriet, et karakteristisk trekk for byråkratiseringen i sin allminnelighet.

Industriarbeiderne i et kapitalistisk samfunn eier in tet og har ingen formell

kontroll over sine produksjonsmidler. Men dette er ikke noe som er spesifik t for

industrien. Det samme gjelder for dem som befinner seg på lavere niv åer

innenfor alle byråkratiske organisasjoner, som f.eks. store sykehus eller

universiteter, og det gjelder deltagelse i selve styringen.

Byråkratiet behandler alle likt, men resultatet kan bli ulikhet, fordi folks

ressurser i utgangspunktet er ulike. En reell likhe t oppnås derfor heller ved at de

laveste klasser blir prioritert. Dette prinsippet ble gjennomført i DDR, men det ser

ut til at selve industriarbeidernes arbeidssituasjon, er medvirkende til a t de

Likvel aldri vil føle seg likestil te eller priviligerte.

Demokratiets ideal oppsto i små samfunn med lavt utvikl et ar beidsdeling ,

hvo r de begrensede grupper av befolkningen som var "medborgere" kunne

samles på en plass og utøve politisk ma kt. Men i vår tids samfu nn med uts trakt

arb eidsdeling, hvor med borgerrettighetene skal gjelde for alle, blir denne

demokratimodel1en um ulig å ha som må l. Et moderne demokratisk system

Forutsetter en høy grad av byråkratisering av statsmakten,

Weber mente imidlertid at sosialismen ville forverre alt. Den ville bare

fremme fremveksten av byråkratiet. Sentraliser t styring av de t økonomiske livet

slik det er innebygd i de t sosialistiske programmet, ville føre til a t sta ten ble ennå

mer nedtynget av byråkratisering enn det som er normal t i kapi talistiske

samfunn. Webers elev Robert Michels generaliserte Webers tanker i "oligarkiets

jernlov" : "Den som sier organisasjon, sier oligarki" . I sterk t oppdelte

organisasjon er, er makten med nødvendighet konsentrer t til noen få personer.

Byråkratiet har spil t en vesentlig rolle i tysk historie helt siden samlingen

under Bismarck i 1871. Byråkratiske krav om displin og orden har nærmest blitt
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til "de tyske dyder" . Problemet har vært at folk i Tyskland nesten har vært for

plikttro, uten selv å veie egne vurderinger opp mo t statens forskrifter og påbud .

4.4 DDR, et byråkratisk stendersamfunn
I følge den sovjetiske teoretikeren Michael Voslenskij, er nomenklaturen "selve

kjernen i det systemet som kaller seg selv for den reellt eksisterende

sos ialismen", (M. Voslenskij, 1982). Nomenklaturen er klassen av

administratorer, det nye "aristokratiet" som Stalin blåste liv i. Adm inistrasjon og

utøvning av makt er nomenklaturens viktigste fun ksjon. I et realsosialistisk

land er, i følge Voslenskij, all makt konsentrert i nomenklaturens hender.

Gjennom makt over statsapparatet klarer de også å kontro llere økonomien.

Voslenskij trekker parallellen til føydalismen: "H ver nomenklaturist har blitt

overdratt et herredømmeområde ... Nomenklaturen er i sin helhet en egen

variant av lensvesenet" (ibid.). For nomenklaturet er lenet makt.

Tilsynelatende levde nomenklaturen i DDR sitt eget liv, i det de hadde

tilgang på all informasjon om samfunnsmedlemmene, in nsamlet fra

etterretn in gsorganisasjonen Stasi (Statssikkerhetstjenesten) . Nomenklaturen

hadde videre øverste ansvar over byråkratstanden, som i DDR var ganske

omfattende. På tross av all informasjonen og kontrollen som nomenklaturen

rådde over, ser det ut til at de stadig mistet grepet om hva som rørte seg i

befolkningen.

Jeg skal her gi et grovt omriss av DDRs sosialstruktur, basert på H umbold t

sosiologen Ar tur Meiers beskrivelse i artikkelen "Avskjed med det sosialistiske

stendersamfunn" (A. Meier, 1990". DDR var ikke et klassesamfunn hvor fabrikk

eier sto i interessekonflikt med arbeiderne, men i stedet et hierarkisk oppbygget

stendersamfu nn, hvor byråkratiseringen gjorde klassekonfliktene fordekte.

Meier tegner opp DDRs sosialstruktur som en pyramide, bygget opp av følgende

stender:

a) nomenklaturastand

b) byråkratisk stand

c) profesjonalisert middelstand (og småborgerskapet)

d) "den gemene hop" (arbeidere, bønd er og ikke-ledende ansatte)

e) "utstøtte"

Stendene kan drøftes i forho ld til parti-, stats-, økonorni-, vitenskaps- og ideologiapparat.

• Se også min kritikk av Meters artikkel, K. Fangen n 99J).
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a) Nome nkl at urstan den : "Nomenklatur" betegner 1) høyere poster i

byråkratiet, hvor innehaverne må "oppdrives" og ans ettes aven eller an nen

form for parti-instans; 2) personer som inn ehar eller kan være potensielle

innehavere av slike poster. Konkret besto nomenklaturen av ledere for parti-,

komsomol-, fagforenings- og andre samfunnsorganisasjoner og deres

underavdelinger. Det var vanlig at nomenklaturen reproduserte seg selv, ved at

barn av nomenklaturister også ble funksjonærer med ledende posisjoner.

Gjennom "klanen av storfyrster" i politbyrået, ble alle områder av

samfunnslivet dirigert.

b) ornenklaturen besto av funksjonærer i ledende stillinger, og under

dem var en vidt omfattende byråkratstalld (eller ernbetsstand). Uten byråkratene

kunne nomenklaturen verken legitimere sin eksistens, utøve sin makt, eller

utbytte folket. Byråkratene var de halvt eller helt underordnede funksjonærerene

innenfor parti-, stats-, økonomi-, vitenskaps- og ideologiapparatet.

c) I midten av hierarkiet hersket den proiesionalieerte middelstand" , dvs.

ansatte med intellektuelle (ge istige) tjenesteytelsesoppgaver. Vitenskapsfolk,

pedagoger, kunstnere, den medisinske og ingeniørtekninske inteUegentsia og

andre beslektede profesjoner hørte med til denne standen. I kjent Bismarck-stil,

med "sukkerbrød og pisk" (Zuckerbrot und Peitsche) ble de intellektuelle ho ldt i

sjakk. De hadde en friere arbeidssituasjon enn industriarbeiderne, men va r

samtidig hemmet i sitt arbeide på grunn av overvåkning og sensur. Innenfor

vitenskapen ble kun bøker og forskningsresultater publisert, som var med på å

legitimere DDR-staten. Intelligentsiaen representerte den raskest ekspanderende

sosialgruppen i DDR. I 1961 gjennomførte 5,8% en høyskole- eller universitets

utdannelse, mens 137fo gjorde det i 1975. Det forventede tilsvarende ta ll for år

2000 var 22%, (M. Dennis, 1988).

d) Den ikke-priveligerte del av befolkningen besto i følge Meier av

arbeidere, ikke/edet/de ansatte og bender. Det er ikke helt riktig a t denne standen

ikke var priviligert, for arbeidere og bønder ble blant annet prioritert ved opptak

til universiteter. Opprinnelig var mobiliteten i DDR usedvanlig høy, som følge

aven bevisst politikk Som sikret at 50 % av studentmassen ved universitetene

skulle ha arbeider- elle r bondebakgrunn. Det ble opprette arbeider- og bonde

fakulteter, og på denne måten ble de t i DDR skapt en helt ny form for

intelligentsia (R. Th. Enerstvedt, 1973). Mobiliteten var imidlertid stadig

'Senere i avhandlingen kalt akaderrukerstanden, fordi anarkistungdommens foreldre var
akademikere tilslu ttet universitetet.
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synkende, og mot slutten av DDRs leve tid var den kanskje omtrent som her til

lands. Avhen gighetsskapende bindinger til bedr iften, kameratslige forbindelser

(til andre geno sse r / partimedlemmer), yrkesmessige videreutviklings

muligheter og konvensjonelle reg ler for livsførsel, kan være faktorer som har

motvirket mo bilitet.

Arbeiderstanden var den største sosialgruppen i DDR. Den utgjorde 78A%

av alle ansatte personer i 1955 og 89,0% i 1985 (DDRs statistiske årbok 1986.

Gjengitt i M. Dennis, 1988).

Ansatte personer 1955-85. inkludert lær/irlger ; prosent ( ibid.):

1955 !2!&
Arbe ide rk lasse 78,4 89,0

Kollektive jord bruk ere 2.3 6,8

Kooperative fagmenn 0,0 1,8

Kommisjonshandlere o.a. 0,0 0,3

Uavhengige (in telligen tsiaen rn. fl.) 19,3 1,7

DDR hadde altså en pyramideformet hierarkisk struktur, der makten var

kon sentrert i nomenklaturens hender, og ble omformet i praksis gjennom den

vidtfavnende standen av byrå krater.

Jeg bruker betegnelsen stand istedenfor klasse, fordi klasseforskjeller ifølge

Weber, betegner økonomisk e forsk jeller, mens standsforskjeller viser til

forskjeller i sosiale vurderinger av ære eller vanær e knytte t til en posisjon . Disse

vur deringene betinger typiske trekk ved menneskenes livsskjebne (M . Weber,

1971, s. 60). Begrepene klasse og stand er i mange tilfeller ikke så enkle å skille fra

hve randre. Hovedsaken i denne sammenhengen er at kulturelle d istinksjoner

mellom sosialgruppene var viktigere i DDR, enn økonomiske. I kapit tel 10 vi l

jeg bruke betegnelsen klassekultu r istedenfor stand, for å tilpasse begrepsbruken

til de vestlige typologiseringene jeg sammenligner med.

DDR ble offisielt betegnet som en "arbeider- og bondestat" . I følge

ideologien skulle det knyttes mye ære til det å være arbeide r. Poenget her er

imidlertid at denne æresfølelsen i stor gra d har vært en utopi, den jevne arbeider

var i like stor grad fremm edgjort i sin arbeidssituasjon som i kapitalistiske land,

og det var blant folk i ar beiderstanden at sammeligningen med "det gyldne

Vesten" var sterkest.
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4.5 Økonomiske forskjeller i DDR
Statistikker over inn tektsforskjeller fra DDR er mangelfulle, og de som foreligger

viser ikke politiske topplederes inntekter. På tross av datamanglene, har vestlige

analytikere vært enige om at inntektsforskjeller var langt mindre i DDR, enn i

vestlige land. To tidligere DDR-sosiologer, Frank Gra tz og Dieter Voigt, har samlet

data fra en rekke ulike kilder for å gi enn omtrentlig indikator på topp lønner i

DDR. Gru ppene leger, ingeniører, naturvitenskapsmenn og ledende politikere

var de som tjen te mest.

3.000-15.000

5.000

ca. 4.500

ca. 2.50Q-4.500

2.500-4.500

3.500

ca. 2.000-35 00

ca. 2.500

1975 Vortmann, referert i M. Dennis. 1(188):

Mark pr. måned

6.000-10.000

Bruttoinntekt hos topplennede,

Offiserer og generaler med høy rang:

Professorer:

Kommune-(Bezirk)sekretær i SED;

Generaldirektør i industribedrift:

Formann i kommuneråd:

Overlege med inntekt fra private pasienter:

Ingeniører og naturfagvitenskapsmenn

med spesialkontrakt:

Polit byråmed lemmer:

Ministere:

Månedlige lønninger for fullridsansatte arbeidere og lønnede ansa tte i

nasjonaliserte bedrifter var lavere, men likevel var ikke forsk jellene store i

sammenligning med hva som er vanlig f.eks. i Ves t-Tyskland. I følgende tabell er

lønninger i disse gruppene inndelt etter type økonomisk sektor:

umninger1974-1985 i Mark (Statistisk årbok for DDR 1986, ibid . s , 56.):

År Totalt Innlands- Industri Bygge- Jordbruk og Trans- Postog tele-

handel virksomhet s!s<llWrift port kOmmunikasjon

1974 867 865 922 859 954 801 767

1985 1.14() 1.147 1.158 1.(]76 1241 1.075 1.021

Lønningsforskjeller var med andre ord ikke store. Økonomiske ulikheter ble

dessuten utjevnet ved at boliger stort sett var starseide, butikkene presenterte et

svært begrenset vareutvalg og reisemulighetene var begrensede. Dermed kunne

få leve i materiell overflod, og status kunne ikke knyttes til innehavelse av



- 66 -

materielle goder.

En materialistisk teori vil vektlegge økonomiske forsk jeller som en av de

viktigste. kjennetegnene på ulikhet mellom klassene. Men i DDR var ku lturelle

klassedis tinksjoner viktigere, enn øko nomiske dis tinksjoner. Pierre Bourdieus

kap italteori gir imidlertid et guns tig utgangspunkt for et klasse- og kultur

perspektiv på ungdomsgruppene. Et problem ved å bruke denne teorien, er at

den er utviklet for ana lyse av kap italistiske samfunn. Tankegangen om habitus

lar seg imidler tid overføre, og Bourdie us kapi talteori kan også til en viss grad gi

et utgangspunkt for forståelsen av DDR.

4.6 Pierre Bourdieus kapitalteori
Pierre Bourdieu har formulert en teori det tilgang på symbolsk kapital er like

viktig som tilgang på økonomisk kapi tal, for å få herredømme og kon troll i

samfunnet. Begrepet symbolsk kapital kan defineres vidt som "det som av sosiale

grupper igjenkjennes som verdifullt" (D. Broady, 1990, s.171). Det innbefatter

prestisje, omdømme og anerkjennelse. I et totalitært regime som DDR fikk den

symbolske kapitalen et islett av tvang, og dermed et annet betydningsinnhold

enn den symbolske kapitalen i mer åpne samfunn.

I Frankrike fant Bourdieu at den kapitalformen viktigste formen for

symbolsk kapital var den kulturelle. Kulturell kapital kan defineres operasjonelt

ut fra de t som gir avkastning. Det innebærer evnen til å beherske den legitim e

kulturs ytrin gsformer. Kapitalen kan ta form av eksamener fra anerkjente lære

steder, fortrolighet med klassisk musikk eller litteratur, evne til å uttrykke seg

kultivert i tale og skrift, eller andre evner som viser at man vet å føre seg

innen for samf unnets kulturelle institusjoner. Den kulturelle kapitalen er

naturlig nok nært knyttet til form ell utdanning, særlig på allmenndannende og

teoretiske områder (se også J. 1. Elstad , 1992). I Frankrike har Bourdieu avdekket

hvor viktig det er å mes tre de estetiske distinksjoner, mens folk i DDR fremstår

som svært bondske i sammenligning.

DDR-borgernes bondske habitus er forklarlig ut fra Bourdieus teori. l følge

Bourdieu oppstår habitus primært ut fra nød. Dette viser seg særlig hos fag

arbeidere, som ikke disponerer annet enn sin arbeidskraft. Som en følge av

mangeltilstanden utvikler arbeidere en smak for (det) nød(vendige), det vil si

enkl e og funksjonelle gjenstander, eller enkel og repetitiv musikk. Det

interessante er at i DDR var størstedelen av befolkningen, uavhengig av klasse,
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utsat t for en mangel tilstand m. h. t. materielle goder. Den dominerende smak

var derfor nettopp smaken for de t nødvendige. Den typ iske DDR-habitusen er

derfor preget av blant annet tradisjonell bondekost, enkle klæ r og enkel livss til.

Bourdieu poengeter også at habitus ' innflytelse førs t blir tydelig når de samme

inntekter fører til ulike konsumvaner, slik tilfellet var i DDR (P Bourdieu, 1987 s.

590).

I et land som DDR var de t andre symbolske kapitalforrner som var

dominerende, enn de t Bourdieu har funnet i Frankrike. Det å være kul tivert og

sm akfull ble ansett som spissborgerlig. De dominerende kretser i DDR var nært

tilknyttet partiet, og som et verdig partimedlem skulle man slett ikke være

opptatt av forfengelige ting som klær og musikk. Dessuten var arbeideren og

bonden DDRs symbolske idealer, slik at i følge den dominerende kultur, steg ikke

nødvendigvis anerkjennelsen med lengden på utdannings tiden. Det som ble

ilag t verdi av de herskende eliter (nomenklaturen) var at man støtte t opp om

ungdomsorganisasjon og parti, og engasjerte seg innen disse ins titusjoner for

"sosialismens videre utvikling". Konkret betød dette at man engasjerte seg for å

legi timere DDR som det var, og villig arbeidet etter de premisser som ble satt opp

av parti og politbyrå . En egen kapitalform som Bourdieu beskriver er den sosiale.

dvs. tilgang på slek tsrelasjoner, personkontakter og andre forbindelser. For å

oppnå noe i DDR, var slik sosial kapital viktig. Nomenklaturen ble i høy grad

reprodusert gjennom sosial kapital.

Men også i DDR fantes, som denne undersøkelsen skal avdekke, store

variasjoner i habitus innenfor de ulike stendene. En slående distinksjon fra det

bondske var det intellektuelle livet i DDR, som funge rte på et høyt nivå uten al

det hadde et klart politisk innhold . Selv om det offisie lt var evnen til å tale

statens sak som ble ilagt mest vekt, og evnen ti l å tenke selvstendig som ble

minst premiert, hadde sistnevnte egenskap en verdi i seg selv, fordi den gjorde at

man evnet å balansere hårfint på grensen til hva som ble tillattog gestalte sitt liv

på et meningsfylt vis.

I åpne samfunn er det intellektuelle feltet en del av maktfeltet, mens den

venstreorienterte delen av de intellektuelle fungerer delvis autonomt av

maktfeltet, fordi de har autonome institusjoner som de kan uttrykke seg

in nenfo r. I DDR var det in tellektuelle feltet nært knyttet til maktapparatet, og

hadde liten eller ingen autonomi i forhold til dette. I og med at det ikke var noen

åpen politisk kultur, kunne ikke de intellektuelle i DDR fritt være med å definere

samfunnet og dets utvikling. De in tellektuelle i DDR var imidertid også delt i to
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fraksjon er, hv or den ene var en viktig del av den herskende eliten fordi de lojalt

legitimer te DDR. H ele forfatterforeningen var en del av den "intellek tuelle

eliten" i denne fors tand. Den andre fraks jonen, som ikke var noen enhetlig

gruppe, bes to av intellektuell e som bedrev fordekt sratskritikk, og som en ten

søkte fellesskap i spesielle gallerier og kafeer, eller under kirkens tak. Deres

kulturelle kapita l hadde liten verdi fordi den ikke kunne oms ett es i den

offentlige kulturen. Kultur får ikke form av kulturell kapital knyttet til

herredømme, i samfunn hvor den rådende kul tur er tilgjengelig for alle, noe den

i utstrakt grad var i DDR6
.

Jeg skal nå forsøke å avgrense hvilken form for symbolsk kapital som var

gjeldende i de tre stendene som de undersøkte ungdomskult urene springer ut av,

og hvordan de ulike forme ne konverteres, i overgangen fra en samfunnsform til

en annen.

4.6.1 Nomenklaturen og embetsstanden
Funksjonærer både i over- og underordnede posis joner måtte i kraft av sin

stilling væ re partilojale og stø tte den rådende samfunnsideologi . Kollektivitet

var den overordn ede verdi. Dette innebar at man ikke skulle snakke om seg selv,

ikke være opptatt av hva man hadde på seg og ikke bruke fritiden til egennyttig

aktivitet. Arbeid et for "kommunismens fremme" kom foran alt annet. Id retts

aktivite t var også høyt ansett, kroppskultur var et viktig begrep innen den

rådende ideologi i DDR. Idealet symbolisertes i statuer av kraftige arbeidere eller

atle tisk un gdom. For øvrig var et viktig ideal innenfor embe tsstanden trofast

tjeneste og nitidig arbei d, uten altfor egenrådig og kritisk tenkning.

De sosialistungdommene som jeg interv juet, var lite kritiske til historie

frems tillingen som var gitt dem i skolen og den ideologiske skoleringen de var

blitt gitt forøvrig. Grunnen til at de holder fast ved idealene fra DDR-tiden, selv

etter at denne verdenen har blitt "snudd på hodet" , må kunne leses ut fra deres

sosiale bakgrunn, dvs. oppvekst i embetsstands- eller nomenklaturfamiller. Deres

kulturelle kapital gav best uttelling under DDR-regimet, men har min st verdi i

den samfunnsform de nå går inn i. Bourdi eu understreker også at disposisjonen

til en bestemt habitus alltid oppstår innenfor og i forhold til et spesielt felt. Derfor

kan de samme praksiser få motsatt betydning og verdi i andre felt eller ved

endred e tilstander (P. Bourdieu, 1987 s. 164). Sosialistenes status har skiftet fra å

• En "kultur for folket" som rådende ideologi ble også praktisert, om enn innskrenket på grunn av
sensur.



·69·
være samfunnets fortropp, til å bli en forfulgt gruppe med liten aksept blant

befolkningen for øvrig. De har imidlertid en formell kompetanse, en kulturell

kapital, som gjør at de kunne ha gjort karriere i de t nye systemet om de hadde

ønsket det. Grunnen til at de blir til en stigmatisert utgruppe i de t nye samfunne t,

er at de holder på de verdiene de lærte å leve etter i DDR. Det kulturelle

etterslepet, eller den tidligere habitusformen, virker hemmende for en tilpasn ing

til de endrede samfunnsrealitetene. Her gjør hysteresiseffekten, som beskreve t i

kapittel 1, seg gjeldende.

4.6.2 Den profesjonaliserte middelstand (intelligentsiaen)
Ansatte innenfor vitenskapelige institusjoner og universiteter, måtte også i kraft

av sin stilling være ideologitro. Men spesielt de som jobbet innenfor samfunns

vitenskapene og tilsluttende disipliner, støtte stadig på så rigide barrierer i sitt

arbeid, at en viss grad av kritisk sans og frustrasjon over den politiske styring ofte

ble en naturlig følge. Dette har jeg også observert hos den gruppen som her blir

kalt anarkistene.

Disse ungdommmene har overveiende foreldre med akademisk

bakgrunn. De var kritiske og egenrådige i skole n, og noen av de m ble av den

grunn truet om utkastelse. En norm som var gitt dem gj nnom op pdragelsen var

at de skulle tenke selv og være selvstendige. De hadde en kul turen kapital som

hadde liten omsetningsverdi i DDR, men som etter Murens fall blir den kapital

formen som kan gi best uttelling. Det er derfor nettopp de nne ikke-dominerte

fraksjonen av de intellektuelle, som lettest klarer å omstille seg i overgangen til

det kapitalistisk samfunn. Anarkistene er kritiske til de t nye felles-Tyskland, på

samme vis som de før var kri tiske til autoritær DDR-politikk. De har en etos som

gir bedre grunnlag for å tak le samfunnsendri nger enn sosialistungdommene,

fordi de til enhver tid definerer seg autonome i forhold til det rådende makt

apparat.

4.6.3 Arbeiderstanden
Arbeiderne kommer dårligst ut, selv om de i kraft av å være arbeidere ble ilagt

stor symbolverd i i DDR. Arbeidssituasjonen for fagarbeidere var ens form ig og

fysisk og psykisk nedbrytende. Utviklingen av motkulturer eller arbeider

kollektiver ble arbeidernes svar på systemets harde krav i DDR, like mye SOm vi

har sett det i Vest-Europa. Det å bli kalt samfunnets fortropp har sannsynligvis
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blitt oppfattet me r so m en provokasjon enn en realite t blan t industriarbeidere.

Valgresulta tene etter murens fall viser også at det er i de mest ind us tridominerte

områdene, at konservative partier fikk flest st emmer. Det ser ut til a t det nettopp

er fagarbeiderne som utviklet det sterk este ha tet mot kommunismen.

Arbeidere skulle i DDR prioriteres ved opptak til videregående utdanning.

Likevel er det sym ptomatisk at de ungdommene som i undersøkelsen kom fra

arbeiderfamilier, også selv har valgt arbeideryrker. De vektlegger maskuline

ve rdier som tøffhet, mot og hardhet gjerne knyttet til aktiviteter som slåssing,

spill og arbeid . Jobben u tføres pålitelig, og de fortolker sine verdier som de "ek te

tyske verdier", orden, flid og aggressivitet. I DDR-tiden var de statsfiender, Også i

den nye samfunnssituasjonen er de "opprø rere" . De vender sin aggresjon mot

utlendinger og venstrevridde. De er pålitelige arbeidere som før, men høre r med

til samfunnets minst priveligerte.

Den symbolske kapitalen som er gitt disse ungdommene gjennom

foreld rehjemmet, hadde lavest verdi både i det samfunnet de vokste opp i og i

det samfunnet som nå er i emning. I begge samfunnsformene kommer de laves t

på rangstigen, og deres måte å takle sin vanskelige stilling gjør a t de kommer i

konflikt med samfunnsautoritetene.

4.7 Oppsummering
Vi har nå i store spran g vendt fra Durkheims idealsamfunn, via Webers syn på

byråkratiet, til DDRs sosialstruktur og dennes inn virkning på ungdom fra tre

ulike sosialgru pper. Hovedpoenget har vært å gi en skisse av DDRs sosial

s tr uktu r, og visse kjenn etegn ved de tre stendene som er aktuelle for

undersøkelsen. I tillegg va r meningen å vise at på tros s av små økonomiske

forskjeller i DDR , så var kulturelle forskjeller mellom samfunnslagene likevel

viktige.
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5. DEN NYE UNGDOMSGENERASJONEN

Tema for avhandlingen er ungdoms reaksjoner når samfunnet går fra struk tur til

kaos. DDR blir i denne sammenhengen forstått som et postfigurativt samfunn,

der alle deler av samfunnslivet var innordnet etter mønster aven overordnet

ideologi, ivaretatt av "de eldstes råd" . Margaret Mead har beskrevet dette som

prinsipp for ulike stammesamfunn, men det samme holder for DDR "De eldstes

råd" i DDR bes to av kommunister som satt i fangenskap under annen verdens

krig, og SOm ut over i 8O-årene i økende grad var gamle og virkelighetsfjerne.

Makteliten i DDR var den siste generasjonen som bar med seg over- og under

ordningskategorier fr a krigens dager, da de selv satt i konsentrasjonsleire. DDRs

undergang kan tolkes som at denne generasjonen nå dør ut. De ledende var blitt

for gamle og ufleksib le. og de unge for utålmodige og misfornøyde. Utsagn fra

både Stasi-sjef Mielke og president Honecker i denn e tiden, viser hvor lite de

egentlig forsto av det som var i ferd med å skje.

Når samfunn bryter sammen etter en revolusjon, oppstår en tid da den

gamle lærdom er verdiløs. En slik tid får ofte preg av å være det Margaret Mead

kaller et prefigurativt samfunn (M. Mead, 197I>- der de unge "tar igjen" de eldre.

De fanger tidligere opp nye strømninger og klarer å tilpasse seg. En prefigurativ

kultur kan oppstå i tiden rett etter at en postfigurativ kultur har brutt sammen .

Det ble de yngre generasjoner i DDR, som knuste den uforstyrrelige Iikevekts

tankegangen til de eldre. Det tok al tså 40 år fra verdenskrigens slutt, til den førs te

fr ie ungdomsgenerasjonen vokste opp. Visstnok var årsaken til at Moses vandret

med de trellbundne jøder i ørkenen i 40 år, også at dette er tiden det tar for a t en

ny generasjon skal vokse opp. På denne måten fikk Israel sin første generasjon av

frie jøder. Kanskje er førti år det magiske tallet for generasjonsfornyelse.

Ortega y Gasset kaller perioder hvor de påfølgende generasjoner

fullkomment følger i de forgangnes fotspor, for akkumulative perioder, mens

tider hvor med en dyp kløft mellom generasjonene, kaller han for krigerske

perioder (O. Gasset, 1937). I det først e tilfellet forholder de unge seg solidariske til

de gamle og underordner seg dem, mens i det siste tilfellet gjelder det ikke lenger

å bevare og forøke, men i stede t å rive ned og bygge opp nytt. De gamle skyves

unna av de yngre. Det er ynglingenes tid, og en slik tid var det i 1989-1990 i den

østlige delen av Tyskland. Før analysen av denne ska l vi gå litt bakover i tid, for å

se nærmere på den historiske bak grunnen for den nye ungdomsgenerasjonen.
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5.1 Historisk bakgrunn: BO-årenes begivenheter'
Da Erich Honecker overtok ministerposten etter Walter Ulbr icht i 1971, ble en ny

æra i DDRs historie innledet. Tiltredelsen ble møtt med velvilje og for håpning,

for Honeck ers forgjenger Walter Ulbricht hadde ikke særlig tilslutning i

befolkningen. Honecker hadde mye av det som U1bricht manglet; karisma,

folkelighet og veltalenhet. Honecker var alltid vennlig, og han kom folk i møte

uten å beskytte seg bak formelle gester. Med Honecker kom velferdspolitikken på

dagsorden. Mens Ulbrich ts motto hadde vært "som du arbeider i dag skal du

høste i morgern", ble Honeckers budskap "sosial sikkerhet" for alle. Den nye

politikk en ble betegnet som en "enhet av sosial og økonomisk politikk".

Må let var å øke den materielle og kulturelle levestandarden på grunnlag

av vekst i sosialis tisk prod uksjon og arbeiderproduktivitet. Det var dette som

utgjorde den proklamerte enheten mellom sosial og økonomisk politikk. Sosia l

politikken skulle utviske de fundamentale forskjellene mellom by og land,

me llom in tellektuelt og fysisk arbeid og mellom ulike sosialgrupper. Målet var å

frembringe en sosialis tisk levemåte og personlighetstype, øke livskvaliteten,

forbedre arbeidsbetingelsene og heve levestandarden.

Spesielt radikale var Honeckers endringer i familiepolitikken. Det

synkende fødsels tallet siden 1965 truet stabiliteten i arbeid kraften, som jo

allerede var lav. Mange kv inner hadde tidligere flyktet til Ungarn og Polen for å

få abort, men i 1972 ble det lovfestet at kvinner kunne få gra tis svangerskaps

avbrudd . Denn e loven ble den mest omstridte i DDRs historie, og den var også

en varm potet un der gjenforeningsprosessen. For likevel å gjøre det attraktivt å

føde, ble det innført "babyår" . Barnehagetilbudet ble utvidet og barnefam ilier ble

prioritert ved utdeling av bolig. Politikken viste resultater i befolkningsveksten,

og i begynnelsen av 80-årene ble det en beskjeden babyboom.

Det håpet som Honeckers politikk frembrakte , ble etterhvert svekket da de t

viste seg at livet til den jevne borger ikke ble nevneverdig forandret. Nedgangen

i verdensøkonomien gjorde seg også gjeldende i DDR, og i stedet for å trappe ned

produksjonutgifter, ble det lagt vekt på å følge opp konkurransen med Vesten.

Dette førte til overdådige investeringer i roboter, mikroteknologi, compu tere og

annet som ikke kom folk flest til gode. På en delområder ble det også mer ufritt

enn det hadde vært tidligere, stikk i strid med hva Honecker offen tlig hadde gitt

inntrykk av.

Honecker var blan t annet den første presidenten som poengterte at kunst

, Frems tillingen er for det meste basert på D. Staritz (985), M. Dennis (988) og TAZ (1991).
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ikke skulle hindres av tabuer, og man ge forfattere ble modigere i å gi ærlige

hverdagsskildringer fra livet i DDR. Myndighetenes reaksjon på dette var likevel

forfølgelse, bl.a . ble flere sparket ut av den stadig mer rigide forfatterforeningen

og mange ble plaget av krav om betydelige endringer av manus. En del

kunstnere ble etter langvarig Stasiforfølgelse tvunget til å reise ut av DDR. Vise

sangeren Wolf Biermann fikk ikke lov å vende hjem etter en turne i Vest

Tyskland, der han i følge myndighetene hadde omtalt DDR i kritiske ordelag.

Også deler av intelligentsiaen, som hadde håpet på åpnere betingelser for

forskning, opplevde å møte rigide barrierer hver gang de produserte materiale

som ikke fremstilte DDR i et heldig lys.

Krisen gjorde spaltningen mellom den offetlige og private sfære dypere, og

BO-årene ble preget aven utstrakt privatisering. Færre ungdommer enn tidligere

var villige til å delta i FDJs arrangementer, og det meste delen av fritiden ble

tilbragt i hjemmene. Makthaverne fikk mindre kontroll over ungdom fordi

ungdomskulturen ble mer usynlig for offentligheten .

80-årene var, også i DDR, tiåret da bevisstheten om globale problemer økte.

Unge intellektuelle begynte å engasjere seg i forhold til temaer som atomkrig,

tredjeverdensproblematikk, natur og miljø. I løpet av dette tiåret dukket det opp

flere alternative bevegelser, som for eksempel kvinnegrupper og fredsaktivister.

Det innenrikspolitiske klimaet ble kraftig tilspisset etter Honeckers besøk i

Bonn i 1985. Besøket vakte store forhåpninger om liberalisering i DDR og en

tilnærming mellom de to tyske statene, men forhåningene ble ikke innfridd.

Gorbatsjov introduserte sin Perestrojka i 1985 og Polen, Ungarn og Tsjekko

slovakia fulgte opp med mykere politikk. I 1986 besøkte Gorbatsjov DDR, men

også dette besøket skapte forventninger som ikke ble innfrid d . I DDR fortsa tte

den politiske styring som om det ikke var noen problemer med videre

utviklingen av kommunismen.

Misnøyen med den statlige politikken fikk offen tlige utbrudd ved en rekke

anledninger i løpet av 8Q.årene. l 1987 ble det arrangert rockekonsert ved

Riksdagsbygningen, på vestsiden av Berlin-muren . Tusenvis av østtysk ungdom

hadde møtt opp, for selv om de ikke kunne se, så kunne de høre. For første gang

kom det til masseopptøyer mot Muren. Opptøyene ble slått hardt ned av Stats

sikkerhetsvakter og politi. I januar 1988 forsøkte over 100 personer uanmeldt og

med egne paroler, å slutte seg til den årlige kampdemonstrasjonen til ære for Karl

Liebknecht og Rosa Luxembourg. De 100 hør te til et borgerinitiativ som ble

dannet i Øst-Berlin i 1987, og kalte seg "initiativ for borgerrettigheter i DDR".
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Deres pa role var et sitat fra Rosa Luxembourg: "Frihet er frihet for dem som

tenker annerledes" , Motde monstrasjon ble slått hardt ned av politi og stats

sik ke rh e tsvak ter. Denn e dagen ble også regisøren Freya Klier og musikeren

Stephan Kraftzyk arrestert. November samme år ble det sovje tiske magas inet

Sputnik samt fem sovjetiske filmer forbudt i DDR, og dette opprørte ungdom. Ett

år etterpå ble samme demonstrasjon gjentatt, og fra denne datoen går det en rød

tråd frem til de første massedemonstrasjonene.

Fler ta llet av be folkningen deltok ikke i demonstrasjoner før november

1989. Likevel var den stigende misnøyen merkbar. Den jevne borger rea gerte med

tilbaketrekkelse og stille protest. Det statlige un gdomsforskningsinstituttets

meningsmålinger viste en markant nedgang i identifikasjonen med sosialistiske

verdier, og mer konkret med ungdomsorganisasjon, parti og den politiske

ma ktutøvelsen i DDR. Samtidig var følelsen av tilhørighet til DDR stabil. Det

oppsto en konflik tfylt identi tet, som nok er en av de viktigste grunnene til at

folket vendte sin egen stat ryggen. Mellom 1985 og 1989 vokste perspektiv

løsheten så sterk t, at utviklingen sommeren 1989 med masseflukt over den

ungarske grensen egen tlig ikk e kom som noen overraskelse. Mange

gjennomgikk i d enne tiden en dyp eksistensiell krise, preget av svinnende tro på

den staten de levde under. Spu tnik forbudet i 1988, SED-ledelsens stilling til

sommermassakeren i Peking og reaksjonen på u treisebø lgen sommeren 1989, var

fak torer som var med på å utvikle en ladet stemn ing i befolkn ing en.

Like før oktober-revolus jonen nådde den politisk krisen et høydepunkt.

Makthaverne klarte ikke å bedømme prosessene som foregikk, og initiativ

tagerne til Nytt Forum var de første som tok sjansen på å artikulere en offen tlig

politisk protest. Samme dag ble DDRs 4O-års da g 7. oktober feiret med brask og

bram, og Honecker erklærte at sosialismen skulle bygges opp videre med slag

ordet "All tid frem, aldri tilbake". Da massedemonstrasjonene tok til, beordret

Honecker en militær motaksjon, og panservogner ble plassert lan gs alle

ferd selsårer inn mot bykjernene i Berlin, Dresden og Leipzig. En intern strid

innad i politbyrået gjorde at Honecker ble avsatt, og en massakre ble unngått.

Likevel er betegnelsen "fredelig revolusjon" til dels misvisende, ford i det fler e

steder kom til sammenstøt. Etter 7. oktober gikk utviklingen raskt. An tall

demonstranter og demonstrasjoner gjorde de ledende politikere handlings

lammet. Natt til 10. november måt te politikerne gi tapt. Muren ble åpnet, og en

ny regjering av løste den gamle. I 1990 ble de t fø rste frie valg avholdt 18. mars,

valutaunionen kom 1. juli og Tyskland ble gjenforenet 3. oktober.
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5.2 Samfunnskrisen og ungdommens reaksjoner
BO-årenes krise var på mange måter mer pregende for ungdom enn for foreldre

generasjonen. Først og fremst skyldtes dette at ungdom i motsetning til deres

foreldre ikke hadde noen erfaring med samfunnsmessige kriser, sam t at de ikke

hadde samme materielle sikkerhet. Foreldregenerasjonen utviklet sin

generasjonsbevissthet på bakgrunn av Vietnam-krigen, Hallsteindoktrinen og

atomopprustningen. topitapet skjedde for foreld regenerasjonen i takt med egne

livsfasevekslinger, mens den nye generasjonen har gjennomlevd voldsomme

endringer allerede i løpet av ungdomstiden.. DDR-forskeren Gunter Lange

nevner en del konsekvenser av oppvekst i BO-årene (G. Lange, 1990):

a} Spaltet virkelighets forståelse

Politiske og sosiale prosesser ble stadig mindre forståelige for ungdom. Deres

hverdagserfaringer sto i skarp kontrast til de bilder av DDR-u tviklingen som ble

formidlet i skolen, DDR-mediene eller FDJ-forsamlingen. Vestlig radio og TV gav

det helt motsatte bildet. Den motstridende informasjonen bevirket at mange

unge mennesker ble handlingslammet.

b) Innskrenkning av det sosiale handtingsielt

Østtysk ungdom har blitt oppdratt til disiplin og sosial kontroll. De har fått lite

rom for kreativitet, sosial eksperimentering og identitetsarbeid, Enkelte utviklet

evnen til å utfolde seg kreativt privat, men fler ta llet forble konforme. Følelsen

av å være sperret inne, ble dominerende spesielt hos den yngre generasjonen.

c) Tap av sosial kompetanse

Østtysk ungdom har i liten grad den sosiale kom petansen, som kreves i en åpen

politisk kultur. De har vokset opp med ensidig, ideologisert undervisning og et

begrenset sosialt handlingsfelt. Ungdom har generelt liten tillit til politiske

organisasjoner og partier.

Oppsummerende kan vi si at flesteparten av DDR-ungdommen mot slutten av

BO-årene befant seg i en identitets- og orienteringskrise. Det var også generelt et

høyt nivå av sosialt stress i skolen, fritiden og i familien . Ungdoms reaksjon på

krisen fikk form av ulike varianter av "avhopping" fra samfunnet, fra politisk

apati til politisk ekstremisme og fra likegyldighet til utreise. Giinter Lange har

beskrevet fire typiske reaksjonsmønstre. Begrepsbruken er preget av DDR

vokabular med tunge fremmedord og inndeling i normal (=konform) og ikke

normal livsstil. Jeg har valgt å beholde begrepene som de er, for å vise samtidig
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vanlige ungdomskategoriseringer fra DDR-tiden:

lO Flertallet av ungdommen mistet troen på sosialistiske verdier. Politisk

engasjement ble erstattet av hedonistiske og priuatlstiske orienteringer.Følgen

av å vokse opp under krisen var også en total desillusjonerthet overfor sosiale

idealer og samfunnsutopier, Dette utopitapet er en av de karakteristiske trekkene

ved identifikasjons- og orie nteringskrisen hos ungdom i DDR. Anarkistene i

denne avhandlingen, hører bare delvis til under denne rubrikken. De har

beholdt sitt engasjement, men har samtidig en "hedonistisk" livsstil.

lO En liten del av ung ommen distanserte seg fra DDR-samfunnet ved å

innta en "anti-normal" og provoserende livsstil . Dette gjaldt spesielt punkere,

skinheads og grufties. Skinheadsens høyreekstremistiske orientering var også en

protest mot DDRs pseudososialisme. Nasjonalistene i avhandlingen lar seg

plassere i denne rubrikken. Subkulturene hadde et sympatipotensiale hos

ungdom i foregående gruppe.

.. En motsetning til disse to reak sjonsformene var den aktive politiske

protesten blant unge studenter og akademikere som ønsket å omforme SED

sosialismen fra venstre , og hadde Gorbatsjov som ledestjerne.

lO I den evangeliske kirken sarnledes både engasjerte kristne og ikke

religiøse ungdom, som engasjerte seg for naturver11, menneskerettighetsarbeid

og kvinnesak. De dannet en tallmessig liten andel av befolkningen, men var

likevel en iøyenfallende og ganske plagsom opposisjon. Istedenfor å tape sin

utopi, ønsket de en tredj e vei, et alternativ til markedsøkonomi og pseudo

sosialisme.

Den gruppe som jeg har kalt sosialistene, lar seg ikke plassere i disse

"avhopper"-kategoriene. e oppførte seg slik DDR-makthaverne ønsket, og de

oppfattet seg selv som moralsk høyverdige.

5.3 TIlpasningsstrategiene
Ett år etter revolusjonen ble feltarbeidet for de nne studien foretatt. Da var

samfunnet i total oppløsning, og ungdom reagerte til dels svært ulik t på den

anemiske tilstanden. Felles for de fleste var en uvisshet i hvordan de skulle

forstå og forholde seg til endringene. Uvissheten var i stor grad et resultat av at

revolusjonen snudde alle tidligere verdier på hodet, men også av ungdoms

manglende kompetanse i å skille klart meUom sant og usant, sette kritisk

spørsmålstegn ved politiske programmer og å gi egne erfaringer med samfunnets
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praksis nok verdi, i bedømmelsen av samtidens og fremtidens problemer. Evnen

til egenrefleksjon ble regelrett nedtonet i DDR-skolen.

I løpet av høst-månedene i 1989 ble den overstruk turerte samfunns

formasjonen brutt opp, og den første euforien ble rask t avløst av usikkerhe t og

frustrasjon. Hver dag brakte nye spørsmål som krevde løsning.

Oms tillingen hadde for unge DDR-borge re to viktige d imensjoner: For det

første den formelle omstilling. Ungdom måtte sette seg inn i de endrede

betingelsene for samfunnsliv, som tysk gjenforening har brakt med seg. TIdligere

trengte DDR-borgern e ikke fylle ut et skjema selv, nå måtte de selv finne ut av

mangfoldet av kons umgoder, skatteregler, forsikringstilbud og jobbsøknings

strategier. I DDR var det oftest bare en strategi å følge, og således var det et trygt,

om enn umyndiggjørende samfunn.

Samtidig og nært forbunde t med den formelle tilpasningen kom en

omstilling til endrede sosiale samværsformer. Den kollektive DDR-mentali teten

ble gradvis erstattet av aggressiv individualisme . Samfunnsomveltningen

frem brakte en anemisk samfunnstilstand, der de t ikke lenger eksisterte noen

fas te normer for rett atferd . Dette skapte stor usikkerhet og fremtidsangst. Slik

Durkheim anvendte ano mibegrep et (E. Durkheim, 1991 ), betegnet det en

uønskelig tilstand der aspirasjoner og behov er preget av uendelighet, og det

utvikles en higen etter stadig mer. Durkheims beskrivelse synes treffende for den

nye samfunnstilstanden i Øs t-Tyskland . Fremtiden er p reget av usikkerhet og

uforutsigbarhet , og det finnes ikke lenger klar t de finer te normer for rett atferd.

Men den udefinerbare fremtiden bærer i seg et kreativt utviklingspotensiale.

Unge østtyskere må tilegne seg nye kompetanser for å overleve i det markeds

styrte samfunnet som er i ferd med å utvikles. De unge blir ikke i samm e grad

som deres foreld re fanget av anemiens skrems ler, men i sted et prøver de ut dens

muligheter. Deres fordel er at de kan gå opp frem tiden selv, uten inn blanding av

alle de form yndere som var involvert i DDR-tiden.

Un gdommens tilpasning er en kreativ sekundær prosess. Begrepet er brukt

i en lignende forstand av Erving Goffman (E. Goffman, 1967). Med sekund ær

tilpasning menes de handlin gsmønstre som innebærer bru k av ikke-autoriserte

midler eller er rettet mot ikke-autoriserte mål. Den primære tilpasning består i å

konformt gjøre de foreskrevne mål til sine, og benytte seg av de foreskrevne

midler for å nå målene. Sekundær tilpaslIing-begrepet ligger nært opptil Mertons

anomibegrep. l denne avhand lingen benyttes imidler tid anomibegrepet i den

opprinnelige betydning de t fikk gjennom Durkheims tenkning. Tilpasnings-
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begrepet viser her til ungdoms evne til å fortolke og mestre samfunnets struktur

og endring. Begrepe t brukes med andre ord for å betegne en mer allmenn prosess

enn den mer kriminologiske, som Coffrnan, Merton, Bloch & N ied er hoffer m.fl .

har fok usert på (R. Hauge, 1968). Ungdoms tilpasningsstra tegier sammenfa ller

dels med de vo ksn es tilpasning, men er overveiende avvikende fra denne, ford i

ungdom i stor grad for tolker det som skjer sammen med jevnaldrende.

På samme tid som østtysk ungdom, i likhet med ungdom flest, skal

utvikle seg en egen identitet, må de fin ne ut av de endrede po litiske og nasjonale

realiteter som den tyske gjenforenigen brak te med seg. Avhandlingens tre

un gdomsgrupper representerer ulike tilpasningsstrategier i forhold til sam tids

problema tikken. Den første gr uppen prøver å skjerme seg fra samfunns

endringene ved å holde fast på sin fortid . Den andre gruppen prøver u t

mulighe tene som samfunnsendringene byr, men skjermer seg samtidig ved å

bygge opp sitt liv på siden av samfunnet. Den tredje gr uppen gjør opprør mo t

den næreste fortiden og skaper seg en egen imaginær for tid .

I ne ste kapittel ska l jeg ta for meg ulike aspekter ved de tre byene som disse

gruppene kom fra. Deretter følger en grundigere present asjon av de tre gruppene,

før selve den em piriske og ana lytiske delen av avhandlingen.
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6. REGIONALKULTUR I DDR: TRE BYER

Kulturelle skillelinjer i det tidligere DDR fulgte ikke bare klasseforskjellene, det

var også store forskjeller i kultur mellom ulike geografiske områder. Disse

forskjellene har overlevd ulike regimer i tysk historie, og enkelte av de

geografiske distinksjonene har sin opprinnelse fra tiden før samlingen av de

tyske sm åstatene, under Bismarck i 1871. Størstedelen av de t som ble kalt DDR,

utgjør det tidligere prøyssiske keiserdømme, som i sin tid strakk seg inn i Polen

og nordlige deler av Vest-Tyskland og Danm ark. Den sydlige delen av DDR besto

i tiden før Bismarck aven rekke små fyrsteherredømmer. Motsetningen mellom

Sachsen og det tidligere Prøysen er fortsatt tilstede i folks bevissthet, og

ungdommene jeg intervjue t hadde klare formeninger om de geografiske

dist inksjonene.

Klassedistinksjoner og reg ionale distinks joner er imidlertid av hengige av

hverandre. An thony Giddens har påpekt hvordan klasser har en tendens til å

konsentreres reg ionalt (A. Giddens, 1979). Han viser til forskjellene mellom nord

og syd i England som uttrykk for at avleiringen av forsk jellige klassekulturer

over tid . Den østlige del av Tyskland har likeledes helt siden industrialiseringen

vært preget av regionale klasseforskjeller, hvor arbeiderklassen har vært

konsentrert i Sachsens industribyer, mens nord ha r vær t bøndenes område.

Berlin har vært den imperialistiske hovedstat med konsentrasjon av

funksjonærer og maktapparat. I DDR-tiden fikk den regionale klasseinndelingen

visse særtr ekk, med en forste rkning først og fremst av Berlin som funks jonær

standens hovedtilholds sted. Skillet mellom bøndenes nord og arbeidernes sør

har i stor grad blitt opprettholdt.

Slike skillelinje r er vesentlige for å forstå forskjeller me llom de tre

ungdomsgruppene jeg har studer t. Som bakgrunn for fort olkning i senere

kapitler, skal jeg nå presentere de tre byene hvor ungdommene kom fra. Først

blir det en presen tasjon av "den røde by Berlin" , den statslo jale funksjonærstand

og nomenklaturet, som bakgrunn for presentasjonen av sosialistgruppen. Så

kommer en presentasjon av "heltebyen Leipzig" t akademikerstanden og

anarkistgruppen. TIl slutt kommer en presentasjon av Weimar, byen med

langvarige kult urelle så vel som fremmedfiendtlige tradisjoner, som bakgrunn

for forståelsen av nasjonalistgruppen.
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6.1 "Den røde by Berlin", statsapparatets hovedkvarter
Berlin har, i likhe t med Wien, hatt stempelet som "den røde by" . Dette har ulike

dimensjoner. Trad isjonelt var Berlin hovedstaden i de t prøyssiske keiserdømme.

Byen var en imperialistisk hovedstad av gigantformat, med storhetssymboler

som Sanssouci-slottet i Potsdam og byporten Brandenburger Tor i overgangen

mellom Øs t- og Vest-Berlin. Berlin har gjennom Tysklands historie, fra

samlingen under Bismarck i 1871, vært hovedkvarter for re gjering og andre

maktsentra.

På den ene side har altså Berlin ha tt status som en imperialis tisk

stormaktsby. På den annen side har Berlin gitt grobunn for progressive og

avantgardistiske tank estrømrner, Mange av arbeiderbevegelsens store fedr e

stud erte eller underviste ved Humboldt-univesitetet i den østlige del av bye n,

deriblant Hege!, Kar l Marx, Friedr ich Engels, Karl Liebknech t og lll ich Lenin.

Hum boldt var DDRs nest størs te universitet, det største var i Leipzig.

Komm unismen har til ulike tider hatt stor oppslutning i Berlin. I 1929

utpekte Berlin seg som den rødeste byen ved Land tags-valge t. Kommunistpartiet

fikk 24,6% av stemm ene i Berlin, mens de t i Sachsen fikk 13,8% og i Thiiringen

fikk det 10,4%. Størs t oppslutning i alle tre Lander hadde likev el SPD (sosial

demokratene). Nazistene (NSDAP) hadde sterkere tilslutning i både Sachsen

(14,4% ) og Thuringen 01 ,3%) enn de hadde i Berlin (5,8%), (Spiegei Spezial ,

1991).

Et ter Tysklands deling ble Vest-Berlin en sme ltedigel for inte llektuelle og

kunstnere. Ungdom trengte ikke avt jene verneplikt hvis de var bosatt i Vest

Berlin. Kontrasten mellom øst og vest gjorde forsterket følelsen av å være i en

spesiell by. Vestberlinerne var innesp erret med mur ru nd t hele byen, som en øy i

et østtysk landskap.

Også i Øst-Berlin var det grobunn for progressive tankestrørnmer og

undergrunnskunst, Bertholt Brecht har preget byens tea terhistorie både før og

etter annen verdenskrig med sin episke og samfunnskritiske stil. Selv om han

var troende kom munist, fikk han problemer i løpet av DDR-tiden, fordi han var

for direkte i sine beskrivelser. I dagboken sin skrev han: "Es ist eine tolle Stadt,

eine graue Stadt, ich trolle mich so durch, esse Bratwurst, bin allein", (gjen gitt i et

teaterprogram for Tolvskillingso peraen ved Theater de s Westens , mai 1990). Den

ensommes by, den gråe by. Her kan man være en av mengden, gjemme seg bort.

Det "røde" i Øst-Berlin var i DDR-tiden også knyttet til samlingen av alle
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parti- og maktapparater i Berlin, deriblant det enorme hovedkvarteret for stats-

sikkerhetstjenesten. Berlin var med andre ord de ledend e funksjonærers by.

Problematiske politikere ble fort1yttet til andre byer' .

Det var derfor svært naturlig å studere ungdommer med fortsatt sterk

tilknytning til ungdomsbevegelsen i Berlin . Disse ungdommene viste en

utprege t uvilje mot å utforske Vest-Berlin etter murens fall. Det samme gjaldt

ungdom fra andre typer miljøer som jeg snakket med i Berlin. Avgrensningen

mot den konsumorienterte liv i Vest-Berlin kan leses som en slik rød

orientering. Ved det første frie valget i mars 1990 fikk det nye kommunistpartiet

PDS 23,6% av stemmene i Øst-Berlin, mens tilsvarende oppslutning i Sachsen

(Leipzig) og Thiiringen (Weimar) var 9,0% og 8,3%. Kun 6,4% stemte på CDU i

Berlin, mot 49,5% i Sachsen og 45,2% i Thuringen.

Det er i denne sammenheng også verd å merke seg at det var i Leipzig at

demonstrasjonene startet i utgangspunktet, og det var her oppslutningnen om

reformene var sterkest. Borgerbevegelsen Bundnis 90 fikk 5,9% av stemmene i

Sachsen, mens de i Berlin kun fikk 3,3% (Spiegel Spezial nr. 1 1991) . I Berlin var

opposisjonen mer sekterisk knyttet til de forskjelligartede grupperingene med

tilholdssted j Zionskirken og Gets emanekirken.

Prenzlauer Berg er et gammelt arbeiderkvarter i Øst-Berlin. I de

falleferdige husene, de små kafeene og handelsgatene Prenzlauer og Schonhauser

Allee, vanker husokkupanter, kunstnere og arbeidere. En parallell til hjemlige

trakter kan være Torshovrniljøet i Oslo, med blanding av tradisjonell arbeider

kultur og unge akademikere med sans for lokalmiljøets vennskapelige åpenhet. I

Prenzlauer Berg lå bygningen til kretslede.lsen for ungdomsorga nisas jonen FDJ.

Det er i denne bygningen sosialistungdommene holder til. De er barn av tid ligere

funksjonærer innenfor hæren og partiet. De er bærere aven tradi jon som er rød ,

men som på sam me tid er maktelitens tradisjoner. En av de fascistiske

ungdommene jeg intervjuet sa dette om berlinerne: "1 det hele tatt prøysserne, de

tror jo at de er storguder, akkurat som berlinerne i dag" .

De østlige Berlinere i 1990 følte seg i likhet med andre x-DOR-borgere som

annenrangs vettyskere. Likefull t har de en standhaftighet som er berlinsk

stormaktsaktig i deres manglende vilje i å utforske den for dem fremmede delen

av byen. Denne mentaliteten var utpreget hos sosialistungdommene som jeg

intervjuet.

, En av dem var Hans Modro w (president en kort tid i DDR etter Vendepunktet) som i
utgangspunktet satt i politibyrået, men ble oppfattet som for kritisk og ble derfor overflyttet til
Dresden hvor han ble borgermester.
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6.2 Heltenes by Leipzig' - revolusjonens hovedstad
Leipzig har få tt kjælenavnet "der Heldenstad t" på grunn av alle de store

kunstnere som har søkt tilholdssted der gjennom tidene. Bach var dornkantor i

Markuskir ken , Richard Wagner, Wilhelm Leibniz og Fried rich Nietsche ble født i

byen, grunnleggeren av eksper.imentalpsykologien, Wilhelm Wundt, hadde si tt

laboratorium i Leipzig, for bare å nevne noen av Leipzigs store aner.

Leipzig ligger i området Sachsen. Byen var opprinnelig omkranse t aven

bymur, og begrenset seg til det som i dag kalles "Innenstadt" . Utenfor lå en rekke

små land sbyer i en ring om by kjernen. Sachsen besto før Tysklands samling i 1871

aven rekke mindre fyrstedøm mer, hvorav Leipzig var et av dem.

Sachsen var preget av handel, g det er en tradisj n som har blit t

opprettho ldt også i nyere tid . I DDR-tiden var Leipzig Øs t-Europas største messe

by. Dette var en av flere stoltheter for DDR-identiteten. Leipzig ble således smelt e

digelen for sambandet mellom øst og vest, for her kom vesttyske handelsfolk, for

å se på østli ge produkter og selge egne varer.

Befolkningen i Leipzig ble på den måten stadig konfrontert med rike

vesttyskere. De ungd omm ene jeg ble kjen t med uttrykte forakt for disse vestlige

"rik ingene" som pleide å komme med hard mynt, Mercedes og brau tende være

måte . Leipzigs gigantiske togstasjon var også med på å gi byen status som knute

punkt for ferdsel og samband.

Leipzig hadde hele tiden en provinsstatus i forhold til Berlin , på tross av

de store messene som ble avholdt der. Det var imidlertid i Leipzig at de første

ma ssedemonstrasjonene startet, med 9. ok tober som en åpningsdato (med 60

70.000 demonstranter). Denne dagen sto det panserbiler rundt omkring i alle

parkene og langs hovedveiene. Stemni ngen var til de grader sp ent, og lettelsen

stor da alt fikk gå uforstyrret. Gleden band t folk sammen. Dette var de engstelige,

ubevæpende, men disiplinerte folkenes seier over maktapparatet. Den suksess

fulle åpningen førte til stor oppslutning om de kommende demonstrasjonene,

som raskt fikk en insti tusjonalisert form og ble til "mandagsde rnoene" . Leipzigs

status økte raskt fra provinshoved tad til revo lusjonens hovedstad. Dette at

leipzigern e var mer revolusjonære enn Berlinerne lindret den sterk e provins

følelsen som har preget inn byggerne i hele DDR-tiden.

I de første frie valgene viste befolkningen i Leipzig seg å være de sterkeste

CDU-velgerne i Øs t-Tyskland overhodet. Resulta te t vi er at opprørsånden hos

1 Kilder til beskri velse av Leipzig er foruten egne observasjoner ogsamtaler med menigmenn også
Wielepp. C. (1990).
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den jevne man n og kvinne var nært knytte t til behovet for en snarlig forbed ring

i materiell standard. Det var bundeskansler Helmut Kohl som ga de mest

oppløftende løfter om snarlig bedring da han sa "det vil ikke gå noen verre enn

før, tvert i mot". Mandagsdemonstrasjonene ble allerede fra desember 1989

dominert av krav om "O-Mark", "gjenforening" og "Tyskland" .

En viktig årsak til det store protestpotensialet i Leipzig, var den sterke

forurensingen. Leipzig var DDRs viktigste industriby og hovedutvinnings

området for brunkull lå like uten for byen . Luften var derfor til de grader

forurenset, samtidig var boforhold og levekår generelt lang t under standarden i

Berlin. Dette gjorde at stemningen i Leipzig overfor den sentralistiske styringen i

Berlin var svært tilspisset. Leipzig var den nest største byen i DDR med sine

700.000 innbyggere.

Den utilfredsstillende livssituasjonen ble heller ikke bedret ved messene

to ganger i året da innbyggerne ble konfrontert med bedrete tilbud i butikkene og

et stort oppbud av vestlige journalister som for enkelte ble en viktig utvidelse av

egen kunnskap om konsum og informasjon generelt. l tillegg kunne det virke

provoserende å se den store velstanden som oste av de vestl ige besøkende.

Ungdommene jeg intervjuet hadde en egen identitet knyttet til det skitne og

forsøplede Leipzig, og hadde ikke mye tilovers for det glitrende overflatepreget

de så ved sine første besøk i vesttyske byer.

En omfattende spørreundersøkelse fra 1991 viser at kun 5% av s tudentene

følte seg fullkoment vel i Leipzig mot 11 % av alle de spurte ungdommene

(Jugelld in Leipzig, 1991). Det er også viktig å merke seg at blant de innbyggerne

som i løpet av de siste årene forlot Leipzig var hele 80% under 40 år og 16% var i

alderen 18-25 år. Tradisjonelt har sachserne blitt ansett som et reisende folkeferd.

Dette fortolkes gjerne ut fra konsentrasjonen av tung ind ustri i dette området.

Når det gjelder ulike kriterier å bedømme Leipzig ut i fra er det for studen tene i

undersøkelsen viktigst at Leipzig er en by for kultur og kunst og en betydelig

universitetsby. LikefulIt angir over halvparten av studentene at de ikke ønsker å

forbli i Leipzig. Den viktigste grunnen blant studenter til å forlate Leipzig er for

flertallet (67%) skitten luft, mens for 41% er det manglende arbeidsmuligheter.

Det å ha et interessant arbeid er det viktigste livsmålet for 80% av

studentene, mens det å tjene mye penger kun er viktig for 11 %. Kun B% anser det

som viktig å være politisk engasjert. 45% av studentene angir at de er villige til å

søke arbeid i Vest-Tyskland dersom mulighetene i Leipzig blir for dårlige (65%

tilsammen i kategoriene "helt enig" og "litt enig"). Studentenes viktigste ønsker
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for endrede betingelser er knyttet til konkrete betingelser for en selv som

sunnhet, ar beid , gode venner mer enn ideelle må l som et demokratisk samfunn

(på siste plass av 30 ønsker) og andre poli tiske målsettinger.

Et klart flertall av de spurte studentene angav at de hadde mest sympati for

de grønne og alternative politiske retninger, også dette i tråd med de anarkistiske

ungdommene jeg har studert. Her er det imidlertid også klare generasjons

forskjeller. Blan t ungdom totalt som ble intervjuet var de t enten de grønne /

alternative, de sosialdemokratiske eller andre ret ninger som fikk sympati, me ns

det partiet som fikk det overveldende flertall av stemmene ved valget i 1990 var

det kristelig-demokratiske parti. Sachsen var det områd et hvor oppslutningen

om CDU var sterkest blant alle de fem nye Bundeslånder, Kun svært få

ungdomm er hadde sympati for dette partiet.

6.2 "Goethe og Schillers Weimar", provinsby med konsentrasjonsleir
Befolkningen i Weimar sliter i enda større grad enn leipzigerne med sin provins

status. Likefullt er Weimar Goethes og Schillers by. Hertugen i Weimar ønsket å

gjøre byen til en av Eu ropas viktigste kulturbyer og sendte bud på Goethe,

Schiller og Liszt, Denne fortide n preger byen ennå.

Den indre del av byen er pen og velholdt, til ære for stadig nye strømmer

av turister og kongressdeltagere. Weimar har et rikt finkulturtilbud med sitt

nas jonalteater, Goethe-bibliotek, musikkhøyskole, slott. engelsk park, konserter,

uts tillinger og diverse Goethe- og Schiller-museer. For in tellektuelle har byen

mange muligheter.

Weimar er en av de byer i det tidligere DDR hvor bygninger og minnes

merker er best bevart. Sentrum av byen består av koselige ga ter og sm ug med

fargerike, lave bygnin ger. En rekke parker omkranser sen trum . Litt utenfor

bykjernen er inntrykket straks litt mer grå tt. Bygårdene er falleferd ige og gamle.

Man lurer på hva SQm skjer på inns iden av veggene.

Utenfor byen ligger Schondorf drabantby. Her bor de fle te arbeider

familiene. En tid var det et privilegium å få flytte inn i såkalte "Neubaugebiete"

(nybyggerstrøk), Men drabantbyene i DDR har skapt mange av de samme

problemene som drabantbyer i Norge; de fostrer sosialklientell.

Weimar er altså en by med et vakkert og velholdt sentrum, mer forfalne

bygårder straks utenfor sentru m og en drabantby et godt stykke utenfor by

kjernen. I tillegg finnes flere ærverdige treetasjes gårder på den vestlige siden av
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sentrum, her var flere av husene i privat eie også under DDR-regimet. Etter hva

jeg har hørt, er det for det meste arbeiderfamilier i drabantbyen, mens

akademikere, kunstnere og andre bor i de gamle, ærverdige bygårdene.

For ungdom som ikke oppdras til kunstneriske eller in tellek tuelle

in teresser, er Weimar en by med svært begrensede utviklingsmuligheter. En lokal

kino med dårlig utvalg, noen få kafeer hvorav de i sentrum er mer beregnet på

voksne og turister enn ungdommer, 5-6 ungdomsklubber, og det er alt . Antall

ungdomsklubber er forsåvidt imponerende for en så liten by, men tilbud et i

klubbene er begrenset til bar med alkohol og mineralvann, d iscotek av dårlig

kvalitet to gan ger i uka og enkelte spill som flipper og biljard . Hva vi i Norge

ville regne som oppbyggelige aktiviteter er totalt fraværende. De ungdommene

jeg har observert i den største klubben bruker tiden på å prate, spille på spille

automatene og drikke. For mer intellektuelt or ientert ungdom, derimot, finnes

flere vekstmuligheter i Weimar, og dette avspeiles tydelig i en undergrunns

kultur med flerfoldige gallerier skapt for og av un gdom.

I Weimar er de t altså et klassedelt ungdomsliv med en proletær kultur for

arbeiderungdom og en intellektuell kultur for middelklasseungdom. Dette

tydelig observerbare skillet er tilsvarende for de voksne. På julemarked et i

desember 1990 var det for det meste "den jevne mann og kvinne" som vandret

rundt. Mennene hadde gjerne stor mage, bart og myndig væremåte , mens

kvinnene ofte hadde permanent, trinne kropper og forkleakuge klær. Mit t

inntrykk var at de utstrålte styrke, s trenghet og jordn ærhet.

Hvis man begir seg inn i miljøet rundt nas] na lteatere t i Weimar, et miljø

som hovedsakelig er knyttet til to kafeer like ved teateret, finner man en he lt

annen væremåte, en helt annen kultur. Her møtes de intellekt uelle og bohemske

akademikere og kunstnere.

Dette ski llet gjenspeil er tradisjone lle distinksjoner mellom akademiker

kultur og arbeiderkul tur, men Weimar er en by hvor dette skillet blir påfa llende.

Dette er forståelig ut fra Weimars sterke kul turtradisjoner på den ene siden og

triste tilbud for øvrig på den andre siden .

Et annet viktig asp ekt ved Weimar er lang høyreekstremistisk or ientering i

befolkningen. Her har jeg ingen tall som kan bekrefte tendensen, bare allmennt

kjente observasjoner blant folk at Weimar utpeker seg i så henseende. Dette er

også spesielt ut fra at Buchenwald konsentrasjonsleir ble plassert like utenfor

Weimar. Her ble det største antallet Jøder myrdet under krigen. En mm som i dag

vises ved omvisning i Buchenw ald , avdekker befolkningens reaksjoner da de ble
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tvunget til å gjennom se konsetrasjonsleiren etter krigens slu tt. Det er to

reaksjoner som er s lående. For de t første var den jevne reak sjon at "dette viss te

vi ingenting om" . Dette er et betenkelig utsagn i og med at innbyggerne i Weima r

m åtte ha visst . Ikke mi nst for di jern banestasjonen ligger åpenlyst til i utkanten

av sentrum, og hit ble tusenvis av jøder deportert. Stadig nye depor tasjoner av

utarmede jød er til W eimar og aldri noen fra, burde i seg selv få folk til å skjønne

en del av hva som foregikk.

For det andre er det slående i hvor liten grad folk virket rystet over det

som ha dde fore gå tt i Buchenwald. Istedenfor avsky eller skam, som kanskje ville

vær t na turlige eller forven tede reaksjoner, var det svært mange som var

likegyldige, og endo g mange som samlet seg benrester og hodeskaller som

su venirer. Det er klart at krigen virket svært destruktivt på synet på enkelt

menneskers skjebne overhodet, men en så utbredt likegyldi ghe t ov erfor en

masseutrydde lse av individer kan være vanskelig å fatte. Uan sett er denne

avs tumpede holdningen overfor "utlendingers" menneskeverd vik tig å merke

seg, for det er ingen grun n til å tro at den plutselig forsvan t m ed oppbygn ingen

aven kommunis tisk stat med vekt på folkesolidaritet.

Etter DDRs tilblivelse er Buchenwald-om rådet blitt brukt til å henrette

"statsfiender" . Også en god del krigsforbrytere ble henrettet der. Dette er et faktum

som først etter Murens fall har blitt offentlig kjent, og folk i Weimar bruker det

som en anke mot komm unistene: "De myrdet også i freds tid" . Noen fascistiske

ungd ommer har opprettet et minnesmerke for "kommunismens ofre" , tyske

menn myrdet omkring 1950.

I neste kapittel skai jeg presentere de tre ungdomsk ulturene som utgjør

avhandlingens em piri.
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7. UNGDOMSK.ULTUR I DDR: TRE GRUPPER

7.1 Sosialistene

Bygg opp, bygg opp, Frie Tyske Ungdommer bygg opp,

for en bedre frem tid retter vi uårt hjem/and opp.

Strofen over er hentet fra en av ungdomsorganisasjonen FJDs vanligste sanger.

For sosialistungdommen var dette en viktig sang, med et innhold de gav sin

fulle oppslutning til. Sosialistene er en gruppe ungdommer i Berlin, som

tidligere hadde ledende posisjoner i ungdomsorganisasjonen FD], og som i

januar 1990 stiftet Sosialistisk Ungdomsforbund (SUF). I løpet av høsten 1989

søkte sosialistene samm en i lokale ne til FOJs kretsledelse i Berlin, der flere av

dem hadde verv. Her fortolket de i fellesskap det som skjedde.

Det gamle FOJ-huset ble etter SUFs stiftelse ominnredet. TIdligere var det

et offentlig hus med kontorer, resepsjon og kantine. De fleste av sosialist

ungdommene var innom mer eller mindre regelmessig. l desember ryddet de ut

gamle papirer og annet innventar, og omgjorde den byråkratisk pregede

bygningen til en kontaktkafe, et kontor og et diskusjonsrom. Lokalet er nå

spartansk innredet med respatex-bord, enkle stoler og hvite vegger med politis ke

plakater.

Kafeen skulle være et sted hvor sosialistisk ungdom kunne treffes . Onsdag

var møtedag. I løpet av 1990 dreide diskusjonene seg mye om SUFs fremtid og

avhengigheten til FD, og i oktober 1990 gikk flertallet av medlemmene inn for å

trekke seg ut av samarbeidet med FOJ. Dette resulterte i at 2-3 av med lemmene

ble arbeidsløse, og forbundet måtte klare seg uten økonomisk støtte . Forut for

utmeldelsen var det sterke spenninger mellom dem som ønske t en fortsatt

tilknytning til FO] og dem som ikke ønsket det.

Initiativtagerne til SUF møter opp på alle onsdagsmøtene og er drivkrefter

bak alle arrangementene i SUFs regi. Hver fredag er kafeen åpen, og da kommer

mange yngre medlemmer. De ble kjent på et FDJ-pinsetreff våren 1989, hvo r flere

av SUF-initiativtagerne var leirledere. Til vanlig er det ingen andre enn led erne

som deltar i miljøet.

Den politiske klubben fungerer som et politisk hjem, et bindeledd til

fortiden . Georg (20):

F0T ville man kalt denne gruppen en fonn for politisk h;em, hvor man følte seg trygg og hvor
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ma n traff folk som tenkte likt som en selv. Det samme kunne jegkanskje si i dag også , dette er

mitt politiske hj rn, Her har jeg mine venner, og vi kan gjøre noe sammen, og så er det av og bl

en forans ta ltning, og så har vi forsamlinger hvor vi diskuterer; og sånn kommer man videre på

et vis. Og så hender det at vi !Ørpå kinosammen. Den faste kjernen som er her leve r i

prinsippet sammen , vi er her nesten hver dag, og il slutte ei være her kunne jeg ikke lenge r. Da

ville jeg ikke vite h va jeg skulle gjøre, jeg har jo andre venner, men det blir ikke det samm e

som her.

S Frepresenterer en slags fortsettelse av de t l ivet ungdommene var vant til i

FOJ. Forskjellen fra tidligere er at Sosia listisk Ungdomsforbund er en

organisasjon som de styrer selv, og som er i opposisjon til den rådende

samfunnspoli tikk . De helt over rdnede fra huset tidligere var i alderen 25-3 5 ar,

og mange av dem er ennå å finne blant pampene i FOJ. De ungdommene som

var med å bygge opp SUF etter Vendepunktet er i alderen 17-23 år. l motsetning

til FOJ er altså SUF et ungdomsforbund dreve t av og for ungdommer.

Sosialis tene har foreldre som i overveiende grad var funksjonærer med

ledende posisjoner i statsapparatet i DDR, eller som hadde andre yrke r hvor høy

sta tslojalitet va r påkrevet (for eksempel selgere i utlandet, som Stefans foreldre

var).

Ved lokalvalget i 1992, fikk det reformerte kommunisp artiet PDS, en

tredjedel av stemmene i Øst-Berlin. Sosialistungdommene er således ikke

utypiske for den politiske orien teringen i Øst-Berlin, men mer utypiske for de n

østtyske befolkningen i sin helhe t.

7.2 ANARKISTENE
Die Freid eutsche Jugend will aus eigener Besrirnmung, vor eigener

Veran twortu ng, mit innerer Wahrhaf tigkeit ihr Leben gestalten . Fur diese innere

Freiheit tritt sie unter alten Umstånden gescn lossen ein . 1

Denne eden har blitt stående som et symbol for ungdomsbevegelsens frig jørende

kra ft, opprør mot autoriteter og lengsel mo t fellesskap og na tur. Anarkist

ungdommene har ma ng e av de samme idealene.

Foreldrene til anarkistene er akademikere, de fles te med tilknytning til

universitetet. En del av ungdommene ble kjent med hverand re på feri eleire for

universitetsansattes barn. De gikk også på samme gymnas. Det var et spesial

gymnas med språklin je. Anarkistung dommene var enten ikke ak tive i FDJ, eller

, Fra Gustav Wynekens tale ved MeiBnerhøyden 1913: "Fri Tysk Ungdom har på eget ini tia tiv,
under eget ansvar og med d yp oppriktighet , bes luttet å uavhengig fonne sin egne liv. For denne indre
frihets sak. er de til enhver tid innsti lt på li delta i forenet handling" .
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de deltok som ledere i kulturgruppen. De kritiserte deler av den offentlige

politikk, og det førte til at enkelte av dem ble truet med utkastelse, hvis de ikke

ba offentlig om unnskyldning. Etter det trakk anarkistene seg mer tilbake til sitt

"underjordiske" privatmiljø. Etter skoletid møttes de i byens konditori, og for

øvrig vanket de i ulike kafe- og gallerimiljøer i Leipzig .

Høsten 1989 va r guttene i militæret. Ifølge reglene i DDR hadde de må ttet

avtjene 3 års tjeneste for å kunne studere ved universitete t. Da endrings

prosessene kom i gang, utviklet militærvesenet seg ganske raskt til det rene kaos ,

og fra januar 1990 fikk guHene gå over i siviltjeneste. En av dem avtjente sin

~eneste som gallerist i eget galleri. De andre fungerte blant annet som badevakt,

pleiemedhjelper og hjemmeværende hos syk far.

Anarkistungdommene okkuperte i januar 1990 et hus i en falleferdig byd er

i Leipzig. Huset ser gudsforlatt ut fra utsiden, de grå murveggene ser ut til å

kunne falle sammen hvert øyeblikk. I bakgården er det en diger søppelfylling og

flere gamle bilvrak. Ved siden av søppelhaugen står et skjelett av et hus, hvor

vinduer, vegger og gu lv ikke lenger fins, bare omrisset står igjen. På dette gamle

monsteret henger noen fargerike selvlagede stoffplakater. Inni det okkuperte

huset har ungdommene innredet sine leiligheter med gamle møbler, egen

produserte plakater, musikkanlegg, hengekøyer og malerier på veggene. I

kjelleretasjen, har de åpnet et galleri hvor amatørkunstnere stiller u t gratis.

Før hver utstillingsåpning arrangerer anarkistungdommene selvlagede

forestillinger, som de kaller perjorman ce. Da opptrer de med musikk, dikt

opplesning og multi-mediashow. Ofte lager de også deler av utstillingen selv.

Gallerik veld ene har blitt godt kjent i Leipzig, og mange av byens alternative og

intellektuelle møter opp. Anarkistungdommen har også fått innpass i kre tsene

til de voksne kunstnerne, og inviteres sammen med dem til utstillingsåpninger

ved mer etablerte gallerier.

Fra høsten 1990 begynte de sine s tud ier. To av dem studer te medisin, tre

studerte arabistikk' , en jente studerte sosiologi og en annen studerte kultur

vitenskap. En var utdannet bokbinder, jobbet midlertidig som pleiemedhjelper i

et aldershjem og hadde som mål å bli skuespiller på heltid.

Alle anarkis tungdommene bedriver kulturelle aktiviteter. Micha og Kaj er

gallerister og fotografer, Alex skriver avisartikler, alle har spilt eller spiller fortsatt

kammerorkester, symfoniorkester eller synger i kor. Hannes og Maria bruker

• Ararbistikk; en studieretning som ble tilbudt fra DDR-tiden. Faget inneholder både
språkundervisning (først og fremst i arabisk) og kulturundervisning om de arabiske stater.
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det meste av sin fritid som amatørskuespillere. Fritiden deres er for øvrig ikke så

forandret etter murens fall. De møtes ofte i byens kon ditori etter end t skole- eller

studie-dag, lager middag sammen og om kvelden jobber de enten med sitt galler i

eller besøkte en av sine tre faste stamkafeen

I klesstil ligner de på "alternative" I venstreorientert e, in tellektuelle

un gdom i Norge. De har skapt en egen stil ut gamle av lag te klær, i bu tikk ene i

DDR fantes det lite å velge blan t. Gruppen består av mange individualister, som

gjør hva de selv vil. Derfor er det først og frems t i helgene og på kvelden at

vennekretsen er samlet. Da dra r de gjerne ut på kafe eller kino.

Politisk defi nerer de seg som venstreorienterte. Ved valgene i 1990 stemte

de på ulike venstreorien terte partier, alt fra det nye kommunistpartiet til

borgerbev egelsen, kvinnelisten, det sosialdemokratiske partiet, de Grønne eller

Nyt t Forum / venstrelisten. I teorien står de for ulike partier, men i praksis er de

temmelig enige. De var aktiv t kritiske til DDR tidligere og er akti vt kritiske til de t

nye kapitalistiske samfunnet som vokser fram. De deltok i mandags

demonstrasjonene frem til desember 1989. Da disse ble mer preget av aggressiv

nasjonalistisrne, laget anarkistene et par motdemonstrasjoner.

7.3 NASJONAU STENE
Eine herrisc he, grausame, ge waltlåtige Jugend wiU ich,

I DDR var det siden begynnelsen av BO-tallet hyppige aksjoner av høyreekstrem

ungdom. Når ungdom tegne t hakekors på vegger eller skrek fascistiske slagord i

forbindelse med fotballkamper, var politi og Stasiinfo rmanter straks på pletten og

slo ned opptøyene, dekket over skjendselssymbolene og fengslet un gdommene.

Nettopp Hitlers utsagn (sitert over), viser til hvordan en tyrannisk,

grusom og voldelig innstilling kan virke. kraftfullt og innbydende på individer

som forøvrig ville føl t seg underlegne. Følelsen av å komme til kort i samfunnet

kompenseres ved å hevne seg på individer som er svakere enn en selv.

De un gdommene jeg studerte i Weimar, kom inn i et høyreekstremistisk

miljø allerede i 10-12 års alderen. Felles for dem var at de hadde problemer på

skolen. De kommer fra tradisjonelle arbeiderfamilier, men op plevde ikke å være

priviligert. Det ser ikke ut til at deres foreldre har hatt noe i mot deres fascistiske

orientering'. De vokste opp i Weimars drabantby, et område som hat vært

, Selv om jeg ikke med dette vi l si at en slik orientering er typisk for arbeiderklassen i sin
helhet. Kommer tilbake til dette i av slutningen.
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belas tet med mye sosiale problemer. Alle jeg intervjuet hadde bli tt plassert på

ungdomshjem eller i fengsel over kortere og lengre tidsrom. De føler at de har

mye å hevne seg på. Arbeiderklassen som priviligert, DDR-borgere i solidaritet

med folk fra andre kommunistiske land og DDR som et fedreland var offisielle

idealer, men nasjonalistungdommene oppfattet dem som løgner. Deres

fascistiske or ientering var en måte å angripe staten på det mest ømfintlige p un k t,

og for dette fikk de sin straff.

Etter Vendepunktet får de rope sine fascistiske slagord uten å bli mø tt med

sanksjoner. De slutte t opp om massedemonstrasjonene med hovedparolene "ut

med utlendinger' og "de røde bort fra makta" . Et t år senere opplever de arbeids

løsheten som en overhengende trussel, som de ikke kan verge seg mot.

Disse ungdommene tre ffes i den største ungdomsklubben i Weimar. Jeg

kaller denne gruppen for nasjonalistungdommene fordi de bruker

nasjonalistiske symboler. Siden de har Hitler som ideal, kunne jeg også ha kalt

dem for fascistungdom eller nynazister, men i og med at de fleste ungdommene i

klubben ikke virket spesielt aggressive, valgte jeg en mindre ekstrem betegne lse .

Den nasjonalistiske orienteringen var i en viss forstand en motesak i Weimar på

denne tiden (desember 1990), men samtidig er den for enkelte av ungdommene

også blodig alvor. Det virket ikke som om de t var noe n stor uenighet mellom

foreldrene og deres barn i holdninger overfor innvandrere. Også lederen for

ungdomsklubben støttet den samme instillingen. Han hadde vær t FDJ-Ieder,

men dette innebar likevel ikke at han hadde noe til ove rs for DDR-staten.

De 4-5 andre ungdomsklubbe.r i Weimar er også dominert av høyre

ekstremistister. I enkelte klubber har det vært mye slåssing, men det har roet seg

ned, for de som lager bråk får ikke komme igjen . Venstreorienterte tør likevel

ikke treffes i klubbene. Ungdommer som ut fra si tt utseende oppfattes som

"alternative", har opplevd å bli brutalt slått ned på gaten av gjenger med

høyreekstrem ungdom' .

Når ungdommene møtes sier de "Sieg Heil" og strekker armen oppover og

forover. Hi tler er det symbolske idealet for disse ungdommene. Ungdommene

definerer seg alle som høyreradikale' . Forøvrig varierer det om e kaller seg

nynazister; NPD'-sympatisan ter eller skinheads.

I kaplttel lu trekker Jeg opp et skille mellom de harde og de mindre harde

.se anarkisrungdommenes beskrivelse av skinheadoverfalte t på huset deres i kapittel 8.2.
'Enten Rechten eller Rech tsradikalen .

•NPD; Nanonaldemokratische Partei Deutschlands
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innen dette mil jøet. De gu ttene som er uttalt fascister, kler seg i jeans eller

militærbukser, militærgrønn bomberjakke med "Tyskland mi tt fedreland" på

jakkeermet, collegegenser med hette og snørestøvler. De er in tenst alvorlig e og

prater med lav stemme. De mindre harde ha r jeans, joggesko, kort hår og

collegegenser med hette. De fleste av dem er spinkle og slett ikke spesielt

maskuline, men klesstilen kompenserer dette noe. Jentenes stil er feminin.

Klærne deres har glinsende stoff eWesperjakker), som er sorte istedenfor

militærgrønne. Noen ganske få kler seg akkurat som guttene, enkelte barberer

også av seg håret. Jentene er hva vi gjerne kaller "ryper", de er yngre enn gu ttene

og lar seg dominere av dem. Det er guttene som i hovedsak står for det opprørske

i denne kulturen.

7.4 Gangen videre
I avhandlingens første del har jeg beskrevet den nye generasjonens felles

bakgr unn . I den andre delen ska l jeg analysere orienteringer og fortolkninger hos

ungdom i de tre gruppene som ble presentert i forrige kapittel. Jeg har ordnet

intervju tekstene i tre kapitler. Det første kapitlet tar for seg ungdommenes

fortolkninger av sin samfunnsmessige fortid og utviklingen fra 1989-1990. Det

neste kapitlet handler om ungdommens opplevelse av det å være tysk,

forskjellen mellom DDR-borgere og BRD-borgere, forho ldet til tysk historie

generelt og fascismen spesielt. I det siste analysekapitlet beskriver jeg den

ungdoms kulturelle profil i de tre gruppene.
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8. FRA SOSIAL SIKKERHET TIL EGENANSVAR

Våre daglige rutiner og vå r trygghetsfølelse opprettholdes ved at begivenheter

stadig gjentar seg, og på den måten viser at verden er stabil og trygg. Et uventet

brudd på hverdagens rutiner kan få dramatiske konsekvenser. Kurt Lewin har

beskrevet ulike tilfeller hvor et bams sosiale verden bryter sammen (K. Lewin.

1940), og hvordan barnet da mis ter troen på omverdenens stabilitet. Barnet ser en

verden som har vært stabil hele dets oppvekst, bli brutt opp i løpet av kort tid . En

vanlig reaksjon er at viljen til å lage planer for fremtiden forsvinner. En annen

viktig følge er at individet lærer mer om seg selv og sine reaksjoner. Individets

medmennesker endrer seg også. Variasjoner i holdninger og Livsstil blir synl ige .

Den enkelte får dermed flere muligheter til å finne ut "hva som ikke er meg", de t

vesentlige spørsmål for defininering av egen identitet A. Giddens, 1991).

En person med en relativ t stabil identitet har en følelse av biografisk

kontinuitet som hun kan gripe refleksivt og, i større eller mindre grad,

kommunisere til andre mennesker. Personen må kontinuerlig integrere

hendelser som forekommer i den ytre verden og sortere dem inn i en p ågåen de

"historie" om seg selv. For å skjønne hvem vi er, må vi ha et begrep om hvordan

vi har blitt til den vi er og hvor vi skal gå videre (ibid. s. 54). Iden titetsfølelser er

båd e robuste og skjøre på samm e tid . De er skjøre fordi den biografien som

indi videt refle ksivt har i bevisstheten, kun er en "historie" blant man ge andre

mulige historier, som kunne ha blitt fortalt om dets selvutvikling.

Identi tetsfølelser er ro buste fordi de oftest er stabile nok til å tåle spenninger eller

overganger i de sosia le omgivelsene som personen beveger seg innenfor (ibid. s.

55).

Dette er et fruktbart perspektiv å se de kommende autobiografiske

fortellingene innenfor. Vi skal se hvordan ungdommer i de tre gruppene

beskriver fortiden, samfunnsomveltninge.ne 1989-1990 og hvordan de ser veien

videre. Beretningene viser hvordan ungdom med ulik bakgrunn reag erer på et

samfunnsmessig brudd, avhengig av hvilken samfunnsmessig identite t de

hadde tidligere . Ungdommenes beretninger gjør det tydelig hvordan de søker å

bevare en kontinuitet i forhold til sin tidligere identitetsfølelse, og hvordan de

tilstreber konsonans mellom sin opplevelse av omverdenen og sin selvidentitet,

Leon Festinger har utvikle t en teori som går ut på at mennesker alltid tilstreber

konsonans mellom atferd og holdninger (kognisjoner). Det er imidlertid ikke
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sikkert at alle har like stort behov for en slik spenningsfri tilstand, som Festinger

vil ha de t ti l. Likeful1 t er det klar t at der hvor omverdenen plutselig ikke

tilsvarer et individs van te forestillin ger, vil individet måtte refor mulere sin

oppfa tning av seg selv og omgivelsene . Det er spesielt den første ungdoms

gruppen som jeg ska l beskrive her, som får store identitetsproblemer som følge

av brudd et. Sosialistene utgjør den av de tre grup pene jeg har studert, som mins t

av alle hadde forventet og ønsket et brudd.

Tanken bak kapitlet er altså at DDR-ungdommen i 1989 opplevde et brudd

på en strukturert tilværelse, og periode n som fulgte etter bruddet var preget av

kaos. Ulik bakgrunn fra DDR-tiden gjør at ungdom i de tre gruppene takler og

tolker bruddet på ulik t vis. For å skjønn e ulikhetene i orienteringer ette r

Vend epun ktet, er ungdommenes beskrivelse av oppveksten i DDR viet en de l

plass. Beskrivelsen av fortid en blir ordnet etter type institu sjoner (skole,

un gdomsorganisasjon, familie og DDR generelt). På hvilken måte er oppvekst

erfaringer med på å prege orientering etter revolusjonen?

Ungdommen es fortolkninger av fortid og samfunnsendringer gjenspeiler

de ide ntitetsendringer de har gå tt i gjennom i løpet av det første året etter

Vendepunktet. Identitets endringene er både interessante som gruppeulikheter og

som individuelle orien teringsmåter. Lewin mener at evnen til å planlegge for

fremti den bryter sammen, når følelsen av omverdenens stabili tet forsvinner.

Dette viste seg også hos de ungdommene jeg intervjuet. Jeg stilte spørs målet

"Hvordan ser livet d itt ut om fem år"? Respondentene svar te stort sett,

uavhengig av gruppetilhørighet, at de kunne ha svart på dette spørsmålet før

Murens fall, men nå er det umulig å svare på spørsmålet. Derfor spurte jeg

hvilke ønsker de hadde for fremtiden, og hva de engstet seg for ved tanke på

fremtiden. Det er disse svarene jeg gjengir i kapit telavsnittenes siste del.
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8.1. SOSIALISTENE

8.1.1 Fortiden

For sosialistungdommen var fortiden trygg, beskyttet og varm. De representerte

med sitt engasjement i ungdomsorganisasjonen og sin idrettsdeltagelse, DDRs

idealungdom. De trodde selv på sitt engasjement og på de idealer de ble formid let

gjennom skole og FDJ. Disse ungdommene trakk skille linjer me llom seg selv,

som arbeidet for sosialismens fremme, og andre ungdommer som var politisk

apatiske. De selv hadde den rette innstilling, andre ungdommer hadde det ikke.

8.1.1.1 Statslojale foreldre
Sosialistungdommen har foreldre som hadde nær tilknytn ing til DDRs mak t

elite. Forel drene fors terket deres fores tilling om DDR som et stab il t og godt

samfunn. Når jeg SpØT sosialistungdomene om de res foreldre, legger de mes t

vekt på foreld renes politiske innvirking på dem selv. Frank (18) har foreldre som

var ansatt i Statssikkerhetstjenesten (Stasi):

Jeg trodde fremtil oktober - novembe r i fjor på SEDs førende rolle, at den var riktig . Noe som

er litt spesielt, eller kanskje likevel ikke så spesielt, jeg vet ikke, er at Ioreld ren mine jobbet

i ministeriet for stats sikkerhet. Jeg arbeidet også for dette ministeriet. Derfo r ser jeg It som

skjer nå med hele oppløsningen av systemet på en Jittannen måle enn mange andre. Gjennom

oppdragelsen fra mine foreldre fikk jeget annet synspunkt. Folk her så bare de økologiske

synspunktene, fOT ekse mpel reisefrihet. Men ut fra partiets synspunkt var det viktig å bevare

dette systemet, g derav var disse opposisjonsgruppene ikke bra. Jeg S<\ det alltid ut fra

systemets synspunkt, og betraktet dermed de opposisjonelle som fiender.

Micha (18) har foreldre som var offiserer i den nasjonale folkehæren:

Foreldrene mine var offiserer i NVA, og vi måtte flytte mye, fikk en fin nybyggbolig. Det var

fint, jeg gikk i barnehagen var alltid blid, og så kom jegpå skolen. Da ble jeg ungp ioner, de t

var gøy... Og all var l orden, kom hjem satt meg foran Tven, pratet hyggelig.

Heikes (20) far var også yrkesoffiser:

Jeg vokste opp i en beskyttende familie. Moren min er lærer og faren min var yrkesoffiser.

Faren min har ikke noen jobb mer. Foreldrene mine er skilt, som S<\ mange andre. Hele tide n

skiller folk seg her hos oss.

Stefans (21) foreldre drev med kjøp og salg av varer i utlande t. De hadde med

andre ord sin lojalitet til staten i orden, samtidig som de fikk se tt DDR opp i mot

kommuniststatene i Asia:

Jeg har egentlig alltid vær t politisk aktiv. Gjennom foreldrene mine fikk jeg mye innsikt,

spesielt i den økonomiske situasjonen, noe jeg som normal DDR-borger aldri ville ha fått. Jeg
så de problemene som eksis terte , men var likevel av den mening at gnmnsetningene i
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sosialismen bare er av det gode. Det mener jeg også i dag.

Dirk (23) har også blit t oppdra tt til å de lta politisk:

Mitt foreldrehjem har preget meg mye. Det finnes mange som har foreld re som av utmattelse

eller angst for fremti de n eller av nytt karri erejag mister sine politiske anskuelser, de har det

selvsagt van skeligere enn meg. Jeg fikk alltid understøttelse. Og jeg lærte c1 se på po litikk

som noe man ikke bare var medløpe r til, men at demokrati også må aktivt bygge s opp. Mine

foreldre har alltid vist at man også må gjøre noe.

Georg (20) har ikke så klar tilknytnin g politi sk til sine foreld re. Han er også me r

åpen i orientering enn de andre sosialistungdommene. Georg sier han har vokst

opp i en beskyttende og sosialistisk familie, men ser på faren som en autoritet:

TId ligere ville man sagt at vi gikk foran med et sosialistisk famili eliv, men om man kaller

det det eller ikke, de t var i alle fall fint. Man kom hjem, og visste at der er sengen min og der

er milt rom. Og så fikk man noen presanger til ungd omsvielsen og litt penger og så kjøpte man

lit t plater for dem, og alt var fin t. Det var et bra liv. Forrige helg så jegpå de gamle

ungdomsvielseskortene fra familien, og det var tint alle som hadde skrevet til meg og

gratul ert . Jeg synes også i dag at ungdomsvtelse er bra, det var virkelig noe spesi elt... Jeg har

ikke spesielt sansen for å diskutere politikk i familien, ikke at det ikke var mulig, men da

følte jeg meg på en måte som den lille sønnen, og som liten sønn kan man jo ikke ha så store

politiske men inger som strider mot ens fars. Dertor lot jeg det være, for jeg har jo and re folk å

prate med .

Ann ett e ( 7) har en far som var profesjonell trener. Annette har lite.n respek t for

ham , og kall er ham poli tisk for en værhane:

Jeg had de helt fra den tidlige barndom stadig krangler med faren min , fordi jeg ikke var slik

han hadde fores tilt seg, jeg er ikke en sånn sporty type som han hadde tenkt seg. Han

forsøkte stadig å skyve meg inn i nye sportsgrener, det gikk bare ikke . Jeg hadde også en gang

lyst til det, men det var anstrengend e. Helt fra starten av har jeg egentlig aldri aksepter t

ham som en far, slik man vanligvis fores tiller seg en riktig far.

Bor tsett fra Annette og Georg nevner sosialis tu ngdommene foreldrene som

vik tige poli tiske modeller for dem selv. Den statslojale hold ningen i

foreldr ehjemmet videreførte sosia listungdommene ved å de lta aktiv t i det

poli tiske arbeidet i ungdomsorganisasjonen FDJ.

8.1.1.2 FD]- et verdifellesskap

Sosialistungdommen har sine viktigste ungdomsminner knyttet til deltagelsen i

ungdomsorganisasjonen. Gjennom FDJ fikk de en overordnet iden titet som

politiske aktører. Ungdomsorganisasjonen gav dem både et romantisk fellesskap

rundt fell es målsettinge.r, og en politisk tro som var egnet til å kategorisere tanker

etter. Micha (18) beskriver den romantiske di mensjonen:



- 97 -

Etter 10. klasse tok jeg artium, og først da begynte jeg virkel ig med FDJ-arbeidet... Geo rg var i

klassen min , og vi fan t på mye fint sammen .Vi dro opp til Nordhausen og der hadde vi

ungdomskonfirmasjon. og da satt vi om kvelden med gitar og bå l, det var så fint. Jeg skjøn ner

ikke hvordan man kan hisse seg opp ove r FDJ, det var jo mor o! Og alt det vi gjorde, vi hadd e

venn skapstreff med sovje tisk ungdom, det var alltid i Saalbad freds hjern... feg skjøn ner ikke

det med de gamle FD)-sa ngene. de var da ikke dårlige. Vi sang dem i påsken . Også hadde vi

et stort pinsetreff hvert 5 . år. Forr ige gang var i 1989 i mai i pinsen. Del var foranstaltning {or

hele DDR, heleFDJ, de t var store saker. Vi hadde fakkeltog, og overalt i Berlin skjedde det

noe, disco i gatene, foranstaltn inger på Alexanderp lass: i hele Øst -Berlin var det noe. Og ut

fra det laget de en sangtekst. Vi hadde FDJ-sangbø ker, sånne som denne her (viser fr m et

hefte). De tilstelningene som vi laget, bandt oss sammen.

Dirk (23) forteller hvordan FDJ gav ham verdier å tro på, verdier som han selv i

neste omgang overførte til yngre ungdom. Den gangen trodde han fast på

verdiene, i ettertid besk river han sin innstilling som naivite t:

FDrs ungdomsklubber gamegvisse verdier. Jeg var også med på å prege en del un gdomsklubber

fordi jeg var FDf-funksjonær på heltid ... Man kunne sikkert ikke allti d si sin mening pent i

klubbene, man hadde jo også en viss naivitet slik a t det var man ge ting man sle tt ikke så.

Dirk tviler noe på sin egen rolle i fortidens institusjoner, mens andre av

sosialistungdommen har mer ud elt positive foresti lling er om sin egen fortid i

FDJ. Micha er et eksempel på dette. Men også Micha ser at opplevelsen av FD}

ikke var like positiv for alle. De som opplevde FD] positiv t, var de som deltok

aktivt. Micha er klar over a t han selv og de andre SF-medlem mene tilhør te

mindretallet av ungdommen tidli gere:

jeg, Georg g tre ti l, vi var kanskje 7 av 30 som utgjor de den hard e kjernen i FD) i klassen. Vi

fan t på alt og de andre var med , det had de heller ingen hens ikt å ikke bli med , alle var jo

medlemmer. De ville ikke være medlemmer, de var bare med ford i de m åtte. Men Geo rg, jeg

og de and re var med ford i det var moro. For oss var det heller ingen tvang i FD), for oss va r alt

fri villig .

Frank (18) var Stas i-informant og FDJ-agita tor:

Jeg gikk på skolen, var allerede fra begynnelsen egen tlig politis k aktiv, var agi ta tor, sku lle

altså være talsmann for SEDs meninger, skulle diskutere po litisk, men jeg så aldri på det på

de.n måten.., Vi had d e et FDJ-s tudieår og de t het seg at vi sku lle skape sosia lisme, men d et

var jo som overalt i dette systemet at man kunne prøve å gjennomføre det man ville, men de t

gikk ikke ... Jeg måtte i p rinsippet leve i to verdener tid ligere. Den ene var offis iell for alle

de andre på skolen og vennekretsen. Der sa jegat jegarbeidet og at jeg var i hæren. Men f.eks,

når jeg sa at jeg skulle i hæren, dro jeg egentlig til ministeriet fOT statssikkerhet, Jeg var aldri

der fordi jeg ville undertrykke folket eller lignende, men i stedet primært av Indre

overbevisning .

FDJ hadde avgjørende betydning i sos ialistungdommens identitetsutvikling.



-98 -

Enkelte av dem, som Stefan (21), del tok på FDJs sko leringsleire, som ble arrangert

for ledende un gdomrnmer i ungdomsorganisasjonen. Målet fOT slike leirer var å

gi ungd om videre poli tisk og ideologisk skolering:

Et svært bestem mende punkt for meg i min politiske utvi kling er den forhenværende FDJ

skoleringsleiren Lenz ved Plauer sjø. Dit d ro jeg tre år som semi narleder og de tte live t var slik

jeg alltid hadde ø nsket at FDJ skulle væ re. Det var alltid forbildet for ungd omsa rbeid . På

den ene side disku terte man ungdomsproblemer på en se riøs måte, man kunne s i sin men ing

åpent og være sikker på at en eller annen sto bak med en blokk og noterte. Man kunne altså

åpent påpeke p roblemer, og man søk te løsningsveier: Hvordan kan man gjøre FDJ attraktiv, og

hvordan ka n man ut vikle et resultatrikt un gd omsarbeide...

På den politiske sko leringsleiren Lenz fikk Stefan selv rollen som voksen og

ansvarlig leder av ungdom, ennå han selv bare var tenåring:

I skolerings leiren Lenz kun ne vi diskutere mnenrikspo litiske og utenrikspoliti ske hendelser

ganske fritt i forh old til (de n marxistiske) læren, og de som deltok var frami frå ungdommer.

Denne kombinasjonen av seriøst forbundsarbeid og framifrå ungd ommer gjorde utrolig

inntry kk på meg. Det var utrolig gøy, og det har preget meg veldig. Jeg var semi narled er ved

denne leiren i tre år, jeg hadde al tså selv ansvar for ungdommen. leg forsø kte il overbringe

mine idealer til un gdom . Derfor var det egen tlig logisk for meg å fortsette etter

V ndepunktet, for noen a v de ungdommene som jeg var betrodd er ennå i dag hos oss (i SUF)...

Vi hadde ikke noe dårlig ungdomsa rbeid i FDl-ungdomsklubbene. I ungdomsklubbene ble det

skaffet de nisjer som un gdommene trengte i et sosialistisk samfunn, fordi jo ogsåma nge

problemer ikke ble ultalt der... l dag er det meg jo likevel klar t a t, jeg vet ikke, vi merket

det jo at vi på pekte problemene, men det endret ingenting . Det er i dag klart for meg at FDJ

ikke fun gerte p .g.a . de maktme kanismene som eksisterte... Men jeg følte da at jeg fikk

gjennomført noe. Eeks, var jeg i mot al alle i klassen min skulle tas opp i FDJ fordi de var rett

og slett ikke for det. Da sa jeg til meg selv "hvorfor ?". Da fikk jeg et mektig mottry kk; Hva

innbil te jegmeg O$V. .. Jeg begyn te å ære ak tiv i FDJ. men fasts lo gansk e tid lig at FDJ ikke

var i stand hl å fylle sine målsettinger, på grunn a v sitt formå l å være enefo rtr eder for

ungdommen. Men ungdomspolitikken sp rang jo ikke ut fra FDJ, de hadd e i prinsip pet ingen

medbestemmelsesrett, men var i stedet mer eller mindre bare gjennomføringsorgan for SEDs

beslu tninger: Jeg engasjerte meg derfor innenfor kulturområdet, ford i jeg sa til meg sel v at på

et eller annet vis kan man kun gj0re denne u ngdomsorganisajonen attrak tiv igjen, h vis man

hen ter ungdommen fra gata og virkelig tilbyr dem noe sosialt og kulturelt. Dette var Jeg med

å bygge opp på grunnskolen, og fortsatte med d et samme senere ved EOS-bed riften ' .

Stefan har tro på FOJs rolle som buffer mot samfunnets problemer. Men langt fra

alle ungdommer følte seg hjemme i FDJ-fellesskapet. Blant sosialistene var for

øvrig Annette (7) den eneste som hadde negative FDr -erfaringer. Hun gikk inn i

FD} fordi alle andre gjorde det, men hun følte ~g alltid utenfor:

, EOS; Erw eiterte Oberschule: videregående skole i DDRs skolesystem. En del av undervisningen
foregi kk i form av praksis ved ind ustribedrifter.
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Jeg begynte i p ionerorgarusasjonen i 2. klasse , ganske enkelt fo rd i alle gjord e det. Jeg vet ikke,

jeg har egentlig aldri i løpe t av d isse Arene blitt bevisst hvordan m an ku nne gjort det

annerledes. Jeg gikk ette rpå inn i FDJ, som alle an dre og engasjer te meg d er; akk urat som jeg

hadd e gjor t i pio nerorgani sasjonen, men jeg fikk ikke særlig mye med meg fra de and re, fikle

aldri kontakt på d en måten, og helle r ikke til noen kirkefolk eller lignende som gjorde at jeg

kunne se d et fra en annen side. Og jeg må si a t det overrasket meg tem melig alt sammen , 4.

november... Før had de jegaldri ytret meg noe sæ rlig politisk, leste litt, men d et sto ikke my

i bøkene, og jeg var ikke som de fleste her aktiv i FDJ. Jeg var med pA ferie leirene til FDJ

med faneavdeling og sånt. Forr ige år var jeg med på pinsetreft' , det var min første gang, og jeg

likte det egentlig ganske godt, fordi det var en åpen atmosfære og sånn, men ellers va r det jo

ikke noe særlig. 1FDJ hadde vi også ungd omstimer, men d e dreid e seg alltid om el to talt

innskrenket tema, så de t var ikke spesi elt morsomt.

Annette ser ikke på FDJ med samme entusiasme som de andre sosialistene. H un

har ikke som dem opplevd å være en del av fellesskapet. For uten Annette har

altså alle sosialistun gdomm en hatt en sterk involvering i ungdoms

organisasjonen. Sosialis tungdommmene har altså en positiv bakgrunn fra FDJ

enten de nå definerer denne bakgrunnen politisk, slik Stefan gjør det, eller u t fra

fellesskapet slik Georg og Micha gjør det. Overveiende har dette væ rt et positivt

fellesskap hvor DDR~sta ten ble legitimert.

8.1.1.3 DDR - et trygt samfunn
Sosialistungdommene holder fast ved det romantiserte bildet av DDR, som de

ble gitt gjennom skolen og FDJ. Sosialis tungdomm ene identifiserte seg med de

bilder som voksne ga dem av verden, og er i så måte den postfigurative sta tens

ideelle barn (M. Mead, 1971). Disse ungdommene trodde at deres foreldres fortid

skulle bli deres egen fremtid, slik møn steret i DDR allerede var. De var selv

innstilt på å kjempe for at det skulle fortsette å være slik, og de så på andre som

ikke kjempet for dette som bevisstløse i marxistisk forstand. Jeg har funnet et

vesttysk ungdomsblad fra 1987 der en av mine informanter fra sosia listgruppen

blir intervjuet ( Elan , 1987). Han fremsto den gangen som en varm forsvarer av sitt

fedreland DDR, ut fra en oppriktig tro på at det var et bra land. Ste fan (17):

Sosialisme betyr for meg trygghet. For mange er en sånn utvikling som i DDR neslen selvsagt,

jeg føler ofte al mange tar denne tryggheten vi har her for gitt, de ten ker ikke noe videre over

d et. .. Jeg er stoll over alt DDR har gjennomført mot det tilgrensende økonomiske systemet,

kapitalismen. Og a t vår sta t gjennomfører en så konsekvent fred spolitikk.

Stefans utsagn vitner om en sterk identifikasjon med DDR, og en føl else av

stabilitet og trygghet. Identitetsfølelsen blir stående uimotsagt fordi den er i

• De fleste av sosialistu ngd ommen ble kjent med hverandre på dette pinsetreHel.
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ove rensstemmelse med den offentlige politikk. Stefan identifiserte seg klart

politisk med DDR. Sosialistungdommene er fortsatt sterkt knyttet til sin for tid.

De identifiserer seg båd e med DDR som po litisk sta t og som hjem land . I dag

(1990) bruker sosialis tungdommen mye ene rgi på å legi timere den sta ten som de

vok set opp i, og som de trodde på. Stefan (21):

Denne sta ten var ikke ille, for når man ser på bruttonasjonalproduktet var vi det 10. bes te

land i verden. Og denne statistikken har ikke vi laget, den er laget av andr e. Altså kan man

ikke si at det var 5 d ille. Det var sikkert mye som b urde ha vært annerledes, men 5 d ille va r

det heller ikke når man ser på prod uktiviteten. Vi oppnådde jo ogsåen del som had de

verdensmaktkva li teter.

Sosialistungdommene øns ket aller mest at DDR kunne ha for tsa tt å eksister e slik

det va r. M icha (18) forklarer hvorfor han tenker slik på tross av svakheter med

DDR-sta ten :

Når jeg tenker på DDR i dag blir jeg trist. Jeg skulle he ller ønske at DDR fikk eksistere

videre sånn som det var, selv om det kans kje høres dumt ut. Jeg vet heller ikke hvor lenge det

kunne ha gått videre, med denne gammel-stalinismen som også Honecker brakte med seg. Man

burde ha straffet alle som ikke gjorde noe for pengene de fikk. Folk hadde jo arbeid , de fikk

penger, me n de gjorde ingenting , de fikk 7-800mark, og gjorde ingenting, og ble heller Ikke

straffet for del Og mange drikker, det er et stort alkoho lproblem her.

DDR burde i følge Micha fortsatt eksistere på tross av at store deler av

befolkningen ikke var med og tok sin del av jobben. Heike (20) har også et dobbelt

syn på DDR:

De politikerne vi hadde her tidligere, skaffe t oss den ne republikken vår og de skaffet oss en

masse annet også. De gjennomførte mye bra. Mange av dem satt i fangenskap under annen

verdenskrig fordi de kjempet for bra ting . Og i begynnelsen tenkte de virkelig på folke ts ve og

vel og jobbet for dette, men etterhvert forsto de ingen ting mer. Erick Honecker visste ikke hva

som rørte seg i folket, for han levde jo totalt avskjerme t fra livet i sitt hus i Skogen ... Dette

her var jo ikke et v irkelig kommunistisk samfunn. For tiden kan jeg ikke forestille meg at det

noen gang skal kunne bygges et kommunistisk samfunn. Nå lever hver borger for sine egne

behov og ønsker segen egen bolig og alt annet., Hos OSS var det alltid sånn at en forsker tjen te

mindr e enn en trikkesjåfør. Men jegsynesdet burde være omvend t foren forsker gjør jo noe for

menneskeheten, han tenker etter og har mye mer arbeid, mens en trikkesjåfør går på jobben,

kjører ruten sin, kommer hjem. sover rolig, drikker øllen sin og hva vet jeg . Men forskeren har

jo virkelig 24-timers arbei dsdag!

Sosialistungdommene sørger over tap av den tryggheten som både ble skapt av

den såkalte "sos iale sikkerheten", men også av seremonier og festarrangemen ter.

Annette (17):

Det var mer sikker het før, Og jegtror noe har gått tapt, men kanskje var jeg også for ung til å

forstå noe. Jegville heller ald ri se bak kulissene . Jeg var med i første maidemonstrasjonene,
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og da marsjerte vi av gårde, men ofte fikk man lyst til å gjøre noe eget. Da jeg var ganske liten

sto Erick Honecker der og hilste, og da var det en jente som løp av gårde og laget en stor

tyggegummiboble, og det syn tes jeg var morsomt. Egentlig syn tes jegal ltid Iøtstemai

demonstrasjonene var morsomme, med ballonger ogalt og hva SOmsto bak opptok meg aldri

noe særlig. Jegvet ikke, men de t var mer Heima t da enn det det er for meg nå... Jeg skulle

ønske DDR kunne eksistere videre, men ikke sånn som det var. Men noe ma ngler nå, spesielt

den sosia le sikkerheten, de t sier jo alle, men det er virkelig sånn, vi hadde en trygghet fø r.

Jeg tror egentlig gr unnideen virkelig var god, den ble bare feil tilpasset.

Alle sosialist ungdommene hadde ønsket og forventet at DDR skulle eksis tere

videre. Så kom Vendepunktet, og den trygge kontinuiteten i deres liv ble brutt

opp en gang for alle.

8.1.2 Vende punktet
Sosia listungdorrunen voks te opp med en forestilling om at de levde i et s tabil t og

trygt samfunn. På de nne må ten ble deres følelse av egen identite t stående

uimotsa gt. Bare en voldsom ytre begivenhet kunne endre dette, og revolusjonen

høsten 1989 var en slik total og uventet omveltning for dem. 1989-revolusjonen

kom som et sjokk på disse ungdommene, og de reagerte med å skjerme seg i FDjs

hovedkvarter i Berlin (som senere ble deres egen klubb ). Vendep unktet bar med

seg store or ienteringsvanskeligheter for sosialistungdommen.

8.1.2.1 Den første massedemonstasjonen - sjokktilstand
Annette beskriver bakgr unnen for a t Vendepunktet ble en så sterk sjokk

opplevelse for sosialis tungdommene:

Inntil 10. klasse ble vi jo alltid tat t trygt vare på, vi hadde ingen ytre inn flytelse r eller sånt

noe, og visste ikke om noe som kunne skje, og det ble egentli g også godtatt slik av oss. Derfor

deltok. jeg ald ri i alle di sse demonstrasjonene og sån t, ingen av oss i SUF (Sosialis tisk

Ungdomsforbund ) var med på det. Jeg så på et par ganger; det var et stort sjokk, men jeg forsto

ikke mye av det hele.

Georg (20) beskriver den frykten som lammet sosialistungdommen da de første

demonstrasjonene tok til:

8. oktober husker jeg spesielt god t. Jeg kom vel akkura t fra fest som vi hadde 7.oktobe r

(feiring av DDRs 4{}-års-jubileum), og da hørte man og merket man at noe var i gjære. Og så

fikk vi høre at vi skulle treffes her i klubben, bare for å være forsiktige, for da kom disse fra

Cetsemanekirken, og de andre regnet med at noe kunne skje, Jeg vet ikke egentlig hva vi

trodde, men vi var i alle fall her og vi ventet, og jeg vet egentlig ikke lenger hva vi ventet

på. TIl s lutt lurte jeg meg ut med en kompis, vi fikk jo egentlig ikke lov t:iI il gå ut, men vi dro

til kirken likevel.
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Georg var den enes te jeg snakket med av sosialistungdommen som hadde mo t

og nysgjerrighet til å se hva som skjedde. Han ble slått av at det ikke var

fiendskap eller opprørskhet som preget opposisjonen, men tver t i mo t samhold

og fred:

Der så vi en masse folk som sto og holdt stearinlys i hånden. Det var noen po litimenn de r, men

ikke mange. Det var en i hjørn et og tre lill lenger bor t, og de sto bare der ford i så ma nge

mennes ker hadd e funnet sammen. Jeg vet ikke hva som skjedde lenger inni kirken, men ;eg

syn tes det var fint det jeg så . Det var jo akku rat den tiden da det begynte med Nytt Forum og

sånn. Og det hele var jo litt uvant. Kanskje led vi alle den gangen under forfølgelsesvanv idd ,

men det som var i kirken var jo virkelig fredelig. Og om natten da de t hele startet, da var vi

ikke lenger der, ikke her i klubben heller, da var vi hjemme igjen alle sammen. Og så så vi på

fjensyn hva som skjedde. Og det som politiet gjorde , jeg vet ikke, det var jo egentlig bare de res

plikt, og den enkelte var jo egenUig ikke skyldig j det . Det er jo egentlig systemet i seg selv

som har skylden. Man snakker jo om al det var en frede lig revolusjon. men når man ser på de

bildene kan man jo spørre seg hva som var fredelig med det.

Georg er imidlertid forholdsvis alene blant sosialistun gdommene om den

positive opplevelsen av op posisjonen. De andre ble i førs te omgang lammet av

angst. Stefan (21) forte ller:

Jeg deltok ikke i demonstrasjonene fordi jeg fra begynnelsen av ikke trodde at de kunne bringe

noe god t noe som jeg senere fikk bekreftet. På kvelden den 7. oktober visste jeg ikke helt

hvo rdan jeg sku lle forho lde meg til de t som skjedde, for pel den ene siden gledet jeg meg over

det. Pel den and re siden had de jeg angs t, det innrømmer jeggjeme. for at det samme skulle skje

her som i Romania. Etter at det viste seg at de lot demonstrasjonen !Ø sin gang, hadde jeg

angst for at de t ville bli en selvforsterkende utvikling i en annen retning en n de t folket i

gatene ønsket seg, og akkurat det var det som skjedde. Da det ikke lenger var farlig, kom de

folkene som ald ri hadde arbei det politisk, som aldri konkret hadde prøvd ei endre noe, men

som i stedet alltid hadde hisset seg opp. De kom da og laget ut av r pel "Vi er fo lket", i

sted et ropet "Vi er ett folk" .

Micha (18) skjønte i utgangspunktet ikke hva en opposisjon hadde i DDR å gjøre ,

og han skjønner fortsatt ikke betydningen av opposisjonelle kre fter:

Den gangen tenkte jegoppos isjon. hæ? Er de dumme eller hva ? Og så gikk jeg pei et par demoer

og da fikk jeg se hva de ville. og da var jegfor det. Men sånn som de skulle gjenncmføre de t, de

sa at de ville ikke ha noen makt i denne staten, jeg vet ikke hvorfor. Men de sa virkelig det,

de ville ikke ha makt, de ville bare ha en kontrollfunksjon. en kontroll av regjeringen .

Etter Vendepunktet er imidlertid sosialisrungdommene selv opposisjonelle i

kraft av sine medlemskap i en sosialistisk organisasjon. I løpet av 1990 innså

sosialistungdommene gradvis at borgerbevegelsen ikke var en fiendtlig

bevegelse, men tvert i mot en gruppe mennesker som ønsket en bedre fremtid

for DDR. Dirk (23):
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l førs etappe opplevde jeg endringene svært opprivende, fordi jeg var temm elig integrert i

dette statlige ungdomsforbundet og jeg mente at FDJ skulle være en sikkerhetsfaktor for

staten, og at denne rollen var viktigst nettopp i slike krisetider (høsten 1989). Jeg var

utilfreds med tilstandene slik de var på den tiden. Jeg trodde at noen bra krefter' kunne

fornye dette landet innenfra, uten at det skulle falle sammen som et korthus. Jeg unde r

vurderte de folkene <borgerbevegelsen) som virkelig mente noe alvorlig med dette landet, og

jeg måtte lære meg å tolerere dem som tenkte annerledes,

Frank (18) beskriver hvordan Stasijobben gjorde at han så på endringsprosessene

høsten 1989 med klare fiendebilder. Men i likhet med Dirk, har Frank

gjennomgått dyptgripende identitetsendringer i løpet av dette året, noe som også

hos ham viser seg i synet på de intellektuelle i Nytt FOTum som drev frem

revolusjonen:

Jeg ville jobbe med militærspionasje. ville bekjempe indre fiender, som det het den gangen . Jeg

så f.eks, på Nytt Foru m som en enorm fiende. Men senere innså ,eg at vi hadde bekjempet

nettopp dem vi ikke burde bekjempe . Men så gikk det over, og til alt hell ble jeg aldri fast

ansatt i Stasi. Men jegmå leve med bakgrunnen min der fra, og jeg har ;O gjort megnoen

erfaringer.

Micha (18) var i ferd med å begynne sin partikarriere da Vendepunkte t kom.

Jeg var kandidat for SED. Man kunne sende søknad om å bli med i SED, da ble man kandida t

ett år, og så kunne man overta et partiborgerskap. Jeg ble kandidat j desember 1988, altså ett

år før. Og så kom Vendepunktet, og da var jeg med påå lage en partiforsamling. Og da gikk

alt rundt. Partisekretæren lo vi av; for han var alltid så rolig . Han sa bare : "Dette får vi

grepet på" , og til slutt visste han overhodet ikke hva som skjedde, og i løpet av de neste tre

ukene var han ute .

Michas utsagn her viser at ungdommene tross alt si:\ mer hvilken vei vinden

gikk, enn de voksne partimedlemmene,

8.1.2.2 Murens fall » verden raser sammen
Sosialistungdommene blir voksne i en tid da de må gi slipp på en viktig del av

sin identitet. Men de blir også styrket ved å oppleve en rekke trauma tiske

begivenheter på kort tid . Den mest traumatiske hendelsen var den natten Muren

ble åpnet Stefan (21):

Den kvelden var jeg i kongresshallen , der var det en foranstaltning for "folketnitia tivet for

utdannelse (Bildung)" . Jeg kom hjem, slo på radioen oghørte bare nyhetene, og fikk med meg

hva som hadde skjedd. Jeg fryde t meg vel kanskje også på en måte . Todager senere dro jeg

over, men jeg dro Ikke over den natta, og heller ikke neste dag, fordi jeg sa til meg selv: "Hva

skal det være god t for? Mulig heten løper jo ikke vekk, du har ventet så lenge, du klarer å

1 Her mener Dirk folk med tilknytning til enten FOT eller SED, altså statlig integrerte folk med
tro på sosialismen.
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vente et par dager til" . Altså var jeg ikke euforisk. det kan jeg ikke si. Det var klart for meg

at dette var to svært motsetni ngsfylte systemer, og det som nå foregår er jo ingen sammen

voksing slik det ble propagandert. Vår befolkning blir nå konfrontert med saker som spes ielt

ungdommen ikke vil være modne til il møte. Når jeg f.eks. hører at i prins ippet hver ungdom

sier, "skitt au , jegkan da prøve dop en gang" , ja, da kan jo enhver få angs t, for det fins jo dop

som man blir avhengig av med en gang. Og det er ingen hemmelighet at de nå systematisk

prøver å bygge opp nar kotikamarkedet i DDR... Dette var saker som opptok meg da . og det

var også da klart for meg alt denne prosessen ikke ville la seg styre. På den annen side vet jeg

heller ikke hvordan man kunne løst det bedre den 9. november enn rett og slett og åpne Muren,

for folk visste jo sånn omtrent hvordan Vesten kunne se ut, og med konsummulighetene. Sd kom

ropet pli O-Mark, for med 100Mark som velkornsrpenger kom man jo ikke så langt.

Da grensen mot vest ble åpnet nat t til 9. november, følte sosialist un gd ommene at

deres verden brøt sammen. Frank (18):

Grenseåpningen gjorde sterkt inntrykk, den kvelden var jeg ikke hjemme, men neste morgen slo

jegpå fjernsyn og så hvordan alle folkene feiret. Og da brøt min verden sammen, fra den ene

dagen til den andre var alt forandret . Nå kunne man gå fritt over grensen , det var en merkelig

følelse. Jeg har jo sett tid ligere hvordan de t går når noen mister makten . Jeg tenkte at dette r

slutten for DDR. Det var ubegripe lig for meg. Nå må man innd ele alt i før og etter

Vendepunktet.

Micha (18 ): 5 dager senere åpnet de Muren , og da visste alle at DDR ikke ville eksister e så

mye som et år eller fem til. og det ble en ny SED-ledelse og lederen ble Egon Krentz. Den

stør ste feilen var at de åpnet MUren9. november og åpnet alt uten utreisekontroll, uten noe. 16.

november dro jegover, en uke senere. Jeg hadde sett på fjernsyn hvordan alle dro over, med

Sigaretter og hehe (viser et dumt smil).

Sosialistu ngdommene ønsket å bevare systemet, og grenseåpningen ble symbolet

på systemets fall. Grenseåpningen virket nes ten uvirkelig på disse un gdommene,

Georg (20) :

9. november opp levde jeg egentlig ingenting, fordi jeg visste ingenting. Jeg var på fest hos en

kompi s, og så dro vi sent hjemover i .-elleve tiden. Da skrudde jeg p. fjern syn, og da så vi jo

at det var en masse folk nede ved Muren, og alle frydet seg og drakk. og vi visste jo ikke om

dette var en spøk eller en komisk film eller hva. Det var jo ikke sånn ilt jeg så at Muren var

åpen og dithen vil jegeller noe sånt. Men en 2-3 dager senere dro jeg di t, og d ro over og det var

vel fint på en måte.

Der mange DDR-borgere reagerte med euforisk glede, reagerte sosialistene med

sorg. Annette ( 7):

Forrige høst forsto jegegentlig ingenting i begynnelsen, og den natten da Muren ble åpnet og

alle folkene stormet dithen, hentet mor meg ut av senga klokka 5 om morgenen, og da var det

en direktesending fra Muren på Sat 1 (1V). Og da visste jeg ikke om det var bra eller ikke,

men i alle fall gråt jeg, da jeg så hvordan de var som barn da de kravlet over Muren , jeg syntes

ikke det var nødvendig, og det gjorde meg vondt , spesielt at de alle ikke tok med noe over. Jeg
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merket det også hos oss p å instituttet, jeg merket det med en gang et terpå at de ville ha a ll

akkurat som på den and re siden. Ikke noe som var bra eller noe. Ikke en gang den kollegi l

sammenhengen som vi har i serruna rgruppen, og i begynnelsen av stud iet ble vi kjent på en

så nn leir, og det var mange Sånne ting som var bra , som nå glir bort med en gang. Og noen av

lærerne sa med n gang, "Ia. vi visste det jo alt sammen", og det ergret meg. Vi var jo alltid for

det! Jeg ve t ikke, alt har blitt så komisk. Når man nå ser hvor mange folk so m har blitt

arbeidsløse, og ikke har noe vid ere , da treffer det en ikke egen tlig so m ett slag, det e r helle r

en ved varende belastn ing.

Grenseåpningen var også den første begivenheten som fikk sosialistene til å se på

flertallet av sine medborgere som dumme og bevisstløse. Også inne nfor egne

rekker falt illusjonene. I j nuar bygde di sse ungdommene opp sosialistisk

ungdomsforbund og hadde en spennende start på de t nye året, med ny politisk

giv og deltagelse pa "Ungdommens runde bord" , Men den nyvunne optimismen

forsv ant gradvis igjen utover våren.

8.1.2.3 Det første frie valget
Valget d en 8. mars 1990 bLe beviset på at kommunismen ikke lenger hadde

tilslutning i befolkningen, og at viljen til å bygge videre på revolusjonshøstens

demokratiske prosesser ikke lenger var dominerende. Stefan (21):

t valgkampen før komrnunalvalget sa en CDU-politiker a t "n år man ba re ha r en gaffe l til

suppen, da går det ikke" , Men jeg er av den mening at det kunne ha gått. Det hadde vært mye

vanskeligere å gjennomføre en ny vei for DDR. Men jeg tror gan ske enk elt a t de beveggrunnene

demokratibevegelsen forrige høst hadde, dreide seg ikke om å sik re sammenslå ing n med

BRO. Det dreide seg JOegentlig om å utforme so siali smen på virk elig humant vis, og da ikke

ved hjelp a v de gamle herrene som utførte politikken i dette landet men i stedet a t

befolkningen v irkelig skulle ha medbestemmelse. Det var ut fra dette at del rund e bord

op ps to, og jegsynes nettopp det runde bord er en utro lig bra side ved et demokrati , h vor man

virkelig innrømmer brede befolkningslag medbestemmelsesrett . Ma n kan sik kert ikke

omfatte alle. Jeg synes egentlig de t er veldig synd at di sse idealene om et virkelig humant

samfunn, et virkelig ærlig alternati v til kapital ismen, Slik den reellt eksisterer, med et så

omfattende marked , at den etter min mening ikke har noe n overlevelses sjanse . Verden vil gå

til grunne med de økologiske problemene som springer ut a v det kapitalistiske system, det

hadde altså vært forsøket verd med en annen vei. Jeg synes også det er veldig synd i dag at de

folkene som den gangen gjorde Sin inntreden, ogsom egentlig satte i gang denne utviklingen i

dag igjen befinner seg i opposisjonen, og er Sjanseløse l det å endre noe. Og valget 18. mars da

vant ikke noe parti, da vant det partiet som raskest kunne love O-Mark og konsum. Det va r

det so m avgjorde valget, og ikke noe annet. Mange av dem som valgte CDU eller OSV sier til

meg nå, at sånn hadde jeg ikke forestilt meg det. Men den gangen da SED / POS sa at sånn og

slik er situasjonen, og del og det resulterer derav, da var det bare full angst for de venstre-
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vridde, men det var jade som hadde rett"

Spesielt ble sosialistungdommene opprørte over eld re par timedl emmer som

uten videre gir slipp på alt de sto for, Micha (8):

I ja nuar korn en fem-punkt-plan, og da så man i de gamle blokkpartiene CDU, LDP, N DPD,

FDGP og OBO en omdreining 180 grader, og plutselig var alle for marked søkonomi. Og de

fik k penger fra sitt søsterparti i vest, og så kast et d e kanskje ut 10 mann, jeg vet ikke. Jeggikk

ut av SED og inn i PDS. Og nå, ja..r bananrepublikk... Jeg blir så sint over at alle var jo for

sosialisme n i desember, alle!! De sto i prinsippet også bak Nytt Forum ! Og i SED kok te de t

også . Honecker og Mittag og de var vekk alle sammen, og så gikk Krenz også i mid ten av

november, og da sto det ingen ting i veien for å utvikle sosialismen videre i fellesskap og

bygge opp noe nytt og bed re! Et bedre samfunn, som alle kunne være med på, men da korn

Helmut Kohl, og da var det ikke lenger noen mur l mellom til å beskytte 0 55 .

Med grenseåpningen forsv ant følelsen av trygghet for godt. Ett år etterpå ble

Tyskland gjen forenet, og sosialis tungdommene gjennomgår en seremoni hvor

de gravlegger alt det de trodde på.

8.1.2.4 G jenforen in gen - DDR gravlegges
Natt til gjenforeningsdagen 3. oktober arrangerte sosialistungdommene sørgefest.

I løpet av kvelden sp ilte et band gamle FDJ- og SED-sanger. Klokken tolv spilte de

DDRs nasj onalsang og internasjonalen. En alvorlig prosesjon av sosialist

ungdommer bar på en kiste ikledd et DDR-banner. DDR ble boks tavelig talt

gravlagt. Under de tte ritualet sto de andre sosialistungdommene i en ring rundt

kis ten, hold t rundt hverandre og gråt. Flere minutter stillhet fulgte, og

stemnin gen var fylt av vemod. Etterpå gikk ungdommene ut, så på fyrverkeriet

og brant opp et stort DDR-banner. Micha (lS) var oppløst i tårer. Han sa:

Hva skal vel jegkunn e fortelle mine barn om DDR? De vil jo aldri kunne forstå. Det var mit t

fedr eland!

Under intervjue t forta lte Micha, som selv var med i begravelsesprosesjonen,

hvorfor han var så trist på sørgefesten:

Den stemningen som var på den festen ble bevisst fremprovoser t, De hadde jo ikke trengt å

spi lle nasjonalsangen g sånn. Hvis de ikke haddde gjort de t sånn had de ingen fått med seg at

klokken ble 24 og at vi plutselig var l Tysk land . Det var også mye alkoh ol i bildet. Jeg ble

veldig lei meg . Først og fremst på grunn av bestemor og bestefar og mor og far som Ikke lenge r

har noe arbeid. l løpet av trehundre da ger gikk alt i stykker. På tross av valutauruonen får vi

her bare en tredjedel av de lønningene de på den andre siden får. ros var i mot valutaunion.

Og før 3. oktober hadde jeg nok tenkt meg at det ville bli sånn på Alexand erplass, 300.000 som

brøler "hurra ". Den euforien ved Brandenburger Tor var jo ikIce lenger vakker, tre stykker ble

jo drept. På 3. oktober var det joogså 100 såred e og 2-3 døde. Da følte jegskadefryd, det kunne
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man jo tenkt seg på forhånd . Selv om de hadde hatt u flaks de som døde. De o verveide

ingen ting. de skrek jo bare etter O-Mark, D-Mark, de gjorde seg ingen dypere tan ker over d et

hele. Jeg sa jo også at det ville være fint med O-Mark, men da vennligst 1:1 og venn ligst med

det samme også de samme varene som de har på den andre siden. Denne val uta unionen var

tota lt me ningsløs , tota lt meningsløs . Det hadde vært tilstrekkelig om de hadde gjort ODR

marken konvertibel.

Festen ble en rituell avskjed med DDR, hvor hver og en fikk føl t på hva som

forsv inner, og hva som kommer. Stefan (21) var også svært trist den kve lden.

Han prøver å utrykke hva han føler ved denne overgangen:

N å velte r et annet samfunn over meg. et samfunn som jeg ikke har ønsket. Sånn ser jeg d et, ilt

de t velter over meg. for i prinsippet blir in gen ting av det som var DDRs eget, og som slett

ikk e var så ille, igjen.

Georg (20) var diskjockey under festen . Han var også nedfor, men nok en gang

var han den eneste av sosialistungdommene som lot nysgjerrigheten overvinne

mismotet, da han dagen etter oppsøkte den offisielle feiringen ved Alexander

plass:

Det va r ganske komisk da klokken gikk mot Oog man viss te at nå er al t ett (Tyskland ), ennå

man visste a t det ville vare len ge før de t virkelig vil bli ett. Og me llom Oog l var man jo

ganske deprimert, og det var en fase hvor man kunne tenke etter og mimre, og ette rpå

fortsa tte sørgefes ten. Og 3. oktober sov jeg hele formiddagen og om kvelden gikk jeg med Rud i,

jeg vet ikke om det var av nysgjerrighet elle r hv r men vi gikk i hver t fa ll til

Alexanderplass. Vi vi lle ba re se hvordan det var med politi og alt sa m men, og da opplevd e

vi tåregass for første gang.

Annette (17) hadde husarrest og fikk ikke delta i den rituelle markeringen av

overgangen fra DDR til Tyskland:

Det gjorde meg så vond t a l jeg måtte være alene hjemme, akkurat da da jeg trengt e

ven ner so m mest. Men jeg lukket vinduene så jeg ikke hørte noe, og J. lå jeg hele dagen i

senga. Jeg hørte om hvordan alle gråt og sånn på SUF-festen den _., og egen tlig va r de t

kanskje like bra å væ re hjemm e.

Sørgefesten hadde en vik tig funksjon for sosialistungdommene, den markerte

deres tapsfølelse i forbindelse med DDRs avgang . Avskjeden med fortiden ble

forsterket ved at medlemmene sang de gamle FDJ-san gene og at de brant opp en

stor DDR-fane. I et tertid synes noen av medlemene at det ble for sterkt. Likefull t

er det klart at nettopp en slik overtydelig mar kering gjør overgangen inn i det

nye lettere, det markeres at de t virkelig skjer et brudd med fortiden, og at

fremtiden vil se annerledes ut. Sorgreaksjonen ble fremprovosert, men på

samme tid blir disse ungdommenes reaksjone r bevisstgjort, noe som er posi tivt.

Ritualet markerte en gang for alle at noe går tapt og er ugjenkallelig, og at
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fremtiden må bli annerl edes. Mange tanker dukket opp i denne overgangen inn i

det nye. Noen av tankene hadde form av tilbake blikk, mens mange tanker led et

også fremover. Det tapte ble satt opp mot de t nye, som vi nå skal se,

8.1.2.5 Tilbakeblikk på samfunnsendringene
Sosiali stungdommenes distinksjoner mellom hvordan det var og hvordan det

vil bli, gjenspeiler egne identitetsendringer et ter Vendepunktet. Stefan (21):

Høsten 1989 blir jo betegnet som en fredelig revolusjon, men jeg finner valglogoen til CDU

passende: "Omdrein ing inn i fremtiden" , for det var kun omdreining, det var et tilbakeskritt,

for meg var det et absol utt tilbakeskrit t. Den sosialismen som eksisterte hos oss var sikker t

ikke 100% sosialt rettmessig, men man trengte likevel ikke gjøre segnoen sorger over sin

inn tek t. Mange måtte riktignok gjøre regnskap, men man kunne leve ganske bra. Staten over så

ikkert mange av befolkningens problemer, det virker sikkert i dag ganske ille, det er ganske

klart. Det trengte til dels heller ikke være sånn, for man hadde rolig kunne ha tatt opp

problemene åpent, fOTeksempel problemene i den økonomi ke sektor. Jeg mener, når

arbeiderne hisset segopp over at de t ikke fantes noe å kjøpe i butikkene, men på den andre

siden gikk de i sin arbeidstid til frisør og gjorde innk jøp. Da spø r jeg meg "hva tjener det til?" .

For disse problemene ble aldri lagt på bordet. Videre ble problemet med høyreekstremisme

fornektet . Høy reekstremismen hersket også i DDR, og nå har den fått sitt ut brudd fordi faren

for folkeblod ikke lenger er der. Det var gan ske konkrete årask er til høyreekstremismen. Det

sa Giinter Schabowsky til meg , den gangen var han ennå SED-polib1<er i Berlin, på Lenz

skolerings leir: Jeg spurte ham om årsakene til høyreek stremisme , og da sa han at det hel er

kommet over fra Vesten, og hos oss finnes det ingen kilder til det. Men jeg mener at hos oss

fantes det ganske konkrete kilder til det. Fordi ungdom ikke var inneforstått med situasjone n,

at de delvis var innes perret, a t de hadde problemer med å realisere seg selv, og være

kreative, at det stadig var begrensninger et eller annet sted. Jeg mener, hvis man prøvde å

gjennc rruøre noe og hadd e hode til det, da kunne man også oppnå mye, men det gikk de fleste

på nervene.

Dirk (23) har skiftet identi tet.fra sarnfunnsbevarer til op posisjonell i løpet av ret:

Nå må også jeg bekymre meg mer om megselv, før hadd e man en sikkerhe t for hånden som

ikke lenger er de r. Nå må man virkelig bevise om man står for sine ting eller ikke. Før hadd e

man, hvi m an var held ig, en stali rustisk struktur om segeller en stalinistisk sikkerhet. Og

nå blir de t ikke lenger mottatt på samme måten når man bringer sine politi ske anskuelser til

uttrykk. Det kan jo vare år tier før man kommer til en forståelse med hverandre gjennom

demokratiske veier. Jeg tror at for venstreorienterte, eller sånne bevege lser som jeg hører til,

blir det ennå verre enn det allerede er nå. Folk fra POS vil bli avsatt, slik vi har sett de

før ste tegn på i de t siste.

Den nye iden titeten som opposisjonell fører også med seg angst for forfølgelse av

vens treorienterte. Dirks gamle fiendebilder rives etterhvert ned, han begynner å
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identifisere seg med andre reformorienterte grupperinger. Dirk har imidler tid

liten tro på a t fremtiden kan bringe noe godt:

Det er synd at netto pp de folkene som tidligere kriti serte og var u tilfredse også nå er dem som

er utilfred se. Og at man overhodet Ikke tar opp igjen den demokratiske d isku sjonen so m vr

hadde i november, desember, januar og frem til mars 0 990>, at den ikke lenger spiller noe n

rolle. Og at folk Igjen blir sat t under pre~s og a t mange av de tingene som utspant ~g her i alle

de 40 åre ne, og som heller ikke var dår lige, overhode t ikke blir tatt hensyn til. De t er

for tsatt to verdener som er opps tått ut fra to u like mentaliteter e ller er farin gsve rden er,

derfor kan jeg Ikke se å lykkelig på det hele. Det kan opps tå en situasjon hvor folkene i SII1

avma kt og uvilje så fort som mulig søker sin sikkerhet gjenno m en sterk mann. Og det vil i det

hele tatt ikke bli godt for de venstr eorienterte.

Georg (20) ser ikke så negativt på endringene som de andre sosialistene Hans

innstilling er at man får ta det som kommer, og tilpasse seg e t nye så godt man

kan:

Det faller meg ikke inn hva med endringene som gjør meg trist , for enten så er man Inst eller

så er man det ikke... Man kan jo ikke leve vide re sån n som man gjorde tid ligere, man må jo

tilpasse seg litt. For eksempe l alle di sse avgiftene, jeg vet heller ikke så mye om hvordan

man betaler skatt og boligskatt g alt det kjenner jeg ikke ennå , men man må jo sett!.' seg inn i

det. Om det stemmer overens med ens egne anskuel ser og sånn, det et jo noe hell annet. Man ma

tilpasse seg systemet eller så kan man ikke leve,

Forskjellen mellom Georg og de andre sosialistungdommene , er at Geo rg klare r ti

mø te endringene med en mer humoristisk inns tilling:

Det jeg synes er bra med det siste årets end ringer er det økonomiske. Nå kan VI jo Virkelig få

tak i fine ting' Alt er så fint innpakket med fine farger, og ud ser jo så frnt ut! Og jeg kaller

det for meg selv oppda gelsen av markedsø konomien. For jL"g finner noen tmg som er nye tor oss,

for ekse mpel di sse kebabene som du får kjøpt på ga tekjøkkenet. Det er jo virkelig br ,og de t

samme med Com Flakes, det sma ker jo godt, og det had de \/1 ikke tid Hgere . Og hva mer?

Honning, det måtte man tidligere nesten skjære stykker av med kniv. men nå er den så myk \~

fin. Og a lt dette er for meg å oppdage mark edsøk onomien.

Den viktigste endringen i sosialistenes hverd ag, er at tidligere var de del av et

staUig integrert ungdomsforbund, mens nå driver de si tt eget ungdo msforbund,

med en mer sekterisk karakter enn det tidligere enhetsforbundet. Sosialistene

bruker nå som før, mesteparten av sin tid i ungdomsorganisasjonen . Den knytter

sammen fortid og nå tid til en kontinuitet i disse ungdommenes liv. Men deres

rolle i samfunnet har endret seg totalt. Før var de idealungdommer i staten,

mens nå fører deres medlemskap dem inn i en stigmatisert og utsatt posisjon.

Dette fører til store orienteringsvanskeiigheter. De stadige negative avsløringer

av rigid maktpolitikk innen statsapparatet kommer i konflikt med deres sterke
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identifikasjon med DDR. Sosia listungdommene takler imid ertid en d rin gene

bedre enn deres foreldre, som tidligere var sterkt knytte t til maktappa ratet i DDR,

og som nå har store omsti llingsp roblemer.

8.1.2.6 Foreldrenes omstilling
Foreldrenes vanskelighe ter med omstillingen går ut over un gd ommene. Spesielt

Micha (18) opplever dette som vanskelig:

Nå etler Vendepunktet har foreldrene mine blitt arbeidsløse, og nå er det bare kran gel, og det

er ikke fint mer... (gråter) Foreld rene mine krang ler temmelig ofte. Del begynte allerede i

januar. SJ nå er jeg nesten aIdri mer hjemme...

Franks (18) foreldre er også blitt ar beidsløse. De har ove rlatt leiligheten til Frank

og selv har de flyttet ut av byen:

Forholdet til foreld rene mine har blitt mye bedre etter at vi ikke bor sammen lenger. Det var

et problem en stu nd at jegforsto omstillingen raskere enn dem, rett og slett fordi jeg er yngre og

derfor ikke så fastlåst i systemet. De har en del problemer og ser ting på en anne n måte enn

meg.

Frank har et forholdsvis di stansert syn på sine foreldres problemer, mens Micha

tar seg svært nær av dem. Disse foreldrene var en de l av DDRs maktelite, og må

omstille seg totalt. De er også truet av et eventuelt re ttsoppgjør. Foreldrene mister

lett ti ltro i denne tide.n. I de tilfeller hvor foreldrene tilpasser seg endringene,

oppleves de gjern e som svikere. Annette (17):

Begge foreldrene mine var med lem i SED. Det som sjokkerte meg var at faren min så fort gikk

ut etter Vendepunktet. Jeg vet ikke, jegser vel egentlig på ham som en værhane. Moren min er

den ta ke motsetning. Hu n klarer ikke å komme vekk fra det gamle. Det er en konflikt. Det er

også helt umulig å prate med far om dette, han forstår heller ingen ting når man tar op p del

temaet. Han sier ald ri sin mening, også når jeg tenker på før, da sa han heller aldri meningen

sin, jeg vet jo overhodet ikke hva den mannen egentlig tenker. Han stemte jo og han var jo før i

partiet, han var medlem. men han sier heller ikke nå noenting. Det forstår Jeg ikke. Kanskje

har han overhodet ingen mening.

Foreldrene var opprinnelig viktige modeller for sos ialistungdommene, men

etter Vendepunktet opplever ungdommen at de selv må finne u t av

vanskelighetene, foreldrene klarer det ikke så godt. Vi skal nå avslutningsvis se

hvil ke tanker sos ialistungdommene gjør seg om sin fremtid.

8.1.3 Veien videre
Dirk (23) har fått ven ner blant "annerledestenkende" på venstresiden, med andre

ord folk som han tidligere så på som "statsfiender" :
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Jeg har all tid forsøkt il være med å gripe inn i de prosessene som foregår. l de siste månedene

har jeg blitt kjent med mange nye mennesker, folk som jeg før ald ri la merke til, og som jeg av

po litiske grunner ikke ville ha noe med å gjøre . Nå har jeg funnet ut at dette er mennesk er som

virkelig ønsket noe nyt t. Nå mener jeg altså venstrefolk fra de forskjelligste bevegelser og

med de forskjelligste ønsker for sitt land . Og nå er det nettopp det som gir meg kra ft, a t jeg

har slike folk rundt meg. Forøvrig tror jeg at jeg ikke egentlig helt har fått bearbeidet a lt

som har skjedd. Et og annet er overhodet ikke mulig og fatte av det som har skjedd de siste

måned ene. Frem til forrige onsdag var jeg fulltidsansatt i FD). Nå vil jeg gjerne jobbe i

ungd omsklubb, ungdomssenter, rådgivning for unge, rettsspørsmål eller noe i den retning .

Både Dirk og Stefan ønsker å fort sette politisk i det omform ede kommun ist

partiet. De har imidlertid mistet noen illusjoner. Dirk er redd for stigmatis ering,

og Stefan (21) er bekymret over manglende muligheter til å realisere det han tror

på;

Jeg føler meg ofte som Don Qui ote som kjemper med vind møllen, fordi jeg forsøker å rette på en

del ting for ungd ommen som i grunnen er uoppnåelig ... Dette er et 2! 3-samiunn, og selv om jeg

kanskje blir av de 2 / 3, så håper jeg at jeg aldri glemmer å være de r for den lavere tredjedelen,

og prøver virkelig il hjelpe de m. Jegvil riktignok ikke trykke mid lene i hånden på tigge rne,

fo r det hjelper ikke, men jegvil forsøke å gjøre noe med årsakene, selv om det er en svært

uts iktsløs kamp. Man kan jo heller ikke se bort fra alle de problemene som det bringer den

tredje verden ... Jeg er tilfred s med livet mitt, for jeg vil ikke at den påfølgende generas jon

skal kunne si til meg : "..og hva gjorde du i mot det ?" . Jeg mener, jegfår for tiden ingen tid til å

tenke på meg selv, men jeg håper det kommer en mer forhå pnin gsfull tid... For tiden kan jeg

overhodet ikke bes krive livet mitt om 5 år, ford i jeg får hver dag nye perspektiver om alt jeg

kunne gjøre. Jeg tro r jeg vil veksle fra lærer til sosia lpedagog, ford i jeg vet at behovet for å

jobbe elter mine Idealer passer til delte yrket, og jeg tror jegkan utrette mer konkret der enn

jeg kan som lærer... Før hadde jeg jo andre fremtids planer, da ønsket jeg å utvi kle sosialismen

videre til den virkelig ble huma n, mens nå er det rett og slett å finne en mulighet innenfor

denne reellt eks isterende kap italismen med alle de pro blemer den bringer men n kene.

Georg (20) er ikke så politisk engasjer t som Dirk og Stefan, men likefullt er han

godt integrert i det sosialistiske ungdomsforbundet. Nå lever ha n på

arbeidsledighetstrygd og tar strøjobber som discjockey på si. Uten arbeid, og u ten

trygg fremtid, men Georg fortviler ikke:

For tiden vet jeg ikke så riktig hva jegkommer til å gjøre senere, men jeg synes al t i grun nen er

ganske lystig, for meg virker de t for tiden som en stor ferie, riktig fint. Og så var det a ugu st,

ognå er det høst igjen. Jeg synes ikke det gjør noe med kunnskapsmangel, for jeger ennå ung og

kan lære noe nytt en gang... Jeg føler meg vel for tiden, jeghar penger selv Om jeg ikke har

jobb. Men i lengden er det ikke nok. Jeg vil jo gjeme ha arbeid igjen, ogda væ r såsnill ikke den

s iste drittjobben, så helt tilfred s er jeg jo ikke.

Georg er forholdsvis tilfreds så lenge han har jobb og så lenge han har vennene

sine i SUF. Frank (18) er imidlertid mer ærgjerrig enn som så. Han tilhørte DDRs
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maktelite, og trives tydeligvis best i toppene. Høsten 1990 begynte han å 5 udere

(ves ttysk) jus, dvs. at han relativt uproblematisk hopper inn i det motsatte

systems juridiske tenkemåte . Således kan nok Frank betraktes som en værhane,

som til enhver tid går den veien i et system , som gir ham personlig best fordeler.

Ha n er også den eneste i SUF som eksplesitt vektlegger det å gjøre karriere:

Mitt mål med livet er å virkeliggjøre mine idealer om et virkelig demokra tisk samfunn, men

også at jeg selv kommer videre med min karriere. Det er jo normal t at jeg ønsker et bedre liv

for meg selv, at jeg vil ha leilighet og bil. men det er også viktig å ha en mening og ikke bar e

gå på disco hele uke n.

Annette ( 7 ) ser live t i den sosialistiske klubben stadig mer fra utsiden. Hun

savner et fellesskap der man kan prate om personlige problemer, noe man ikke

kan i de t po litiske mil jøet:

Jeg hadde en fase da jeg tenkte , "nei, dette går ikke lenger", men en eller annen gang sier du

til 5eg 5e1v, "når Jeg gjørmeg selv så ferdig, så går de t heller ikke videre", da b lir alt det

samme. Det beste du kan gjøre er å ikke beskjeftige deg med det over lengre tid, og da går det

videre igjen. Når man stivner til inne i seg selv, da klarer man det ikke. Jeg ser det også på

folkene her i klubben, de er til dels så innesluttet og fortvilet a t de ikke kommer ut av det

selv. Når man stad ig bare bærer det selv. går det til slutt ikke mer... Om 5 år håpe r jeg at jeg

studerer. men jeg kan ikke se det så fast for meg . Jeg håper bare at ikke noen finansielle so rger

gjØT a t jeg ikke kan studere. Jeg er også red d for at jegetter så mye energi og tid med stud ier.

ikke får noen jobb. Det er jeg virkelig redd for.Jeg ønsker å ha en egen bolig, senest om 5 år,

men gjerne også tid ligere . Jeg trenger ganske enkelt litt ro for meg selv, hvor jeg kan sjalte ut

alt annet. Men det ønsker jeg meg egentlig allerede nå... Jeg vet ikke om jeger tilfreds med

livet mitt. Jeg tenker at jeg har samlet en mengd e erfaringer, minner og venner, m n riktig

tilfred s har jeg vel aldri vært, men hvem er vel det?

Å ikke få lov til å prate om personlige problemer, slik normen i SUF er, har

negati ve følger. De sos ialistiske un gdommene har stort sett til felles a t de er

individ ualis ter med en sterk kolle ktiv innstilling. Å prate om seg sel v er ikke

god tone for en po li tisk en gasjer t sosialist. Således kan gode politiske idealer bli

en dolk i ryggen i en vanskelig tid . Hver og en blir gående alene med de

personlige problemene som følger med utviklingen, mens makroproblemer ka n

drøftes forholdsvis åpent. Sosialistungdommen s bundethe t til for tiden gjør de t

også vanskelig å rette seg mot frem tiden. For flere blir de t et reell t va lg om de

ska l fortsette som sekterister i gruppen, eller bryte med den og søke seg inn m ot

andre grupperinger hvor de føler seg mer hjemme.. Annette og Mima står like

ved et brudd , mens Dirk, Stefan og Georg vil bli.

Også de som forblir sosialister, må etterhvert tenke mer på seg se lv og

orien ter e seg i forhold til det kapitalistiske samfunnssystemet. Noen gjør de t i
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sterkere grad enn andre. Fremtidsorienteringene hos medlemmene i sosialist-

gruppen er såpass ulike, at de egner S€gfor typologisering.

8.1.4 Reaksjonsformer
Før vi går videre til anarkistungdommens fortolkninger av fortid og

samfunnsendringer, skal vi oppsummere sosialistungdommenes

tilpasningsstrategier i følgende typologier:

8.1.4.1 Opposisjonell
Stefan prøver å bringe sine idealer fra DDR-tiden på bes t mulig måte med seg i

det nye samfu nnet, og fører en alvorlig kamp mot de t han ser på som et lite

menneskevennlig samfunn. Dermed får han rollen som opposisjonell i de t nye

felles-Tyskland.

Felles for Dirk, Frank og Micha er en sterk forankring til de statlige

institusjoner fra DDR-tiden. Denne bakgrunnen takler de noe ulikt. Dirk prøver

å forstå de t som skjer, og prøver så godt han kan å holde på sine gamle idealer og

samtidig gi rom for nye annerledestenkende. Han finner gradvis et ny tt ståsted

som opposisjonell som samarbeider med dem som før var hans fiender. Dirk har

en vanskelig tid og sliter med en viss forfølgelsesangst som an sammenlignes

med den norske AKP-medlemmer hadde på begynnelsen av 70-talle t' . Det er

Dirks stolthet som blir hans styrke i denne overgangstiden, den gjør at han ikke

bøyer av veien selv om den blir hard å gå.

8.1.4.2 Oppurtinistisk

Frank er en mer enkel person, og mer tilpasningsdyktig. Han funderer ikke så

mye over begivenhetene, og plages dermed heller ikke så mye over dem . På den

ene siden forsvarer han at han tidligere var Stasi-informant, på den andre si.den

velge r han nå å studere jus etter ves ttysk lov. For Frank var de t greitt at Stasi

offiserer fikk privilegier før, og det blir greitt å fortsette å være priviliger t

innenfor et nytt statsapparat. Frank velger de veier som gir ham selv penger,

innflytelse og status, kort sagt karrieremuligheter.

•SLik den bl.a. er beskrevet i Dag Solstads roman om gymnaslærer Pedersen.
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8.1.4.3 Avpolitisert
Georg var en av to som dro ut for å se hva som virkelig skjedde under de første

samlingene i Getsemanekirken høsten 1989, mens de andre i FDJ-ledelsen hadde

samlet seg i kretsledelsens hus, og ventet på det forferdelige som vi lle sk je. Georg

takler endringene bra . Men han hadde det også bra tidligere. Han forts etter å være

med i den sosilialistiske klubben, men hans innstilling er mer og mer apolitisk.

8.1.4.4 Nyorientert mot høyre
Micha har en svært vanskelig tid . Problemer hjemm e, venner som vender seg

fra ham og idealer som blir knust. Micha har mistet grunn en under føt tene før

han ble moden nok til å lage seg sin egen grunnstøtte. Det er sannsynlig at Micha

kan være en overgangsfigur som kan gå fra den ene ytterliggående gruppen til

den an dre. Han er likeglad overfor nazismen og begynner å få venner blant

nynaz istene . Gamle sosia listvenner unngår Micha fordi han virker veik. En

mulig løsning for Micha er å slutte seg til sine nye nazivenner, kanskje ikke som

overbevist nazist, men i hvert fall som medløper. Han uttrykker også et par

ytringer som kanskje bare skyldes naiv ordbruk, men som også kan vise Michas

vingling. For eksempel sier han halvt spøkende at han ønsker seg en lillebror

som han kunne "under trykke så mye jeg ville". Mindreverdighetsfølelsen

kunne med tilslutning til nynazistene ers tattes med følelsen av makt. I kapitte l

9.1 skal vi også se Michas ambivalens knyttet til spørsmål om nasjonalitet.

8.1.4.5 Nyorientert mot kristendommen
Annette vil allti d holde seg litt i bakgrunnen, men har en så sterk personlig

integri tet at hun vil klare seg, og er også vant til å klare seg alene. Hun er på

mange måter en motvekt til de andre sosialistungdommenes kollektivisme.

Annette har imidlertid fått det langt bedre etter Vendepunktet, på tross av at hun,

i likhet med de fleste i SUF, definerer mange av endringene negativt. Annette er

mer stWfaren og mindre Iøssloppen enn de andre sosialistun gdommene. Hun

kommer flere ganger inn på at hun føler seg mer vel blant kretser i kirken, selv

om hun selv ikke er kristen. Siden hun føler seg utstøtt blant sosialist

ungdommene, er det sannsynlig at hun vil gå over til et kristent fellesskap som

tilsvarer mer hennes egen habitus .
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8.4.1.6 Oppsummering
Så lenge sosialistungdommene velger å forbli i den politiske klubben, ugjør de en

klan av fortidsidentifiserende venner som skjermer seg av fra samfunnet

utenfor, de er altså sekterister. Fellesskapet i klubben fungerer på denne må ten

som erstatning for en tapt for tid, men u tstøtingsmekaninsmene som allerede

gjør seg gjeldende, viser også til fellesskapets foreløpige karakter, en gang vil også

de andre gi slipp på fortiden og orientere seg mer ut fra endrede rea liteter,

Ikke alle sosialistungdommene kjemper like iherdig for sine opprinnelige

verdier. Den vanskelige situasjonen som tidligere elitist og nåværende

marginalisert, kan løses ved å igjen slutte seg til samfunnets elite etter de nye

premissene. Dette er de n vanlige løsningen for mange parti- og kom somol-lojale

i Øst-Europa etter Vendepunktet. Har man en gang tilhørt en elite, så har man

den kulturelle kapital som skal til for å tilpa sse seg endringer i samfunnsform,

slik at man kan sikre seg plass i det nye samfunns elitekretser.

Omstillingen er tøff for disse ungdommene. De sliter med alvorlige

identitetsproblemer nettopp fordi de politiske målsettingene fra DDR-tiden var

målsettinger som de trodde fullt og helt på. Nå er de i en situasjon hvor de er

stigmatisert som syndebukker for DDR-statens fallitt. Dette binder dem sammen.

De har hatt vage planer om å realisere noe av det de tror på gjennom utviklinge n

av et politisk ungdomssenter. Om de klarer det er avhengig av om de får

økonomisk tilskudd. Således kan disse ungdommene utvikle noe positivt om de

gis midlene som trengs, motsatt må de enten oppgi sine idealer og bli

opportunistiske karrierejegere eller de m for tsette som en sekterisk klikk som

holder på sin tapte fortid . Å omsette idealer til handling er en pos itiv erfaring for

ungdom, og det er hva sosia listungdommene trenger å erfare, for kunne

utvikle en vilje til deltagelse i de t nye samfunnet.
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8.2. ANARKISTENE

8.2.1 For tiden
Anarkistenes oppvekst var preget aven hverdagskultur hvor litteratur og

m usikk hadde høy verdi. Deres inte llektuelle levemåte ble en egen nisje i det

sosialistisk e samfunnet, en nisje som de bevisst avgrenset fra den jevne DDR

borgers levemåte. Anarkistene fortalte de taljert fra sin famil iebakgrunn i

intervjuene. Familiebak grunn får derfor mer pla ss her enn i de to and re kapittel

delene. Anarkistenes detaljerte beretninger om foreldre har sitt utspring i deres

hab itus, de har i motsetning til ungdommer i de to andre gruppene, en søken

etter sit t jeg, en individ ualistisk innstill ing mer i likhet med de n ori entering som

Giddens og Ziehe beskriver for vestlige samfunn (A. Giddens 1991, T. Ziehe 1989).

8.2.1.1 Intellektuelle foreldre
For sos ialistungdornmene lå den vikti gste identifiseringen i forhold til

foreldrene i de t politiske. For an arkistungdommene derimot, er det foreldrenes

kulturelle orientering som er viktigst. De viktigste distinksjoner for anarkis t

ungdommene er skillet mellom de jevne borgere i drabantbyen eller på landet og

de intellektuelle som er deres egen grupp e. Dette skillet blir tyde lig i de tilfeller

hvor ikke begge foreld re hører med til de inte llekt uelle. Maria (20) skill er

mellom det intellektuelle nivået som preger hans kontakt med fare n og det lave

nivå som preger hans kon tak t med more n. Far en er va nt til en fri arbeids

si tuasjon, mens moren alltid ha r vært bundet av ar beidsoppgaver og krav, og det

er for Maria det verste av alt:

Jeg ha r alltid hatt et kjem pefint forhold til faren min ... Både om politikk. vennska p og

seksualitet kan jeg si al t til ham. Moren min har jeg aldri fors tå tt Det hø res kanskje gement

ut . men hu n er litt d um. Hun er fra landet og foreldren hen nes er bønde r og hun har alltid

arbeidet. Hun må tte op pd ra søsknene sine, de rfor har hun ald ri ha tt tid hl å gjøre noe for seg

se lv.

Ale x (19) legger vekt på at foreld rene hans tidlig lærte ham opp til å verdsette

kultu r:

Jeg er ene barn og har et relativ t bra forhold til foreld rene mine for tiden . De arbeider veld ig

mye. Men i min tid lige barndom gjorde de mye sammen mat meg.De var også 5-6-7 år i

ut landet, da bodde jeg hos besteforeldrene mine fra l -Z-års alderen. Da de kom tilbake,

bru kte de mye tid sammen med meg. og lærte megå like kultur. Det var en posi tiv barndom .

Foreld rene mine var ikke selv kreative. men de lærte meg opp til å være krea tiv.

Hendrikje (19) forteller mange detaljer om sin familie. Hun har vokst opp på et
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slott i Giistrow. Faren er museumsbestyrer og moren kunstn er. Hun forteller om

et us edvanlig kreativ t liv fra sitt oppveksthjem:

Fra jeg var 4 år begynte jeg på blokkfløyteskolen. Jeg ville gjeme gjøre alt, jeg ville bli da nser,

drev litt med akrobatikk. Moren min mente at musikken skulle komme på første plass...

Senere kom jeg på konservatoriet i Schwerin .Jeg dro en gang i uka til Schwerin, med

blokkfløyteundervtsning. Fra jeg var 11-12 var del virkelig gøy. J~ fikk masse diplomer. Det

falt lett for meg . Jeg hadde den rette innstillingen fordi jeg hadde lært det hel t fra

barndommen... Mor sang med oss, leste for oss, musiserte, tok oss med i kino og teater. HUI'

krevde mye av oss på det kun stneriske området. Foreldrene mine har utr olig mye bøker, jeg

har lest masse av det... Huset var alltid åpent hos oss. Hver av barna hadde ofte med 2-3

gjester, og det var virkelig trangt hos oss, da la vi ut madrasser, forel drene mine la seg i stue n

og vi laget masse mat, det var u trolig fint. Jeg vil gjeme bo i bofelleskap senere. Det var

veldig viktig for meg at vi alltid var sammen. Vi malte sammen, vi spaserte, vi diskuterte,

fotogr aferte, eller leste sa mmen og hørte på hørespill i radioen. Jeg hadde mang e pr blerner

med faren min , men i det store og det hele var det virkelig finl.

Anarkistene ser gjennomgående u t til å ha et god t forhol.d til sine foreld re,

Likevel er det viktigste i deres orien ter ing at de vil gå sine egne veier, uavhengig

av formynderes inngripen. Bakgrunnen for denne innstillingen ser ut til c finnes

i motsigelsesforhold i fam iliene.

Det å være bundet av arbeidsoppgaver er for anarl.<is tungdommene noe

negativ t. Anarkistun gdomme ne ser på seg selv som opprørere . De gjør først og

fremst opprør mot staten og samfunnet, men også mo t foreldregen erasjonen,

Dette er nok uttrykk for en generell av visn ing av fore ldregenerasjonen blant

revolusjonens "barn ", men motsigelsesfyl te familiære forhold hos anarkis tene

kan også forklare hvorfor de er mer op prørske enn "normal-ungdommen" .

Maria, Ha nne s og Tine har skilte foreld re Alex, Hend rikje og Micha ha r opplevd

langvarig atskillelse fra sine foreldre. Vi skal se nærmere p noen av anarkist

ungdommenes fam ilieerfarin ger. Mari a (20):

En gang var moren min ærlig overfor meg, del var da jeg var om trent 14 år, da sa hu n <I t hun

egentlig aldri hadde ønsket meg. Den gangen jegble født ønsket hu n seg overhodet ikke noe

barn. Og det er ganske hardt å høre for en fjor tenåring. Jeghadde jo på en må te skjøn t det

allered e, og det sa jeg ofte også, at du ville jo overhodet ikke ha meg, og til slu tt sa hun det at

det var slik, hun ville virkel ig ikke ha meg, Og de t skap te en stor avsta nd mellom oss.

Maria lever et kaotisk liv og er svært opptatt av å ikke la seg undertrykke. Han

forteller at han forakter moren sin fordi hu n alltid lar seg styre og at hun er så

ordensfiksert. Han har mer til fe11les med faren som har en fri arbeidssituasjon

og er "et rotehue" . Hanne s (21) har også skilte foreldre. Sammen med sine brødre

laget han mye ugagn:
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Moren min skilte seg da jeg var 6 år, hun måtte begyn ne å arbeide igjen, og samtid ig hold e oss

tre guttene under kontroll. Det va r ikke lett fordi vi var en vilte r bande og alle tre var nesten

like gamle. Og noen år senere begyn te jeg å krangle mye med moren min, så flyttet jegsammen

med faren min ...

Han nes voks te opp i Leipzig, men fly ttet sam men med faren til Giistrow da

foreld rene ski lte seg' . Ett år senere ble han p lassert på int ern at fordi ha n skulle

fortsette skolegangen i C ustrow, selv om faren flyttet tilbake til Leipz ig. 4 år av

sin u ngdomstid tilbragte H annes i in tern atet:

Så flyttet faren min tilbake til Leipzi g, og så kom jeg i intemat., Det er også en av grunnell~

til at jeg legger så vekt på å studere i Leipzig, ford i jeg har ingen lyst til il bo i studenthjem

eller noe sånt.

Tine (20) har opp levd strenghe ten i DDR-staten . Hen nes foreld re skil te seg og

moren flyttet til Vest-Berlin. Dette har gitt Tine en spesiell op pvekst:

Jeg har e t god t forhold til faren min. Jeg var alltid yndllngsbam et, ikke sånn at jeg var

ma terielt priviligert, men når broren min og jegkran glet forsvarte far alltid meg. Med mor

had de jeg ingen kon takt, for det var for bud t Hun giftet seg igjen , hu n flyttet til Ves t-Berl in .

Og far holdt på å miste jobben på unive itetet p.g.a. mor. Men i begynne lsen av 80-talle t ble

det litt åp nere . Nå r mor, som var sovjetisk tatsborger, flytte t til Ves ten, begynte de å mumle

om at hun var KGB-agen t og alt mulig sånt tull... Jeg trodde den gangen at far ikke ville at jeg

skulle treffe mor, og både broren min og jegga far skyld en. Og de t er egentl ig den en este

krangelen jeg har hatt med far. Men senere fikk jeg høre at vi ikke fikk lov til å ha kon takt

for da ville den sosialistiske oppdragelsen ød elegges. Og far måtte underskrive. Derfor så jeg

mor først da jeg var 13, jeghusker jo ingen ting fra jeg var 3 år. Derfor r mor for meg ingen mor,

men en kvinne som er moren min fordi hun sier de t.

Tine fikk oppleve å være mater ielt privili gert ford i m oren bod d e i Vesten:

Hun p leide å ta med fine klær til meg, og andre vestlige vater som selvfølgelig hadde stor

innflytelse på meg, for slike materielle saker hadd e selvsagt stor bety d ning siden de var av

en helt annen målestokk enn her i DDR. Og som barn er det selvsagt kult å ær e med ut på

fine restauranter, når du ikke kan det til vanlig. Og noen i klassen min som jeg tidli gere ikke

hadde kontakt med ville d a plutselig bli venner med meg, men for meg var d et egentlig

likegyld ig. Jeg kjøpte meg ikke vennskap, men jeg kunne ha gjort det hvis jeg ville. Jeg forst år

jo moren min i prinsippet, og hun kan ikke direkte noe for at hu n ikke fikk oss barna, hun

ville det jo også . og i dag er hun trist for at hun ikke kunne oppd ra oss . Og nå er det viktig for

henne å se meg minst en gang i måneden, og hun prøver afå innflytelse på meg, at jegskal

studere , at jegskal kle meg sånn og sånn... NAr jeg nå reiser til mor, prøv er jegå være sånn som

hun vil ha meg, jeg vil ikke ergre henne. Hun er jo en bra dame, hun er flink i yrket, jeg kan

prate med henne om filmer, litteratu r og alt. Jeg ser på henne som en tante... Faren min og jeg

har e t åpent forhold, han oppd ro meg veldig stren gt, det var mange ting jeg ikke fikk lov til

som jevnaldrende fikk lov til. Jeg måtte legge meg klokka ti for eksempel, men egentlig

, Hendrikje ble kjent med Hannes i Custrow, og kom inn i bo-kolLektivet via ham.
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plaget meg ikke i det hele tatt. Jeg kunne også inngå kompromisse r med ham . Når han sa jeg

skulle være hjemme ni, så sa j g ti og så ble vi enige om ha lv ti. Far hadde tillit til meg,

fordi jeg gjorde de t han Sil . Så derfor ga han meg tterhvert Full frihet.

Anarkistungdommene forteller om til dels ulike familiebakgrunner. Det som er

felles er foreldre med mye kulturell kapital og familier med en god del

mo tse tninger og spenninger. Dette er en del av bakgrunnen for ana rkistenes

trang til å gå egne veier og deres kulturelle orientering. Det er mulig å se klarere

generasjonsforskjellen mellom anarkistun gdommene og foreld rene når de t

gjelder po litisk orientering.

Anarkistene har fedre som var overbeviste partimedlemmer, mens de

fleste av mødrene gjennomgående meldte seg inn i partiet av bekvemmelighe t.

Det virker ikke som om anarkistungdommene hadde noen store politiske

kontlikter med foreldrene, selv om ungdommene var langt mer aktivt kritiske

overfor staten enn foreldrene var. Dette er også forståe lig ut fra de n generasjons

pendelen som har preget de tre DDR-generasjonene, med den siste generas jonen

som mest misfornøyd. 1989-revolusjonen ville sannsynligvis ikke brutt ut hvis

ungdommen hadde vært like passivt aksepterende overfor styringen som deres

fore ldre var.

Anarkistenes foreld re identifiserte seg med kommunismens idealer, men

var misfornøyde med den rigide politikken. Anarkistungdo mmen har gått et

skritt lenger, ved å omsette sin kritiske holdning i en kulturell og venstreradikal

levemåte. Maria (20) for teller at han kan forstå sin fars innstill ing og gjerne

diskuterer med ham, selv om han selv har andre oppfatninger. Han skiller

meUom faren, som tror på noe og av den gTUlU\ gikk inn i partiet, og mor en som

deltok bare av bekvemmelighet:

Faren min hadde en del venstreorienterte idealer, men moren min var medlem i partiet kun

av bekvernrn Iighet . Fordi faren min var medlem, og far ortalte henne sikke rt om alle

fordelene ved sosialismen. Og hun gjorde seg ingen videre tanker m det, og gikk inn i par tiet.

Men etter Vendepunktet meldte hun seg ut med en gang. Idealene til far dre ier seg om

naturvern, sunt sosialve rn sånn a t ingen er arbeids ledig og økonomi som ikke løper p åandres

kostnad. Far og jegsnakker om politikk ganske ofte, og det er fint for vi har ikke samme

politiske mening. Han har alle disse ideal forestillingene som ikke r ornset tb re i

realiteten, han har fine ideeer, men de er ikke reelle. Det er bare drømmer. Han t nker at den

po litiske bevissthet står på førs te plass, mens jeg tenker at det Viktigste er bevissthet om

omverdenen (natur, miljø). Jeg tror en kapita list kan arbeide mye mer narurbevisst enn en

sosi a lis t.

Hannes (21) har lite til overs for farens ensrettede politisk innstilling:
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Faren min har en livsinnstilling som jeg ikke forstår. Han er svært overbevis t.

Hendrik je (19) har i likhe t med Han nes og Maria en far som var overbevist

par timedlem :

Mor kommer fra en katolsk familie, mens far er vokst op p mer eller mindre ute n konfesjon.

Ha n var ganske overbevist pa rtimedlem. Han var alltid idealis t, hadde store kra v til seg

selv og til andre, og var veldig engasjert på det politiske området.

Det in tellektuelle nivåe t i anarkistungdommenes familier, har nok også

med virke t til at de u tviklet en kritisk innstilling til rigid ma ktpolitikk. På skolen

utvikle t de en motkultur til skolens ensidige un dervisning. Den antiau toritære

innstillingen u tvikl et de særlig i løpet av gymnasietide n, som var den tiden da

de fant hvera nd re og ble til en tett vennekrets.

8.2.1.2 Skoletid og motkultur
De fles te av anarkis tungdommene ble kjent med hverandre da de begynte på

gym naset. Sammen utvi klet de en motkultur til rigiditeten i skolens og

un gdomsorgani sasjonens poli tikk, men de hadde også et par lærere som var

libe rale og som fattet sympati for d isse akti ve ungdo mm ene. Derfor balanserte de

seg gjennom skolegangen uten å bli kas tet ut, og klarte u ten så mye anstrengelser

å få bra ka rakterer. Det er spesielt en episode fra skoletide n hvor de fikk alvorlige

trusler fra skole ledelsen. Alex (19) forte ller om den :

Det var ofte diskusjoner med lære rne. En gang dreide det seg om hvordan vi kunne gjøre

sosialismen bed re. Jeg var lederen for FD] komm unalt og da sa vi et par sannheter til

kom m uneledelsen. Etterpå ble det vans keligheter med rektor på skolen, han ville at vi

sku lle unnskylde oss offentlig, hvis ikke ville vi bli kastet ut av skolen.

Alex refererer her til skandalen i 1987, da det sovjetiske magasinet Sputnik over

na tten fors vant fra hyllene i bu tikkene fordi de t var besk revet perestrojka der.

Rober t, Alex, Peter og Ussamah kri tiserte dette på skolen og ble truet med

utkaste lse. Denne episoden fikk anarkistu ngdommene til å gå stillere i dørene .

De bevar te sin kritiske inns tilling, men prøvde ikke å forandre noe ak tivt. Micha

(I9) for teller hvorfor:

Det var l gr unnen sånn a t hvis du var litt intelligent, da var du uansett litt kri tisk inn stilt.

Med meg var det sån n at jeg betraktet de t mes te kritisk, men gjorde ikke noe videre for å

forandre på alt. Ussamah (kompis) f.eks. ble stadig helt utkjørt ford i han engasjert e seg for

en eller annen sak, og fikk i gru nnen bare vanskeligheter igjen {or det. TIl slutt kommer det så

allike vel ikke mer ut av det enn vanskel igheter. Det var det du mme. Det merker man til

slu tt. Man er på en eller annen måte inni det, og det beste er il holde seg borte fra

vanskelighetene og føre sitt eget selvbestemte liv.
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Dette med å føre sitt selvbestemte liv ble den viktigste orien teringen for

anarkistene . De vanket i et gallerimiljø som var kjent av Stasi for å samle

alternativt tenkende. Noen av lær erne var en del av Leipzigs intellektuelle

undergrunnsmiljø sam men med anarkistungd om mene. TIne (20):

Fra begynnelsen av 9. hl 10. klasse, var det skole, hjem , gjøre lekser, husarbeid . Men det var

også littera turklubb, gall eri sammen med et par kul e lærere, de som van ker i Grafikkeller.

Vi gikk al tid innom en kafe før vi gikk hjem. Senere gikk vi i MB (studentklubb) og av og ti l

på pønkekonserter,

Det var først etter skoletid at det virke lige livet utspant seg for anarkist ene. Micha

(19):

Skolen var gen tlig temmelig kjedelig . Du kan si det sånn a t vi han g på Skolen fra 7 o m

morgenen til klakka 14, og først elter det våkne t vi opp, da først begynte livet . Da dro vi inn i

byen , drakk en kaffe og på kve lden gikk vi et eller anne t sted . Før st gikk vi til en eller anne

disco, da vi var yngre, og senere ti.l kon serter og ellers det øvrige h vor vi også i dag går.

Anarkistungdomm ene var viktige for hverandres u tvikling og lær ing i

ungdomstiden. Alex (19) forteller hvordan vennene ga ham en ny selv tillit til å

s tå for noe og slå tilbake. Nå er Alex den mest radi ka le av anarkistungdommene:

TId ligere var jeg mye for meg selv. og ble mye mobbet. Jeg lærte å slå tilbake, men følte meg

egentl ig liten. Men med disse vennene følte jegmeg vel.

Maria (20) har likevel hatt den mest anarki stiske løp ebanen . Han ble kast et ut av

skolen og begyn te som lærling. Skoletiden bru kte han til å sove eller slåss:

Jeg tok ikke skolen på al or. Jeg var redd for å lære, og jeg gjorde ingenting på skolen. Jeg bare

sloss og forfalsket underskrifter. Jeg gjorde alt det gærne som en normal elev gjøT. Og sdnn

fortsatte de t til og med 10. klasse . Fra 7. klasse gynte jeg å mota rbeide skolen, siden den

aldri gjorde noe for meg . Jeg fikk alltid då rlige ka rak terer, men de t var meg likegyld ig. Jeg

gjorde mine ting... Jeg gjorde ingenting. J g læ rte ikke. de t interesser te meg overhodet ikke

hva de syn tes om meg . Jeg skjønte jo også mye av det fra før. Fra 10. klasse ble jeg kaste t u t av

skolen. Jeg ville det egen tlig selv, det ha r jeg skjønt senere. SJ begyn te leg so m læ rling i

bokbinding . På yrkesskolen sov jegeller leste bøker, og visste ingenting om bokbindin g. Jeg ble

bare verre, men i praksispe rioden var jeg den bes te arbeideren. l juni 1989 te jeg ferdig med

yrkesskolen , så jobbe t jeg en måned og ble oppsag t. Så begynte jegSOm aldersp leier, det har jeg

nå vært i N t og et halvt år.

Anarkistene var alle ove r gjennomsnittet i intellektuell kapasitet. Maria m ener

at grunnen til ha ns motstand mot skolen var at det ble stil t for lite kra v til ham:

Grunnen til at jeg droppet skolen var ve l al jeg felte at d et ble stilt for Ute krav til meg . Det

var folk der som jeg ikke kunne prate med fordi de fortalte for banale ting. de var for dumme.

Men i skolen var de bedre enn meg. I skolen dreide det seg bare om ~ lære. og det interesserte

meg ikke.

Hendrikje (19) gikk, i motsetning til de andre anarkistene, på en skole hvor
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net topp det in tellek tuelle livet var felles for alle:

Jeg begynte på spesialskole for musikk. I DDR var det fire spesialskoler for musikk for

spesielt talen tfu lle elever. De fleste ble orkesterm usikere... Det var en to tal omstilling. Om

formiddagen regelmes sig musikalske fag. Vi hadde bare ganske få fag som man hal' på

normalskolen .

Anarkistungdommens beretning fra sin skoletid er lett å kjenne igjen som en

typisk løpebane for ungd om med mye kapasitet, hvor skolen ikk e gir

utfordringer nok . I DDR-skolen var kollektive ts pres tasjoner vik tigere en n

enkeltind ividenes, og d et gikk først og fremst ut over flinke elever. Mange

ungd ommer jeg har møtt har for talt at det var up roblematisk å få bra karakterer

hvi s man først hadde anl egg for tan kearbe id , d erfor ble skolen kjedelig.

Anarkistene er un gdommer med mye ene rgi og stor opplevelsestrang og de res

ori enter ing mot det kulture lle ble en måte å få bruk t sin kapasitet på . De t samm e

preget deres innstilling til ungdomsorganisasjonen FD].

8.2.1.3 FDJ-samhold gjennom tvang
Anarkistene var ak tive i FD} fra starten av, men da de etterhvert begynte å se på

FDJ som partier ts forlengede arm, trakk de seg en ten tilbake eller de valgte å

engasj.ere seg utelukkende i den kultur elle de len av FDJ-aktivitetene. Alex (19) så

på FD} som en ins tit usjon uten noen ideelle funksjoner. En insti tu sjon som ble

oppretthold t gjennom tvang:

Man måtte bli medl em. Det var et samho ld gjennom tvang. Dette preget naturligvis også

arrangementene. Det var ingen vennlighet. derfor var det bare skitt. Folkene ønsket heller

ingen sosialisme. Det var staten , og overfor den kunne folkene ikke gjøre noe . Vi kunne heller

ikke gjøre noe, vi kunne påpeke feil, men det forandret ingenting. l begynn elsen tenkte jeg at

jeg kan forandre noe og da hadde jeg sikkert blitt engas jert, men etter 1-2 år merket jeg at det

nyttet lite. Det var i prinsippet et resultat av egen erfaring, fra 10. til 12. klasse (gymnas

tiden).

Hannes (21) og brødrene hans, var blant dem som trakk seg helt ut av FD}

arbeid et tidlig:

FDl det var pro fonna! Jeg var med der, den ganglm var jeg katolsk, foreldrene mine er

kato likker. De fant ut at det var like greitt at jeg ble med, men etter en stund sa jeg bare slutt,

det her b lir jeg ikke med på. Jeg var ikke med på ungdomsvielse. leg måtte være med i FD) for

hvis ikke ville jeg fått store problemer, da kunne jeg ikke halt tatt artium og sånn. Phillipp

(broren, som også bor i det okkuperte huset) hadde store ergrelser med det. Han sto så sterkt

på sin opposisjonelle mening. De ville hold e ham fra å ta artium på grunn av "hans

manglende politiske inns tilling". Forøvrig hadde han toppkara ktere r og en god allmenn

vur dering, men det holdt ikke .
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Mor en til Hannes og PhiUipp stilte seg på sine barns side mot myndighetene og

klar te å sikre Phillipp fortsa tt skolegang på tross av at han ikke deltok i FDJs

arrangemen ter:

Da skrev moren min til ministerrådet. Hun viste til de gode karakterene og a t det står i 1 ven

at man kan ha sin frie meni ng. Tll slu tt fikk han ta artium. To ganger i åre t var det FDJ

tilstelninger, der deltok han ikke og ellers deltok han heller ikke. Jo i kulturgruppen var han

med.

Anarkistene gjorde imidlertid stor suksess i FDJs kul turgruppe . Hannes (21):

Kulturgruppen sto jo også under FDJs tegn, men hadde lite med FD] å gjøre. Der laget man

sånne programmer hvor det alltid måtte være med to visesanger og et dikt. Vi prø vde å gjøre

litt mer u t av det sånn at det ikke ble to sanger, et d ikt og det var det. Vi prøvde i stedet og

lage en historie hvor alt passet inn. Da hadde jeg også lærere som jeg likte god t, spesielt

tysklæreren. Vi var til og med svært gode, vi ble bed t om å holde fores tillingen for kre ts

ledelsen også.

Kulturgruppen ble en kanal for å uttrykke krit iske tanker. Alex (19):

Jeg tror også det at vi tidligere prøvd e å utvikle sosialisme, har gjort at kultu r har blitt

utrolig viktig . Det var en erfaring hos mange av mine venner at man kunne utrett ' og kans kje

endre noe gjennom kulturen. Eeks. kunne man gjennom teater og bilder vise hva som r bra og

hva som er dårlig i mennesket.

Micha (19) engasjerte seg også i det po litiske FDJ-arbeide t, men ble frust rert over

at han i praksis ikke kunne påvirke politikken. Til slutt ble de t til at "man bare

var der" :

På skolen var jeg agitator,det var i grunnen bare gøy. I vide regående skole var vi all tid i de

gamle bedriftene, men vi merket at vi ikke hadde noe å si. Vidiskuterte og sa vår mening,

men ingenting skjedde. Det var lill frustrerende. Hele tru kturen var jo ødelagt . f rd i alene

kunne du prøve å fremme noe og arbeide videre med prosjekter, men alt ar for fast. Ieg var pa

noen komiske FDJ-leire, det hadde lite med FDf å gjøre. vi var bare der. skjønner du?

Hendrikje (19) gikk på spesialskole for musikk i Berlin, og der var de t mange som

ikke ønsket å delta i FDJ:

Del var mange protestanter og katolikker i klassen, og mange av dem ville ikke i FDJ. På den

tiden i 1985 var de t temmelig strengt. Vi fikk høre at hvis vi ville studere på univers itet

eller høyskole burde vi gå inn i FD], det sa direktøren . For meg var det klart at jeg gikk inn i

FD], vi gikk inn, vi var så allikeve l et fellesskap. Vi måtte de lta på FOf-tilstelninge r som

bare var å le av. Lærerne tok det heller ikke så alvorlig, den eneste som gjorde de t var

direktøren. FDJ belastet meg overhodet ikke, det jeg opplevde i FOf var et godt samliv

mellom unge folk. Men det som ble gjort i FD], og FDJs mål interesserte oss overhodet ikke. Da

jeg var i Custrow, da gikk vi ut av FDJ da Vendepunktet kom. Da var de t skoleråd, de t ble jeg

med på. Jeg var klassens talsmann. Lærerinnen vår sa til meg"Hendrikje, De er ett år eld re,

De har vært l Berlin, De er rela tivt fri, De vet hva De vil i livet i forhold til de andre; kan
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ikke De være klassens fortreder" . jeg syntes det var dumt at hun gjorde det på den måten, men

j g gjorde det da. Vår skole var egentlig ikke så ille. Vi hadde et svær t god t og åpent forhold

til vå re lærere, vi kunne virkelig diskutere med dem , det var ikke sånn at de avverget

d iskusjoner eller noe sånt, det var fint.

Mario (20) hadde aldri noen in teresse av FD]. Han iakttok organisasjonen med

distansert blik k og så på arrangementer som bekvemme av den ene grunn at han

fikk fri fra skolen:

Jeg begynte som alle andre i FDJ ford i de t var bekvemt. FD) var der, der meldte alle seg inn og

da fikk ma n mindre vanskeligheter enn hvis man ikke var i FDJ. Men jeg forsto aldri helt

denne FDj-følelsen, jeg skjønte aldri helt hva det dreide seg om. Jeg Skjønte førs t senere at FDJ

var SEDs forlenged e arm. Det skjønte jeg på yrkesskolen, men også før det. Jeg Skjønte det ut

fra de demonstrasjonene som man måtte delta i og v åpenleirene. gjennom det skjønte jeg hva

de ville med det hele, gjennom alle de kompromissene man måtte gjøre . jeg tok det ikke på

al vor. Jeg ble med på demonstra sjonene, og jeg gjorde narr av det hele. Jeg gikk med, ford i jeg

var r edd for an d re folk som sto over meg . Og så gjorde jeg narr av det hele. Når det var

demonstrasjoner hadde man en sånn lue, og så var det skolefri, det var jo bra, og så var man

glad for det. Man kunne stå opp senere enn vanl ig. Man møtte op p der hvor alle skulle mø tes.

og pratet og vitse t, og så begyn te demonstrasjonstoget . Da gikk man med forbi tribunen, og så

gikk man fra hverand re igjen. Det var alt. Jeg ble spurt en gang om jeg ville bær e en plakat

med bilde av en poli tiker eller en DDR-fane eller en rød (ane. Jeg sa nei, me n det var ford i

det betydde mer arbeid for meg . Da måtte jeg ha hentet fanen før demon strasjonen, og så

mar sjere med de n hele veien og så levere den igjen , det var for mye for meg.

TIne (20) del tok ikke i FDJs fakkeltog i det hele tatt, og fikk hell er ikke

nev neverd ige prob lemer på grunn av sit t fravær. Hu n var uansett avskrevet

fordi moren hennes bodde i Vesten :

I Iakkeltogene før var jeg ikke med , fordi jeg syntes de var dumme. Fra 8. klasse måtte d u

være med , men på den tiden da jeg var i 8. klasse, var det ikke lenger sånn at d u ble stempl et

som statsfiende når du ikke var med i toge t. Du ble heller sett på som en d um elev, så der for

ku nne du la være hvis du ville. Og jeg hadde rett ogslett ingen lyst til avære med . De spo rts

festene som de hadde før var akkurat det sam me, masse foransraltrunger, med marsjering og

det hele , det va r jo akkurat som under Hit ler.

Mens sosialis tung dommene hadde pos itive minner fra fakkeltogene, tok

ana rkistungdomme ne disse festdagene ald ri på alvor. Nettopp det tvan gen gjorde

at de distanser te seg. De tok til dels også avstand fra DDR-poli tikken.

8.2.1.4 Det komiske DDR
Anarkis tungdommene var ambiva lente i forhold til DDR. De følte en viss

tilknytning, men var kri tisk e overfor maktapparatet. Mario (20):

Det tidligere DDR er for meg det DDR som eksis terte inntil okt ober-november i fjor. Inntil da
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var det komi sk hvordan alle bare fulgte med og vinket til dem på tribunen og prø vde ald ri å

gjøre noe eget. l dag synes jeg det er komisk, at de samme folkene hisser seg sånn opp i dag,

ikke bare over Erick Honecker, men over hele maktapparatet Folk som vasket vekk skitt,

som pusset sko, alle sammen i dag sier de at de va. undertrykt. Men jeg hadde a ldri den

følelsen a v å.være undertry kt. Det gikk meg jo på nervene at jeg ikke kunne besøke Dennis

(bestevenn som flyktet til til BRD).

Hannes (21); Når det nå står et (lite) DDR-flagg på bordet i leiligheten , r de t egentlig

likegyldig for meg, men jeg ville ikke sa tt det der. Når man tenker på det som s kjedde un der

dette flagget var det ikke bra ting, det var j for eksempel planl agt en kon ntrasjonsl ei r her.

Når jeg tenker på DDR liker jeg ideen, men ikke mer. Men jeg føler meg vel her.

Ana rkistene følte seg likevel tilhørige til DDR. Hendrikje (19):

Jeg kan ikke skille mine tank-erom DDR fra mine tanker om livet mitt, jeg kan ikke si "det g

det føler jeg for DDR", for det var så bundet fast til livet mitt . Jeg kan si at det og det var

dårlig og det og det var bra, men i prinsippet var det livet mit t og jeg ide nti fiserte meg med

mye av det. Jeg kunne ikke forestille meg noe ann et. Så når jegnå tenker på DDR må jeg si a t

jeg er glad for at jeg har opplevd det, at jeg har levd her, og jeg er glad for at jeg av den grunn

har et litt anne t syn på ting enn mange jevna ldrende ungdom fra BRO.

Politisk id entifiserte de seg ikke med DDR, selv om de mene r at fortidens

samfunn var mer solidarisk. Micha (19):

Ho oss er d et en viss solidaritet som er frembragt av den økono miske situasjonen. Isted enfor å

løpe rundt etter et eller annet konsumgode , gikk man til Venner og naboer. Det var et

fellesska p, et slags lidelse sfellesskap. Det er jo heller ikke så positi vt, men det va r når all

kommer til alt et fellesskap. Og det var virke lig ikke bare konsentrert om lidelsen. I Vesten

er anonymiteten så stor. Man kan kjøpe alt for penger. men er det det viktigst? Der blir det jo

også ltdelses fellesskap for dem som ikke har penger, men ikke et slikt stort som omfatter alle

sånn som her. I hæren var det også et Iidelsesfellesskap, alle måtte tåle det samme, mem alt

var litt mer ekstrem t. Før var det slik at man alltid traff hverand re i en eller annen kø, og

kunne der betrakte hele tilstanden.

Anarkistungdommene poengterer de t fellesskapet de følte i DDR-tiden . Da

Vendepunktet korn, var de t spesielt de t samholdet som de hadde vært en del av,

som de fryktet skulle forsvinne.

8.2.2 Vendepunktet
Anarkistungdommene følte seg vel i DDR, på tross av at de var kritiske og

desillusjonerte overfor stengslene i politikken. Men de hadde funne t sin

kulturelle nisje. De hadde en motstandsdyktig iden titet, fordi de bygget opp sitt

liv etter sine egne idealer. Når Vendepunktet korn brukte de samme strategi, ved

å utforske endringene, og på samme tid videreutvikle sitt kulturelle liv på siden

av endringene.
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8.2.2.1 Konfliktstoff i kulturen
Sosialistungdommene opplevde Vendepun ktet som et sjokk. Anarkis t

ungdommene de rimot, hadde allerede somm eren 1989 en følelse av at en åpning

var i vente . Maria (20) nevnte dette for sin kompis Dennis som hadde flyktet

ves tover i 1988:

Jeg var på en måte sikker på at det ikke ville vare lenge til jeg kunne treffe Dennis . Jeg traff

ham da også i juni i fjor (989) i Praha , og da fortal te jeg ham at jeg ville besøke ham j år

O990). Etter at grensen ble åpnet spurte han meg hvordan jeg kunne være så sikker den gangen

på at jeg kunne treffe ham, men det kun ne jeg ikke forklare, jeg hadde det bare på følelsen.

Marios følelse var ikke så uforståelig i og med den store u treisebølgen ove r

Ungarns grense . Den fikk andre også til å tenk e at noe ville sk je. Alex angir ogs

dette som det p un ktet da han skjøn te at noe var i gjære:

Jeg mer ket endringene i utgangspunktet gjennom den store utreisebøJgen (sommeren 1989).

Krisen va r overalt, kulturen var full av kritiske sa ker, og til slutt fikk folkene nok.

Anarkistu ngdommenes tilknytning til Leipzigs kulturliv gjorde dem tidlig

bevisste en en drin g i de t po litiske kl imaet. Mario fortel ler om e t teater tykke

tid lig våren 1989, som marker te en n y tid :

Jeg merket at noe var i gjære , blant annet ford i det gikk et stykke av en russer i

Schouspieihaus (det største tea teret i Leipzig). Det var virkelig en sån n opposisjonså nd som
utmerke t seg da . Det var ingen god gammel oppføring, dette var noe annet.

Maria opplevd e og for tolke t endringene sammen med sine kolleger i tea ter

miljøet:

l mars eller april begyn te det så smått med små demonstrasjoner hvor folk skrek " vi vil ut , vi

vil ut" . Jeg så det men kunne ikke identifisere meg med. det, det var ikke min sak. Men en gang

i mid ten av sep tem ber hadde vi mandagsprøve og da kom Micha, som hadde en svært viktig

rolle , alt for sent Han var så lykkelig og han fortalte fra en demonstrasjon og hvor mange

folk det hadde vært der, og fortalte hva det dreide seg om, ikke lenger at "vi vil ut", men "vi

vil leve bed re". Og det var noe jeg forsto ganske godt. Og neste mandag ble jeg med, og d t var

fint. Det var fint, det var en sterk fellesskapsfølelse der, og alle hadde omtrent de samme

målene, Og de t var å avskaffe hele dette apparatet og sette inn et nyt t.

Anarkistungdommene sporet at DDR-kulturen var und er end ring, men før de t

virkelig kom til noe Vendepunkt, måtte guttene i hæ ren.

8.2.2.2 Anarki i hæren og deltagelse på demonstrasjoner
Også i de t overstrukturerte militærapparatet ble det m ulig å spore endringer, m en

mangelen på informasjon til soldatene gjorde at de ikke visste hva de skulle tro

eller mene om endringene. Mima (19):
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Jeg var fra begynnelsen av sep tember i hæren, og de t var ganske hardt i begynnelsen. Alt

utviklet seg i en annen retn ing med Nytt forum og alle di sse reaks jonære sakene . Vi merket

det pil en eller annen må te og vi måtte lytte hemm elig på vestlig rad io, slik at vi kunne vite

hvor mange folk hos oss som gikk i gatene pil mandagene. Jeg kunne ikke tenke fri tt over alt,

fordi vi fik k ingen fri informasjon om alt, vi visste ikke hva vi sku lle tro på og hva vi ikke

kunne tro på. Men vi hadde på følelsen at det som skjedde var bra.

Alex (19 ): Rober t ar i hæren og var "overrevolusjonær" , jeg var soldat. de som var her

deltok i demoer og det var det.

Etterhvert som guttene fikk permisjon, deltok de på mandagsdemonstrasjonene.

De op plevde dette som positivt, inn til høyreekstremistene gjord e sitt in ntog.

Micha (19):

l midten av november, den 11. novembe r ( 989), hadde jeg min første ferie (perm) , ds var det

ingen mandag med , den and re ferien hadde jeg4. desember. 6. var en man dag, da var jeg med

for første gang, den gangen var alt svært radikalt. Det var enkelte høyreekstreme som ville

fordri ve alt som var alternativ t eller venstrev ridd elle r lignende. Da var det ikke le nger

fint. Det var to demoer til i desember som jeg også var med på, da var de t først pause, så ble

det stadig mer ekkelt. Kun ne ikke gå noe sted uten å støte på "Tyskland" , "Enhet" og sånn. Vi

laget e t par an tidemoer,

Ikke alle sider ved uv tiklingen virket like overb evisende på anarkistene . Alex

(19):

Når jeg var her på mandagene del tok jegogså i demoene. [ begynnelsen var jeg skeptisk, men

jeg tenkte det var jo et godt forsøk for de ønsket ingen kapitalisme, og etterhvert innså jeg

også at endringene var av de t gode , selv om det som har kommet ut av dem ikke er bra.

1 desember laget anarkistungdommene et par motdem ons trasjoner, Guttene

uttrykker seg noe reservert om hø tens de monstrasjoner. Delvis skyldes nok

dette at de ikke fikk de lta fra starten av. Jentene har im idlertid sterke og positive

minner fra demonstrasjonene. TIne (20):

Før var alle demonstrasjoner påtv ungne. Men etter Vendepunktet lTCngte ingen å delta, inge n

tvang deg til å rope Nytt Forum eller lignende, og det var virke lig det s ro var fint ved det.

Og det som bant hele masse n sammen var misnøyen . Og på den var du sikker,du var den

bevisst. Og du visste at de andre folkene gikk på ringen hver manda g av akkurat den sam me

gnmnensomdu selv. Det var en utrolig følelse. Og d u merke r hvor u trolig s terk kraft en sånn

mengde med folk har. Det er vanvittig. Og etle r den utslagsgivende 9. oktober ble mandags

demoene legale. Den dagen dro jegpil demo med hele gjengen, det var utr olig, det kan du ikke

forestille deg. Den dagen gikk jegen tur med hund en til moren min i parken. Og overa lt sto

de t panservogner og mil itære lastebiler. AUebutikkene stengte tidlig ved 15-16 tiden . Og det

var fullt av folk, de sto alle stille, det var så stille som om alt liv var dødd ut , me n byen var

overfylt. Alle ventet til klokka 17-18, og alle visste pil en eller annen måte at på denne

dagen skal de t avgjøres. Og det var en totalt opphisset stemning, og du tenkte at alle disse
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fo lkene hadde utrolig mye mot. Og nå virker alt så langt unna, og så mye glemmes. Og du ve t

likevel at d en dagen var d et så og så mye våpen i byen, og Roberts mor har for talt meg at over

300 senger var gjort klar for det antal l de had de kalkulkert med at ville bli så re t. Og i hele

mi tt liv har jeg ald ri føl t meg så politisk bevisst som den dagen.

Det sterkest e inn trykke t fra revolusjons-høsten er hvordan alle sto sammen

uavhengig av uliheter i kulturell bak grunn. TIne fort setter :

Og så ble ikke noe n skadet, og vi d iskuterte med kampgruppene, og folk på ga ten disku terte,

og folk tenkte pi\ hva som skjer med landet deres. Jeg pratet med noen av kollegene mine, som

virkelig er enkle folk , og jeg had de aldri trod d at så enkle folk kunne gjøre seg så mange

tanker om slike ting. Og vi visste at sånn og sånn og sånn er det, og sånn og sånn og sånn kan d et

ikke være.... Og at mandagsdemoene virkelig foreg ikk uten vold var så bra . I begynnelsen

var al le enige, alle var mot Stasi og Honecker og Mielke, men etter hvert utkrystalliserte det

seg for de Grønne, og senere gjenforening. Ja, og fra januar kom det folk som sa at de vilJe ha

igjen Prøysen og Schlesien, og fra da av ga det ingen mening for meg å del ta mer. Den

avgjørend e tiden var da også september til og med november.

Hendrikje ha r også detaljerte skildringer fra stemningen høsten 1989:

Da Vendepunktet kom var jegjo i Custrow, som bare er en småby. Vi hadde ikke fjern syn.

derfor fikk jeg ikke med meg alt som skjedde. Jeg hørte jo mye på radio og leste mye i av isen

på d en tid en, og d iskutert e utrolig mye med foreldrene mine. For meg var det ikke så viktig

med de dagspolitiske sake ne, det som sto i forgrunnen for meg var den videre utviklingen ;

H va endrer seg, hv ilke perspektiver har vi. Og det var hva jeg disku tert e med far en min :

H va har vi gjort feil, hva ble gjort feil, spesiell i ku ltu rpolitikken, for d et interesserte meg

mye. Hvi lke mulighete r har vi til ~ endre noe? Far en min sto jo hele tiden foran

bestemmelsene om hva han nå skulle gjøre annerledes med slottet ogbedriften. Og så kom de t

opprop fra Ny tt Foru m. Her i Gus trow var en av de viktigste led erene av Ny tt Forum, han er

protestanti sk prest. Han ble tid ligere kastet ut av kirken ford i han var for ubehagelig, og i

de aktene som kom ut, ble stadi g hans navn nevnt ved siden av Freya Klier og motsta nds

bevegelsen overhode t. Derfor var han også svært viktig i Cu strow og ble det halms trået som

man ge unge mennesker trengte. Og under den demo nstrasjonen i oktober da Nytt Forum ble

grunnlagt, antar man at 25.000 folk hadde møtt opp, og i Custro w er det omtrent 35.000

innb yggere. Det kom nok en del fra Schwer in. Rostock og landsbyene også for å understø tte

demonstrasjonen.

Også for Hendrikje har samholdet gjort s terkt inn trykk:

Det var overveldende hvord an alle holdt sammen. Det fø rste inn try kket var oppløftende.

Alle stearinlysene. Det var et uendelig tog, man ku nne ikke se slutten på de t, og overalt var

det transparenter. Men mange had de overhodet ingen fores tillinger, de hadd e ov erhodet

ikke in formert seg på forhånd , de bare gikk med . Mange tenkte allerede den gangen at

Ny ttForu m kunne bringe oss samme forhold som i BRD. Allerede den gan gen! Interessen for å

gjøre noe selv, engasjere seg, å gå inn i bevege lsen , om den nå het NyttForum eller noe annet,

f.eks, FDP (idag SPD). var ikke der. Folk var preget av at de er vant til å bli styrt, a t alt blir
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gjort for demi andre forteller dem hva de skal gjøre . Det var overhodet ikke noe engasjemen t

hos folk, de bare krevde. ønsket og så. At folk selv tok initiativ har jeg knapt nok pplevd .

Det var enkelte studenter, eller virkelig politisk engasjerte folk elle r kirkefolk. g de t var

så få, de kunne man telle på ti fingre . Det kan jo også hend at det er ford i Custrow er en

småby, hvor kultu rmi ljøet er lite og sånn . l Berlin var de t sikkert helt annerledes, de t er

klart. Den gangen ku nne man ikke tenke så langt eller gjøre seg noen videre forestil linger.

Man prøvde det riktignok, men det hele var alt for stort til det. Det gikk alt for fort, og man

kunne ikke klare og fatte oe av det hele. l prinsippet kan man det ikke i dag heller. For man

blir stadig dratt inn i nye typer problemankker, Og man må jo kjempe for å overleve i dag.

Om arbeidsplass, om private saker, om å få en god studieavslutning for å få arbeidsplass

senere, osv, osv. Man har jo ikke noe ro eller tid til å sette seg ned og skrive . Jeg pleier alltid

skrive ned tankene mine, jeg skriver relativ t mye, men nå har jeg overhodet ikke roen eller

tiden. Den gangen tenkte jeg "hvor skal delte føre hen?" . Ikke det at jeg ville beho lde den

gamle tilstanden, men jeg kunne overhodet ikke forestille meg hva som skjedde. Det gikk så
fort at det var ubegri pelig.

Hendrikje var, i likhet med de andre, glad for at maktapparatet ble avskaffet:

Jeg var glad for at det gamle brø t sammen, for jeg hadde mange venn inne r som vir kelig hadde

lidd under det gamle regimet, også i Gli trow og Berlin, folk fra denne kirke kretsen. Jeg var

fire år i de nne kretsen i Ber lin, og fikk med meg en del a v hva som foregikk der, med

undertrykking og overvåking a v sånne folk, i liten målestokk, men likeve l. Av den grunn var

jeg glad for at det brøt sammen, for jeg erk jente at idealene overhodet ikke stem te overens

med det som ble praktisert . Spesielt så jeg hvordan dette gjald t for ku ltu rmiljøet. Nå r man så

på malerier, det som ble propagandert der; var det bare estetikk a v det skjønne. Det heslige,

angsten, redslene, lidelsene, fortv ilelsen. selvmo rdene, koma. a ort, manglende in teresse,

kaos, alt dette ble overhodet ikke vis t frem, det fantes ikke! Men meg interesserte det, og så

merket jeg at de tt beveget and re folk også , og da tenkt jeg "h vorfor skal vi ikke vise fr em

det?" . Da merker man diskrepansen som besto mellom sy ternet, hvor kultur en ble forord net

sånn og slik , og følelsene til menneskene som kunsten overhodet j ke fremstilte. Det samme

gjald t for teater, forfattere, overal t merke t man det, dis se hjelpeløse forsøkene på il anty de

hvordan utviklingen i en bitteliten grad kunne være litt nnerledes. der gikk strek en. Vi

hadde aldri regnet med at de t ville bli annerledes, de rfor var vi også apatiske.

Jen tene har mest detaljerte skildringer av 1989-høsten fordi de deltok hele tide n,

mens guttene var i hæ ren mesteparten av tiden. Det virk er ogs å som jentene har

sterkere evne til å sette ord på den stemingen som preget oppos isjon høs ten.

Januar 1990 okkuper te anarki stene de t falleferdige huset, og utover vår en

hadde de en spenn ende tid med kaf åd rift og etterhvert åpning av et ga lleri.

Sommeren 1990 haike t de sine første ture r til Vest-Europa. Høs ten ble dystrere, da

var den første frihetsfølelsen ersta tte t av en gradvis depresjon over den veien

utviklingen tok.
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8.2.2.3 G jenforeningen
I likhe t me d sosialis tungdom mene, deltok anar kistungdommene på en fest natt

til gjenforeningsdagen, hvor de bearbeidet overgangen fra DDR til felles

Tyskland. Hannes (21);

Det var en alvorlig fest. Visa tt der og pratet om hva vi nå legger bak oss. Det var ganske

klart for oss at det SOm nå kom, var noe ganske nytt. Vi snakket om hva vi ser for oss , hva vi

tenker om det hele, det var virkelig bra. Vi had de også en slags spørrelek Over hva som

kommer og om DDR og BRD og sånn . Jeg hadde ikke noe behov for stor feiring, og heller ikke

for dyp sorg . Så dette va r akkurat det riktige. Det er jo også en ny sjanse de tte her.

8.2.2.4 TIlbakeblikk på endringene
Både jentene og guttene er ambivalente i forhold til endringene. Sosialist

un gdommene opplevd e endringene overveiende negativ t, mens anarkist

ungdom mene også ser positi ve virkning er av Vendepunktet. De forholder seg

mer akt iv t til det som skjer, og drar nytte av den nye innsikten de oppa rbeider seg

og de muligheter den nye virkeligheten gir. Den posi tive siden av end ringene er

den erfaringen det har gitt deres generas jon. En erfaring som ingen an d re i

verden har opplevd på den måten . Alex (19) uttrykker en bevissthet på at hans

generasjon u tvikler en særegen tenk emåte:

l høst gikk en god sjanse tapt. Folk sang halleluja og rop te på kapital. Det er sy nd at

fascismen øker nå . Hva som er bra, er at vi har opplevd endringer som ingen and re i v rden

ha r opp levd , det at et sa mfun nssystem blir ers tatte t av en totalt forskjellig organisasjon , det

er en morso m erfaring. Det utvi kler en fulls tendig ny tenkemå te...Vi har gjOr t en erfaring som

ikke ubetinget er god , men de t er en erfaring som i det minste mange andre Ikke har gjort seg. i

det minste i Europa . Det er hva vi opp levde, og noe annet kjenn er jeg ikke.

For an arkistungdommen er det også av de t gode at maktap paratet ble avskaffet.

De føler se g rela tiv t friere til å gjøre som de vil ette r Vendepunktet. Mario (20)

fortelle r:

Det dreide seg bare om a vskaffing av dette apparatet. Det var en herlig følelse. Man tenk te

på hva man nå kunne utrette . Det vi ønsket oss var ikke å bli ved heng til forb und s

republ ikken , ikke til Sovjetunionen, heller en tred je vei. Jeg tenkte al det virkelig finnes

ma kt som springer ut av folket selv, ikke {Ta konserner eller maktgrådi ge folk, men noe

an net, kanskje var det ana rki. Kanskje var det virkelig demokrati, noe vi ikke hadde før og

vil kanskje aldri fil igjen. Etter Vendepunktet kom det folk med penger som kjøpte opp alt

sammen.

Anarkis tungdommene hadde ønsket en tredje vei for DDR. Mima (l9):

Det gjør meg trist at en stor sjanse ble forspilt, rett og slett på grunn av pengebehovet. selv om

det hadde vær t vanskelig å bygge opp noe eget, om.man ser realis tisk på del Men ;eg har på
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en eller annen måte en idealisme, og synes derfor det er litt trist a t alt ble slik Kohl ønsket

det. Jeg kunne ønske meg en tred je vei for DDR. Men det hadd e vært utrolig vanskelig å

virkeliggjøre, det hadd e kostet en masse penger. Men det hadde jo vært noe . Når man ser hva

som kommer ut av det nå, noe så dumt som Tyskland, da ville jeg heller att den andre veien.

Men de fles te ønsker jo førs t og fremst D-Mark.

Mar ia (20) ser primært positive sider ved endringene, men definerer det sis te året

mest ut fra egne personlige erfa ringer. Mario uttrykker flere ganger at det

politiske er for ham mindre viktig enn hans forhold til andre mennesker:

Denne om vel tningen d et siste året gledet meg . Denne tiden i fjor, oktober, november, da det

var ganske åpent og ingen visste riktig hvordan det ville gA, da var jeg veldig glad . Og også

den tiden jeg var sammen med U. Jeg var forelsket, jeg elsket henne , da trodde eg jeg ville

klare alt Det motsatte gjorde meg trist . Den tide n da det ble 'dart a t vi bare skulle slutte oss

til Vest -Tyskland ogdet med U.

For an arkistene er det også vesentlig det å ha frihet. I følge Mar ia , er makt

forhold ene de samme som før:

Maktforholdene til and re folk har ikke forandret seg . Det er ennå noen folk som s tår over

deg, det har ikke endret seg. Naturligvis kan jegkjøpe meg alt muli g nå, og reise hvor jeg vil,

men jegvet ikke om jegføler meg noe friere. Om jegkan si a t da var jeg ikke et frilt menn eske,

men det er jeg nå . Jeg har heller følelsen av at jeg var fri dell gangen, og at jeg er fri også i

dag... De folkene som står over meg er folk som jeger av hengig av, lederpe rsonlighe ter, or

eksempe l denne aldershjemlederen, Det problemet jeg har med henne har jeg e~n tl ig alltid

hatt, helt siden jeg gikk i 7. klasse, at jeg har sagt min mening, og at denne meningen var litt

anner led es enn læreren eller mesterens eller sjefens. For meg handle r de t om å være ær lig, jeg

har ingen ly t til å und erordne meg disse fo lkene. Jeg vil ikke tvinges lil underord ning, jeg vil

kjempe mot del. Det som er rar t er at jeg aldri har opplevd det på noen fæl male, men de l er

bare det at jeg aldri har tatt dem på alvor.

Alex (9) ser samfunnsendri ngene ut fra endringer i livskvalitet:

livskvaliteten har blitt bedre nå . Man kan reise og sånn, men fra per spekti vene for

samfunnets ut vikling er del en abso lutt tilbakegang. Kapitalismen er en enes te stor utbytti ng

av den tredj e verd en, som gjør at det verhodet ikke er frihet. Men ma n kan likevel ikke si at

det var bedre før, se lv om mye naturligvis var enk lere . Det var positivt at d et ikke var

kapitalisme. Menneskene kunne leve med hverand re uten å leve på kostnad av and re ... Folk

har bl itt mer intol erante, mer bed ritne; før fantes en viss grad av solida ri tet... Før var de

første sorgene man gjorde seg om morgenen "hvor kan jeg kjøpe inn de beste vare ne", nå er de

før ste sorgene man gjør segom man neste dag har arbeid. De boligsorgene man har nå var der

ikke tidligere . Før hadde man en sosial sikke rhet mot bolig - og arbeids-løshet, og det var jo

også et god e, nå er det sånne saker som bekymrer folk mest.

Hannes (21) mener de største endi ngene har ei gjøre med tilbude t av ma terielle

goder:

Den største endringen etter Vendepunktet er at man har alltid lite penger, når det alltid er



- 132 -

mye å kjøpe . På frokostbordet står det nå youghurt, det savnet vi jo ikke, men nå er det fint,

det smaker god t. Så nå kjøper vi det, men noen stor endri ng er det ikke. Jeg er ikke utilfred s.

Jeg har muligheten til å gi ut mye penger for ting jeg ikke trenger, om jeggjør del er min sak.

line (20) har fått sjansen til å oppleve det nye sammen med ves ttyske venner, og

det har medfør t at hun ser lyst på det som kommer:

Jeg føler meg bedre etter Vendepunktet, det går bedre for meg. Rent finansielt har jeg ikke

store krav, det er nok for meg. Jeg fryder meg over mangfoldet som nå er her. For meg er det

viktig, jeg spiser f.eks. ikke så gjeme kjøtt, jeg spiser heller grønnsaker og det var del ikke

mye av her før, og nå er det så mye av det som jeg vil ha. Og så ble jeg kjent med folkene fra B.

(by i BRO).Gjennom dem har jeg blitt kjent med en masse ungdommer, og det har hjulpet meg.

ikke minst til ei finne (ort u t av det nye systemet. Jeg har et nært forhold til disse forkene, og

da hører jeg litt fra hver, og jeg har blitt kjent med nye steder. Og del er mange nye hendelser

som jeg overhod et ikke har bearbeidet, de har bare kommet over meg. Jeg har f.eks, lært nye

levemå ter der, som var fremmed for meg før. Jegvar også en måned i England og tre uker ,

Italia. Det gjorde også stort inn trykk.

Det siste året har motstridende elementer, men hovedvalø ren for anarkist

ungdommene blir likevel positiv. De har okkupert et hus og bygget op p et

fellesskap, de har haiket til Vesten og opplevd mye på kort tid . I det s tore og det

hele ser de på sine opplevelser som et privilegium , som ungdom i andre land

ikke har bli tt forunt. Likevel e.r det ikke gitt a t de er fornøyd, de t skal hele tiden

litt mer til for å være det. Vi skal nå se på de res definisjoner av livet sitt her og

nå, det vil si i november 1990, ett år etter mur ens fall.

8.2.3 Veien videre
Alex (19) legger vekt på dette at fellesskapet med vennene er bra, det gir ham også

de n friheten han og de and re ana rkistungdom mene er opptatt av å inneha. Det

som mangler er kanskje de t motsa tte, noe mer stabilt:

leg tri es med studiene mine, vennene mine betyr mye for meg, men jeghar det ellers ikke bra

foT' tiden. Det er viktig for meg å ikke være avhengig av and re, ellers ønsker jeg meg

kjærlighet som alle and re.

Mario (20) har et svært svingende humør, som varierer ut fra om hans nære

re las joner er i harmoni eller ikke:

Av og til er jeg tilfreds med livet, av og til ikke. Når jeg er utilfreds er det fordi jeg gjør for

lite for meg selv. Arbeidet i p leiehjemmet er for lite utfordring for meg. Jeg merker at det er

mye arbeid, og at teateret ikke fungerer så bra. Det viktigste er de mellommenneskelige

tingene. TIlfreds er jeg når sånne ting stemmer, og det er ulik t fra dag til dag. l det store og

hele er jeg ganske tilfred s. Jegsier ikke at de andre kommer først og så kommer jegselv. Jeg vil

være det første, for jeg må leve, og hvordan de andre gjør det får ikke lov til il interessere
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meg. Det interesserer meg også, men det får ikke bli det viktigste j livet m itt. Da gjØTman

bare seg selv utilfreds. For da gjør man bare stadig nye kornprorrusser for li gløre and re til lags

og for å hjelpe andre videre.

Maria står like før oppsigelse fra jobben, på grunn av at han har satt seg i mot

sjefens vil je. Han sier dette ikke har noen betydning for ham, for han vil a lltid

klare seg på et vis . Denne holdningen går igjen også hos de andre anarkis tene, det

viktigste er å gå sine egne veier. Kanskje blir denne selvstendinghetstrangen

dempet i takt med kon frontas jon med harde krav på arbeidsm arkedet? Maria:

Nå er de t sånn at de t er like før jeg blir oppsagt, men jeg tar det ikke helt på alvor. jeg tror jeg

heller ald ri kommer ril å ta det på alvor. Sjefen min har makt over meg bare hvis jeg gir

henn e de n makten. Men jeg tenker at jeg alltids kan gjøre noe, at jeg vil finne arbe id . jeg tror

ikke det er noe problem. Det er likegyldig for meg om jeg har arbeid eller ikke. For arbeid er

bare en bisak for meg. Det viktigste for meg i livet mitt, er sa mtaler med and re folk. A sam le

erfari nger, men ikke de erfaringene jeg får gjennom bøker. Og hvis jeg blir oppsagt r det in

erfaring for meg. Verken mer eller mind re.

Hannes (21) er ofte munter, men definerer seg som ikke-fornøyd ut fra at han

ikke får drive med skuesp ill som han ønsker. Våren 1991 kom han forø vrig inn

på skuespillerskoien:

Jeg er ikke hel t tilfreds i dag, for helst ville jeg jo stude re skuespill . men forøvr ig er jeg

fornøyd .

Tine (20) skulle gjem e ha utrette mye mer:

Jeg er for lat . Prinsipielt er jeg for tiden rilfred r men hva er vel tilfreds . All hva j g ville,

har jeg hele tiden klart på en eller annen måte. jeg kom inn på skolen og jeg fikk et

forhold svis bra vitnemål. Jeg fikk studieplass som jegville, jeg har venner som jeg kommer

godt overe ns med . Jeg har en venn som jeg er veldig glad i, selv om han lever i BRD. m n det er

egentlig heller ikke noe problem. Dette året har gitt meg mye, jeg har lært en masse. Stud iet

er morsomt, men jeg er ikke helt tilfreds med det . jeg synes forelesningene er litt uklare. jeg

klarer bare halvparten av det jeg skal klare, og det er jeg ikke tilfreds med .

Selv om også sosiali tungdommene hadde et vennefellesskap som de sa tte pris

pil, så sliter de i sterkere grad med orienteringsvanskeligheter enn anarkis t

ungdommene. Sistnevnte definerer sin misnøye ut fra aku tte og konkrete

problemer (har ikk e kommet inn på skuespillerskolen , mangler kjæres te el.l.).

men er forøvrig optimistiske fordi de har tro på egen evne til å klare seg,

ua vhengig av samfunnets utvikling. Micha (9):

Jeg engster meg ikke for min fremtid, for jeg kan alltid reise vekk. jeg liker ikke denne

samfunnsformen , men det er jo også snakk om å ikke la seg imponere av de folkene som har

penger. og i grunnen leve sitt eget liv, og gjøre det man har lyst til.

Mario (20) legger også vekt på at han alltid vil ha en egen frihet, uavhengig av
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land ets u tviklin g:

Nå r det gjelder u tviklingen av dette landet se tt fra milt syn sp unkt, har jeg ing en

frerntidsangst, for jeg tenker al jeg alltid vil ha min frihet til å leve.

TIne (20): Jeg bekym rer meg ikke for fremtiden. Jeg vet om trent h va jeg vil gjøre, stud ere

sosi olog i, og jeg vil gjøre de t ved de t beste universite tet i Vesten. Jeg vil vanvit tig gjeme

stu dere i utlandet, det tror jeg er viktig også for pe rsonligheten ... Hvis jeg må gjøre en mas se

for å få utd annelsen min , så vil jeg gjøre de t. Jeg har prinsipielt en sjanse til å gjøre det jeg vil.

Om jeg sku lle slå der uten en p fenning, sånne engstelser har jeg ikke . Jeg vil vel gifte meg.

Senere vil jeg få el yr ke. Jeg vi l ikke gjøre del samme hver da g. Jeg vil gjer ne kunne flere ting

for å bli mer fles kibe l, og jeg tror sa mfunnet der over gir me r frirorn til cl realisere del.

Hannes (21) vet ikk e hva frem tide n vil by ham, men han ve t hva han i kk e vil

gjøre:

Jeg ku nne ikke hele livet bo som nå, at alt bare flyter omkring. Jeg håper at jeg kommer inn på

teaterskolen . Jeg ønsker meg uansett ikke e t id iotisk liv hvor jeg må gå på kon toret h ver dag

og det er alt .

Gjennomgående er altså for anarkis tungdommene en tro på at de selv vil klare

seg uavhengig av hvilken ve i sam funnsutviklinge n tar. Frem tidss trategien e til

sos ialistungdommene betød for flere av dem brudd med det de sto for tid ligere.

Dett e er ikke ut til å være tilfelle med anarkistungdornrnene. De var kritiske til

ma ktappar atet tidligere, og de kritiske til de n nye politiske s tyringen. De leve r sitt

liv på siden av samfunnet.

8.2.4 Reaksjonsform er

Ulikhetene i anarkistungdommenes fremtidsorienteringer er førs t og fremst

uliheter i valg av yrkeskarriere. Men de ulike yrkene har alle felles at de gir

innehave rn e stor personlig frihet og utfordring, og dette er svært sen tral t for

d isse ungdommene. Micha satser på en fremti d som fotograf, forøvrig ønsker

han no k å fortsette galleridrift, slik han allaerede har star tet med . Mario og

Hannes satser på karrierer som skuespillere. Marie poengterer sterkt at han vil

spille skuespill fo r å samle viktige erfaringer om seg selv, ikke for å und erh olde

andre. Egen frihet er altså det viktigs te. Ale x stud erer arabistikk og satser på en

fremtid som journ al ist. Han har allerede re is t til Syria og blitt fascinert av arabisk

kultur. Hendrikje sa tset opprinnelig på en musikerkarriere, m en måtte gi opp på

grunn av en skade. Nå stude rer hun kul turvitenskap og ønsker å arbeide i

museumsv esenet, sli k hennes far gjør. TIne studerer sosiologi, og vil bli forsker.

Gjennom kunsten markerer anarkistungdommene sin avstand fra det

trivielle, såvel som fra maktap paratet.
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8.3 NASJONALISTENE

8.3.1 Fortiden
Na sjonalistene har vokst opp i Weimars drabantby, i små leiligheter. Foreldrene

deres er fagarbeidere. Disse ungdommene utviklet en motkultur i skolen ved å

provosere med f scistiske symboler. Store deler av ungdomstiden tilbrakte de på

"sosialistisk omskoleringsanstal t" , og de t er erfaringene derfra de forteller mest

om. For øvrig gjengir de alle opplevelser i stikkordsform, dette er også typ isk for

deres vanlige talemåter.

8.3.1.1 Arbeidende foreldre
Nasjonalistungdommen er generelt ikke så opptatt av å fortelle om sin familie

som for eksempel anarkistungdommene, Dataene her blir derfor mangelful le,

men noen tendenser ser u t til å utkrystallisere seg, først og fremst en høyre

orienter t vridning på foreld renes innstilling, og lavt konfliktnivå mellom

ungdommen og deres foreldre. Norbert (14):

Jeg r med kusinen min i en drabantbylei lighet. f oreldrene mine bor like ved siden av. Jeg

har et god t forhold til more n min. Tid ligere arbeidet hun ofte skift Om natten. Jeg ~ener ogs å

de pengene jeg trenger, Jeg kan prate med mor, men ikke med far. f aren min har ikke noe i mot

at jeger i denne gruppen. At vi slåss med vens trefolkene og sånn. Moren min sier heller ikke

noe, hun sier: "Du får finne ut av det selv, hvis du liker det partiet, må du velge det". Moren

min var i SED, men meldte seg ut for tre år siden fordi hun var mot kommunismen. Jeg vet ikke

om hun mener "u t med utlendinger", men hun er i hvert fall mot kommunismen. Det er far

også . Mor er eksp id ttrise. far er coca-cola-forhand ler.

Ljørns (l 8) tilfelle er foreldr ene høyrevridde, mens bestefaren er overbevist

kommunist:

Foreldrene mine stemmer CDU. Min egentlige far er også høyrevridd , i alle fall er han mot

SED. Bestefaren min var i SED. Han var kretsskoledirektør for Weimar skolekrets, og der

var det ingen høyrefolk. Jeg bodde hos bestefar til og med tredje klasse, altså til jeg var ni år,

og da flyttet jeg et annet sted sammen med moren min.Jeg har sett på vestlig fjernsyn, g der

så jeg at det i Vesten var terroraksjoner. Dette så jeg hos bestefar, for siden moren min var

stem plet som sta tsfiende, fikk hun ikke lov til å se slike programmer. Vi så derf r bare på

DDR-1 og DDR-2. TIdligere, da mor og far var gift, så vi på vestlig fjernsyn, og hørte om el

soldatsenter i BRO. Dette hørte bestefar om, og da var helvete løs. Og så Skjønte han også at

jeg var for de t. og senere ble jeg presse t til å være med å hylle Honecker og sånn .

Jørn har mer konflikter med bestefaren. enn med foreldrene sine . For m ange av

nasjonalistungdommene ser det likevel ut til at bes teforeldrene er en viktig kilde

til deres kunnskap om fascismen. Jens (1 7) forteller at bestefaren har lært ham
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mye om HUter-ti den. Poli tisk virk er det som om det er li te konflikter mellom

nasjonalistene og deres fore ldre. I det hele virker de t som om de har respekt for

sine foreld re, og gjør det de blir bedt om . Rene Cl7) er for eksempel en sn ill sønn:

Jeg hjelper moren min med husarbeidet, for jeghar merket at hun har alt for mye arbeid , sd

der for hjelper jeg henne lit t.

De fleste av nasjonalistungdommene jeg intervjuet, bodde hos sine foreld re. Ofte

er det trangt om plassen. Jørn (l 8):

Jeg bor fortsatt hjemme. Det med boligmarkedet er ganske ille. Kohl sa jo at alle tyskere

skulle f<i bolig etter enheten (tysk gjen forening), men jeg har ingen. Søsteren min har heller

ikke noen, og det er mange folk som ikke har noe sted å bo. Jeg bor i en nybyggleilighet, og d er

bor vi, fire mann. Jeg må dele rom medsøsteren min, og hun er 5 år. Hun maler overaI t og

bråker fæl t. Jeg har kjøp t meg CD-sp iller, og den kan ikke stll på rommet, så den må stå på

kjøkkenet. Hvis ikke hadde søsteren min snudd den på hodet og ød elagt alle kassettene.

Alle ungdommene i miljøet bor i Weimars draban tby, som i likhet med andre

drabantbyer er et belaste t boligstrøk! .

8.3.1.2 FDJ - en skitten organisasjon
Nasjonalistene følte in gen tilknytn ing til ungdomsorganisasjonen. Flere av dem

prøv de aktivt å hold e seg unna FD], og fikk problemer av den grunn. For dem

var FD] kn ytte t til makt og pr ivilegier som de selv ikke hadde tilgang på .

Jørn (l 8 ): FDJ (Fri Tysk Ungdom) var en skitten organisasjon. Hvis d u tidligere ikke var i

SED, fikk du ingen høye posisjoner, du kunne ikke bli skoledirektør f.eks, Derfor var de alle i

SED, og da var det ingen vits med det hele. Alt ble gjort på sosia listisk måte. Eeks. i

statsborger-kunnskap, der tvang de oss til å male DDR-flagg . Ja, vi frydet oss jo over det da

vi var fem år og fikk male de flaggene.

Dennis (18): Jeg gjord e d et j<.->g måtte. men ikke mer. Man måtte inn i FDJ, og da måtte jeg

også inn .

as jonalisten e utviklet en motkultur i skolen. Deres innstilling ble sa nksjoner t

og en av sanksjonene var påtvun gen innmelde lse i or ganis asjonen tysk

sovj etisk vennskapsforening (DSF):

Jem (17): Jeg var i FDJ. Maik (18): Man mått e jo, man måtte jo .Jens: Og så meldte jegmeg ut, og

så ble jeg tvunget til å gå inn i DSF (Deu tsch-sowj etische-Freundschaft). Jeg ville ikke inn

der, og så fikk jeg masse ergrelser med politiet, og så målte jeg inn . Og så pakket jeg sakene

mine, men de ville ikke prate med meg,etter to uker skjønt e de al det ikke nyttet. Jeg er i mot

utlendi nger. Maik,FDJ var ikke noe for meg , jeg tok det aldri på alvor. DSF der ville jeg aldrt

inn.

Disse ungdommene ble overvåket av Stasi, og dette ble til nok en følelse av å bli

I Se også kaplttel Z om regionale d istinksjoner

•
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kont rollert og manipuler t.

Jens: Mor gikk inn i SED, da skulle hun få gratis reiser og alt , men hun har ennå ikke (ått en

eneste reise. De snakket bare med store ord, men ikke noe stem te. Maik: Her får jeg lov å si

meningen min åpent. Før sto alle bak deg hvis du sa at du var mot utlend inger e ller noe sånt.

Jeg lærte å ten ke sånn. Jeg har aldri latt noen forby ræg noe. Stasi , det er siste so rt

kornrnunistsvtnlJens: Sta tss ikkerhet, ha! Maik: Den gangen det var sone her, jeg mener det er

jo ennå sone men, for e t år siden, da fø lte du deg alltid overvåket . Det et ski tt . Jeg mener jeg

vil jo kunne gå et sted uten at noen s tår bak meg og skriver opp hva jeg sier. Men vi sa meningen

vår likevel .Jens: Jeg hadde med Stasi å gjøre flere gimger.Jeg sa meningen min, og da kom de

og ville ha meg til å samarbeide, det ville jeg ikke , da tvang de meg til å bli medl em av OSE

FD] symboliserte for disse ungdommene tvang og ufrihet. DSF symboliserte i så

måte en dobbel straff, for der måtte ikke alle andre meldes inn. Foreningen for

tysk-sovjetisk vennskap var således en forening for oppdragelse av ungdommer

som ikke forh old t seg til den offentlig godskrevne ideologi. En annen sanksjons

form var ungdomshjem eller såka lte "sosialistiske omskoleringsanstalter" .

8.3.1.3 Skolen og ungdomshjemmet
De nasjonalistiske ungdommene var rabulister som aktiv t sa og gjorde mo tsatt

av det som ble forventet av dem. De er småbyungdom med arbeiderklasse

bakgrunn, og det er tydelig at skole og ungdomsorganisasjon ikke hadde det å

tilby disse ungdommene som ku nne tilsvare deres behov. Norbert (14) :

Jeg begynte i barnehagen d a jeg var 3 år, det var n temmelig sosialisti k op pdrag I~, d a

måtte vi male DDR-flagg, g allerede da ble vi pra tet fulle om sta t, sosi a lisme, kommunisme

g sånn. I 1982 begynte jeg på skolen, ja da gikk det vide re, da lærte vi om Kar l Mar x og sånn,

leste biografien hans og så Engels. Så hadde vi russisk, det var plikt , det må tte man lære.

De klarte seg dårlig på skolen, men de n hjelpen de ble gi tt opplevde de som

manipulasjon og tvangMaik (l8) :

Det var mye problemer på skolen. Ungdornshjelp. det er noe dri tt. Og så kommer d u i

ungdomsfengsel. det gikk jo, men.

Skoleti den ble for alle nasjonalis tene am puter t. ved opphold på ungdomshjem .

Flere av dem forteller kla rt hvordan de feilet i skolen, og hvordan de heller ikke

gadd å yte noe der. Positive opplevelser fikk de først som lærli nger, det var

arbe idet som gav mening for dem. Rene (17):

Jeg har- gå tt i mange klasser og på mange skoler, jeg kom ikke god t overens med lærerne. Da jeg

var 14, kom jeg i et ungdomshjem. Der var jeg71"llAneder pågrunn av små kriminatite t ogsånn,

slagsmål og sånn. Det var jo ikke noe il gjøre her, og hvis man sloss litt, ble de t kalt kriminel t

og da måtte man til ungdomshjem. Ogi april i fjor kom~ ut, og da hadde jeg prøver for 10.

klasse. Men da jeg var inne, hadde jeg ikke sett en prøve, da arbeidet jeg hele tiden, ja, så da
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gadd jeg ikke heller, det var ingen vits med det. Men jeg møtt e opp, og strøk på prø vene. Så da

gikk jeg for å lete etter en lærlingeplass i augu st, og så fikk jeg lærep lass, og ett er a t jeg fikk

den plassen, har det gå tt bra med meg

14 år ser ut til å være den alderen da de forlot skoleverke t. Norbert (14):

Jeg sluttet på skolen da jeg var i 8. klassse, og begynte som malerlærling.

Det å være politisk mot staten ga de m en identi tet med innhold. Istendefor å

være skoletapere, ble de nasjonalister som ble forfulgt av ulike statlige

institusjoner. Jørn (18) forteller hvordan han opplevde un gdom shjemmet:

Jeg var i et ungdomshjem. Sånt finnes ikke mer. Det var en omskolermgsanstalt. Folk som løp

rundt sånn som jeggjorde, dem tok Stasi og skviset vekk . De forfulgte meg, De fikk med seg at

jeg var imot denne sta ten og al jeg var høyrevridd. Det er feil å si at jeg er nazist . me n jeg er

for de høyrevridde partiene. Så kom jeg til ungdom shjemmet for å bli op pd ra tt hl en riktig

sosialist. Når jeg for eksempel sa : "Hold kjeft, din jøde" , ja d a var d u med det sa mme

kriminell, da måtte d u silte tre dager inn e. (En lang beskrivelse av fengse lslivet følger ). Jeg

kom u t februar i år (1990), og jeg ble satt inn november i 1988. Grunnen var po litisk, at jeg ar

mot sta ten . De fant ut om meg gjennom skolen, for alle lærern e yar SED-folk, og de ga tips til

skoledirektøren og til po litie t. Jeg mal te hakekors på veggen, og da meldte de m eg.

Også jen tene i gjengen va r pro vokatør er i skoletiden og kom på ungdomshjem.

Kerstin (16):

Jeg var i ungdomshjem fordi j g laget d ritt, så var jeg på sko len, der laget jeg bråk, ergret

lære rne, ma lte slagord på veggen, og da jeg kom på h jem malte jeg på veggene, hengte opp

kondomer og tamponger... (forteller videre om all ugan gnen hun har gjort).

Helga (15): Da jeg gikk på skolen, ble jeg kastet ut , kom på en ny skole, der hadde jegogså

bare vanskeligheter, til slutt gikk det ikke mer.

Det å være nasjonalis t gav identi tet som sta tsfiend e, en mer betydn ingsfull

identitet en n bare å være taper. En sta t me d po litisk ensretting gir såled es

ungdoms motkultur et po litisk språk, og kan på en måte sees som en fordel for

disse ungdommene. Alt ern ativene i ikke politisk ensretted e land, som vårt eget,

blir å vende taperstatuseninnover mot seg selv i form av selvb ebreidelse og

psykologisering.

8.3.1.4 Fortidens DDR
Nasjonalistene har op plevd de dystre sidene ved fortidens samfunn, og har ikke

mye pent å si om DDR-sta ten. Carsten (14):

De var bed ritne mot borgerne, etter min mening må nA Stasi, regjeringen og alle de andre som

hadde med denne sta ten å gjøre, bli straffet med dødsstraff.

De vil hevne seg på forti dens makthavere, og tre kke r parallellen mellom de som

undertrykket før og venstrevridde folk nå. Rene (17):
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Jeg har levd i DDR og gjennomgått alt her, det er jo bra at DDR er vekk. De folkene som

preket om SOSialisme her de undertrykte oss , nå kan VI undertry kke dem.

Likefull t var fortiden trygg~re med tanke på jobbmuligheter. Jørn (l8);

Mye var bed re i DDR enn det er nå. Du trengte ikke være red d for at du ikke skulle få noe

arbeid . Det fantes inge n arbeidsløse. Da kunne ingen sjef for en bedrift si: "Vi ansetter ikke

flere", da måtte d e ansette. Alt var an nerledes. Da hadde jeg mitt fagarbeid . og det hold t.

For eksempel teknologer eller andre folk med utdanning, de trengte ikke j bbe som a ndr e folk

engang.

Jørn uttrykker nærmest en lengsel tilbake til DDR-tiden da de ble forfulg t:

Du fikk aldri lov å si meningen d in. Jeger for et høyre-parti, men selv om du bare var for SPD

(sosial demokratene), ble d u med n gang stemplet som statsfiende. Men hvis d u nå sier " jeg er

for Hitler', da sier jo ingen noenting.

Tilhørighe ten til et høyreekstremistisk miljø var forb undet med noe kri minelt,

mens etter Murens fall er denne statusen blitt bleknet.

8.3.2 Vendepunktet
Nas jonali stene tilhø rer den klassen i DDR-samfunnet som i s tørs t grad så på

Vesten og den materielle overfloden som et ideal Med Vendepunktet så de

muligheten til vels tand og høyere status enn de tid ligere hadde hatt.

Mindreverdighetesføle lsen som DDR-borger kunne kompen eres ved å

overdrive den nye tyske identitetsfølelsen. Nasjonalis tungdommene opplevde

således Vendepunktet som et uventet, men positivt brudd på hverdagen ,

8.3.2.1 Demonstrasjonen e
Nasjonalistungdommene deltok i demonstrasjonene og benyttet sjansen til å

blåse ut sl.n frustrasjon over en fortid full av nederlag. Nå fikk deres

nas jonalistiske orientering en uttrykkskanal, og Tysklands samling ble en

merkesak. Carsten (14) trenger ikke mange ord for å beskrive hva som for ham

var de t viktigste innholdet i Vendepunktet:

Jegvar med på demoer. Stasi og regjeringen måtte gå det var bra. Nå er det ett Tysklan d , det

er bra .

Norbert (4) uttrykker klarere at han deltok på noe han ikke hadde full ove rsik t

over. Det viktige for ham er kny ttet til endringer i lærlingesituasjonen hans:

s.t kom Vendepunktet, da gikk jeg i gatene, enda jeg ikke en gang visste hva det dreid!"~

om.TIdl igere fikk hver lærling fullføre lærlingenden, uansett om han var bra eller ikke. å

må d u virkelig gjøre noe hvis du skal klare-de t.

Rene (17) var sperret inne på ungdomshjem høs ten 1989, og fikk ikke høre mye
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om endringen e. Det viktigste førsteinntrykke t han s var d e ma terielle

endringene; tilbudet av varer i butikkene:

Forrige hest var jeg l ungdomshjemmet. Da hørte jeg ingen ting om de t som skjedde, det ergre t

meg, det eneste jeg fiik vite var det foreldrene mine skrev til meg . Den tiden ga meg ingenting.

jeg kunne nesten ikke tro det da jeghørte om det som skjedde, og da jeg kom ut , tittet jeg i

butikkvind uene, og der var jo alt som i Vesten .

Jørn (l8) satt i fengsel da Vendepunktet kom:

Jeg satt jo inne, men jeg kunne merke endringene gjennom at alt ble åpnere. Det var ikke lenger

sånn at vi måtte se "Aktuelle Kamera" (DDRs nyhetssending på 1V ), men vi gjorde det

allikevel frivillig. Jeg lot meg ikke befales, jeg gjorde ingenting . Vi fikk jo ikke lov til nesten

noe he ller, bare til å drikke ITe øl i helgene.

M aik (LS): Høs ten 1989, da håpet VI på at alle utlendinger skulle forsvinne og at vi sku lle

få tilbake grensen fra 1937, men den får VI ikke .

Dennis (l 8): Høsten 1989 fikk jeg ikke med meg mye . Hve r tirsdag var jegved

demonstrasjonene, så på litt, men ikke mer.

Flestepar ten av de intervjued e nasjonal istungdommen uttrykker seg nes ten

ut elukkende politisk om Vendepunktet. Innstillingen er den samme etter

Vendepunktet som den var før. Jens (17) :

Jeg ha r ikke forandret meg mye siden Vendepunktet. Jeg mener det samme nå SOmda; "Ut med

utlend inger", og "vekk med venstrefolka" .

De vikti gste ønskene nasjonalistungdommene hadde høsten 1989, var alt så at

u tlendingene og venstrefolkene skulle forsvinne, og at Tysklan d skull e bli

gjenforen et. Den 3. oktober 1990 gikk det ene ønsket i oppfyllelse.

8.3.2.2 Gjenforeningen
Dagen for Tysklands gjenforening ble av sosialistungdommen en sorgens dag, for

anarkis tungdommen en da g for ettertanke, mens for nasjonalistun gdommen ble

det jubelens dag. De ser på de nne dagen som en oppfyllelse av en viktig og

etterlengtet målsetting. Rene ( 7) beskriver dagen slik:

3. oktober drakk jeg meg dritings hele dagen. Da var jeg glad. Jeg hu ker

nes ten ikke lenger alt som skjed de, jeg var overall hvor det skjedde noe her i

Weimar, med faren min og ane andre.

Jens (17) forteller fra aksjonene på 3. oktober, dagen for tysk enh et:

Høsten ( 990) var OK, men 3. oktober var bes t. Da feiret vi og lage t en opprørt stemning: "Ut

med vensrresv ina" og "De røde borl fra makta". Nasjo nalistene stormet anarkistenes hus. Vi

laget litt bråk. brann l gata, hakekors med flamm er; og Hoo ligasspunkter foran anarkistenes

hu s. En av kompisene mine fikk en på trynet av en anarkist. Vi kom ikke gjennom fordi purken

sperra veien for oss. Purken slo som forrykt. Mange ble såre t. Kjipl. De har hjelmer, og de
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beskyttet vensrresvina.

Norbert (14) : 3. oktober feiret jeg drakk og var ned e ved a na rkisthuse t, Vi angrep de m

(anarkistene ). Der inne hadde de en tristhetsfest for DD R, avskjed og så nn skit.

Dennis (l8): Tredjeoktober arbeidet jeg, jeg arbeider hve r dag.

Med gjenforeningen fikk nasjonalistungdommene sitt viktigste mål oppfyll t.

Likevel ble ikke hverdagen noe me rkabrt bedre av det . Høsten 1990 var det, som

for så mange andre DDR-borgere, frus trasjonen heller enn håpet som preget

deres hverdag.

8.3.3 Veien videre
Samtiden bringer usikkerhet, og dette gjør at nas jonalistene søker bakover i tid .

Under oppveksten i DDR, kunne de gjøre som han ville u ten cl miste jobben. I

dag truer arbeidsløsheten, og de øn sker mer orden i tilværelsen . De idealisere r

den disiplinen som råde t under Hitler-lugend ,

Jørn (18): Jeg er ikke fornøyd med livet, alt er så usikkert for tiden. Man vet ikke noe om

hva som vil skje. TIdligere kunne du si ti] sjefen d in: "La meg i rred " . nå kan du ikke si de t, for

da må du gå. Det var bedre før annen verdenskrig, da var det litt tu kt og orden, det var mye

bedre.

Andre har fått det bedre etter Vendepunktet. Norbert (14):

Jeg er tilfreds egentlig . Jeg skulle gjeme hatt mer penger, men jeg har det bra. Jeg føler meg fri

nå , jeg kan reise hvor jeg vil. Det handler om frihet. Jeg er glad for at Tysklan d er e tt. Vi

merker de t i yrkesskolen, tidligere ble alle tvunget gjen nom om man V3.r bra eller ei. mens ml

må du virkelig bevise hva d u er god for.

Blan t de 10 nasjonalistungdommene jeg in tervjuet, var det ba re Jens som var

arbeidsløs , selv om arbeidsløsheten er en trussel for a lle:

Jens (1 7): Jeg er arbeids løs p .g.a. en utlending. Jeg var låssrned og jeg vil prøve å (å arbeide

igjen. Maik (18): Jeg er slakter og har ennå arbeidsplassen mm, held igvis' Jeg vet ;0 hel ler

ikke hvor lenge det va re r.

Nåtiden byr således på mye usikkerhet. Enkelte av nasjona listene uttrykker dyp

utilfredshet:

Jens: Live t går på et vis. Maik: Det er jo tider da du helst tar et rep og henger deg og så nn.

Jem; Nei vi er ikke tilfredse.

Maik og Jens er av de mest frus trer te. En viss misnøye har likevel alle. Kerstin

(16):

Jeg er egentlig tilfreds med live t, bare utlendingene hadde vært bor te, men for tiden er de

egentlig ikke så ille. Weimar er jo en turis tby, men uten alle utlendingene ville vi vært mye

roligere.
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Helga (15 ): Det er mye mer å ta seg til nå etler Vendep unktet... Jo, Jeg har det egentlig

ganske bra for tiden. Det eneste dumme er denne turistbyen (Weimar ), alt er så ski tten t her.

Jeg overveier å flytte et annet sted, Koholt eller Dresden, ja, Dresden, der kjenner vi mange,

og det er en fin by.

Live t er annerledes enn før Vendepunktet. Men na sjonalistungdomm ene gir

ulike uttrykk for hvor sto re en dringene er for de m i hverdagen, og hva som er d e

vik tigste forandring ene:

Jen s (17): Det går bed re for meg etter Vendepunktet. Men jeg vil leve, og jeg vil ha penger.

Jegarbeider bare for å få penger. Og nå er det billige stereobutikker, bill ige plater. Under

sos ialismen hadde vi bare sån ne små plater, monoplates pillere. og de kostet 400 mark. Og nå

koster en stereoplatespiller 100 mark. Eller 60-70 mark.

Jørn (18): fritiden har ikkeendret seg mye sid en "die Wende", det eneste er al det er flere

utlend inger M .

Nasjonalis tungdommene gir gjennomgående uttry kk for a t d e ikke har det så

verst, bortsett fra at de t er så mange flere utl endinger nå. De vil også gjerne glede

seg ove r u tviklingen, og mener at kapitalistisme er bedre enn kommunisme,

end a de oppleve r kapitalism en i en tid da kanskje ar beiderklassen rammes

hardest. Det å vende hatet mot fortid en blir en måte å slippe å fry kte fremtiden.

Frem tid en va r etter Vendepunktet ikk e lenger bestemt av for tid ens

strukturer. Nasjon alistene opplevde 1989-høsten i en rus av gled e og aggresjon.

De gjord e seg drømmer om det fine livet som ventet. Euforien ble grad vis avløst

av en d yp frustrasjon over at Kohls løfter ikke holdt stikk, og at u tviklingen for

de fles te gikk mot usikkerhe t på grunn av den stigende arbeidsled igheten. Da

gikk også de s tore aspirasjonene i gru s. Men fortsatt mener de at fremtiden i alle

fall byr på bedre muligheter enn fortiden. Deres orienteri ng er frem overrettet ,

men usikker. Cars ten (14 ) definerer fremtiden ut fra for tid en:

Det blir i alle faU bedre enn det var før.

Fremtidsønskene d efineres også u t fra "politi ke" målsettinger. Jørn (18):

Jeg håper at et annet parti kommer til makten. Håper på NPD, for de er i mot ut lendinger.

Hv a personlig frem tid angår, er nasj ona listene tradisjonelle i sine aspirasjoner,

penger og familie er sen trale verdier. Jørn:

Jeg kan ikke fores tille meg hvordan livet mi tt ser ul om fem år. Jeg håpe r bare at jeg flir en

leilighet og et arbeid . Og så ønsker jegmegkone og barn, et eget hus og en bil. Og ma sse

penger!

Norbert (14); Om fem lir er jeg vel i hæren og S<1 håper jeg at jeg får en stor leilighe t. Mine

mål er at jeg klarer yrkesutdanningen min ogat jeg tjener pengerogat jeg får en egen bolig.

Enkelte var imidlertid så opp tatt av det "po litiske" at familie kom mer i

-
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bakgrunne n. Jens (17) og Maik (l8):

Jens: Familie, ja, det har Jeg også fore. Maik: Det kan du ha ved siden av. Vi forsøker å gjøre

det beste ut av det, kanskje 45% familie og 55% din egen fritid, det er det bes te du kan gjøre.

Jem: Hvis jeg hadde familie ville jeg være mer med familien enn deg. Men jeg er jo med gamJe

kompiser nå selv om jeg har en venninne.

De opprørske jentene er mindre tradisjonelle enn de t man kunne forven te, i og

med at gu tte ne har en utpreget sjåvinis tisk inn stilling (se k. 10).

Kerstin (16): Jeg vet ikke om jegvilha barn, man må jo hele tiden passe på dem, og de t er

også dyrt . Mål for livet er likevel å få barn, et lykkelig familieliv og en jobb.

For DDR-jen ter fles t er jobb, og kanskje til og med utdanning, vesentlige deler av

live t. Helga (15):

Jeg vil bli frisør, men jeg vil også gjeme få litt utdanning.

Nas jonalis tu ng d ommene har i sammenligning med de to andre gruppene m er

kon vensjonelle frem tidsaspirasjoner. Jobb, familie og penger er viktige kn agger å

orientere seg etter. Likevel er de t noen av nasjonalist ungdommen som mener at

"d et politi ske" må komme førs t uansett; de t vil si "ut me d utlen d inge r og

venstrefolk" . I følge lederen av ungdomsklubben er imidler tid den aggressive

innstillingen et ungdomsfenomen for de fles te, ved fylte 20 år pleier de å roe seg

ned og stifte familie. Klu bblederen er forøvrig ikke uen ig i ungdommenes

fr emmediiend tlige inns tilling.

8.4 Reaksjonsformer
For de to andre gruppene har jeg op psummer t deres tilpasnin gsstra tegier. Når det

gjelder val g av levevei, er nasjonalistungdommene ikke så forskjellige. Samtli ge

av dem ønsker seg en fremtid som fagarbeidere, innenfor ul ike håndverksyrker.

Enkelte av dem er allerede i arbeid, som murer, skipsbygger og slakter. De andre

er lærlinger eller skoleelever. Ulik hetene mellom nasjonalistungdo m mene har

førs t og frems t å gjøre med hvor alvorli g de nasjonale spørsmålene er for dem,

om det blir til et altomfattende ideologisk program, eller om de har synspunkter

på de tte ut en at det dominerer livet deres. Forskjellen viste seg i forrige punkt

mellom de som ser fre m til familieliv, og de som definerer "det politiske" som

det viktigs te (førs t og frem st Maik og Dennis). Men fors kjelle n kommer ennå

sterkere frem i nes te kapi ttel, som omhandler ungdommenes nasjonale iden titet.
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8.4 OPPSUMMERING

8.4.1 Fortiden

8.4.1.1 Foreldre
Sosialistungdom mene har foreld re som var ledende fun ksjonærer i DDRs makt

ap parat. De vokste opp i store modern e leiligheter, og var i det hele tatt vant med

ekstra privilegier gjennom sin tilkny tning til DDR-elite n. Foreldrene var vik tige

modeller for deres politiske utviklin g. Georg og Ann ette ut gjør un n takene fra

grup pen i flere spørm ål. Georg ser lettere på en del ting, han er også me r åpen

overfor endringene . An nette føler seg utenfor koll ektivet og stiller flere spørsmål

ved dogm ene fra DDR-tiden. Georg vokste opp i en sosialistisk familie, me n ville

ikke di skutere pol itikk med faren, "familiens overhode" . Ann ettes far var topp

idretts trener, og satte strenge krav til Annette, som hun ikke klarte å leve opp til.

Hun var sterkere knytte t til den mind re politisk do gmatiske moren.

Sosialisten e forteller for øvrig gjennomgående om en trygg oppvekst i

beskyttende fam ilie r. Etter Vendepunktet har dette end ret seg. Foreldrene

krangler og sliter med å omstille seg. Sosiafistungdommenes klubb erstatter

famil iefreden, her tilbringer de det meste av sin fri tid. De gir også uttrykk for at

de selv klarer å omsti lle seg raskere enn sine forel dre .

Anarkistungdomme ne har foreld re som var an satt ved universitetet i

Leipzig. Fedrene var overbeviste kommunister, mens mødrene i større grad var

med lem av partiet fordi det var enklest slik. Foreldrene virker likevel mindre

poli tisk do gmatiske enn sosia list ungdommenes foreld re, sannsynligvis fordi de

mø tte på flere barrierer (på grunn av sensur m.m.) i sitt arbeid. Foreldrene har

oppdra tt sine barn til å verdsette kultur, og gjennom kulturen har de funnet en

u ttrykksmåte for sin kri tiske inn stilling. l anarkistenes familier har det vært mye

konflikter og flere av foreldrene har ski lt lag. Familiekonfliktene kan være en

bakgrunn for anarkis tenes selvstendighet og opprørstrang. De forteller detaljert

fra familieliv. Selv om de er svært opptatt av å gå egne veier uten å duperes av

au tor ite ter, er foreldrene viktige modeller for disse ungdommene. Flere av dem

gir u ttrykk for at de ikke skjønner foreldr enes politiske innstilling, men at de

føler seg knyttet til dem for de t. Ofte har de oppført seg eksemplari k hjem me, og

de tte har gitt dem m ye frihet med alderen, fordi foreld rene har tillit til dem. De

distanserer seg altså ikke i første omgang fra fore ldre, men i stedet fra samfunnets

maktap parat. De t okkuperte hu set gir anark istungdommene muligh eten til å

leve sit t eget liv, uavhengig av sam.funnnsutvi kling og maktapparatets tvan g.
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Nasjonalis tungdommene har foreld re som er fagarbeidere. Foreld rene var

partimed lem m er, men kun fordi de måtte. De var sterkt misforn øy d med

politikernes s tyring. Foreld rene har ikke så mye i mot ungdommenes opprør,

selv om enkelte av dem rea gerte fordi de selv frykte t bråk med myndighetene.

Ette r Vend epunkte t stemmer foreldr ene CDU. Nasjonalis tungdommene forteller

at de gjennom gående har lite kontroverser med sine foreldre. De har vokst op p i

We imars draban tby, hvor de for tsa tt bor i relativt trange leiligh eter. De har

respe kt for sine foreldre, ofte er de å observere sammen på julemarkedet.

Familiene virker klart pa terna listiske med faren som autoritet. Nasjonalistene

gjør stort sett som foreld rene sier, de forteller for eksempel at de hjelp er til med

husabeidet. På den tyske gjenforeningens dag feiret de sammen med foreldrene i

Weimars ga ter. De trang e boforholdene er medvirkende til at de tilbringer de t

meste av sin fritid i ungdomsklubben.

8.4.1.2 FD}
Sosialistungdommene fikk sin vik tigst e identitet bygget opp rundt felleskapet i

ungdomsorganisasjone n FDJ. Her fikk de en følelse av trygghe t, stabilitet og tro

på samfunnet de levde i. Gode minner knyt ter seg til somm erleirene, da de

møt tes rund t leirbålet og sang . Sosialistene trodde på verdiene som ble formidlet

i ungdomsorganisasjonen, og de ble politisk skolert gjennom ak tiv t FDJ-arbeidet.

I ettertid ser sosialis tungdommene at de ikke fikk gjennomført en del av det de

sto for, og at ikke alle ungdommer fan t seg til rette i det fellesk apet de selv de ltok

i. Bare en av de inte rv juede sosialistungdommene har egne nega.tive erfaringer

fra FDJ, ford i hun ald ri følte seg som en del av felleskapet. Grunnen til at hun

likevel deltar i den nydannede sosialistiske ungdom organisasjonen, er at hun

gjennom en venn ble trukket inn i dette felleskapet i de tider da Vendepunktet

kom, og alt var forvirrende.

Anarkistungdommene var ganske aktive i FDJ de to første årene på

ungdomsskolen, men opplevde at de ikke fikk gjennomført noe og trakk seg ut

av FDJs politiske sfær e. De engasjerte seg i stedet i FDJs kul turelle aktiviteter, og

fikk god respons for sin forestilling på FDJs ku lturdag. Anarkistene definerer FDJ

som et samh old bygget på tvang. Enkelte av dem nektet å delta på FDJs masse

mønstringer, og fikk bråk med rektor på grunn av det. Moren til dis se

ungdommene grep inn, og viste til gut tenes gode karakterer og loven om

menin gsfrihet. Dermed slapp to av guttene å delta i FDJ. En del av de andre
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an ark istungdommene deltok, men tok ikke FDJ på alvor.

Flere av nasjonalistu ngdommene nektet å delta i FD}, og fikk bråk. De ble

kastet u t av sko len, send t på ungdomshjem eller tvunget inn i den tysk

sov jetiske vennskapsforen ing. Det siste ble opplevd som en dobbel st raff, i og

med at d isse ungdommene (som mange andre østty skere), næ rmest ha tet

so vjetrussern e. Nasjonalistene definerer FDJ som en organisasjon man ble

tvunge t inn i, og hvor deltagelse gav privilegier som ikke var and re forunt. De

br uker samme beskrivelse av FDJ som de bruker på kommun istpartiet SED, der

foreld rene ble tvunget inn.

8.4.1.3 Skole
Sosialis tu ngdomme ne var jevnt flinke på skolen. De gikk alle sammen på

gym nas med EDB-linje. I in tervjuene la de ikke vekt på å fortelle fra sko legangen

sp esielt, sann synligvis fordi arbeidet i FDJ var den dominerende erfa ringen fra

skoletiden . Etter avslutte t skolegang begynte en del av sosialistungdommene sin

partikarriere. To av dem var FDI-funksjonærer på heltid, flere av dem var aktive

i kommunistpartie t og en av dem var på fu ll vei til å bli Stasi-offiser.

Anarkistungdommene fikk toppkarakterer på skolen . På gymnaset ble de

stadig mer aktivt kritiske, og fikk bråk med skoleledelsen. De gode vitnemålene

var hovedgrunn en til at de ikke ble kas tet ut, men de lærte seg også å balansere

på gre nsen til det aksep table av kritisk innstilling. De var forøvrig gode venner

med flere av læ rerne, spesielt en kun stin teressert tysklærer som de ennå har

kon takt me d. Anarkistun gdommene uttrykker at skolen krevd e for lite av dem,

den gav dem for få u tviklingsmuligheter. Etter avsluttet artium begynte guttene i

militære t, slik kravet var for vorden de studenter. Jentene begynte sine studier.

Nasjonalistungdommene hadde mye problemer på skolen. De var ikke

spesielt skoleflinke, og de utviklet en aktiv motkultur allerede fra l O-års ald eren.

Flere av dem ble kastet ut av skolen da de var om ternt 15 år, og ble plassert på

ungdomshjem. Etter obligat orisk skole har nasjonalistungdommene gått læretid

og blitt fagarbeidere av ulike slag, i likhet med deres foreldre. En del av dem har

begynt på yrkesskole. Alle sik ter mo t å bli fagarbeidere, og i så måte var skolegang

ikke sentralt for dem i forhold til deres fremtid saspirasjoner, I DDR var gode

karakterer bar e nød vend ig for de m som øns ket å gå videre på gymnaset.
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8.4.2 Vendepunktet
Sosialis tungdommene hadde ikke forventet at det skulle komme til noe

Vendepun kt i DDRs utvikling. De opplevde de rfor 7. oktober, da de først e masse

demonstrasjonene tok til, som et sjokk . Da søkte de samm en i FDJ-kretsledelsens

hovedkvar ter i Berlin, og ventet spent på hva som ville skje. En av de m våget

seg u t, og ble overrasket over hvor fred elig alt gikk for seg i.Getsema ne kirken .

Men de and re anså den voksende opposisjonen som en statsfiende, som må tte

bekjem pes. Flere av sosia lis tungdommene gir klar t uttrykk for at de ikke skjønte

vitsen med op posisjon: Hva skulle man vel opponere mot? I deres øyne hadde

de al t som behøvdes i DDR; sikkerhet for alle og orden i gatebildet. De u ttryk te

redsel for at samfunnet skulle falle sam men som et korthus, og at intet ville bli

igjen av det de trodde på . Gradvis i løp et av 1990 vokste en erkjenne lse hos

sosia lis tungdommene at nettopp de (opposisjonelle) krefte ne som de ville

bekjem pe, var de som virkelig ville skape noe verdifullt ut av DDR. Og med

denne erkjenne lsen vokste også gradvis frem en ny ident itet som annerledes

tenken de, i motsetning til den tidli gere identi teten som statens forsvarere. På

samme tid vokser et syn på "ma ssen" i DDR som d umme. Nettopp de som

tid ligere var mest mi sfornøyde, og som med Vendepunktet ropte på vels tan d , er

de som igjen er de mest misfornøyde.

Sosialistungdommene beholder med andre ord en identite t som de som

har høy moral og skjø nner hva som er rett, selv om de også sliter med store

problemer knyttet til re ttsoppgjør og skyldssp ørsrnå l. De stiller seg kri tiske til det

nye samfunn et som vo kser frem, og opplever det som at et annet samfunn

"velter over" dem, et sa mfunn de ikke ønsker. De beveger seg derfor sjelde n over

til vest, selv om de bor i Berlin med rask adg an g til det tidligere Vest-Tyskland . Et

un n tak er igjen Georg, som sier a t "man må tilpasse seg (det nye ) systemet, eller

så kan man ikke leve" . Han har også et mer humoristisk forhold til det nye

samfun net, han forteller for eksemp el om sin "oppdagelse av markeds

øko nomien" gjennom nye og bed re matvar er. For øvr ig er sikk erhet viktig for

sosialis tu ngdommene . Dette er bakgrunnen for deres angst i forhold til tape t av

DDR. Klubben deres gir en viss erstatning for den tidli gere samfunnsmessige

sikkerheten .

Anarkistungdommene mekret at noe var i gjære len ge før sosialis t

ungdommene. Aller ede i januar 1989 gjenspeilet teater- og galler ilivet mer

aggressi v kr itikk enn tidligere. Utreisebøgen via Ungarn om sommeren
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forsterket følelsen av at noe ville skje . En av anarkistungdommene fortalte til en

venn som hadde flyktet over grensen, at "neste år kommer jeg og besøker de g" .

Da de første demonstrasjonene tok til var guttene i hæren, men de me rket at noe

skjedde gjennom en gradvis liberalisering, inntil desember da det rene anarki

rådet, og guttene fikk gå over i siviltjeneste. Jentene deltok aktivt i h øs tens

demonstrasjoner, og har sterke og p ositive opplevelser fra dette. I desem ber da

demonstrasjonene i økende grad ble dominert av nasjonalistiske aggresjons

utbrudd, laget anarkistungdommene noen motdemonstrasjoner og trakk seg

etter hvert tilbake. Enkelte av anarkistungdommene var skeptiske i utgangs

punktet, men ble revet med i løpet av høsten. Den viktigste positive er faringen

va r, slik Mario uttryker det, at det "finnes makt som springer ut av folket selv".

Frihet har blitt det viktigste ordet for anarkistungdommene, selv om de seg i

mellom definerer frihet i forhold til ulike ar enaer. Felles for dem er likevel at det

okku perte huset gir dem den friheten de trenger, både fra foreldre, maktapparat

og eventuelle kjæresteforpliktelser.

Ved tilbakeblikk på året 1989-1990, er anarkistungdommene triste over at

en god sjanse til å bygge opp et bedre samfunn, ble forspilt. Pengebehovet styrte

utviklingen, og anarkistungdommene er ikke sikker på om det nye samfunnet er

noe bedre enn det for rige , selv om det gir mer frihet. De hadde ønsket en egen

vei for DDR. De mener imidlertid at livskvaliteten har blitt bedre, på grunn av

friheten til å gjøre hva man vil. Samtidig mener de at folks mentalitet ha r blitt

verre. Nå tenker alle mer på seg selv, og de har blitt mer intolerante.

To av nasjonalistungdommene satt innesperret da Vendepunktet kom,

men de som var ute, deltok i demonstrasjonene. De visste ikke helt fra starten av

hva det hele dreide seg om, men de syntes det var bra at maktapparatet ble

avskaffet. Ut over høsten deltok de stadig mer aggressivt, og de satte i gang en del

aksjoner mot anarkistenes okkuperte hus i Weimar. Nasjonalis tungd om m en e

fulgte det stemingsskiftet som flertallet av folke hadde . Høsten 1989 var de glade

og forventningsfulle, utover vinteren ble de mer utålmodige og aggressive og

1990 var året da stadig flere forventningsbobler bra st. Høsten 1990 var tiden da de

viktigste målene var nådd, og hvor det ble klart hv ilken usikker fremtid som bød

seg i den nye situasjonen.

•
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8.4.3 Veien videre
Det nye for sosialistungdommen er at nå må de virkelig bevise hva de står for.

Den sikkerheten som tidligere alltid var der, må de nå greie seg foru ten. De

fortse tter å arbeide for det de tror på, men blir samtidig stadig mer utkjør t av egn e

identite tsproblemer og kam pen for å overleve i det nye samfunnet. Hverdagslige

problemer er i ferd med å ta overhånd over den politiske idealismen. No en av

sosialistungdommene er i ferd med å miste troen, og mister tillit til de an dre

medlemmene i ungdomsorganisasjonen. Stemningen i klubben er oft dys ter,

medlemmene er desillusjonerte og usikre. De deltar av og til på PDS politiske

møter, men entusiasmen er ikke den samme som før. Normen i klubben er a t

man ikke skal snakke om personlige pro blemer. Følgen er at medlemmene sf ter

med ind re kon flik ter. Sosialistungdommenes strukturerte verden har blitt brutt

opp. Dette lede r vanligvis til at viljen til å planlegge fremover forsvinner. Disse

ungdommene ser imidlertid u t til å klare seg . De har evner som gjør at de vil få

jobb og utdanning, og de har trening i organisatorisk arbeid. Problem et for dem

frem over er av indre art, hvordan de skal finne en ny ide n titet.

Anarkistun gdommene trives med studier og bofellesskap, og har stor tro

på sin egen evne til å klare seg i det nye samfunnet. Enkelte interne konflik ter i

kollektive t førte til at to av jentene følte seg misforstå tt og flyttet u t, for øvrig har

samfunnsendringene gjort året 1989-1990 til et spennende år for anarkist

un gdommene. Anarkistene engster seg ikke for sin fremtid . De ønsker seg ikke et

strukturert liv innenfor byråkratiet, det viktigste er å få lov til å gå egne veier. De

søker de rfor frie yrker. De utfordrer fremtiden og er nysgjerrige på de n.

Nasjonalistungdommene føler seg usikre på grunn av den økende arbeids

løsheten. De er utilfredse, og kanaliserer denne misnøyen ved å si at

utlendingene må vekk, da blir alt bedre. Nasjona listene definerer sin frem tid

først ut fra at de ønsker seg stor leilighet, jobb, familie og masse penger. Noen av

dem legger sto r vek t på det "politiske", det vil si "ut med utlend inger og

venstreorienterte". Men de ønsker seg også familie. Arbeidet har stor betydning i

deres liv, men de frykter arbeidsløshe ten. De er nysg jerrige på de nye konsum

godene og på livet i Vest -Tyskland . Flere av dem utt rykker at de gjern e vil re ise

over n år de får tid . San nsynligvis vil de sa tse på en konform fremtid og roe ned

det "politiske" med årene .
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8.4.6 Hovedskillelin jer mellom gruppene
Det viktigste i sosialistungdommenes fortelling fra fortiden er de t po litiske og

sta tslojale. Dette gjenspeiles i det de sier om FDJ, og det de sier om sine foreldre .

Det viktigs te i anarki.stenes fortelling om fortiden er det kulturelle. Dette

gjenspeiles i det d e forteller om sine foreldre, om skolen og om FDJ. Det vik tigs te

i nasjonalistenes fortelling om fortid en er det kriminelle og opprørske. Dette

gjenspeiles i deres beskrivelse av skole og FD], deres forhold til disse

institusjon ene pre ges enten av ikke-deltagelse eller bevisst op p rør.

Jeg kunne al tså like gjern e kalt gr uppene den politiske, den kulturelle og

den krimi.nelle. Dette skillet vil jeg føre videre i kapittel 10, som om hand ler

gr uppenes kulturelle profil.

8.4.7 Generelt om østtysk ungdom
Vestlige ungdomsforskere inspirert av postmodernismen legger vekt på vi sse

reaksjoner i ungdoms møte med det moderne. Thomas Ziehe beskriver

ungdoms erfar inger som iscenesa tt heller enn levd. Livet er en film fyl t av

tilfeller og sit uasjoner. De sekundære erfaringene som formidles til ungdom,

tenderer mot å foregripe de unges primære erfaringer. På en utvend ig måte vet

ungd om allered e "alt" (H . E. Hermansson, 1986).

Det samme kan ikke sies å være tilfelle for østtyske ungdommer i 1990.

Deres problem er snarere en utstrakt mangel på kunnskap i sammenligning med

vesttyskerne. De t er mange små og store fasetter i det nye samfunnet som de må

lære om, og så lenge de mangler kunnskap om mestring av et kapitalistisk

samfunn, vil fremtiden være uviss. Ziehe beskriver ungdoms tidperspektiv som

forrykket ford i ungdom man gler kontakt med eldre og dermed med sin for tid.

Østtysk ungdom opplever i end a st erkere grad et brudd i tidsperspektivet. Ett er

gravleggeisen av DD R fins det få instanser hvor de kan få bekreftet sin

opplev else av for tid en. I løpet av året etter murens fall sto ku n for tid ens

løgnaktighet i fokus, og det som var ungdoms virkelighet tidligere blir tilsløret

av de nye definisjonene om DDR.

Trad isjon k an fors tåes som hvord an ting var, er og bør gjøres CA. Gid dens ,

1979). rØst-Tyskland etter m urens fall er tra disjonen brudt. Det fins ikke lenger

noen konti nuitet mellom h vordan ting var og hvordan de er. I en slik tid kan

ikke ungd om lære av sine fore ld re, de må lære av hverandre. Etter

revol us jonens ungdom i Ø st-Tyskland utvikler derfor det Margaret Mead kaller
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en kofigur ativ ku ltur, hvor ungdom lærer av hverandre. Unge tilegner seg

kunnskap forte re enn foreldrene i slike tider. I dette ligger et maktpotens ial hos

ungdom, som ungdom likevel ikke vet å utnytte, og sam funnet ikke er moden t

for å dra nytte av. Ungdoms reaksjoner blir møtt med autoritet og manipulasjon ,

av redsel for hva en udemokratisk oppdra tt ungdom kan finne på, om de får fritt

spillerom. På denne må ten lærer de unge kun nye antisosiale væremåter.

Autoritæ r un gdomspoli tikk skaper nye generasjoner som blir vant til å sty res.

I det nes te kapitlet skal vi se nærmere på de løsn ingene un gdommene

finner på den særegen t nasjonale identitetsproblematikken, som opps to i

kjølvannet av DDRs gravleggeise og tysk gjenforening.
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9. DET (ØST) TYSKE SPØRSM AL

Max Weber har påpekt at begrepet nasjon er uløselig knyttet til tanken om en

spesifikk makt, nemlig den politiske (L Nissen, 1937 s. 56). Hvis ordet "nasjonal"

skal bety noe ensidig, må det sikte på den patos som knytter seg til tanken på en

mak torganisasjon hos en gruppe mennesker, som er forbundet ved felles språk,

konfesjon, skikker eller skjebne. Jo mer trykket legges på makt, jo mer spesifikk

er denne følelsen. Den patetiske stoltheten over makten, eller den patetiske

lengsel etter den abstrakte politiske makt, kan i en kvantitativt liten gruppe ofte

være mye sterkere enn i en større. Ideen om makt er altså noe som særpreger det

nasjonale. Weber definerer begrepet nasjon som et verdibegrep. "Nasjon" betyr at

det i visse menneskegrupper kan ventes eller fordres solidaritet. Det er denne

fordringen som bevirker at "nasjon" hører med under verdibegrepene.

Tyskland har en relativt kort historie som nasjon, men en lang historie

knyttet til den ovenfornevnte patetiske lengsel etter politisk makt. I etterkrigs

tiden blir det nasjonale spørsmål i Tyskland ennå mer komplisert enn tidligere,

fordi et folk som i utgangspunktet var forbundet ved felles språk, skikker og

skjebne ble splittet i to. Den nærmeste fortiden det tyske folket hadde felles viste

en gang for alle hvor tra giske følger en for sterk dyrkelse av det "nasjonale" kan

få for eget og ikke minst for andre folk.

Mange tyskere vegrer seg når man kommer inn på spørsmål knyttet til

nasjon og nasjonalitet. De har blitt stilt slike spørsmål så mange ganger, og

begynner å få nok . Hvor lenge skal man måtte konfronteres med en ubehagelig

fortid , som man selv kanskje ikke en gang har tatt del i? "Det tyske problem"

dukker imidlertid opp i stadig nye versjoner, og med gjenforeningen av de to

tyske statene, har det fått fornyet aktualitet. Igjen svinger den nasjonale identitet

fra ov erd reven patriotisme til fornekting av egen nasjonalitet.

I forbindelse med annen verdenskrig dukket begrepet "det tyske spørsmål"

opp. Spørsmålet dreide seg om hvordan den tyske kultur kunne omformes, og

hvordan spesielt ungdomsgenerasjonen kunne op pdras til en demokratisk

habitus. Tysklandsspørsmålet har imidlertid røtter langt tilbake i tid . Under den

første verdenskrig engasjerte blant annnet den franske sosiologen Emile

Durkheim seg i debatten om den tyske mentalitet (E. Durkheim, 1919). Han ser

autoritære og im perialistiske tendenser nærmest som biologisk forb und et med

den tyske folkesjel.
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I mellomk rigstiden ble også spørsmå l kny ttet til tyskeres nasjonale

identitet tatt opp til vu rdering. Tysk-amerika neren Howard Becker ' har analysert

linjene fra vandrefuglbevegelsens pat riotisme, i form av varetagelse av egen

kultur, til pe rverteringen av disse idealene i Hitler-Jugend (H. Becker, 1946).

Under annen verde nskrig skrev et hem melig engelsk forfatterkollegium om det

tyske problem, (Problemet Tyskland, 1945), og drøftet måter de and re stormaktene

kunne bid ra til endringer av den tyske kultur . Sosialpsykologe n Kur t Lewin

drøftet i 1943 konkrete må ter den tyske kultur kunne endres på (K Lewin, 1943).

Han konkluder te med at landet måtte styres av demokratiske led ere, som lærer

folk opp til å spille de tilsvarende demokratiske roller. For å få i stand en endring

er det viktig at folk er misfornøyde nok med den tidli gere situasjonen , slik at en

endring er øn sket blant befolkningen.

Willy Brand t tok op p tysklandsspørsmålet i 1946 (W. Brandt, 1946). Ha n

legger, i likhet med Lewin, vekt på viktighete n av et samarbeide mellom tyskere

og ikke-tyskere i demokratiseringsprosessen, slik at folk ikke på ny lærer å bli

styrt utenfra (denne gan g av okku pasjonsmaktene ). Krigsungdomm en har av

forskjellige forfa ttere blitt kalt for en tapt generasjon (K. Lewin 1943). Helmut

Schelsky beskrev 50-tallets ungdom som dell skeptiske generasjon (H. Schelsky;

1958). 60-tallets ungdom har blitt fortolket som en opprørsk generasjon, sp esielt

ut fra studentop prø ret som kulminerte i Munchen i 1968. Både 50-tallets ske psis

og 60-tallets opprør kan tolkes som reaksjoner på foreldregenerasjonens hy llest

av fascismen un der an nen ver denskrig. Ungdom tar på denne måten et oppg jør

med nega tive tradis joner i sitt lands fortid, og ofte får det form av en

generasjonsprotest. Un gdommens opprør er u t fra et slik t perspektiv, et sunt

fenomen . Men for at et opprør skal kunne utvikle seg, må også landets kultur gi

rom for at un gdom kan velge sine egne veier.

I DDR ble ungdom gitt få muligheter til et aktivt oppgjør med foreld re

generasjonens fascistfor tid . DDR-politikerne satset mye på en ytre avnazifisering

i form av oppsigelse av nazi-offiserer i ledende stillinger, og betaling av krigs

erstatning til Sovjet-Unionen. Det første tiåret av DDRs levetid ble derfor kalt for

den anti-fascistiske perioden. Etter Mur ens fall viser det seg imid lertid at

fascis tisk potensiale har overlevd i store deler av befolkn ingen.

Lewins rettes norer for oppdragelsen av den nye un gdo msgenerasjonen og

'Denn e H.S. er ikke den samme som forfatteren av bl.a. Outsiders (1969). Likefu llt var han
sosiolog, med tilhø righe t til Karl Mannheims kunn skapssosiologiske skole. Han de ltok i den ryske
van drefuglbevegelsen i 1920. Og under den annen verdenskrig var han offiser i Office for Strategic
Services (OSS), og etter 1945 okkupasjonsoffiser i den amerikansk-okkuperte delen av Tysklan d .
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mulighetene for en d ring av den ty~ke kultur, har i stor grad blitt virkeliggjort i

Vest-Tyskland. Etterkrigstidens u ngd omsgenerasjoner i Vest-Tyskland har vært

av de mest pasifistiske i hele Vest-Europa . Vesttysk ungdom har lært seg å være

selvstend ige, mens østtyske ungdommer har vokst opp som umyndige i et

overstrukturert samfunn. Den tyske gjenforeningsprosessen har imidlertid

reaktiver t nazistiske strømninger på begge sider av den tidligere grensen. Derfor

er det igjen aktuelt å s tille spørsmålet "hvilken fremtid har den tyske

ungdommen?" . Tysklandsspørsmålet er et internasjonalt spørsmål, ikke minst i

kjølvannet av det kom mend e europeiske fellesmarked, hvor Tyskland vil være

det mest in nflytelsesrike landet. Enkelte mener at Tyskland vil kunne er obre vel

så m ange naboland gjennom investering, som de klarte ved hjelp av militære

metoder under annen verd ens krig (0. Noreng, 1990) .

Men tyskland sspørsmålet er også mer enn tidligere et internt problem:

Den tyske gjenforeningsprosessen viser at vesttyskere er svært beviss te sin s tyrke

i konf rontasjonen med de langt mindre erfarne østtyskerne. Såvel unge som

gamle i det tidligere DDR sliter med mind reverd ighetsfølelser, som bare ha r blitt

sterkere i løpet av gjenforeningen. Vesttys kerne har nettopp i stor grad behandlet

sine østlige brød re gjenno m autokra tiske fremgangsmåter, stikk i strid med

anbefalinger fra Lewin, Brandt, og andre mot slutten av annen verdenskrig .

Dem okratiske roller kan ikke, som Lewin påpekte, påføres folk utenfra. Hver og

en må få u tvikle sine tankemåter og lære nye ro ller, i samarbeid med folk som

allerede har tilegnet seg en habitus som tilsvarer det som gjerne kalles "frihet

under ansvar".

Tysklandsspørsmålet har også blitt formulert som et spørs mål knyttet til

tyskeres behandling av innvandrere. Fremmedfiendtlighet har blitt til et alvorlig

problem etter murens fall. Dette er som kjent et problem som ikke bare gjelder

den østlige delen av Tyskl and, og som heller ikke er et særtysk fenomen i vår tid.

Tver t i mot er hele Øs t-Euro pa un der oppløsning som følge av jern teppe ts

åp ning, og nasjonalistiske strømninger har fått fritt u tløp . Også i de vest

europeiske land er det en økende nasjonalisme, men årsaken her er d en

motsatte; uvilje mo t en in ternasjonalisering gjennom en europeisk union.

denne samm enheng skal jeg imidlertid begrense problemområdet til det tid ligere

DDR, hvor fremrnedfiend tlighet er et utbredt feno me n. Mye tyder på a t

resosialiseringen etter krigen ikke har lykkes spesielt godt. De tid ligere DDR

borgerne og tys ke minoriteter fra andre øst-europeiske kommuniststater har
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svært ofte et nostalgisk øn ske om å være "germ anske", sannsynligvis som en

kompensasjon for den mindreverdighetsfølelse som har utviklet seg i de øst

europeiske st atene i forhold til Vest-Europa. I flyktningemottak har øs ttyskere

sjokkert vest tyskere ved sin usjener te hylles t av det germanske. Men den

mo tsatte tendensen, å forne kte alt det tyske, er forøvrig sterk såvel i det tidl igere

DDR, som i Ves t-Tyskland .

De østtyske ungdommene jeg har intervjuet, sliter med iden titets

problemer kny tte t til nasjonalitet og statsborgers kap. Dere s u tsagn vitner om en

sterk ambivalens både i forhold til fortid og frem tid . De tre gruppene

represen terer svært ulike løsn inger på nasjonalite tsdilemmae ne. De ul ike

orien teringene u tgjør varianter av en DDR-mentali te t. Den ne me ntaliteten har

tatt form ut fra særegne erfaringer fra op pveks t i et kommunistisk samf unn, men

også u t fra sammenligning med "det gyldne Vesten". Ungdommene har også blitt

påvirket av historiefremstillingen i skolen, der Vest-Tyskland ble fr emstilt som et

aggressivt og imperia listisk land på Linje med d et tyske keiserriket.

I likhet med ungdom etter krigen, trenger DDR-ungdommer å læ re de

rollene som hører hjemme i en de mokratisk kul tur. En demokra tisk habi tus vil

fungere best, dersom ungdommene får et nyanser t forhold til det nye felles

Tyskland . Verken ensidig hyllest eller ensidi g avvisning er av det gode. Et

balanser t forhold til fortid og fremtid, vil inn ebære en sunn løsning på iden titets

kon flikten . De fleste av de intervjuede un gdommene har et klart ønske om en

bedring i forhold til forti den, et viktig krav for å kunn e end re en politisk kul tur, i

følge Kurt Lew in. Likevel er det tydelig at de sliter med å fin ne u t av de

vanskelige nasjonale spørsmålene, og de t er ikke usannsynlig at slike nasjonale

ambivalenser vil ta form av kraftige ungdomsopprør også i tiden fremover.

Iden titetskon flikten d reier seg om stillingstagen til diverse his toriske og aktuelle

aspek ter, kn yt tet til nasjon og nasjonalitet. På neste side har jeg Jaget en forenklet

fremstill ing av de alte rn a tive sva rene, som ungdo mmene i undersøkelsen kom

frem til.
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fornekte alt

identifisere seg med ku ns t, fornekte krig

identifisere seg med alt

forn ekte a lt

identifisere seg med daglig livet, fornek te

det politiske

identifisere seg med alt

feire; helt for

et tertanke; litt mot

sørge; hel t mot

DDR

Tyskland

Lokalområde

Vennekrets

DDR-borger

Tysker

Verdensborger

Ingen na sjonal identitet

Forøvrig plasserer ungdommene seg ulikt ut fra di sse motpolene:

DDR

Østtyskere

Ko m m unism e

For tid

BRO

Vesttyskere

Kapitalisme

Fremtid

2 Offisielt ble de t i DDR, som nevnt , skilt mellom statsborgerskap og nasjonalitet.
Nasjona liteten var hele tiden tysk. Poen get her er imidler tid ungdommenes egne defi nisjoner av seg
se lv, og d a passer det bedre ei se bort i fra dette skillet. En ste rk identitet som tysker, ser ut til å
etterfølges av en svak identitet som DDR-bor ger og omvend t.
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Syv problemstillinger er ledende for fremstillingen.

a) Delingen av Tyskland og gjenforeningen. Dette ha r å gjøre med selve

hoved punktet i det tyske spørsmål, slik de t har blitt formulert i

etterkrigstiden. I kapi ttel 4 redegjorde jeg næ rmere for denne

problema tikken.

b) Definisjon av Heimat , Kan erstattes av spørsmå let "hvor føler jeg me g

h jemme?"

c) Følelser hyttet til det å være tysker. En ny identitet etter mu rens fall.

d) Forhold til dell tyske historie / historiske personer, Tysk ident itet som

en anakronistisk iden titet. Hv ilke his toriske pe rsoner tjener som

iden tifikasjonsobjek ter ?

e) Syn på vesttyskere. Fremtidens sam funn .

OSyn på østtyskere. Fortidens samfunn .

g)Nas jonal identitet. Med bakg runn i de foregåend e problems tillinger

av grenses hovedproblems tillingen her.

Ove rskriftene vil for det meste svare til problemstilli.ngene. Enkelte gan ger har

jeg slått sammen to problemstillinger i samme avsni tt, ford i ungd ommen e

drøftet de to proble mene paralle lIt. Det gjelder spesielt forskjellen me llom

vesttyskere og øs ttyskere. For sosialis tun gdommene var dette hver for seg to

viktige temaer, mens un gdomm er i de to andre gruppene beskrev hver av

gr up pene hele tiden i for hold ti! hverandre. Et tema som sosialis tungd ommene

selv lanserte var skyldspørsmålet, mens de tte temaet ikk e angikk de andre

un gdom me ne i så sterk grad . Dette blir derfor en tilleggsproblemstillin g i den

førs te gruppen. De nasjona le problemstillingene berørte i det hele tatt

sosialis tungdommene sterkere enn de t gjorde for anarkistun gdommene.

Nasj onalis tungdomene var også sterkt opp ta tt av d isse spørsmålene, men hadde

ikke så detaljerte beskrivelser av sine synspunkter. Første kapitteldel har dermed

blitt rela tiv t lenger enn de to andre kapitteldelene.
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9.1 SOSIALISTU NGDOMMENE
Sosialistungdommene hadde en nær tilknytning til DDR, en tilknytning som var

både politisk og emosjonell. De hadde håpet og trodd at DDR skulle for tsette å

eksiste re, og derfor har de vanskelig for å akseptere og bearbeide DDRs undergang

og Felles-Tysklands gjenoppstandelse.

9.1.1 Delingen og gjenforeningen av Tyskland
Sosialistu ngdommene ser forts att på Vest-Tyskland som "utland" . Stefan (21):

Jeg har vokst opp med at det finnes et BRO, og det har helt fra barndommen av vært en annen

stat for meg, det var for meg alltid utlandet. Når jeg i dag reiser til Vest-Berlin, da er de t

ennå bare utland , selv om det i mellomtiden ikke står noen mur der, og man trenger ikke lenger

vise legitimasjon. Jeg er av den menin g at man må rett og slett anerkjenne en de l historiske

sa ker. Det ble riktignok aldri skrevet noen fredsavtale, så vi har i prinsippet levd 45 år i

våpe nstillstand, og fredsavtalen har først komm et nå. Men jeg mener likevel at man må

ganske enkelt anerkjenne noe n historiske resultater. En eller annen gang vil vel det germanske

riket dele seg mer opp. I dag står jo heller ingen mer og sier at Napolis kra v er våre, det ville

jo være illusorisk, og på samme vis var BRD alltid u tland for meg .

Dirk (23) : Jeg hadde ingen slektninger i Vesten, og derfor har jeg aldri opplevd det som en

deli ng av ett land, selv om det jo egentlig var en unaturlig situasjon her. Delingen av

Tyskland ble jo ikke bare dr evet frem fra vår side, den kom også fra Vestens side. Det var en

unaturlig tilstand som ikke kunne være av det gode. Men den måten gjenforeningen blir

gjenn omført på er udemokratisk, folk blir igjen bedratt .

Sosialistene ser overveiende de negative aspektene ved gjenforeningen, og er

redde for at de n øs tlige delen ska l være underordnet den vestlige i lange tider.

Annette (17):

Jeg har egentlig følelsen av at de skaper om denne delen av Tyskland til søp pelrom for den

andre delen , at det likevel fortsetter å være to deler, og at vi likevel ald ri blir like stilt med

den andre delen . Kans kje om 20-30 år, men et eller annet sted vil d isse fordommene over leve.

Jeg vet ikke om jeg har angst for Tysklands fremtid, men dette ergrer meg i alle fall.

Sosialis tungdommene kla rer ikke forstå hvorfor DDR skal gjør es om til et

kapitalistisk sys tem, de kan ikke se at kapitalismen på noen måte er bed re enn

kommu n ism en. Frank (l 8):

Jeg ser på gjenforeningen som at DDR blir en del av Vest-Tyskland. På den ene siden er det en

form for fortrengning av det ene systemet. De vil bygge opp en ny iden titet uten at noe

selvstendig blir bygget opp, men jeg mener man må også være opptatt av sin egen fortid. Jeg

forstår hel ler ikke hvorfor DDR skal trenges inn et kapita listisk system, som jo tid ligere

a ldri har eksistert her. Var da det systemet vi hadde i DDR, den reellt eksisterende

sosialismen, et frem skri tt, en stagnasjon eller var det like så ille som kapitalisme n? jeg vet
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ikke. Jeg mener mye var bedre, vi hadde en viss sikkerhet, se lv m vi ikke hadde den ideelle

friheten. Nå hete r det jo sjanselikhet, men når man ikke har kapitalen, er det likevel ikke

likhe t i praksis. Hos oss var det jo ingen privateiendom, og med gjenforen ingen blir dermed

alt kjøpt opp av vestlige kapitaleiere. Dermed går mange bed rifter her konkurs. Derfor

betrakter jeg dette kapitalistiske systemet eller sosiale rnarkedsøkonorrusystemet med et

visst mismot.... Jeg er for en forening av de to tyske statene, men ikke som nå en "Anschluss".

Jeg tror ikke man kunne beholdt DDR i 10-20år, de t hadde ikke latt seg gjøre rent økonomisk.

Men t nytt Tyskland , altså et virkelig nyt t Tyskland sånn som jeg fores tiller meg det, hadde

det vært mu lig. Hvis man tenker på krigs-kommunismen slik den var i Sovjetunionen under

Stalin, så lar den seg ald ri kombinere med sosial markedsøkonomi, fordi de nettopp prøvde å

bekjempe denne.

Georg (20) ser på Tysklands deling med en viss ironi:

Ja, d et synes jeg er litt forbløffende, for det var jo Adenauer som grunnla BRD først, det var en

må ned tidligere enn her. Og her sa vi "heller halve Tyskland helt, enn hele Tyskland

hal vr". Det synes jeg egentlig er treffende også i dag. Men nå har de kansk je hel ler lage t

"he le Tyskland helt" ?... Jeg ville jo også vekk (ra det gam1e DDR, men )E'g ville ikke at vi

skulle inn i det gam1e BRO. Jeg ønsket heller et nytt DDR enn det gam1e BRO. Og det vi har

nå er jo ingenting.

Gjenn omgående gjelder det for sosialis tene at de har sett på Tysklands deling som

nødvendig, og a t de virkelig har opplevd Muren som en "beskyttelsesvegg", slik

den offisielt ble betegnet. Gjenforeningen innebar at de tapte sin Heimat for godt.

8.1.2 En tapt Heimat
Sosiali stungdommene mis tet sin Heirna t da DDR ble gra vlagt. Nå er de på le ting

ett er en ny samfunnstilhørighet. En løsning er å søke en ny Heirnat i and re

kommunistiske land , Micha (l8):

Heimat har jeg nesten ikke mer. Kanskje jeg vil utvand re til Sveits, Østerrike eller CSFR

(Tsjekkoslovakia). I CSFR vant borgerbevegelsen, så der har de en ny regjering nå. Med dem

går det mye bedre enn med oss, for de lag r en langsom overgang til markedsøkonomi, og det

vil bli mye mer demokratisk enn her: Eller som i Sverige, den svenske modellen. Men her har

jeg ingen Heimat mer, for min Heirnat var DDR, og nå er alt vekk.

En an nen løsning er å definere Heimat ut fra lokale områder. Heike (20) sier at

hennes Heimat er Prenzlau er Berg, de r hvor hun har vokst opp og hvor SUF

holder til. Annette (17) fø ler seg også hjemme der, selv om hun er voks t opp et

annet sted:

Min Heimat nå er vel kanskje Prenzlauer Alle. Ganske tidlig i livet bodde jeg i Pankow i en

gammel bygård , det var fint, like ved slottsparken. Så flyttet vi og fikk en større bolig, men

det var i et sånt nybyggområde (drabantby), og det var egentlig ald ri min verden. Og nå har

jeg lært Schonhauser og Prenzlauer Alle å kjenne, og disse gamle bygningene, og jeg spaserer
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så utro lig gjeme gjennom dis se gatene, det Ilker jeg god t. Jeg føler meg hjemme her, ogkunne

god t tenke meg å bo her.

Dirk (24) velge r den andre ytterlighet, ved å definere Heimat ut fra de t gamle

skillet mellom øst og vest (av jern teppet):

Min He ima t er Østen (Øst-Europa eller Øst-Tyskland) .

Men DDR, eller Øst-Tyskland, kan ingen av sosialis tungdommene lenger

definere som Heimat. Og de nye Heimats-definisjonene blir mer flytende enn

den gamle. Uansett så er de t ingen av disse ungdommene som klarer å definere

sin nye Heimat som Tyskland. Det skyldes at de får kun mørke ass osiasjoner til

begrepet "tysker".

9.1.3 En skam å være tysker-..
Sosiaiistungdommene holder fast ved sin DDR-identitet , heller enn å endre sin

nasjonale identitet i tråd med de endrede nasjonale grensene. Stefan (2 1):

Jeghar en del problemer med begrepe t "tysker" , fordi det for meg er forbundet med noe ganske

langt mot høyre. l den forstand har jeg ingen nasjonalfølelse som tysker. Jeg ha r a lltid følt

meg som DDR-bo rger og det gjør jeg også i dag og vil (or all fremtid gjøre det. Det er min

nasjonalbeviss thet.

DDR-identiteten blir definert i motsetning til de t tyske. Annette (17):

Hvis jeg skulle spo ntant svare på hvor jeg kommer fra ville jeg si at jeg er DDR-borger, og jeg
har tenk t at når den dagen kommer hvor jeg ikke har noen iden tite t mer i det hele tatt , da

har jeg tapt. Hvis jeg nå skulle reise i utlandet og si hvor jeg kommer fra, og så måtte s i at jeg

er tysker, da ville jeg skamme meg så mye, det er en sd stor skam. Jeg ville ikke skammme

meg over meg selv, men over de andre . Jeg skammer meg over historien, men også når jeg ser

folkene .

Det tyske knyttes til ulike negati ve karakte rtrekk. Dirk (23) :

Typisk for en tysker er enten øvrighetstenkning, eller å være underså tt og gjøre alt det so m de

over deg sier. En grunnJ eggende feighet, ja, bare for å begynne med det negati ve. Forøvrig har

tyskere et stort velstandsbehov. De er egoister, og tenke r bare på seg selv.

Annette (} 7 ): Jeg var ikke ofte i utlandet sån n at jeg nå kan si hvordan det er. Men når jeg

fores tiller meg hva en utlending vil tenke om Tysklan d , da er det Bayern . syltelabber

(Eisbein), øl, tykk, noe sånt noe, ja og så denne arrogansen.

Det mes t utpreget tyske er "denne arr ogansen", men den er ikke utpreget hos de

fleste DDR-borgere. Tysk betyr altså Vesttysk.To av SOSialis tene er imidlertid mer

positive til det tyske. Frank (18) synes de t er bra at tyskere er stolte. Han fortalte at

han hadde vært i Tsjekkoslovakia i ferien, og føyde til "d essuten er jeg tysk!".

Dette sa han med et smil, som noe han var stolt av:

Na tu rligvis er jeg stolt av å være tysk . Jeg har jo aldri opplevd nasjonal-sosialismen. men vi
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hadde jo så mange store menn i Tyskland, I.eks, Goethe, Max Planck. vitenskapsmenn og

ku nstne re. Jeg ser det ikke som negativt at de tyske gjeme viser hva de har. Samtid ig har vi

jo et ansvar for nasjonalsosialismen. Noe som ikke står i nasjona lavtal en. men som likevel er

en uskrevet lov, er a t vi IN passe på hvordan vi opp trer i verdensoffentlighe ten. Jeg

skjemmer meg likevel ikke over å være tysk, selv om vi har dette ansvaret, og også ansvaret

overfor vår DDR-fortid . For meg er det ikke relevant om man er tysk eller tyrkisk, men hva

man tenker, (øler og gjør. I det hele tatt hvordan man handler,

Det tyske vekker imidlertid bekymring også for Frank ;

Den ryske nasjonalfølelsen bekymrer meg. Amerikanerne har også en stor nasjonalfølelse, men

når tyskerne er i en oppgiret stemning, har de en tendens til å gå for langt, Det ligger etter

min mening i det tyske blod. Når en tysker er proff vil han vise det, tyskeren viser alltid mer

hva han har. Jeg er redd for at Tyskland likevel skal trekke inn i Iran og Irak, og at de t ikke

blir et Europa, men i sted et et tysk Europa. Jeg tror ikke Kohl klarer det med våpen, det er

uklo kt, men han klarer det med O-Mark. Jeg er også redd for at vi med O-Marken skal

fortrenge Balkanområdet. ford i det også en gang var tysk område. Folk som i dag bor i

tidl gere tyske områder skriker jo etter O-Mark , de t har jeg akkurat sett på TV. De sa at når

de nå får O-Mark , da vil v ; også få O-Mark. Man skal ikke dømme dem for det, men det er

likevel ikke ubetinget av det gode.

Micha (18) har ogs å nasjonale bekymringer, men han er sterkt ambivalen t

overfor nasjonale spørsmål:

Det er synd at det med Stor-Tyskland har steget så kraftig ette r 1945. LItt beskjedenhet ville

ikke være dumt. Jeg mener nasjonalstolthet har jo ethvert land , men det er mer inno ver, det

holder landet samm en. Men nå går det utover her, med Pommem og Schlesi en og P len, alle

de områdene. Men hva skal man gjøre. de arme polakkene har jo ingen ting å spise, og det har

gått dårlig med dem allerede i mange år, og de sier hele tiden vi vil til Tyskland . Da kan jo

alt skje! Når 80% sier at de vil til Tyskland, hva gjør vi da ? Jeg vet ikke, de gjør meg jo også

vond t! De sier jo "hjem til rike t" .

Micha bruker han ord og vendinger som hører hjemme i et nazistisk vokabular,

for eksempel de t siste "hjem til riket" eller "heim ins reich", et av Hitlers

vik tigste propagandauttrykk. Uttrykke t sikter til at Tysklands grenser Skal

utvides, ikke at tyske minoriteter skal vend e tilbake til Tyskland. Jeg skal senere

komme tilbake til Michas ambivalente og usikre holdning, og Franks mer tysk

opportunistiske orientering.

En siste løsning på identitetsproblemet kan være å søk e identite t som

"verdensborger" . Heike (20):

Jeg ser på meg selv som ODR-borger, ikke som tysker. Når noen sier "jeg er stolt av å være

tysker" , da tenker jeg bare på alle de mørke erfaringene. Personlig har jeg gode erfaringer,

men jeg tenke r på begge verdenskrigene som tyskerne førte. Nei jeg vil heller si: "Jeger stolt

av å være verdensborger!". Jeg er stolt av å leve på denne jorda. Men jeg er ik.ke stolt av å
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være tysker, overhodet ikke .

Neglisjeringen av det tyske er altså knyttet til den siste fellestyske de len av

historien. For sosialistun gdommen var denne epoken et utslag av kapi talismens

mest negative konsekvenser, og de ser den vesttyske kapitalismen delvis i dette

lyset.

9.1.4 Den tyske historie
Sosialistungdommene de ler historien inn etter skillet kommunisme

kapitalisme, hvor førstnevnte er posi tiv, sistnevnte ikke. Dirk (23):

I den tysk e historie liker jeg best de folkene som gjennomførte det de ø nsket. Del gjelder Karl

Liebknecht, Rosa Luxembo urg og folk fra DDR-historien . De som jobbe t fo r at DDR skulle bli

noe anne t enn kapitalistisk, de folkene som ærlig kjempet for dette . For eksempe l Walte r

[anka som jo ennå lever, og som arbeider for PDS, men også andre folk SOm bare er enkle

mennesker.

For sosialistene er DDR-historien viktigere enn den fellestyske historien . Stefan

(21):

Det er logisk og nødvendig for meg at jeg må sette meg inn i DDR-historien. Jeg må kjenne

mekanismene som virke t der, for også ~ kunne se de økonomiske mekanismene der de ikke

fungerte . I den senere tid har jeg naturligvis også satt meg mye inn i hvordan kapitalismen

fungerer, re tt og slett (or a. se hvordan man kan overbringe disse to systemene på en slik måle

at det virkelig blir e t alternativ.

Sosialistungdommene legger vek t på ulike sosia listiske personligheter i his torien

som positive. Micha (l8) er her et unntak, han synes også den krigerske delen av

historien er bra :

I tysk historie synes jegdet var bra hvordan germanerne overfalt romerne for 2000 år siden .

Romern e var jo også sånn, de hadde et.verdensrike. Senere kom jo en rekke angrepskriger fra

Tyskland; 7-års-krigen mot Sverige. og 30·års krigen 1618, det var jo alle angrepskriger fra

Tyskland , det begynte jo allerede den gangen med verdensherredømm e. Og så.var 1848 den

førs te revolusjonen, det likte jegogså. Og borgerne forrådte de den gangen, det likte jeg...

Fried rich den store var en person med mye fremgang. Han ville de t beste for folket. Han va,

en patriot for det ty ke folk. Det gikk det tyske folk bedre under ham enn under en rekk e

andre konger... Hi/ter var en krigs forbry ter, en sylskarp nazi st . Men han hadde ikke den

største

skylden, det var s tor-kapi talen, finanskapi talen som hadde skylden . Uten de store

konsernene hadde han ikke klart det, Han var flink til a. få dreis på det hele . Hans person

gjorde stort inntrykk på folk (gråter).

Micha er inne i en orienteringskrise, hvor nasjo nale spørsmål berører ham

sterkt. Han viser en klar identifiering også med de mer dunkle kapitlene av

1



- 163-

his torien . På den andre siden har han sympatier for de t helt motsatte, det

pas ifistiske :

Ja, og så liker jeg DDR-his torien, men noe annel av historien liker jeg ikke. J g liker også

fredsbevegelsen på den andre siden med sine 0 tmarsjer og sitteblokader, Men det er inne i

tyskerne de t der at vi er de største, de beste.

Micha er berørt av disse spørsmålene spesielt fordi han var i ferd med å ta sin

mili tæ re utdamnnelse i DDR. Det ville innebære å forsvare landet mot de n

vestlige kapåit alsime . Etter Vendepunktet måtte han imid lertid gå over i

Forbun dshæren . Hans vingling i forhol til spørsmål om pasifisme vs .

pa triotisme må forstås u t fra denne bakgrunnen. Georg (20) representerer det

andre ytterpunkt blan t SUF-medlemmene . Han dis tanserer seg fra det grusomme

i historien, og føler seg ikke berørt av de t som han ikke selv har op plevd. For

ham er det altså ren historie:

Historien kjenner jeg bare fra histori eunderv isnin gen på skolen , og det var sikker t ikke rik tig

alt del vi læ rte der. Men jeg går ut i fra at en del av det var riktig, for man kan jo ikke lyve

om alt helle r. Tyskerne har jo startet noen kriger og alt det med Hitler og fascisme synes jeg er

skrekkelig, og konsentra sjonsleirene, jeg håper jo at noe sånt ald ri vil kunne komme igjen. Men

jeg kan ikke identifisere meg helt med al t det, for jeg kjenner det jo ikke. Jeg kjenner det bare

fra bilder og så har jeg besøk t en sånn konsentra sjonsleir i BuchenwaJd. Hva annet er det da i

historien? Spartakusoppstanden og novemberrevolusjonen i 1918 og verdenskrigene og

Tru manform ularet og at denne staten (DDR) ble gru nnlagt.

Sosialistun gdommenes har for øvrig klare historiske personidealer. Spesielt

positi ve er Karl Marx og Rosa Luxem bourg. Annette (17):

Positive idealer fra tysk historie er for meg Rosa Luxembourg og Karl Marx. Rosa Luxembourg

har alltid fascin ert meg utrolig mye. Jeg tenkte ikke så mye på det før, når man er 13-14 er

ikke sånt så viktig, men i den alderen jeg er nå, 17 år, da blir sånne idealer van vitti g vikti e .

På skolen lærte vi om Karl Marx og kapitalen og når den ble krevet. Og så kom tiden på

barneskolen og i ptonerorganisasjonen og da lærte vi om Rosa Lux mbourg at hu n var en bra

person og vi hørte om mordet på henne, men alt vi lær te var satt i sammenheng med det

politiske livet. Hva som foregikk i Rosa Luxembourgs tanke r og sånn, det har jeg sett i en film

om henne, den har jeg allerede sett tre ganger, den var virkelig bra . Vi lærte ingenting om

henne personlig på skolen. Og egentlig ikke om Karl Marx heller. Vi visste jo at han levde

med sin [ennie og sine barn , vi leste en bok om det som viste et ensidig positivt bilde. Men jeg

tenker a t denne ma nnen hadde vel også sine kriser, det var vel ikke så letl f r ham og veien

ha n gikk var vel ikke så rettlinjet. Jeg har likevel sympati for en man n som ha r etterforsket

så mye, og fundert over så mye , for så å bringe ideene sine ned på papiret. Jeg f016'

anerkjennelse når jeg tenker på ham.

Karl Marx er den som gjennomg ående får mes t positiv karakter. Han er et stort

ideal for alle disse ungdommene. Dirk (23):
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Karl Marx er en stor tenker, han er en av mine største idealer. Jeg overtar ikke alle han s

tanke r, men han så mange ting som vi i dag kan bruke som ansats for noe ny tt.

Frank us»
Karl Marx var en klok mann, selv om han så det litt feil. Jeg har høy aktelse for ham , han

førte et bra liv og var et bra menneske. Vi har mye å lære fra ham. Men den kritiske

økonomien er ikke mitt område.

Micha (18):

Han er den mest inte lligen te tysker overhod et. Det han sa vil stemm e også om 100 år, hvis

det blir anvend t riktig og tilpasset tide n. Jeg liker ham, jeg har også et stort bilde av ham

hjemme, en blyanttegnlng.

Sosialistungd omm ene har altså ikke tap t sine idealer helt. De identifiserer seg

forts att med ma rxismen, og ser fortsatt kapitalismen som et stort onde. Det er

også bakgrunnen for at de ikke ønsker noen nærmere bekjen tskap med det

vesttyske.

9.1.5 De kalde vesttyskerne
For sosialistun gdommene er det e t viktig tema på hvilken må te DDR-borgere

skiller seg fra BRD-borgere. I mø te med vesttyskere får de bekreftet sine

forestil linger om den vestlige væremåte som kald og upersonlig. Til en viss grad

kan sosialis rungdommen ha rett, men de klarer ikke å se det at dette også er et

gjensidig problem som oppstår i tilnærmingen mellom øst-og vest-tyskere . I

stedet bruk er de fas tlås te kategorier hvor BRO-bor gerne beskrives SOm egoistiske

og DDR-borgere som varme og næ re. Dirk (23):

Vi DDR-borgere er veld ig ulike BRD-borgerne. Vi har en hell annen livsstil og omgangstone.

I BRD er det etter min mening et albuesarnfunn hvor man tvinges til å bare tenke på seg selv,

slik at det mellom-menneskelige blir glemt. Både i bedriftene og på bakkeplan var det et

hel t annet forhold mellom folk her i DDR. Det har gså utlend inger som besøkte landet lagt

merke til. Vi har jo også helt and re po litiske erfaringer enn vesttyskern e, og vi har

erfaringene fra forrige høst. Men de t som vi hadde tror jeg nå forsvinner helt .

Forestillingene om vesttyskere spring er delvis ut av de kontrasfylte møtene med

vesttyskere som kom til DDR. Micha (18):

Før kom vestborgeme hit hl OSS, og spiste og åt for sine Dvmark, ford i det var så billige

ma tp rise r. Og de følte segsom de største, i hvert fall i Tyskland , de føler seg større enn oss.

Og de fleste forstår jo ove rhodet ikke hva DDR betydde for oss . De sier Tyskland er et

fedreland og for oss går det jo bra, og kom da hit dere også . Som en rik onkel. Sånn vil det

være lenge ennå ... Før Vendep unktet hørte vi om egoismen i vest, og det stemm er jo alt

sammen, enhver har nok med segselv. Ja vi merker det l kafeen v år også nå , enhver har nok

med segselv, alt handler om meg, min familie, og det er den totale egoisme, sånn var det
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a ldri her før.

Forestillingene om vesttyskerne er også overleverte erfaringer fra venner som

har flyktet vestover. Stefan (21):

Jeg har flere klassekamerater fra skolen som reiste over i utreisebelgen forr ige sommer. Vi

hadd e klassetreff nylig, og da for talte de ilt når de vil snakke med noen om perso nlige

problemer kom mer d enne grunnleggende forskjellen frem. Det er gan ske kjølige

omgangs former der over, og ma n merker at det med penger ligger bak alt. Nå blir det akku ra t

sån n her også , og det synes jeg er veld ig trist.

Noen likheter me llom de to tyske folkene finne s, men de negative trekkene

dominerer i vest. Stefan:

Jeg kjenner e tterh ver t mange BRO-borgere og jeg har jo funne t ut at fors kjellen ikke er så stor.

Man snakker jo mer eller mindre det samme språket, og den ene liker man, den andre ikke.

Det er jo ikk e an nerled es en n her, men likeve l... Mange BRO-bor gere ser virkelig ku n på

pengene, og inte resserer seg mind re for sine med men nesker. Utenf ra sett er det bare penger so m

te ll e r. Det er en utvikling som i rasende tempo også blir gjeldende for DD R, i hvertfall her i

Berlin . ill en viss grad virker vesttyske re ganske omgjengelige, men en eller annen gang

kommer man til en spe rre så snart man trenger inn på det personlige området, eller nå r man

venter seg hjelp, da har man ingen sjanse, ener bare hos noen få.

I møte med vesttyskerne biter sosialistun gdommene seg merke i mistilliten . Den

tolker de som typisk for vesttyskere, heller enn som utsalg av at to ulike

erfaringsverdener møtes. Heike (20):

Jeg har blitt kjent med noen fra Vest-Berlin som va r veld ig åpne o som var ku le. Vi forsto

hverandre veld ig god t, og ble god e venner, men likevel merker man en viss mis tillit. De tør

ikke snakke åpe nt, mens vi her er my e åpnere, vi har ikke noe mistillit me llom OS 5.

Frank (1 8 ): I ferien jobbet jeg i et forsikringsselskap på den and re side n, for å tjene litt

penger. Jeg synes den ne ma rkedsøkonomiske pengetankegan gen er ille, det at man allti d

tenker først på seg se lv. DDR-borgerne vil få store problemer med å venne seg til det.

l disse beskrivelsene virker de t som om sosiaIist ungdommene har vanskelig for

å se sin egen rolle også i kriti k lys. Mistilliten i Øst-Tyskland er jo forholdsvis

utbredt, spesielt etter at de t har kommet frem hvor omfattende overvåk ing som

pågikk under ledelse av Stasi. Hva Franks uttalelse angår, så er han selv orie ntert

ut fra en pengetankegang når han ser på sin videre karriere. Førsteinntrykket av

Vesten var imidler tid for flere av sosialistungdomm ene preget aven undring

over at de t tros s al t ikke var så annerledes enn det de er vant til i øst. Micha (l8):

Da jeg va r over var jegglad , og det så jo akk urat ut sånn som hos oss! Veie r, hus, og jeg tenkte

"hva mer er ve l dette? og det gatehjørnet der er jo ennå mer forfallent enn hos oss" . Jegla også
merke til alle de små butikkene der, uten lysreklame eller noe sånt, men mange butikk er, ja
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det var egentlig det eneste. Ja, også i sentrum på KuDamm' . Jeg fikk en oversikt. Det var mye

lysreklame og sånn. Ja, jeg tenkte jo "Vesten, her er det flotte butikker" og sånn. Om kvelden

var jeg på Kuda mm etter at alt var stengt ved l B-tiden, og det var jo fint, og man kunne kjøpe

vinterfrukt om sommeren. I sommer kjøpte vi også mye der, i vinter kjøp te vi dru er for 8 mark

kiloen i midten av november! Den enes te forskjellen var lysrek lamen og alle buti kkene, noen

annen forskjell så jeg ikke. Og menneskene på trikken var alle DDR-borgere, tror jeg i hvert

fall, den gangen var de t i hvert fall det. Noen av vest-borgerne var ganske sure for at alle

øst-borgerne kom over og sa "ÅÅÅ!". Ja, hvis jeg hadde bodd i Vesten, hadd e jeg lukket

vinduer Og dører for disse folkene. Kanskje vest-borgerne vil bygge opp muren igjen, sånn at

ikke alle DDR-borgerne flytter ut mer.

Micha klarer til en viss grad å se distansert på forholdet mellom vest- og

øs ttyskere som et forhold hvor begge parter får bekref tet sine fordommer. Georg

(20) forundres også over at Vest-Berlin fak tisk er en helt normal by uten horer på

hver t gatehjørne:

Som liten DDR-borger vet man jo ikke helt hva man skal ta seg til, og hva man skal forvente

å se. Vi ble jo alltid fortal t at der er det så forgiftet luft , og at det er horer overalt. Jeg hadde

virkelig forestilt meg det som en gate hvor det sto fullt av tiggere overalt. men det var jo

ikke sånn, det var en ganske normal by akkurat som hos oss, kanskje litt mer fargerikt, men

jeg så jo ikke en eneste hore eller noe sånt. I alle fall hadde man forestilt seg det ann er ledes

enn det var... Før hadde man jo ikke noe riktig inntrykk av vesttysker... Man hø rte jo litt,

men de t var en fremmed verden. Man så noen bilder og det var jo fint, og så hørte man noe om

de som døde av rusmiddelmisbruk, men da vi var der for første gang (i Vest-Berlin), så vi at

det er en ganske normal by.

l skolen lærte DDR-ungdom om det vestl ige samf unn som preget avrusmidd 1

misbruk og prostitus jon. Micha og Georg ser at dette var en ensidig fremstilling,

mens and re av sosialistungdommene holder fast ved de te synet. Stefan (21):

For tide n leser jeg "Barna på Bahnhof Zoo" (Christiane Fsboken ), fordi jeg gjerne vil vite mer

om m iljøet der (i BRO), jeg mener, om narkotika osv. Det må jeg av nødv end ighet lese, slik at

jeg blir litt kompeten t innenfor det områdct .;

Forskjellen mellom øst og vest er også et sp ørsmål om mak tforskjeller. Micha

(18) :

De på de n andre siden har nesten alltid tenkt at "vi er de største", flertallet tenkte sånn .

Kanskje 30% tenkte "aldri mer krig" , men for de fleste ville det være likegy ld ig om de sku lle

krige mot Polen eller ikke. De tenker alle "stor-Tyskland" og nå er det blitt ennå VæTTe, nå

kommer alle øst-borgerne til.

Heike (15): Under markedsøkonomien har man varer påbordet og man kan kjøpe hva man

vil, for mye penger. Men man kan også fordrive mennesker der, det er ikke fint. For eksempel

det store konsernet til Marlboro understøtter Ku-Klux-Klan og det samme gjør Jacobs kaffe og

, KuDamm, egentlig Kurfilrstendamm: Vest-Berlins største hand elsgate med bl.a. del gedigne
Europa senter og Kaufhau s des Westens.
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Mielka sjokolade. De er beinharde rasister og homofiender; Og forskjellen mellom høyre og

vens tre er så s tor at man ikke kan utrette mye der. Kohl kan så enkelt si "vi øn sker

gjenforening" g se lv har han jo alt han behøver, men han ser ikke a lt som er her i Tyskland ,

det er så store forskjeller her.

Det er penger som korrumperer livet under kapitalismen . "Den rike onkel i

Vesten", er et uttrykk sosialistungdommene bruker. For Annette er dette en

konkret erfaring. Annette (17):

Jeg kjent e jo litt til Vest-Tyskland fra før gjennom fjernsyn og gjennom far, men jeg tenkte ikke

akkur at så mye på det. Vi har nettopp få tt en ny bil av våre slektninger fra den a ndre siden.

De ble vi kjent med forrige vinter. De har en liten bed rift som lager siloe r, og er veldig

fornemme. De tok med en motorsykkel, selv om ingen av oss trenger den. Jeg vet ikke, det

virker ofte ganske komi sk syn es jeg. J g kjente dem ikke før jeg traff dem forrige desember, jeg

har heller ikke noe forbold til dem, det er faren min sin familie. Fars eldste søs ter giftet seg

inn allerede før mur en ble bygget, beste foreldrene mine ble pensjonister og svipp, så var de

også på den andre siden, og tan ten dro over for tre år siden, og vi har ald ri hørt noe fra dem.

Det var j også ganske farlig å reise over for tan ten min, og vi hadde ikke lov til å ha noen

forbindelse med dem, for faren mi n var trener ogs<i i Vesten, derfor har vi alltid angi tt a t vi

ikke har noe mer fam ilie. Far tenk te at "det er jo min familie, og jeg må komme meg dit, og

må elske dem og lik dem", men det fungerer ikke. Han r jo utrolig skuffet over dem . Og jeg

forstår det ikke, der har alle sin egen bil, og fetteren min driver med mot orsport, og har

mot rsykler i garasjen sin, og nå har han mye penger og han trenge r jo ikke alle syklene, og så

tenkte han at han kunne gi den ene moto rsykkelen sin til sin kus ine. Jeg vet ikke, jeg skam mer

meg over å ta i mot noe fra ham.

Sosialistu ngdommene har mye å si om hvordan de selv ser på vesttyskere.

Annette fre msetter også den motsatte problemstilling: Hv ordan vesttyskern e ser

på øs ttyskern e:

Vi besøkte d em nå i ferien, og da inv iterte de oss med Hl vintr eff i Salem wald . Da fikk de

høre at vi var DDR-borger og da sa de bare "uæh, dere tar alle pen gene fra oss", sånn møtte

de oss . Jeg mener de var alle bønder, og for bøndene på den andre side n går det jo ikke så bra .

Far en der er også fra en bondegård. Han fortalte oss at han er temmeli g sur; ikke på oss, {or

det kan han jo ikke, men de som selger alle tingene sine så billig hos oss, at de i Vesten må

sette prisene ennå lenger ned .

Sosialistungdomene har selv i løpet av gjenforeningsprosessen fått problemer

med å identifisere seg fu llt og helt med de t østtyske. De har sett tendenser i den

østtyske mentalitet, som de ikke liker. Men de mener at mentaliteten i DDR var

positiv.

9.1.6 Tillitsfulle østtyskere
Heike (20) lovpriser DDR-borgern e ved å vise til utenforståendes beskrivelser.
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Det er store forsk jeller mellom OOR~borgere og BRD,borgere. Det sa også en ame rikansk

fotograf som hadde en utstilling hos oss her en gang. Han sa at her i DDR så han de

Iykkeligs og åpneste barna han noen gan g hadd e sett. De hadde sånn et åpent blikk og va r

så tillitsfulle, og noe sånt hadde han ald ri sett før. Barna her var så trygge, og så lykk elige

og hadde en så sterk utstråling. Noe sånt hadde han ikke sett verken i Storbri tann ia eller

Amerika eller noe annet sted. F r de stedene lærer barn allerede fra barndommen av å "spille

teater" .

Micha(l8): Før var alle mye mer in teressert i politikk enn de derover. På den and re siden er

nesten ingen interessert i politikk, mens her var nesten alle det. Her les te alle avisen hver

da g. Man trengte ikke bekymre segmed seg selv,det gikk jo automatisk alt sammen med

bolig, sko le, alt gikk automatisk.

Annette (17) kommer inn på de psykologiske kons ekvenser av å vokse opp i

DDR:

DDR-borgere er ikke så. selvbevisste. Enten tenker de jeg vet ingenting og kan ingenting, og

brenner inne med seg selv, eller de får kicker at "vi er tyske" og "vi er et folk". Vi har fra vi

var små lært cl leve med en a ngst, og hvert øyebhkk er en kamp hvor noe må bevises. Jeg har

alltid hatt en sånn angst, og har alltid hatt en følelse mot sam funnet inne i meg, fordi jeg

ganske enkelt ikke er bered t for de nne kampen. Jeger heller ikke en sånn person som skriker

OPPi og sier "jeg er her" . Mange har lær t å "gå over lik" når det virkelig bli r hard t And re

går heller et skri tt tilbake når det blir vanskelig, og trekker seg inn l seg sel v. Og det er vel

den størs te forskjellen fra vesttyskere. Og det utnytter de nå ganske sterkt Vi var virkelig

umyndige her. Vi var alltid godt beskyttet. Man had de alltid sin rette lin je, som sa hvordan

livet ville se ut. Noen passet det ikke for, andre tenk te ikke videre over de t.

Micha (18) ser også svakheter ved DDR-mentaliteten :

Man kunne jo ært litt kreativ, men de fleste hososs var for la te. Det ligger jo også i denne

sos ia le sikke rhe ten. Alle visste at det gikk bra for dem, og så ble de late. Det er jo selvsag t.

En som var i bedriften til bestefaren min kom til slutt ikke på jobb, og han fikk en a nmod ning

og nok en anmodning og en ad varsel , og selv da ble han ikke sag t opp. De skulle væ rt

knallharde og kastet ham ut! Og sånne fantes de t i alle bedriftene egentlig. Og så fantes det

jo enkelte som virkeli g jobbet hard t, sånt fantes overalt, Han i bedriften til bes tefar betal er

ikke leien sin heller, i flere måneder har han ikke betalt, men han blir ikke kastet ut av

leiligheten. Han fikk 300 mark i måneden, eller 500 mark, og så går han og drikker seg

dritings hver kveld, og betaler ikke leien og ingenting, Og sånn er det egentlig overalt., Alle

visste hva de andre tjente her, ingen trengte å anstrenge seg. Alt brøt sammen hos oss fordi

ma n fikk penger av bedriften, men hadde ikke noe å gjøre. Alle bedriftene h r, de statlige

kombinater og kooperativene, var ikke fleksible nok. men jeg vet ennå ikke hva som er best ,

plan - eller markeds-økonomi.

Den øst tyske mentaliteten endres, noe som blir problematisk for sosialist

ungdommene. Micha (18):

Etter Vendepunktet hisset folk segopp over all mulig, absolutt alt. De som reiste over und er
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urreisestrørnmen i 19~9 hadde jobare materie lle grunner, de ville bare til Vesten ford i der er

det mer i utstillingsvinduene ... Id ioti kl' DDR-borgere, CDU-velgere. Det vil vare minst 10

.ir til vi får like mye penger her som de på den andre siden, kans kje 20 år. Da er jeg Ikke

lenger DDR-borger,

DDR-borgere har blitt mer ma terialistisk orienterte, og det nye konkurranse

samfunnet omformer me ntaliteten hos folk. Annette (17):

å er livet her gans ke ann erledes enn før. Nå har enhver angst for at den andre kan ta noe fra

en. Jeghar merke t det her i spa rekassen, hvordan de forsøker å trenge seg forbi hverandre.

Del er så uvennlig og kranglete mellom menneskene, det er ikke lenger fint, Og alt bare ford i

alle har angst for at noen skal ta noe fra dem. Man har jo heller ikke mye.

Sosialistungdommene har en identitet som DDR-borgere, samtidig som

samfunnsom veltningene har fått frem de t mest negative hos den østtyske

befol kn ing. Dette skaper en kognitiv dissonans: Sosialistun gdommene hadde en

ster k tilhørighet til DDR-staten, men DDR-borgerne oppfører seg som en grådig

masse, Mentaliteten ette r murens fall har endret seg i retning av egoisme og

kranglevorenhet, og mange av sosiali stungdommenes illusjoner bry tes ned. Den

nærliggende løsningen på identifitetsdilemmaet, er å definere men talitets

endringen som bevis på kapitalismens forrående effekt på menneskene. Men

selv ed å gjøre det, blir ikke lenger DDR-identiteten ud elt positiv. Disse

ungdommene opplever hva vi kan kalle et identitetstap. og de er usikre i denne

overgangstiden da de mangler nye gode identifika jonsobjek ter og nye

overordnede systemer å tro på . I denne tiden sliter de også med spørsmålet om

hvem som var fortidens skyldige...

9.1.7 Det vanskelige skyldspørsmålet
For sosialistungdornmen er det et problem at de som aktive FDJ-medlemmer og

partimedlemmer, aktivt har støttet staten DDR på godt og vond t. Det blir sentralt

for dem å takle skyld spørsmålet. Dirk (23):

Man kan jo bebreide seg at man har vært med på mye som ikke var bra, man var joen bærer av

det som var negativt. Det var deler av mitt liv som var virkelig skitne, me n Jeg led ikke

alvorlig på noen måte .

Spesielt for de av sosialistu ngdommene som arbeide t for Statssikkerhets

tjenes ten, er skyldsspørsmålet viktig. Dirk:

Stas i er et begrep som betegner alt som tilhørte til sikkerhetsstrukturen her, derfor blir så

mye skrekkelig forbundet med Stasi. Det hørte med til maktpo litikken den gangen. Men jeg

er for at man ser di fferensiert på det, og gir folk som arbeidet der en ny sjanse. Del var jo også

mange unge folk i Stasi, og det er ikke riktig li skjære alle over en kam.
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Frank var Stasi-inform ant i sin egen skoleklasse, og opplevde det som

uproblematisk . Frank (l 8):

Det var ikke vanskelig for meg å snakke om medelever eller dr ive med spionasje. Men at de t

foregikk i så stor grad. det visste ikke jeg heller. I dag beskriver f.eks. Christoffer Vi le den

angsten som eleve r på skolen hadde ford i de følte seg iak ttatt . Foreld rene mine sier at de vil

aldri mer arbeide for en statsmakt, fordi man blir alltid dømt for det i ettertid.

Frank har tanker om hvorvidt tidligere informanter bør straffes:

Det var i prinsippet slik at jeg gir deg de lte, .så gir du meg det. Det er klart a t di sse fol ene

på en eller annen måte er skyldige. men nå står jo noen frem og sier al "det var min opp gave å

informere de folken e i ministeriet" . Men man var jo likeve l ikke noe dår lig menneske. Det

var jo dette systemet, hvis du I.eks. var direktør eller lignende, m4t tedu samarbeide med

Stasi. Det at Stasi-ansa tte fikk mer penger enn andre, det er et ann et spør sm ål. Men hvorfor

ska l alle uformelle medarbeid ere enten de var kokk . slakter, lastebilsjåfør. sekre tæ r eller

noe a nne t. hvorfor skal alle de bli straffet? Tanten min var sekretær i dett e ministerie t og i

skolen fikk hun høre at hun sannsynligvis ikke vil få noen jobb. Og det kan jeg ikke forstå .

Det finnes mange spes ialister nå.som blir arbe idsløse, f.eks. folk.som har studert i Moskva og

som virkelig er yrkesmessig dyktige, del synes jeg er H1e... Man mA skille mellom virkelig

forbry tere og de som har utført jobben.

I følge Frank var alle bærere av systemet på en eller annen måte, og på samme tid

var ingen skyldige ford i det var systemet som hadde feilen . Også den gangen

Niim bergprosessen ble ru llet opp, var det vanskelig å skille mellom hv em som

virkelig var forbrytere og hvem som bare hadde utført jobben. Dette er blant

annet blitt drøftet av Wl1ly Brand t i boka med den talende tittel en Forbrytere og

andre tyskere (W. Brandt, 1946). Frank går imidler tid lenger, han mener at folk

lot seg bedra og i den forstand er alle li tt skyldige;

Systemet kunne oppretth oldes fordi mange ikke sa noe eller garde noe. De var ukriti ske , det

er skyldige over al t. Men den store sky lde n eller ansvaret er ulikt fordelt. Natu rligvis ligger

mye på politbyrået og den gangens SED. Men når noen sier at de har bed ratt o s, da sier jeg

alltid: "Før fantes det to verdener; den ene blir bed raU og den andre lar seg bedra" .

En Stas i-informant er derfor ikke nødvendigvis mer sky ldig enn en som ble

overvåket av Stasi? Franks u tsagn vitner i hvert fall om at det er vanskelig for en

l 8-åring å påta seg noen stor politisk skyld, sær lig ikke når man jo var overbevist

om at det man gjorde var av det gode . Micha (18) har foreldre som var offiserer i

den nasjonale folkehæren (NVA), men som nå har blitt arbeidsløse. Micha

ønsket også selv å gå inn i NVA, og han har fortsa tt troen på at Statssikkerhets

tjenesten og NVA hadde viktige roller å spille - for s taten og for folket:
Hvis jegskulle beskytte samfunnet nå, da ville jeg jo ikke beskytte folke t, jeg ville bare

beskytte enrrepenørene i forbundshæren . Nå er jeg ikke stolt av ol være i hæren, me n hadde
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det vært for ett år siden ville jeg vær t stolt, for da hadde jeg vært i NVA (DDRs hær). Da

had de jeg også fullført tre års tjelle5tetid, det had de jeg gjort med g lede , for jeg visste at det

ville være å beskytte folket. Før var det slik at ganske normale personer beskyttet folket.

Noe n entrepe nører fantes ikke. Og Honecker med sine 6 millioner D-Mark , det var jo

ingenting. Når man ser på Kohl, så har jo også han et eget hus og Harnrnerschmidt, hvor han

bor i ferien . er 10 ganger så mye verd som Wannlitz (Honeckers feriested ). Når jeg vet at

folket beskytter folket. gjør jegde t gjem e, men ikke når det er sånn at folket beskytter

entrepenørene, I en krigssituasjon vil jeg sannsynligv is desertere. Jeg begyn te i Bundeswehr nå

for ikke å bli arbeidsløs. Jeg er ikke et sånt menneske som bare kan viske ut alt det som var

før.

l følge Micha gav virkelig Statssikkerhets-tjenesten folke t en sikkerhet:

l J989 lød det slagord mo t at Stasi-folk fikk så mye penger. Jeg synes der var Tet! at de fikk

mer penger. D beskyttet jo staten. Jeg 9g Georg var i Rudestrase i Stasisentralen, etter Nytt

Forums okkupasjon av den. Jeg tror det var i februar eller jan ua r (1990). Nytt Forum ,

borgerkomiteen og SPD hadde okkupert Stasi-bygningen, ogde spurte hva det skulle være

godt for med d isse aktene, og hvorfor ingen folk fikk se sine egne akter. Da sa vi, "men det var

jo riktig, Stasi had de jo grep om alt, og meg plage t de ikke". Jeg tror det var nødvendig med

Sta s i. De visste alt om alle som tenk te amll~rledes. Stasi hadde Joen stor oppgave i

o pply ning om u tland et såvel SOm om DDR. Når hadde vi for eksempel sånne sammenstøt

som i Kreuzberg? Her var det aldri noe sån t, fordi Stasi visste alt. Og na på Alexanderpl ass

er det stadige sammenstøt mellom fascister og skinheads og tyrke re, alle slåss med alle .

Stasi forhindret alt sånt tidligere. Stats sikkerher, det betyr jo sikker het for borgerne, sånn

må det væ re. De undertrykte alt opprør. De sikret at ingen brukte våpen. Da kunne unge

kvinner farte gjennom byen alene om natten. Det skjedde nesten aldri at noen ble angrepet, de t

Skjedde maksi smum tre ganger i året. Sånn som på Alexanderplass nå, at noen blir voldtatt,

sånt fantes overhodet ikke. Og nå i DFZ, n fotballklubb, der er disse hoo liganse ne, og de

med bornberjakker, skinheadsene. De hadde vi allerede ror 5 år siden, men det skjedde aldri

noe. Etter fotballkampene var det litt oppstyr, det kunne ikke Iorhi udres. de t kunne ikke

Stasi heller forhind re. men når de dro ti l A lexanderplass, da kunne intet Skje. For da sto

Sta 'Holk og fotograferte, og de hadde kartoteker sånn at de kjente igjen folk, og det hadde

skinheadsen angst for. Men nå kan de gjøre hva de il!

Micha bruker fascis tene som det. eneste eksempel på annerledestenkende. Han

viser manglende forståelse for den positive betydningen en opposisjon for øvrig

har. Utsagnet hans står også i kontrast til. Rosa Luxembourgs definisjon av frihet:

"Frihet er frihet for dem som tenker annerledes" . Luxembourgs sosialistiske syn

op psummeres i denne tesen. Sosialistungdommene har brukt Rosa

Luxembourgs navn som undertittel på sitt Sosialistiske Ungdomsforbund. Dette

er et paradoks, når man ser på deres holdninger til tidligere annerledestenkende ,

men vitner samtidig om en gryende bevissthet om egen status som annerledes

tenk ende i det nye samfunnet. Bevisstheten vokse r frem i takt med
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bearbeidingen av negative sider ved fortidens maktstruk tur. Sosialis t-

un gdommene er villige til å ta en del av ansvaret for denne strukturen, men er

skuffet over at foreldregenerasjonen, som gjerne va r mer skyldige, men er

mindre villige til å stå får sin del av ansvaret nå . Stefan (21):

Jeg hører ikke med til de folkene som stille r seg utenfor ethvert ansvar for det som foregik k

her. Det finnes mange CDU- og PDS-po litikere av det Slaget i folkekammeret. Da får jeg

mine problemer, for jegsier heller at også jeg med mine snart 21 år har båret min del av

systemet, og folk som er 40 eller 50, de har båret dette systemet, hver på sin plass, hver og en

bare littegrann. Men nå å si "det var ikke meg , jeg var ikke i SED" " eller "kanskje var jeg

likevel i SED, men jegmåtte jo melde meg inn"; det blir for meg litt for enkelt. For nettopp

min foreldregenerasjon, det var sikkert ikke le tt for dem å gjøre noe mot d et som var, men de

har likevel båret sys temet. Selv om de nå har angst, så må de værsågod være så ærlige

overfor segselv at de sier "ja, også jeg har båret et stykke av dette sys temet" .

Sosialis tungdommene holder for tsatt på sine sosialistiske idealer. De var ikke

kritiske overfor ma ktapparatet i DDR, men etter Vendepunktet er de kritiske

overfor det nye maktapparatet. De var bare ungdommer og kan derfor ikke

tilskrives noen stor skyld . Georg (20):

Sosialismen synes jeg fortsatt er bra . Det er mulig at den ikke var rea liserbar med de

menneskene som var her, men jeg vet heller ikke om noe sånt overhodet lar seg realisere, men

ideen er ikke dum. Derfor meldte jeg meg også inn i SED. Og hva Honecker eller de and re

gjorde der ovenpå det var meg likegyldig. jeg h.add e min SED-gruppe og der laget vi jo vår

egen partilinje. Og av og til kritiserte vi også et og annet. Vi agitert e sikker t også for and re,

reklamerte for kandidater og sånn. Men vi gjorde jo ikke den store politikken i DDR. Jeg vil

ik.ke unnskyld e meg, men vi lager jo heller ikke nå den store poli tikken. Nå er jo vi e t

mind reta ll.

Det at sosialistungdommen nå er en mindretallsgruppe, en opposisjonsgruppe,

er et faktum de ikke vet hvordan de skal takle. Men dersom de ikke blir

desillusjonerte, men for tse tter å arbeide etter sosialistiske målsettinger, kan de

også fungere som kulturelle foregripere . Sosia listiske forestillinger var tidligere

det ideologiske grunnlaget for et repressivt system, mens de i et kapitalistisk

samfunn vil kunne ha den motsatte funksjon: Etter en viss tid kan de t hende at

de får sin renessanse i form av et reformistisk potensiale.

9.1.8 Sosialistenes nasjonale identitet
Sosialistungdommene må finne seg en ny nasjonal id en titet, fordi deres tidligere

identitet var så sterkt knyttet til DDR. De er derfor, i større grad enn ungdommer

i de to andre gruppene, i en identitetskrise knyttet til nasjonale spørsmål.

Medlemmene i gruppen takler denn e krisen på ganske ulike måter, derfor skal
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jeg, mer nn jeg kommer til i de to neste kapitteldelene, vie d e ind ivid uelle

forskjellene en del plass .

9.1.8.1 Ny tysk identitet
Micha og Frank er de to som er mest positive til det tyske, og det er nettop p d isse

to som tid ligere var nærmest makteliten i DDR. Micha var på vei til å bli pa rti-

un ks jonær og militær, mens Frank allerede hadde begynt sin karriere som Stasi 

medarbeider, og ønsket å drive med militærspionasje. Det er di sse to som har

minst forståelse for behov et for en opposisjon, for at et land skal kunne utvikle

en demokra tisk kultur. Micha er svært us ikk er i forh old til nasjona le sp ørsm ål.

Han hadde en sterk reaksjon da DDR "ble gravlag t", og klarer ikke helt å begripe

det som har skjedd. Han sa vn er i likhe t me d nasj onalistungdommene en Følelse

av betydni ng . Ha n er, som dem, søkende overfor fascist iske idealer. Frank ha r

utv iklet positive føle lse r knyttet til det tyske, end a han tid ligere var på ve i mot å

bli DDR-spion . Han er den av sos ialis t-ungd om mene som lettes t bytter side i

retn ing av den vesttyske mak teli ten .

9.1.8.2 DDR-identitet

En annen løsning er å neglisjere det tyske og holde fast ved id enti teten som DDR

borger. Dirk og Stefan hø rer med her. De har alts å ikke har funne t noen klar ny

id entite t. De har som Stefan sier, store iden tite tsproblemer og opplever en klar

d issonans, fordi de ikke har funnet noe n ny identitet. En stund kan de i kraft av

at de begge er P OS-politikere, holde fast ved den gamle DDR-iden tite ten, og

engasjere seg for de spesielle problemer som un gdo m i Øst-Tyskl and

konfron teres med etter gjenforeninge n av Tys kland.

9.1.8.3 Verd ensborger-identit et
Et tredje alternati v er å definere seg globalt heller enn nasjonalt. Dette trenger

heller ikk e innebære noen stor identi tetsendring, ford i di sse ungdommene har

d eltatt på in ternasjonale sornmerleire, hvor folke-solidari tet var den led end e

ideologi . Heike har valgt denne løsningen, men for at de tte virke lig skal fungere

som en ny identitet må de n også leves op p til. En identitet som verdensborger

kr ever a t man også lever in tern asjonalt, en ten politisk eller ved å rei se m ye.

Foreløpig klarer ikke sos iali stungdomm ene dette, fordi de nære p roblemene er

for s tore.
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De av sostalistungdomene som understreker denne løsningen, er preget av at

folkesolidarite ten om fatter folk fra kommunistiske land og und ertrykte folk i

den tredje verden, men ikke folk i kapitalistiske land. Anarkistungdommene,

som også har en in ternasjonal identite t, er annerledes her, ford i de også er

intern asjonalister i forhold til Vesten .

9.1.8.4 Kristen over-nasjonal identite t
En fjerde løsning, som for øvrig er heller utypisk for sosialist-ungdommene, er il

søke åndelige verdier heller enn nasjonale. Annette er representant for denne

løsningen. Hun funderer over slike spørsmål på egen hånd, og holder fast på den

overordnede identiteten som "en som er utenfor" . Et alternativer at hun finner

en ny identitet som del av et kristent fellesskap. Det vil også være en form for

internasjonal, eller kanskje heller overnasjonal, identitet . Annette tar de

nasjonale spørsmålene inn over seg, og har til dels skyldfølelse på andres vegne.

Hun føler et stort sosialt ansvar, og det er nok også en av årsakene til hennes

søken i retning av det kristne fellesskapet.

9.1.8.5 Distansert nasjonal iden titet
Georg har kanskje den enkleste løsningen på de nye identitetskonfl iktene, ved

rett og slett å ikke la dis se spørsmålene gå så inn på seg. Han ser positive og
negative sider ved det meste, også ved det å være tysk. Georgs løsning er å

utforske mytenes holdbarhet, og på den m åten får han et mer relativisert og

avslappet syn. Georg utforsker imidlertid bare de realitetene som er relevan te for

hans hverdag, han reiser ikke ut av sin ve rden, slik anarkistungdommene gjør

det.
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9.2 ANARKISTUNGDOMMENE
Anarkistungdommene ser mer distansert på DDR enn so sialis tungdommene. De

hadde ønsket en tred je vei for DDR, ikke som nå et markedsstyrt felles-Tysklan d .

Selv om u tviklingen ikke går som de ønsker, så prøver de ut mulighetene som

gjenforeningen byr dem, spesielt til reise virksomhet. De kan dermed i større grad

enn tidligere være internasjonalister.

9.2.1 Delingen og gjenforeningen av Tyskland
Anarkistungdommene øn sket ikke et gjenforenet Tyskland . Alex (19):

Det som har kommet ut av endringene er ikke bra. Jeg men er "gjenforening", de t ønsket jeg i

hv ert fall ikke .

TIn e (20): Den naturlige følgen av endringene var at det måtte komme til n gjenforening .

Og jeg fors tår folken e når de etterhvert rop te om gjenforening, selv om jeg ikke alltid var av

samme mening. Men det er en toleranse jeghar, jeg skjønner at de t må tte bli sånn.

Maria (20); Det gjorde meg trist da det ble klart a l vi bare skulle slutte oss til Vest 

Tyskland .

Anarkistene hadde altså også en Slags Heimatsfølelse for DDR. Etter Vende

punktet ser de ikke på noe land som sin Heirnat....

9..2.2 Vennekretsen som Heimat
Anarkistene de finerer gjennomgående ulike deler av lokalmiljøet som sin

Heima t. M aria (20) definerer vennekretsen som sin Heimat:

De store emos jonene hos folk kan jeg ikke forstå , jeg skjøn ner det ikke at noen på min alder kan

si "Tyskland er mitt fedreland", d et fatte r jeg ikke. Mine enner er m in He ima t. Jeg bor i

DDR, me n d et vil ikke dermed si at DDR er min Heirnat.

Alex (19) definerer bofellesskapet som sin Heimat :

Den gaten jeg bor i er min Heirnat, men land et el' ikke lenger min Heirnat. Jeg ha r ikke mye til

overs for Tyskland .

Micha (19) har en ironisk snert på sin Heirnat-de fin isjon:

Min Heirnat el' DDR, de n vesttyske okkupasjonssone... DDR var et hjem på sitt vis, jeg gjord e

ikke slagordene i skolens oppdragelse til mine, men som normal DDR-borger har man ganske

enkelt noe annet enn det vesttyskere har... For tiden vil jeg helst bli her, ikke her i Tyskland ,

men her i de nne gaten. For øvrig kunne jeg !enke megå bo et sted med lite sivilisasjon. Men

det er tosidig, fordi jeg er på en måte avhengig av å kunne gå på byen, se litt søppel og h va

vet jeg. For tid en bor jeggjeme her i Leipzig.

Flere av ana rkis tun gdommene definerer definerer Leipzig som sin Heima t.

Hannes (21):
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Jeg har ingen Heirnat når jeg ten ker på land. Men Leipzig er vel min Heirnat.

TIne (20):

Jeg har en hjemby, de t er Leipzig. og her føler jeg meg hjemm e. Tid ligere ville jeg all tid

nytte til Berlin. Jeg likte ikke denne byen så god t på grunn av forurensingen og sån n, men i fjor

skjedde det så mye he r,også på det kulturelle området. Berlin er jo stø rre, og der er det også

den ves tlige delen . Det kan man jo ikke sammenligne. Men her i Leipzig fins det ga nske

enkelt et viktig potensiale. med kunst og konserter.

Anarkistungdommene har en sterk identite t knyttet til Leipzigs skitne gatemiljø,

men de føler ingen nasjonal tilhørighet. De følte seg knyttet til DDR på et vis,

mens Tyskland klarer de ikke å etablere noe posi tivt forhold til.

9.2.3 Neglisjering av det tyske
Anarkistene har ingen identitet med det tyske. Enkelte av dem definerer seg

sågar ut fra andre land. Tine (20):

Jeghar ikke noe forhold til det at jeg har tysk. I den forstand har jeg en mye sterkere

ti hø righet til Russland. Jegkommer bedre overens med den men taliteten som er der. Jeg

kommer også overens med tyskere , men jeg liker ganske enkelt russere og deres livsinnstilling

bedre.

Andre av dem stiller seg likegyldige til det nas jonale. Hannes (21):

Det er meg likegy ldig at jeger tysk. Jeg kan ikke noe for at jeg er fød t her. Jeg kan jo si at i

Tyskland var det en Goe the og en Bach og del er jo fint, men det ha r ikke mer inn flytelse på

meg enn påen amerikaner. Når noen sier at de er stolte av å være tyske, så legger jeg ingen

vekt på de t for jeg kan jo bare være stolt over noe jeg selv ha r gjort. jeg kan jo heller ikke

være stolt ver vår valuta, den har jo ikke jeg forår saket.

De kan se sin tilhørighet til en litterær og autonom tradisjon, men vil ikke

definere den som tysk. Det tyske forbeholder de det negative. Micha (19):

Det som er vik tig for meg av tysk historie i det siste par århundrer, er at Ty skland ald ri har

spilt noen positiv rolle. Av den grunn kan jegoverhodet ikke vær e st It av å være ty ker.

Hvis jeg ikke len r skal være DDR-borger, vil jeg helle r være borger a v en annen tat. Det

blir snakket så mye om historiebearbeiding, men i grunnen er alt bare skjøvet under teppet. I

alle "papirhodene" (byråkratene) er alltid den tyske tankegang, og det er rett O sle tt

ekkelt. Jeg vet ikke Om Tyskland noen gang har spilt en po iitiv rolle, hvis det har Skjedd mo!

det være evig tid siden.

Dette gjelder når ana rkistene ser bakove r i tid, men det gjelder også når de

vurderer fremtiden. Micha (19):

Den brune fare uroer meg. Og da mene r jeg ikke bare de høyreradikale (ekstremistene). men

også de høyrekonservative i politikken, som sender tropper til Irak og golfkrigen. Også i den

nye regjer ingen, at så mange feil blir gjort, som overskrider grunnlover.
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Hendrikje (19) har en hel liste over faremomenter i den tyske politikken:

Jeg er redd for at tysk ern e nok en gang skal få en sånn ove elegenhersfølelse. Og at man

snakker med for mange superlativer, jeg er ste rkt i mot su perl ati ver i politikken. Det kunne

kan skje bl i et problem for den eu rope iske enh et. Jeg er også redd for at hele dett e EF-systemet

skal glemme en del problemer som burde komme først, for ekserupe l økologip roblernet. Jeg er

også redd for at vi kommer til å kommersialisere kunsten og kultu ren, at makromed iene vil få

ennå sterkere innflytelse pol kunsten enn de hittil har hatt, at alt blir rene pengespørsmål, a t

id ealer so m eks isterte i DDR forsvinner, at mellom-menneskelige pr oblemer blir

underprioritert, at familiepolitikk og kvinn epolitikk ikke blir vektlagt. eller at det blir

begrenset til fagforeninger eller blir kommersialisert. Ja, jeg ser mange problemer fremover,

ikke minst er jeg redd for a t fredspolitikken blir forsømt. H r er det alltid bare snakk om

Tyskland , Tys kland , Tyskland. Det er så fælt. Det er jeg redd (or.

Tine (20) er mer optimistisk:

Jeg engs ter ml!g litt (or denne høyreradikalisrnen, men prinsipielt har jeg ingen frem tids

engs telser. Økonomien der over er sterk nok til å utjevne d et hele, de har ganske enkelt nOK

penger. Jeg tror også at de eld re folkene her vil bearbeide det hele etterhvert. Og at de der for

heller ikke vil ha noen betenkninger. Jeg synes det er dumt når man bare sier at "man burde ha

gjort de t sånn og sånn" . Jeg tenker at sånn gjorde man det, og det var hva folket ville, og så

kan man heller lenke litt mer over det nå. Det var en del inn retninger ved DDR som ikke var

dårlige. Og d e hadde ikke trengt il. radikalt avskaffe det hele. Man bu rd e ikke forn ekte alt

som var her. Nå il de navne om alt her i Leipzig, f.eks . Karl Mar x-Platt. Det koster masse

penger og er helr u edvendig . Siden Tyskland har en nazifortid burde man være litt

forbeholden. Jegmener at Tyskland ikke kan tillate seg nazistiske strømninger. Og jeg tror

flertallet av folket kunne ha forhindret det. Jeg tror likevel Ikke det kommer så lan gt.

Regjeringen må bruke makt og inngi!. kompromisser. l BO-årene p åvirket de Grønne

Forbundsdagen, og politikken ni CDU endret seg på mlljøornr ådet . Hvis Ikke Ville de Grø nne

ha fått de stemmene. Og d erfor tror jeg det vil skje noe også på det områd et-

Anarkistungdommene har, i motsetning til sosialistungdommene, en tro på a t

folket kan være med å påvirke politikken i positiv retning, og at en opposisjon er

viktig. Samtidig har de et negativt syn på Kohl- regjeringens politikk. Når det er

spørsmål om historiske idealer vektlegger de derfor ikke folk fra sitt eget land.

9.2.4 Ingen typisk tysk historie
I likhet med sosialistungdommene, definerer anarkistungdommene seg først og

fremst ut fra DDR~his tor i en. Alex (20):

DDR har preget meg. men den eldre historien har neppe preget meg, bortsett fra at jeg føler

meg uvel når jeger i Polen .

De gode tradisjonene i den tyske historien er ikk e viktigere for anarkistene enn

gode tradisjoner i andre lands historie. Alex (20):



- 178-
Det finnes svært positi v tradisjoner som er verdenskjente som huma nistiske, men det finnes

også fascisme, un gdomsvold og "Fuhrer t-villighet, De positive tradisjonene i kunsten,

humanismen og verdenslitteraturen, er ikke mer betydnin gsfulle for meg enn f.eks. arabisk

kunst. For meg er det ikke spesifikt tysk, jeg føler meg forbundet med tradisjonen, men ikke

det nasjonale .

Anarkistene ser det meste ut fra flernasjona le perspek tiver. Så også med 1989

revolusjonen. Hannes (21):

Jeg liker at det har skjedd revolusjoner her. Det er bra at folk går i gatene for å kjempe for

noe. Men det har joogså skjedd andre steder, for eksempel i Frankrike . Og så er det jo noen

historiske personligheter. Det fins jO også et negativt kapittel for eksempel fascismen. Men

også der var det positive sider, som motstand sbevegelsen. Men det er jo heller ikke spesielt

for Tyskl and .

Det positive i den tyske historien er altså ikke spesfikt tysk , mens de t neg ative ser

anarkistungdommene. som typisk for Tysklan d . Blant de ulike historiske

personene jeg ba dem ta stilling til, var de t typisk nok den eneste ikke-tyske som

fikk best karakter. Michael Gorbatsjov var for flere av dem en viktig ledestjerne i

DDR-tiden.

Micha (19): For 2 eller 3 år siden, dvs. fra mid ten av 1988 til midten av 1989, var han

vårt forb ilde i skolen . Vi bygget opp vår kritikk etter ham, han var den mannen som

muliggjord e det hele. Men når jeg renker på hans eget land, har han ikke klart mye. Det

henger også.sammen med hele den økonomiske situasjonen der, det er rett og sle tt Ikke

mulig il få utrettet mye der. Dessuten synes jeg ikke det han gjør nil, er så klokt som det han

gjorde tidligere.

Hannes (21): Han har skaffet mye av det han ville her i Øst-Europa, men folk gikk i

gatene for noe helt annet, det synes jeg er synd for ham... Alt han har klart i øst-vest

konflikten er helt enormt, han vil ha en stor plass i historien...

He.ndrikje (19): Jeg har mye sympa ti for russere, fordi jeg har gode erfar inger med dem.

Jeg ble alltid ve nlig motatt der. Jeger begeistret for idealene i Gorbatsjovs politikk, sel v

om jeg også ser vanskelighetene. Men han er beredt på dialog, det liker jeg.

I likh et med sosialistungdornmene tar altså anarkistungdornmene avstand fra

det tyske. Men deres syn på vestty skere er langt mildere, enn det syn et som

sosialis tun gdornme ne ha r.

9.2.5 Den sp ontane vesttysker
Anarkis tun gdommene har vesttyske venner, og er slå tt mer av likheter enn

forskjeller me llom livet i øst og vest. TIne (20):

Jeg hadde ikke trodd at alt er så likt der som her. De gAr på kafe sånn som vi , de leser de

samme tidsskriftene , festene deres er akkurat like som våre, de leser de samme bøkene og de
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har omtrent de samme interessene. De er ikke forskjellige sånn konkret, men de har ha tt en

annen op pveks t enn oss. De har en mer spontan ogåpen livsmåte en normale ungd ommer hos

oss. men de er ganske Like oss (l gjengen). De er litt mer konsumbevlsste, selv den mins te

småborger er konsumbevisst der. Her kunne vi ikke bli konsurnbevisste re tt og slett ford i vi

bare had de en utgave a v hver vare.

Hannes (21):

Vesttyskere er ikke så ulike øs ttys kere. De har kanskj e and re oppfatninger om en del ting , de

har vel også en annen livsfølelse, men de t vil bli det samme her. Noen her som der vil væ

sto lte av å være tyskere, noen vil ikke det...

Men også anarkistene er skeptiske til den ma terielle overfloden i vest. Maria (20):

Vest-Tyskland var landet hvor alt glitret. Store reklamer. Men om det er bra , nei. Det

Iras tøter meg. Det glitrer for mye, det er for lite normal t.

9.2.6 Den underlegne østtysker
I konfrontasjon med ves ttyskere blir gjeme øs ttyskere små og forsagte. Anarkist

ungdommene vil gjerne være noe annet enn en underlegen østtysker. men på

den annen side vil de mye heller være østtyske enn vesttyske. Alex (20):

Jeg sier jeg er stolt av il være DDR-borger for å rive ned klisjeen a t x-DOR-borgeren ikke tør

noenting.

Micha (19): På en elle r annen måte har vi en slags iden titet: Vi var DDR-oorgere og de var

forbundsborgere. Jeg vet ikke, kan bare si at jeg mye heller vil være DDR-borger enn

forbundsborger.

Mario (20):En østty sker er kansk je litt sjenert , en vesttysker er kaldere. Men store

forskjelle r er det ikke.

Hendrikje (19): l p rinsippe t blir menn esken es personlighet her end ret s tyk ke for stykke.

Jeg vil ikke si a t BRO-borgeren er sånn og DDR-borgeren er slik, men det er hele tid en mulig å

fasts lå visse forskjeller. Mentaliteten der er litt ann er ledes enn hos oss . Og det er så mange

po litiske og økonomiske problemer som gjenspeiles i den en kelte personlighet.

Identiteten som DDR-borger blir imidlertid svakere når ungdommene

konfronteres med horder av kjøpelystne øst-tyskere i vest. Hannes (21):

Første gang jeg var i Vest-Tyskland, d et var i Vest-Berlin . Det var i en tid da Vest -Berlin va r

over fylt. Man kunne nesten ikke gå . l kjøpesenteret var det fu llt. Det var fælt. Vi dro ti l

KuDamm, og overa lt var d et DDR-borge re. Sll satte vi oss på en bistro, drakk en te. Ov eralt

sa tt DD R-borgere og jamret over at d et var så fullt. De skrek etler medlidenhe t. Det var

for ferd elig. Da følte jeg meg heller ikke så ekstremt som DDR-borger. Dette var mitt fø rs te

inntrykk. Jeg var virkelig glad da jeg var tilbake på den andre siden.

TIne ferierte i Ves t-Tyskland , England og Italia sommeren 1990, og fikk gjennom

de t en positi v DDR-identitet:

Jeg pratet med en masse folk i Vest-Tyskland, og jeg var den eneste DDR-borgeren de
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overhodet hadde truffet , og det var også sånn i England og i Italia . Det var fint , jeg merket at

de var interessert, de sa "Hei du , kommer d u fra DDR, nei fortell da vel!" . Det å merke a t

f Ik var S<I interesserte, at de ikke var likegyl dige, det syn tes jeg var kult. At du som DDR

borger blir anerkjent det var fint il opp le ve. For som DDR-borger blir du ikke oppdratt til il

vær e et selvbevisst menneske. Du lærer jo ikke fedrelandskjærli ghet eller noe Sånt. Og det

ha r ikke noe med kapitalisme il gjøre eller noe sån t, men jeg tror absolutt at det er un t il ha

fedr elandskjærlighet, men jeg har ikke det... Normalt er alle stolte av landet sitt, men som

nydelig li en DDR-borger, hva skal vel du være stolt over, pokker heller, Sån n tenke r alle

her. Vesttyskere tenker annerledes. Men alle normale borgere her tenker ganske enkelt Sånn,

og tenkte sånn helt til gjenforeningen . Og nettopp derfor var det en god følelse il komm e di t

som DDR-borger. og de var såga r interessert i det. Og de ser deg SOm et fu llstend ig norma lt

menneske og ikke som en ekso tisk person eller noe Sånt.

An arkistene har en form for DDR-identitet, ut fra en bevissthet om at de med sin

samfunnsbakgrunn har un ike erfaringer i forhold til vesttyskerne. Deres DDR

iden titet er altså en for m for generasjonsbevissthet. Selv om de har ves ttyske

venner, så utvikl er de altså ingen overordnet tysk iden titet, da heller en

internasjonal identitet.

9.2.7 Anarkistenes nasjonale identitet
Anarkistungdommene er først og frems t in tema [onalis ter; Likevel definerte de

DDR som sitt fedreland inn til murens fall. De er ikke så avhengige aven

avgrense t enhet å forholde seg til som sosialistene, i stedet føle r de seg friere jo

mindre grenser de må forholde seg til. De fornekter det tyske, og forholder seg til

gode trad isjoner, heller enn gode nasjonale trad isjoner. Enkelte av dem

orien terer seg i retning av en felles øst europeisk iden titet, mens and re søker til

helt and re kulturer. Identitetsforskjellene er ikke så s terke som blant sosialis t

ungdommene, men likevel går de t an å skille ut følgende id entite tsløsninger,

9.2.7.1 Idealisering av den russiske mentalitet
Hen drikje og til dels TIne føler seg sterkt forbundet med Russland (evt. tidli gere

Sov jetu nionen) . Det er det folkelige i den russiske men tali teten de liker, og de

finner ennå sterkere det felless kapet som de søker i Sovjet enn i deres eget land .

Denne løsningen er til dels en nos talgisk søkning tilbake til egne ur røtter,

Hendrikje har denne identiteten mer utpreget enn TIne, som også er svært åpen

overfor ves tlig innflytelse.
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9.2.7.2 Lengsel mot andre kulturer
Hannes og Alex. søker mot det mer ukjente. De studerer begge arabis tikk, et fag

hvor de lærer om arabisk språk, kultur og religion (islam). Alex har allerede

haiket til Syria . De søker ikke som TIne og Hendrikje mot velkjente naboland,

men i stedet mot kulturer de tidligere ikke hadde mulighet til å utforske.

9.2.7.3 Lokalidentitet
Micha og Maria har kanskje den sterkeste lokalidentiteten. Der de andre

ungdommene allerede har haiket en del rund t i Europa, holder de seg heller til

gamle trakter. Micha understreker at han langt heller ønsker å ferdes i de skitne

gatene i Leipzig, enn i velstriglete gater i Vesten.

9.2.7.4 Oppsummering
Variantene i nas jonal identitet hos anarkistungdommene er for øvrig ikke så

store. Kategoriene ovenfor må derfor ikke ses som enestående, de griper over i

hverandre. Felles for anarkistungdommene er at de søker mot et fellesskap. Det

okkuperte huset er realiseringen av dette fellesskapet. Men de søker også ut over

det tette . De har en bevissthet om at deres erfaringer er annerledes, enn den

erfaringsbakgrunn som folk i Vesten har. På den annen side er de ivrige etter å

utforske den vestlige erfaringsverdenen, som de tidligere var avstengt fra.
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8.3. NASJONALISTENE
Nasjonalistungdommene fornek tet DDR allerede før Murens fall. De idealiser te

den tys ke fortiden, og så opp til velstanden i vest. Tyskland var e t ideologisk og

politisk mål for dem, men den forven tede økningen i leves tand ard har de ikke

fått innfridd. Nasjonale spørsmål er sen trale for dem, og de er kilde til store

emosjoner og store skuffelser.

8.3.1 Gjenforeningen

"Tyskland" og "gjenforening" va r tabu-begreper i 80-årenes DDR, og

nasjonalistene opponerte mot staten ved å bru ke d isse begrepene. Jøm (18):

Den gangen tok jeget DDR-flagg og skrev DDR-BRO og i midten "gjenforening". Da fikk

mo ren m in nok, for hv is noen had d e oppdaget det, da hadde hun fått det hett, for det var

totalt forbud t.

I motsetning til ungdom i de to andre gruppene, var nasjonalistene en tyd ig mo t

Tysklands deling. Rene (17):

Siden 4Q-årene har den vestlige d elen vær t helt adskilt fra den østlige delen. Nå må vi før st

få en he t, del er bra a t vi ikke mer er spalter,

Enkelte av dem regner også grenseområdene fra 1937 med til Tyskland:

Maik (18): Tysk land er Tyskland . De tok de vekk store d eler av Tyskland , som vi nnå ikke

har fått tilbake, men de vil vi ha. Jens (1 7) : Vi kan ikke forlange det siden vi ikke var med

på krigen, men utlendin gene besitter egen tJig vår grunndel. Tyskland må forbli Tyskland . Vi

vil i bunn og grunn ha de grensene tilbake som tilhører oss, sånn som det var den gangen. Maik

( 8): Grensen fra ' 37.

Na sjonalistungdommene definerer al tså sin Heimat ut fra det tys ke.

9.3.5 Den tyske Heimat
Det å definere Tyskland som Heirnat, betyr samtidig en avvisning av DDR.

Jom (18): Mitt hjem er Tyskland . For meg har DDR aldri rikti g eksis ter t.

Na sjonalistungdommene har også en lokal identite t knyttet til Thuringen.

Norbert (14):Tyskland er mill Heimat- Iand, Thuringen er også min Heima t.

Heimat-definisjonene varierer, men felles er at nasjonalis tene ikk e føler

tilhørighet til DDR. Dennis (18):

Der hvor jeg lever er min Heirnat . Jeg føler ingenting for DDR.

Det territoriale er en viktig de l av deres identitet. Jørn (l 8):

Jeg er thiiringer, jeg føler meg som thiir inger og vil fortse tte med de t for alltid . TIdligere sa

folk at thunngisk var dårlig, de hørte dialekten og sa: "Det er en sachser", men jeger ikke

sach se r, Sachsen er el helt annet sted . Og Prøysen ..., i del hele tatt prøyseme, de tror jo at de
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er storguder. akk urat sånn som berl inerne nå for tiden.

Nasjonalis tungdommene har altså en sterk provinsiden titet, på samme tid som

de holde r sterkt på en over ordnet identitet som tysker. Nettopp de tte skillet

mellom provinsidentiteten og de stormaktsfølelser de legger til grun n for hylles t

av Tysklan d, viser deres syn på seg selv som enkle individer, med rom antiske

ønsker om å være del av noe større,

9.3.4 Identitet som tysker
For nasjonalistungdommene er "det tyske" ent ydig positi vt.

Jens (17): Jeg er stolt av å være tysker fordi jeg er fød t på tysk jord. jeg lever i en tysk stat,

og her skal ingen utlendinger være.

Jørn (18): Jeg er stolt av å være tysker, mer kan jeg ikke si.

Norbert (14): Jeg føler meg som tysker;det gjorde jegogså før.

Re ne (17): Jeg er sto lt av å være tysk. Jeg er stolt av alt som er tysk, ferd ighetene, alt . Først

og frems t er Tyskland landet for diktere og tenkere, det er jo klart Og Tyskland er overlegen

økonomisk. Etter krigen var Tyskland like ved økonomisk sammenbrudd, men nå er alt bygge t

opp igjen. Det tyske folk har opplevd mange harde slag, men de reiser seg alltid igjen.

Carsten (14): Tyskere må være tyskere og ikke utlend inger: Derfor må utlend ingene ut.

Heike ( 5 ): Vi er tyskere, det bety r rene, arbeid somme, ordentlige. En alkoholiker er ingen

ekte tysker.

Jørn ( 8 ): Jeg kan ikke lenger si at jeg er en kle tysker, det kan ingen si lenger. Det kan du

bare si hvi du komm er fra en bestemt adel .lekt. Men om du er arier kan du bevise. Du er

arier hvis du kanbevise at du var med under annen verdenskrig som tysker Det Hitler sa om

blond t hår og bl å øyne var bare tull. Det har vanligv is germa nerne. Det at tyskerne stammer

fra vikingene er også tull , For i Sil fall var joH itler utysk, med svart hår og sånn .

"Det tyske" er et ideal som virkelighe ten kan sammenlignes med. Det er likev l

ikke helt klar t hva som hører med i denne positive kategorien, og hva som ikke

gjør det. Annen verdenskrig er en fjern for tid som de ideali erer, og d et er denne

tiden de forbeholder det "ekte tyske" .

9.3.4 En imaginær tysk fortid

Nasjonalistungdommene er stol te av nettopp de militaristiske epokene i tysk

historie, som un gdommer i de to andre gruppene tar avstand fra. Enkelte nevner

spesielt keiserriket som positivt. For øvri g er Hitler nasjonalistungdommenes

store ideal, fordi de men er han løste den typen pro blemer Som de selv

konfronteres med i dag.

Jørn (18 ): Hitler ar riktignok et svin. Men mye av det han gjorde var bra . Hvis han
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hadde vært her i dag, da hadde mye vær t annerledes . Da ville utlen din gene for len t vær t

vekk, og hver eneste tysker ville hat t arbe id . Bare se hvordan det var fra 1938-39 til s lu tten

av krig en, da hadde alle tyske re arbeid. Han gjorde mye bra, men noe var også skitt. Bortse tt

fra det var han O K. Det var ikke ham som befalte at det skulle lages konsen trasjonsleire, det

var en annen, Det med 55 var det også en annen som fant på.

Rene ( 7): Hitler kunne ha vunnet krigen . Han hadde så stort maktbehov, ha n vill e ha

hele verden. Han hadde jo allerede oppnådd mye, han skulle nøyd seg med det, så hadde vi

vunnet. Feilen han gjorde var at han etter at han var ferd ig med Frankrike, begynte med

russerne. De første årene bragte han Tyskland til et fedreland igjen, men han var syk på

sinnet, ha n ble forryk t, det var fælt.; Den av de tid ligere politike rne som jeg liker best, er

keiser Fried rich Wilhelm og deretter Hindenburg, Fried rich Wilhe lm forsøkte alltid å løse

ting uten krig. I alle fall laget han ikke konsenrrasjonsleire. Og Hindenburg klarte med in

lille kolon i å ford rive en hel arme.

Norbert (14): Hitler fjernet massearbeidsledigheten og bygget autoba hn, men det var ikke

bra at han myrdet alle jødene. De sku lle heller sendt dem til det landet de ka m fra. Men jeg

syntes de t var bra det Bismarck gjorde og at de klarte seg gjennom den økonomiske krisen .

Det var bra at Hitler bygget autobahn. Jeg lese r mye om det, og a v det jeg har les t. ville han

egentlig bare det gode for Tyskland . Ja, jeg er sto lt av den tyske historien .

Jens (17): Hitle r, han var bra . Maik (18): Gamle Adolf. Jens: Hans fores tillinger var bra .

Han bygget au tobahn, panservogner. Alle ideene hans, han ville regjere hele verden . Ma ik:

Før st tyskerne, så Europa , så hele verden . Jens: Han ville klart de t også , hvi s han ikke

hadde gått mot Russ land så tidlig. 100% sikkert ville han ha klart de t. Maik: Han skulle

ha tatt ru sserne tredd eller nes t sist. Eller heit til slut t.

Dennis (18): Mm! Det faller vel alle inn noe godt når man ser ham (Hitler). Da kunne jeg si

mye, men det gjør jeg ikke , jeg liker ikke å prate.

Helga (15): Vå r venn, heil Hit ler, den beste av dem alle. Får jeg vise bo rt bild et? (M ye

opps tandelse j rommet). Det er en ma nn elter mitt hjerte. Han var for il få utlend ingene vekk,

Jød ene og hva vet jeg.

For å kunne ha Hi tler som et ideal, må de imidler tid finne en måte omgå

sannheten om Holocoust. En løsning er å fornekte denne del en av h istor ien.

Jørn (l8 ): De som var jød er ble send t bor t til Israel. Det at så ma nge jød er ble dr ept, det

stemmer ikke. 1 Buchenwald konsentrasjonsleir, like ved h r, der har russerne også d rept

kommunister so m var mot den tyske staten. Det skjedde også i fred stid . Jeg synes ikke egentlig

forgassi ng er riktig, men det var JO krig de n gangen. Det er mye vi som nd ligere DDR-borgere

ikke vet Jeg har N s.kaffet meg mange bøker om dette som jegskal lese. På skolen forta lte de

oss aldri hva russerne gjorde unde r krigen . Kanskje de også bygge t konsen trasjonsleire . Jeg er

sikker på at de også gasse t i hjel folk. For eksempe l Stalin, han var ennå værre enn Hitler.

Han var det største svinet av dem alle.

Jens (17) : Bestefar har fortalt meg mye. Jeg synes mye som ble gjort er bedritent, hele

utryddelsen var kjip ,
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Hitler er nasjonalistungdommenes symbolske lederfigur, på tross av at enkelte

av dem erk jenner at Hitler var forrykt, og at han utførte grusomme ting.

Grunnen til å hylle en mann som Hitler, er først og fremst at han symbolise rer

handlekraft (autobahn ble bygget, arbeidsløsheten ble fjernet) og disi plin .

Samtiden er kaotisk og frem tiden er usikker. En mann som Hitler, ville vært en

Løsning. Innstillinge n viser samtidig hvor liten tillit d isse ungd ommen e har til

dagens p oli tikeres handlekraft, og til egen evne til å klare seg. De er utålmodige,

ikke minst fordi de oppdager hvo r fint mye er i Vesten, og de ønsker å få det slik

selv ogs å.

8.3.5 "Det gyldne Vesten" og det trivielle østen
Vest-Tyskland representerer alt det fine som ikk e fantes i DDR Jørn (l 8):

Mange jenter i BRO har penger, bil, leilighet - en sånn jente vil jeg gjeme gi fte meg med. Ja,

det var j derfor jentene her alltid løp etter utlend ingene. de hadde alltid litt vestlige

penger og vestlig mynt var JOnoe stort for oss. Jeg var alltid glad hvis jeg hadde 80 pfenn ig i

lomma, og nå har jeg jo nok til Ilke god t å kjøpe barnevogn med det samme. Alt som var noe å

kjøpe tidlig ere , var jo fra Vesten. Kusinen min fra den andre siden BRO) kjøpte et bord til oss,

og inn i bordet var alle mul ige ting, ah mulig som du ikke kunne kjøpe her... Der hvor jeg

jobber, i det tidligere BRO, der er vi ofte pådisco, og det kan ikke sammenlignes med her. Der

er det lyseffekter og lysshow og figurer i luften og sånn . Det er utro lig, ;a bare klangen der

inne, her er ah bare helt vanlig. Der er også gu lvet med lys i. og hele atmosfæren er helt

annerledes.

Vesten er bedre ut fra mate.rielle aspekter, men også de menneskelige sidene er

bedre der. Jens (17):

Jeg var på den andre siden . Der er folk i butikkene, pubene og gjestgi eriene mye vennligere

enn her. Når man her sier sin mening må man forlate bordet. eller man blir kastet ut . Jeg var i

Kassel i februar (1990). De er mye hyggeligere der Over. Jeg skulle ha Sigaretter. men så

visste jeg ikke hvordan automaten funger te, og da var det en dame som putlet på 4 mark for

meg, for jeg hadde ingen store penger. Ja, folkene der er hyggelige. Jeg fikk ogs å overna tte, det

kom en dame forbi med sin mann , og så spurte de hvor jeg kom fra, og jeg sa jegkom fra

"sonen", og så lot de meg overnatte n na tt. Der fikk jeg mat og d rikke. De er mye hyggeligere

der over enn her.

Heike (15 ): Bundesborgerne er langt mer utviklet enn oss. Jeg har vært i Hamburg, Fran kfurt

am Main, Wurzburg,. det er j hvert fall mer moro der enn her. Alt er mer ordentlig der.

Vest-Tyskland er må lestokken for det fedrelandet nasjonalistene øns ker seg.
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9.3.6 Nasjonalistungdommens nasjonale identitet
Nasjonalistun gdommen har, nå som før, en overordnet identitet som tysker.

Likevel er de i sterkere grad etter murens fall, ført inn i en underp riviligert

stilling. Tidligere var de sikret jobb. Det de gjorde opprør mot, var det repressive

systemet. Nå er de ikke lenger så hemmet av statspålagte begrensninger, men i

stedet blir de konfrontert med markedets harde krav. De har altså ikke endret sin

nasjonale identitet , bortsett fra at de har blitt mer bev isst sin underordnede

stilling som DDR-borgere og arbeidere. Denne endringen har ført til at de ennå

sterkere enn før hyller det opphøyde, det vil si det lyske. De kan også, i

motsetning til tidligere, hylle det tyske uten å møte motstand. Den nasjonale

identi teten er derfor nå en legal identitet, mens den i DDR-tiden var definert som

kriminell.

Selv om nasjonalistungdommene alle har den sterke tyske ideniteten

felles, er det også blant dem visse ulikheter. Forskjellene faller grov t set t inn i to

kategorier.

9.3.6.1 Stor-Tyskland som ideal
Den første kategorien består av de ungdommene som kre ver grensene fra 1937.

De som tilhører denne kategorien , er de som er mes t ideologisk bundet til

fascismen. Maik, Jens, Carsten og Heike lar seg plassere her.

9.3.6.2 Vest-Tyskland som ideal
Den andre kategorien avgrenser dem som idealiserer Vest-Tyskland, og som ikke

nevner at de ønsker noen utvidelse av Tysklands grenser. Jørn, Rene, Norbert og

Dennis lar seg plassere her.

De to kategoriene er om mulig ennå mer flytende, enn de typene jeg har satt opp

for de to andre gruppene. Alle nasjonalistungdommene ser opp til Vest

Tyskland, og alle idealiserer den fascistiske fortide n. Jeg har likevel satt opp

kategoriene, fordi jeg mener de t går et skille mellom de ekstreme nasjonalistene

og de som mer bærer preg av å være "normalungdorn" . Skillet vil komme

klarere frem i neste kapittel, hvor ulike ungdomskulturelle aspekter står i fokus.



-1 87 -

9.4 DET (ØST)TYSKE SPØRSMÅL OG TRE LØSNINGER
Den individuelle eller gruppespesifikke fortolkningen av den tidligere felles ty ke

historie og den vesttyske virkelighet, er bestemmende for østtysk un gdoms

iden tite t som tysker. De tre gruppene i denne undersøkelsen utrykker hver for

seg ulike løsninger på gjenforeningens nasjonale identitetsproblematikk .

Sosialistene har opprettholdt det syn på Vesten som ble gitt i skole og

ungdomsorganisasjon. De hadde før murens fall en sterk identitet med DDR.

Med den tyske gjenforening miste t de sin Heimat, og de har problemer med å

finne en ny tilhørighet. Det tyske forbinder de med under trykkelse og arroganse,

og de har vanskelig for ei akseptere det nye felles-Tyskland. De holder fast på en

identitet som DDR-borger. Men dette er ikke uproblematisk etter at store

mengder DDR-borgere har gitt sin euforiske hyllest til O-marken det siste året.

Høsten 1990 var derfor på mange måter et identitetsmessig vakuum for disse

ungdommene. Selv om de ikke har funnet u t hv ordan de skal definere sin nye

identitet, kan vi se visse ori enteringsulikheter mellom de intervjuede

sosialistungdommene, som gjør at vi kan antyde mulige løsninger på

identi tets tapet.

Anarkistene stiller seg også negative til det tyske, men har ikke i så stor

grad en uvilje mot Vest-Tyskland. De velger heller å reise til Vesten og finne sin

identitet i konfrontasjon med det ves tlige. De har en positiv identitet med det

unikt historiske de har gjennomlevd. I en viss forstand er dette også en form for

DDR-identitet, men det er kanskje ennå mer en generasjonsbevissthet. De

neglisjerer for øvrig det nasjonale, og identifiserer seg helle r i forhold ti! god e

internasjonale tradisjoner.

Nasjona listene forbinder det tyske med makt og overlegen het , verdier de

selv ønsker mer av. De har stor beundring for Vest-Tyskland, og verdsetter det de

anser for å være tyske dyder, dvs. orden, flid og renslighet. De fornek ter DDR, og

ide nti fiserer seg sterkt med Tyskland, ut fra en idealiseri ng av de n fascistiske

fortiden.

For å få frem ulikhetene i nasjonal identitet, har jeg fr emstilt

ungdommenes beskrivelser av de ulike spørsmålene i stikkordsform.

9.4.1 Bedømmelse av DDR
Ungdom i alle de tre gruppene er ambivalente overfor spørsmål knyttet til

nasjon og nasjonalitet, noe som gjenspeiler DDR-ungdoms innstilling også fØT
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murens fall . I DDR var det mot slut ten av 80-talle t en stigende ubalanse i

ungdoms innstilling til DDR som sta t og nas jon. Følgende tabe ll hente t fra

ungdoms-forskningsinstituttet i Leipzig, viser manglende kongruens me llom

politisk identite t og nasjonal identite t blant DDR-un gdom i 1988. Flesteparten av

de spurte ungdommene følte seg sterkt forbund et med DDR men avviste DDR

poli tikern es maktutøvelse.
Ungdoms innst illing til DD R j %, 1988. Alder 15-25 dr. (Gjengitt i G. Lange, 1990)

a) tilhørighet

til DDR

høy lav

78 6

b) holdning til politi sk

maktutøvelse i DDR

aksept av visning

26 30

Etter Murens fall symboliserer DDR på godt og vondt en tap t fortid . For

ungdommer var tilværelsen try ggere før, med tank e på jobbmuligh eter og

fremtid. Men de trygghetsskapende mekanismene ble nettopp til en

umyndiggjøring av ungdom. Dette skapte en am bivalens til samfunnet, som jeg

beskr ev i forrige kapittel.

Ungdom i de tre gruppene har ulike varian ter av den ambivalente

statsborgerlige identiteten. Sosia listene skårer forholdsvis høyt både på

tilhørighet til DDR og aksept av DDRs politikk. Anarkistene skårer høyt på

tilhørighet, men lavt på aksept av DDR-politikken. Nasjonalistene skårer lavt på

tilhørighet til DDR og avviser DDR-politikken på de t sterkeste.

Disse fors kjellene er parallelle til and re ulikheter de tre gruppene i

mellom. Skjematisk ser ulikhetene slik ut:

Sosia lis tene

Anarkistene

Nasjonalistene

a)

+

+

b)

+

Overført til Mertons anomiskjerna, kan vi si at i DDR-samfunnet var sos ialisten e

konforme, både i forhold til samfunnets mål (høy DDR-iden titet) og de midler

som ble brukt for å nå dette målet (po litisk maktutøvelse i DDR). Anarkistene

var ritua lis tiske, de aksepterte DDR, men fulgte ikke politikernes foreskrevne

norme r. Nasjonalistene aksepe rte verken DDR som stat (målet ) eller politikernes

maktutøvelser (midlene), og de dannet seg egne mål (Stor-Tyskland) og egne
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midler for å nå målene (fascistiske aksjoner). Ut fra Mertons terminologi er de

opposisjonelle. Begrepene får et annet betyndingsinnhold når man bruker dem

på ungdommers in tegrasjon i et kommunist isk samfunn, ikke minst fordi

man ge ves tlige vil anse det som sun t at ungdom i totalitære stater vender

politikernes maktutøvelse ryggen, og at de i en viss grad er opposisjonelle, me ns

i "borgerlig-demokratiske sam funn" anser de fleste det som negativt når

ungdommer på ulike må ter er des integrerte. For eksempel var David Matzas

hovedkonklusjoner på sin artikkel om underjordiske ungdomstradisjoner (D.

Matza, 1961), ulike måter de desintegrerte ungdommene kan in tegreres tilbake til

sam funnets foreskrevne leve- og tenkemåter.

Matza neglisjerer dermed ungdomsopposisjonens frigjørende kraft.

Ungdom som trosser foreld regenerasjonen bidrar i neste omgang til fornying og

endring. Kommunismens fall var også indirekte et resultat aven ungdoms

protest. Et samfunn hv or all ungdom er integrert, blir et samfunn der utvikling

og samfunnskritikk blir umulig.

9.4.2 Bedømmelse av Heimat
Å definere sin Heimat, betyr de t samme som å besva re hvor man føler seg

hjemme. I DDR-politikken var det en viktig målsetting for oppdragelsen at

ungd om skulle føle seg hjemme i DDR. Vennekre ts, lokalmiljø eller til og med

and re land, var likevel enheter som skapte vel så sterk tilharighe tsfølelse som

staten DDR. Under skal jeg gjengi statistiske dat a fra mars 1989, november 1989 og

februar 1990, som viser øs ttyske ungdommers nasjonale og regionale identitet.

Em/ringer i nasjonal identitet hos skoleeleoer fra 1989-1 990 i % ( Walter Fried rieh , 1990).

"Jeg føler meg som"; "Ja, fu llt og hel t" "Ja, lit t"

Tysker Mars 1989 78 15

November 1989 63 30

Februar 1990 72 24

JI.IJ\i 1990 70 21

DDR-borger Mars 1989 56 3{)

Novembe r 1989 72 22

Februar 1990 44 35

JI.IJ\i 1990 33 39
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Europeer Mars 1989 68

November 1989 49

Februar 1990 43

Sachser /

Th lir inger Mars 1989 55

November 1989 29

21

38

39

26

24

Mo t slu tten av 80-tallet var det altså en sterk tilbakegang l ungdoms

identifikasjon med DDR. Det lille oppsvinget for DDR-identiteten i november

1989, gjenspeiler den kortvarige DDR-stoltheten und er demonstrasjonene da

hovedparolen var "vi er folket" . Allerede februar året etter var denne

opposisjonsånden for rask nedgang, og folk ropte "vi er ett folk" ; et rop etter

politisk og økonomisk union med Vest-Tyskland. Den tyske identiteten viser i

denne perioden en jevn stigning til februar 1990, og forholder seg ut over

sommeren 1990 konstant, men DDR-identiteten er på retur. Data fra høsten 1990

mangler her, men det er grunn til å tro at den sterkt desillusjonerte stemningen

som preget den østtyske befolkningen, da det viste seg at enhet i første omgang

innebar en forverring av livstilstanden, førte til en gjenoppliving av DDR

ide ntiteten .

De venstreorienterte ungdommene jeg har in tervjuet, uttr ykker også en

form for DDR-identitet, og de t er grun n til å tro at dette er en form for ungdoms

opprør mot samfunnsutviklingens forrå ende virkn ing. Deres avstand mot å

være tysker er imidlertid ikke representativt i følge ZIJ-dataene. I så måte er

nasjonalistungdommene mer typiske for "gjennomsnittsungdommens"

innstilling, med en sterk identitet som tysker. Zlj-dataene viser at flertallet av de

un ge opplevde seg både som DDR-borgere og som tyskere. En svakhet ved ZIJ

dataene er at de bare er basert på ungdom fra Thuringen og Sachsen, mens

ungdommer fra Berlin ikke har blitt spurt. Det er sterk grunn til å tro at data fra

Berlin ville vise en orientering mer i tråd med sosialistungdomrnen, i og med at

valgresul ta tene i Berlin i 1990, 1991 og 1992 har vist en lang t sterke re DDR

ortentering' enn valgresulta ter i andre deler av det tid ligere DDR. En stor del av

de intervjuede ungdommene har en sterk stedsidentitet. Dette står i motsetning

til hva dataene fra ZIJ uttrykker, selv om disse er tatt fra Sachsen og Thiiringen,

altså de distriktene hvor anarkist- og nasjonalis tungdomm ene kommer fra .

, Fordi det reformerte kommunistpartiet POS har oppnådd så gode resultater. Ved det seneste
valget oppnådde PDS en tred jedel av stemmene i Øst-Berlin.
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9.4.3 Bedømmelse av det å være tysk / Tyskland
Dataene som ble gjengitt i forrige avsnitt, viser at flesteparten av de unge DDR

borgerne følte seg som tyskere (70% i juni i 1990). I så måte er nasjonalist

ungdommen den mes t typiske gruppen, av de tre jeg har studert. Anarkist

ungdommen, og til dels sosialistungdommen, føler seg overhodet ikke som

tyske, og har i følge Zll-dataene følge med 20% av x-DDR-ungdommen.

De andre to forbinder det tyske med overveiende negative aspekter:

Sosialistene

Anarkistene

Nasjonalistene

Høyreekstremisme

Øvnghetsrenkmn g

Å være und ersått

Lyd ig he t

Fe ighet

Stort velstands behov

Egoisme

Massesuggesjon

Skamfølelse

Arroganse

"Fuhrer" -vill tghe t

Pap irhod er (byråkra ter)

Høyrerad ikalisrne og -konservatisme

Den brune fare

Over legenhetsfølelse

Kommersialisme

Stolth t

Reiser seg alltid igjen

Økonomisk overlegen het

Ren

Arbeidsom

Ordentlig

Arier

Fedreland

Sosialis tene og ana rkistene har omtrent samme syn på tyskere . Begrepet tysker er

uløselig bundet til ønsk et om å kunne heve seg over andre på den ene siden, og

viljen til å bli styrt på den andre siden. I tillegg kommer begreper som sikter til

higen mot materielle goder og velstand, noe som igjen forbindes med egoisme.
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Alt de tte som for de to venstreorienterte gruppene represen terer noe negativt,

står for n asjonalistene som positive kvaliteter. Na sjonalis tene er stolte over at

tyskere alltid reiser seg etter harde slag, at de lykkes økonomisk, at de er

overlegne andre, at de er rene, arbeidsomme og ordentlige. Disse begrepene

nedfelles i nasjonalistungdommenes forestilling om et fed reland .

I intervjuene spurte jeg hva som var viktig for den enkelte innen tysk

historie. "Viktig" kunne således oppfattes både i positiv og negativ fors tand. I en

spørreundersøkelse i regi av ZIJ oppga fler tallet (64%) av de spurte, at annen

verdenskrig var den delen av historien de hadde mest interesse for. 50% oppgav

at de hadde mest interesse for den tyske fascismen. DDRs historie var bare

interessant for 30% av de spur te. Blant de ungdommene jeg ha r interv juet, var

det bare sosialistugndommene som syntes DDR-historien var mest interresan t,

og bare nasjonalistungdommene som viste noen utpreget interese for fascismen .

12% av skoleelevene i Zlj-undersøkelsen var enig i at tyskerne all tid hadde vært

de største innen historien (68% uenig), mens 15% av lærlin gene var enig i dette

(69% uenig). 12% av de spur te skoleelevene var enig i at "fascismen også hadde

sine gode sider" (77% uenig i dette). I 1990 mente 46% av ungdommen at

utlendingene skapte alvo rlige pro blemer for dem(Deutsch-deu tsche Schuler

befragullg, 1990). På den tide n var andelen innvandrere i befolkn ingen under 1%

(TAZ, 1. 10. 1991).

l en annen meningsundersøkelse fra Øst-Tyskland i 1990 hvor også

voksne ble spurt, var de t 40% som mente at fascismen hadde både gode og dårlige

sider (Spiegel Spezial , 1990). 22% men te de t var viktig å holde den tyske rase ren .

22% øn sket seg en superm aktsstilling for Tyskland i Europa. 62% mente at andel

fattig e flyktinger burde senkes kraftig .

De kvan tita tive dataene belyser samme tendens som min undersøkelse, at

aksept av fascismen er sterkere blan t lærlinger enn blan t ungdo m som fortsetter

skolen etter de obligatoriske 8 årene. Nasjonalist-ungdommene har alle kun de

obligatoriske årene (eller ennå færre) på sko len, mens anarkistungdommene og

sosialistungdommene har gått på gymnaset. Likevel er nasjonalistungdommene ,

hvis de statistiske dataene gjenspeiler reelle tendenser, ikke representative for

m er enn 10-15% av den østtyske ungdommen i 1990. Det er trolig at deres

orientering har bare øk t i om fang siden 1990, i og med at fascis tiske aksjoner har

hatt stort oppmøte i mange byer. r Weimar var også mitt inntrykk at nasjonalist

ungdommen langt i fra var noen marginal utgruppe. De var heller

representative for gje.nnomsnittsungdommen.
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Ungdommenes ambivalens overfor det tyske, er overveiende knytte t til

histor ien rundt annen verdenskrig. For å spesifisere forskjeller i sy n p denne

delen av historien i de tre gruppene, kan vi se nærmere på hvilke ord

ungdommene bruker for å beskrive Hitler.

9.4.4 Bedømmelse av Hitler
4 o av skoleelevene i Zll-undersøkelsen mente at Hitler "kun ville det beste for

det tyske folk" (87% uenig). For lærlinger var aksepten av fascismen sterkere enn

blan t skoleelever. 15% mente at fascismen også hadde gode sider og 11 % mente at

Hitler kun ville de t beste for det tyske folk. 1 undersøkelsen av de østtyskere

generelt mente 13% at Hitler ville vært en god statsmann dersom man ser bort i

fra krigen. 24% mente at Tyskland har behov for en sterk fører personlighet som

kunne regjere med sterk hånd. I dette spørsmålet er anarksitungdommene altså

mes t representative, med sin totale avvisning av Hitler. Sosialistungdommene

er mer ambivalente, mens najonali tungdornmene altså ikke er representative,

men heller ikke helt utypiske for lærlinger generelt på denne tiden.

So s ial is t ene

A nark is t ene

negativt

• instrumen t for kapitalen

• kapitalisme

• historiens mørkeste hode

• marionerte

• ekkel

• krigsforbryter

• sylskarp nazi st

• ser engstelig ut

• ser ut som en tviler

• dypt usympatisk

• ufattelig

• syk

• kapitalismens feil

• skrekkelig

• krystallnatten

• jødeforfølgelse

• symbol for alt det forferdelige

• forsøkte å få folk under seg

posit iv t

• flink til å få dreis på det hele

• hadde ikke den største skylden

• gjorde sterkt inntrykk på folk

• bare en gallionsfi gur
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• svin

• stort ma ktbehov

• gikk mot ru ssern e for tid lig

• syk på sinnet, forry kt

• konsentrasjons leire

• gjorde mye bra

• fikk vekk utlendingene

• av skaffet arbeidsløshe t

• kunne ha vunnet krigen

• brakte Tyskland til et fedreland

• ikke san t at jøde r ble drept

• bygget autobahn

• ville det gode for Tyskland

• ville regjere hele verden

• "vår venn, den beste av dem alle"

Inndelingen i positive og negative u tsagn er litt p roblema tisk, fordi noen utsagn

er ambivalente. For eksempel der Micha fra sosialistgr uppen sier at "Han gjorde

sterkt inntrykk på folk" . Men her gjør in terv jusettin gen at jeg bedømmer dette

som et positivt u tsagn. Det gjelde r i andre tilfeller også. Forøvrig er det

interessant å se at det blant sosialistungdomm ene er flere som ha r tendeser til

fascistiske sympatier, mens dette er helt fraværende hos anarkistene. Det er

nærliggende å tenkte seg paralleller mellom en kommunistisk og en fascisitsk

orientering i dette. Begge orienteringer kan ha i seg ønsket om å bli styr t, ønsket

om faste strukturer og klar maktfordeling. For øvrig er det også v iktig at blan t

nasjonalistungdommene er det også negative vu rderinger av Hitler, Deres

hyllest av fascismen er derfor langt fra entydig. Slike ikkø-ensrettede

orienteringer blir ennå tydeligere, når vi ser på de ulike ungdommenes

vurdering av Karl Marx .

9.4.5 Bed ømm else av Karl Marx

Zlj-dataene viser videre at 6% av den østtyske ungdommen iden tifiser te seg

ste rkt med marxisme-leninismen i 1990. 32% identifiserte seg med store

forbehold, mens 62% identifiserte seg overhodet ikke med marxisme

leninismen. Blant denne avhandlingens tre grupper, lar sosia listugndommene

seg plassere innenfor første kategori (tilsvarende 6%), anarksitungdommene

innenfor andre kategori (tilsvarende 32%), og nasjonalistungdommene lar seg

plassere inn enfor den siste kate gorien (62%). Her er det altså nasjonalist

ungdommen som i størst grad samsvarer med "gjennomsnit tsun gdommen" :

Sosialistene • Stor tenker • overtar ikke all e hans tanker

• En av mine største idealer • vet ikke om al t han gjorde var riktig
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"klok mann

• høyaktelse for ham

• før te et bra li v

• mye å lære fra ham

• den mest intelligente tysker overhodet

• det han sa vil stemme også om 100 år

• den store medgrunnlegger av sosial ismen

• har etterforsket S<i mye

A narkist ene

Nasionalistene

• hadde ma nge kloke ideer

• en venn, en god mann
" tilsvarer mine idea ler

• en stor tenker / filosof

• sto selv på barrikad en e

• va r selv fattig

• hadde en stor familie

• synd at marxismen går under

• hans tanker blir for of te misbrukt

• veldig inter ssant

• for tsatt aktuell

• idåene hans var bra

• aktelse for ham

• hvis sosial ismen hadde vært

slik han forestilte seg det, ville

vi ha It det bli!

• tragisk figur

• hans forespeilinger delvis

u riktige

" venstresvin

• hørte til kommunismen

• ville skyte ham hvis jeg så ham

• proletar

Både for anarkistene og sosialistene er Karl Marx. en positiv figur, for sistnevnte

er han sågar deres vik tigste ideal. Det interessante her er at nasjona listene slett

ikke er ensid ige i sin avvisning av kommunismen. Flere av dem mener at

kommunismen ville vært bra , hvis de n hadde fungert slik Marx foreskrev det.

9.4.6 Forskjellen mellom DDR-borgere og BRO-borgere

Zlj-dataene som ble gjengit t under Heima t-avsnittet, viser at 33 % av de spur te

ungdommene følte seg full t og helt som DDR-borgere, mens 39 % følte seg delvis

som DDR-borgere i juni 1990. Sosialis tungdommen lar seg her plassere under

første kategori (33%), mens anarkistungdommen lar seg plassere under siste

(39%) Nasjonalistungdommen skulle altså tilsvare 28% av de sp ur te, med sin

avvisning av DDR-borgerskapet. Hver av gruppene er i så måte representative
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for om tren t en tredjedel av den østtyske ungdommen i sin helh et:

Sos ial iste ne

Anarkistene

Nasjonalis tene

DDR-borgere

Politisk interesserte

Viktige politiske erfari nger

Umyndige

Mellommenne kellghet

Ttll i t

Trygghet

Latskap

Utstr åling

Angst

Sjenert

Solid ar ite t

Lid elses fellesska p

Undertrykt

Søker med lidenhet

Kan ikke si sin mening

Uvitende

BRD-borgere

Ap lifiske

Manglende politiske erfaringer

Myndige

Egoisme

Mistillit

Utrygghet

Pengetankegang

Spi ll

Selvbe viss the t

Ka ld

Glitt er

Anonymitet

Rike

Vennlige

Langt utviklet

Morsomme

Glitrende

Ordentlig

Andel begreper som brukes for å trekke opp skillet mellom DDR-borgere og BRD

borgere varierer i de tre gruppene, og det er ikke tilfeld ig. For sosialistene var

dette skillet et viktig tema, og selve grunnen til at de avgrenset seg fra nærm ere

kjennskap med vesttyskere. Anarkis tene har langt flere negative begreper heftet

til det å være østtysker, og er ikke så skep tiske overfor vesttyskere som

sosialistene er. For nasjonalistene er et skille mellom vesttyskere og østtyskere

ikke så vesentlig, fordi det overordnede for dem er det å være tysk. De bruker

kun posi tive begreper om vesttyskere, mens de ikke sier så mye spesifik t om

østtyskere.
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9.5 1989-generasjonens ungdom og mellomkrigsungdommen
Nas jonal identitet hos den nye generasjonen av østtysk ungdom oppstår i

spennet mellom kommunisme og kap italisme, DDR og Vest-Tyskland.

Identiteten utvik les som en pendel fra DDR-borger til tysker og videre til en ny

østtysk bevissthet. Situasjonen er ny, likevel kan de ulike nasjonale identitets

løsningene forståes som gjenoppliving av identitetsdilemmaer tidligere i

Tysklands historie. Nasjonalistungdommens ekstreme løsning er kun forståelig

nå r den fortolkes i en videre historisk kontekst/ og det samme gjelder til en viss

grad for de to andre gruppene, som også har historiske forløpere. l neste kapittel

skal jeg utdype de historiske paral lellene nærmere.

Nasjonalismen var et tabubelagt temaområde i DDR Dialek tisk læring

bur de være en målsetting ut fra den marxistiske id eologi , men den åpne

diskursen var heller mangelvare på skolene. Det var for mange normer for hva

man ik k e kunne si og mene. Riktig var å være kommunist, alts antifascist, og

de t verste man kunne være var kapitalist, som var tilnærmet det samme som

fascist. Når denne tod elingen blir så klart form idle t, er det nærliggende for

misfornøyd og frustrert ungdom å bruke de symbolene som er mest

prov oserende, altså de fascis tiske . Fenomenet er velkjent fra ungdomsopprør fra

andre tider og andre steder. Opprøret "lykkes" når ungdom oppnår å provosere

de mest fasttømr ede normer i den dominerende ideologi. Det mest velbrukte

eksempel er punkerne som bruker alle tenkelige symboler på det fremmedgjorte,

alt fra hakekors , til kjettinger og sor tsminkede øyne.

Tankegodset fra annen verdenskrig var ikke tilgjengelig for offen tligheten

i DDR. Fascistiske forestillinger har likevel blitt videreformi dlet i den private

sfære. Besteforeldre opplevde sin ungdom i Hi tler-Iugend , og mange ser dette

som den beste perioden av sitt liv. Da var de t fellesskap og felles mål . De

dik tatoriske og undertrykkende elementene ble tydelige først senere. Det var kun

enkelte oppegående individer som så hvilken vei vinden bar før Hitlers stilling

var befestet. Ungdo m som nå søker det fascistoide tankegodset, gjør det ved å

gjensk ape en imaginær fortid ut fra besteforeldrenes beretninger fra sin ungdom.

Under annen ver denskrig skrev Kurt Lewin et essay om hvordan jød iske

barn i USA burde oppdras (K. Lewin, 1941). Han understreker at jødiske barna

best er tjent med en oppdragelse til dobbeltkvalifisering. De bør på den ene siden

oppdras '1 en amerikansk identitet og en normal ungd omsid entitet. På den

annen side bør de oppdras til det unike, de bør gis en egen jødisk identitet.
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Op pdragelsen til det unike må ikke ha som mål at de skal trekke seg tilbake fra

samfunnet for øvrig, men i stede t at de skal gis en kompetanse i å møte eve n tuell

stigmatisering og diskriminering.

En oppdragelse til dobbeltkva lifisering ville sannsynligvis også kunne løse

noen av x-DO R-un gdo mmens problemer. De er uni ke ford de kommer fra DDR,

men de er også en del av et fellesskap som innkluderer den vesttyske befolkning.

Det er her oppdragelsen i DDR-skolen slo feil, fordi de t vesttyske ble satt på linje

med fascismen, og for å gjøre opprør var det nærliggende å søke dette. Når

ungdom i dag skal føle seg ett, må de eventuelt bryte helt med det de er oppdratt

til, nemlig å føle seg som un ike i forh old til Vesten. Det er u tfra denne

bakgrunnen at mange av de nas jona le ambivalensene til ungdommene oppstår.

Er def da noe mål at un gdommer skal fø le seg med det tyske, i og med at det tyske

også for mang e av oss ikke-tyske er forbundet med så mye negativt? Howard

Becker griper et vikti g moment i denne forbindelse, i de t han sier: "The poorest

way to be a inrernationalist is to begin by apologizing for your nationa lity", (H.

Becker, 1946). Tyske ungdommer m tI på godt og vond t gis en iden titet som

tyskere, for en fornekming av egen bakgrunn gir ikke den tryggheten som et

demokratisk handlende in divid er avh eng ig av.
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10. UNGDOMSKULTURELL PROFIL

Innenfor øst-europeisk ungdomsforskning har studier av ungdomskultur vært

um ulig på grunn av sta tlig sensur. "Ungdomskultur' ble offisielt ansett for å

være et vestl ig fenomen; et uttrykk for kapitalismens fremmedg jørende virkning

på menneskene. Enkelte forskere har likevel bedrevet undersøkelser under

termen ungdomskulturforskning, men denne har hatt form av reg istrerings

arbe ide i forhold til hvor mange som vanker i ungdomsklubb og hvorfor de går i

klubben, (V Saupe, 1987). Ungdomskultur blir dermed synonymt med

voksenstyr t fri tidsvirksomhet for ungdom. Andre ungdomskulturer skulle ikke

eksistere i et kommunistisk samfunn.

Det finnes et fåtall studier av ungdomskulturer i DDR, utført av vestlige

journalister. Disse har blitt brukt som propaganda de n and re veien: Det f in Iles

ungdomskulturer i øst, og de preges av sterk avstandstaging til den offisielle

politikk (W. Buscher og P. Wensierski, 1984).

Teoriutvikling omkring temaet ungdomskultur har naturlig nok også

vært van kelig å gjennomføre i Øst- Europa. I Romania har imidlertid Fred

Mahler (F. Mahler, 1987) vært en foregangsmann innenfor dette feltet. Han døde

tid lig, og fikk derfor ikk e fullført sin "grand-theory" . juven tologien. Men

utgangspunktet er en teoretisk modell hvor forklaringsmåter fra såvel

funksjonalistisk sosiologi, som strukturalistisk pedagogikk er inko rporert.

Teoriens styrke i forhold til ves tlige ungdomsteorier ligger nettopp i dens

helhetlige perspektiv. Ikke minst har Mahler sett det poeng som de fles te vestlige

ungdoms teoretikere har valgt å overse, nemlig at un gdomsku lturen gir seg ulik t

utslag und er ulike samfunnsformer. I og med at vestlige ungdoms teorier ikke

drøfter denne problematikken, får de lett et universialistisk preg, mens de

egentlig selv er uttrykk for kulturforskjeller.

Det at Ziehe vektlegger indre psykologiske prosesser, Birmingham

teoretikerne vektlegge r klasse, Bourdieu vektlegger smaksdis tinksjoner og

Chicagoteoretikerne vektlegger integrasjon vs. desintegras jon; kan j seg selv

tolkes som utslag av nasjonale kulturforskjeller. Likefullt har teoriene stor verdi

u t ove r de nasjonale grenser. Deres verdi ligger i typologiseringer som fungerer

som idealtyper andre kulturer kan samm enlignes med. l og med at det i øst

Europa ikke er utviklet et begrepsapparat for studier av ungdomskultur, så er det

na turlig å sam menholde østlig e ungdomsgrupperinger med typologiseringer av
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vestlige un gdomsku lturer. På den ne måten får ana lysede len i dette kapitlet et

preg av komparativ analyse. Før analysen ska l jeg, som i de to foregående

kapitlene, presentere empi rien .

Forrige ka pi ttel han dlet om ungdomm enes nasjonale ide ntitet. I dette

kapi tlet er det politisk og kulturell iden titet som står i fokus. Politisk og ku ltu rell

identitet er beg reper som hører inn under det mer generelle ungdomskultur

begrepet. Hovedpoenget er å vise ungdommenes egn e defin isjoner av gruppen

og ulike aspekter ved den. Igjen prøver jeg å avdekk e mønstre på gruppepla n,

altså gruppehabitus er, samtid ig om jeg vier enk eltmed lemmers av vik fr a

gruppenormene litt ekstra plass. Jeg har tilstrebet samm e struktur i de tre

kapi ttelav snittene, me n i visse tilfeller måtte strukturen bli forskjellig, ford i

un gd ommer i de ulike gruppene vek tlegger ulik ting. Jeg kommer tilbake til

dette i den avslu ttende sammenlignin gen . Struk turen kan forø vrig frems tilles i

noen overordnede prob lemstillinger:

a) Hvordan defineres gruppefellesskapet og gruppens utvikling over tid og

på hvilken måte avgrenser enkeltmedlemmer seg fra det de mener er

gruppenorm?

b) Hva er medlemmenes felles interesse?

c) Hv ilke andre grupper avgrenser gruppemed lemmene seg i fra?

d) Hvordan er forholdet mellom gutter og jenter i gruppen?

e) H vilken politisk inns tilling har gruppemedlemmene?

f) Hvilken stil eller sma k har gr uppemed lemmene (musikk, bøker, klær)?

g) Oppsu mm er ing av gruppemedlemmenes habitu s

Problemstillingene besvares under overskrifter som uttrykk er det typ iske i hver

av gruppen e.
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10.1 SOSIALISTENE

10.1.1 Det politiske fellesskapet, fra FD} til SUF
Sosialis tungd ommene er ungdommer med bakgrunn som ledende FDJ

fun ksjon ære r. I januar 1990 stiftet de Sosialistisk Ungdo msforbund (SUF), og

forbundets formål var å in tegrere sosialistisk ungdom. Georg (20):

før ville man kalt denn e gruppen en form for poli tisk hjem (Heirna t). hvor man føler seg

trygg sammen med folk som tenker likt som deg se lv. Det kunne jeg kanskje si i dag gså , de tte

er mi tt politi ske hjem. Her har jeg mine venner, ogvi kan gjøre noe sammen, og så er det av og

til en tilstelni ng, og så har vi forsamlinger hvor vi d iskuterer, og sånn kommer man videre på

el vis. Og så hender det at vi ~r på kino sammen. Den faste kjerne n som er her lever i

prinsippet samme n, vi er her nesten hver dag. Jeg kunne ikke klare å slutte " være her lenger.

Da ville jeg ikke vite hva jeg sk ull gjøre. Jeg har jo andre venner, men det blir ikke det

samme som her.

På denne må ten fungerer SUF som en videføring av disse ungdommenes fortid

fra FDJ. Annette (17), som selv aldr i var en aktiv deltager i FD}, ser nettopp denne

terke forbindelsen SUF-medlemmene har til for tiden, som negativ:

Det som var felles for oss i SUF, var fra starten av tilhørigheten til FDJ. Og bekjennelsene

var akkura t de samme som de som var før. I begynnelsen tenkte jeg a t de klamrer seg så

eks tre mt til det gamle , selv om jeg ikke vet om det var bevisst, om d e ikke fant seg tilrette .

eller så. Jeg mener, de klamrer seg virkelig til det gamle, og for meg virket det som om det var

fordi de ikke hadde fors tått noe særli g, men det var v l som et strå å klamre seg til elle r noe

sånt Det fantes den typen folk, men det fantes ogsådem som forsto det, Men du trenger en

stu nd før du finner ut hvordan det r. Den ene klarer d et fortere, d en andre langsommere, og

jeg har ikke klart det ennå.

Det politiske trosfellesskapet konstitueres gjennom n stadig tettere vennekrets,

hvor humor får plass ved sid en av alvoret. Dirk (23):

Vi har felles humor, men også et visst drømmeri, i den forstand at man virkelig kan forestille

seg noe annet og kjempe for det, med felles politiske forestillinger og en annen

fremgangsmåte. Men det er jo all saker som man må gjøre klarere.

Sosialistungdommene arrangerer møter, og på fredagene holder de en kafe åp en

for venstreorientert ungdom. I løpet av våren 1990 avholdt de også et par

demonstrasjoner. Micha (18):

VI hadde flere demonstra sjoner sammen med MUF og USUF' , det var bl.a. i påsken . Da solg te

Rudi og jeg melk fra DDR, det va.r14. april. Vi solgte melken for 30 pfennig i Vest-Berlin ,

bare for å d emonstr ere. Og så hadde Rudi bilen sin der med DDR-flagg på. Vi skjøv bilen og
han sto oppå den. Da var det også 10.000 eller 20.000 mann, Det var dårlig vær, ellers ville

ennå flere ha kommet. Og så hadde vi SUF-forsamlinger her i kafeen.. Før d reide det seg

, MUF; Marxi stisk Ungdomsforbund . USUF; Uavhengig Sosialistisk Ungdomsforbund. Begge
disse forbundene er uavhengige av FD}, i motsetning til SUF.
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mes t om kafeen, hvorda n den skulle være. Og den som ha de et forslag kom med de t. Og det

storpo litiske fikk jeg ikke så mye med meg av, for denne forsamlingen dreide seg stort sett

bare om kafeen . Og så kom de t forslag om hva man kunne gjøre . For ksempel til påsken , Da

hadde vi barnefest sammen med Nytt Forum og MUF her i huset. Og på valgdagen 18. mars

stilte vi bo rd foran kafeen . Det var varm t vær, 20 grader. Da stilte vi ut bord , stoler,

platespiller og selve kafeen, og alle som kom forbi kunne kjøpe kaffe . Så satte vi et stort

POS-parap ly der. SOm man kunne sitte under. Og så kom SFB (vesttysk fjernsyn) med sin bil

og intervjuet Swantje ... Og -kafeen, jeg var med da de grunnla den, de t var i desember i 1989,

da kokte jeg mat der en gang i uka om kvelden. De fleste jegkjenner der kommer fra

Biesentahl fra augus t (FDJ-sommerleirt da var vi 14. dager i Biesentahl. Det var en så nn

venstreleir, det var ca. 20 mann . Georg, Rudi , Heike, Christiane , de var alle der, for ett år

siden.

Ini tiativtagerne til SUF tilbringer nesten all sin fritid i SUF. Klubben er et vik tig

tilholdssted i d enne tiden da medlemmene sli ter med store eksistensielle

problemer. Klubbe n gir medlemmene et fast ho lde punkt i en ellers kao tisk tid .

Heike (20):

Vi er en stor tropp, og alle kjenner ikke hverandre . Men vi i kjernegruppen kjenner hverand re,

og nesten alle vanker her i klubben . For det meste er det de samme vennene som jeg hadde

tidligere, og de tenker akkurat som jeg. Jeg tilbringer nesten all min fri tid her, ford i jeg er sjef

for kafeen . J vet ikke hva annet jegskulle gjøre. Her har jeg noe Aholde fast ved , og jeg har

vennene mine her, og et par andre folk som jeggjeme treffer. Uten denne kafedriften ville jeg

ikke viss t hva jeg skulle ta meg ti l. Vi star tet her i desember 1989, og for meg har dette

allerede blitt rutine (september 1990). Vi startet opp her etter Vendepunktet. men jeg tror

likeve l a t noe sånt kunne ha eksistert tidligere. men da hadde man jo heller ikke d isse

eksistensielle problemene som vi har nå. Nå kjemper vi praktisk talt for å ove rleve , mens

tidligere fikk vi alltid unders tøttelse. Nå må vi gå til den ytterste gren se fur å få oss bo red,

for å betale leien og alt annet som må betales.

O gså for mer pe rifere medlemmer som Annette, har den poli tiske klu bben n

viktig funks jon i det å ska pe et fas t tilholdss ted. Flere av medl emm en e

understreker at dette er langt vik tigere nå enn de t var før Annette (17):

Før jeg kom til denne klubben var jeg aldri så bundet til noe sted, da gikk jeg en gang hit og en

annen gang di t, overalt. Det er egentlig først i denne kafeen at jeg har blitt hengende... Det er

kan kje hva jeg liker med denne kafeen, der sitter hver dag de samme folkene sammen , og det

ska l man ikke miste . For ellers står du igjen gans ke alene og vet ikke leng r hvem du skal

prate med ... Jeg kom inn i gruppen gjennom en venn, han tok meg med d it. Det var helt i

begynnelsen, i februar i fJO r, og det var egentlig først da de virkelig fant sammen, før var det

bare et FDJ-kontor. Og det var også den tiden da man ganske enke lt gikk dit for å slippe å

sitte å se på taket hjemme, og der fant du folk som tenkte ganske likt deg selv, ikke akkurat

likt, men ganske likt. Det var de t som telte for meg, for du visste jo til slutt ikke hvor hen du

skulle gå, hjemme funge rte det heller ikke...
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Micha (8) har op plevd å ble skjøvet ut av gruppens harde kjerne, og ser derfor

lettere de utstøtende enn de integreringende me kan ismene i gruppen:

I begynnelsen var det alltid de samme folkene her i kafeen. De hadde sin egen brautende

måte, og så spil te de et sånt sp ill. Og så. var det to bord i det rommet' i kafeen. Og de ble

okkupert av våre egne folk. SA hvis noen fremmede kom, såde de t, snudde med en gang og
gikk ut. Og det synes jeg var ganske synd, på den måten mistet vi mange folk. De kom bare inn

og så hvord an vi satt der og sp ilte og al alle bordene var fulle , og så gikk de igjen. Den

gangen var det ingen ungdornskafe. det var bare ganske enkelt en ka fe for oss selv, og fo r det

betalte vi selv. Vi kjøpte inn alle tingene, og det hele var egentlig bare tull. Og nå har vi jo

disse stare fylkesmøtene (Landesvorstand), og nå er jo også MUF og USUF med der inne, så da

kunne vi jo gjøre mye alle sammen, for det er jo ikke noesom skiller oss utenom navnet.

Micha kritiserer først og frems t at SUF ikke lykkes i sine politiske må lse ttinger,

som var å integrere sosialistiske ungdommer, mens Annette kr itiserer de andres

sterke tilknytning til fortiden. I løpe t av 1990 måtte medlemmene likevel ta et

oppgjør med fortiden, i fonn av en beslutning om de skulle fortsette som en del

av FOL elle r om de skulle bli et selvstendig forbun d. Gr unnen til at dette

spørsmålet ble aktuelt, var at FOT i stigende grad utviklet seg til å bli en

organisasjon bestående av eldre pamper, med en sentralistisk styringspoJitikk.

SUF-medlemmene, som alle er yngre, fikk på denne ro ten en økt bevissthet om

at de ønsket en annen form for ungdomsorganisasjon. Den 21. september 1990

avholdt Sosialististisk Ungdomsforbund et møte, der for bundets videre

tilknytning til FDJ ble diskutert. Denne d iskusjonen førte til opprivende

spenninger mellom medlemmene, og de klarte ikke samles om noen felles

avgjørelse. Jeg pratet med Stefan (21 ) klokken to om natten, da møtet endelig var

avslu ttet. Stefan gikk inn for en selvstendiggjøring av for bund et:

Vårt forbu nd heler Ikke uten videre "SUF", vi har egentlig offisielt ta tt avstand fra navnet

"FD}". Det henger sammen med al vi fortsatt ikke er inneforstått med de mekanismer som

ennå preger PD}. Vi er f.eks. ikke inneforstått med at administrasjonen i sentralavdel ingen'

er det egentlige maktapparatet, og derfor distanserer vi oss ganske mye fra enkelte av de

ting som sen tralavdelingen oppnår. Det var der for vi satt så lenge i mø te I dag (fra 17.00 til

2.00). Vi har strides om hvordan det nå skal foregå videre. Enkel te medlemmer er rett og

slett forbitre t og de t er vel jeg også , selv om jeg i mellomtiden også sitter i sentralavdelingen.

Men maktforholdene er i den grad kompliserte, g vi er jo på den annen sid e heller ikke gått

ut av FD} . For tide n diskuterer vi det. Den gangen etter kongressen i Brandenburg' valgte vi å

bli, fordi vi sa al det bringer ikke noe å splitte vens tresidens ungdomsbevegelse ennå mer op p.

Vi må forsøke å reformere dette forbundet innenfra. Dessverre er situasjonen for tiden slik at

man har vent seg til at SUF-Berlin er en nydelig liten opposisjon, som altså ikke er videre

l Geschaftstelle d es Zentratvors tandes, o.a ,
J Ungdorns kongr ess i janua r 1990, da blant annet SUF ble stiftet.
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fa rlig. Derfor ha r vi alle samme n for tiden store iden titetsp roblemer, det sier jeg ga nske

æ rlig . Likevel er de t viktig for meg ei samarbeide med an dr e forbund , f.eks, USUF og MUF,

men jeg arbe ide r også sammen med "Regnbuen", de t eret liberalt ungdomsforbund.

Den 18. oktober 1990 ble de t avgjort etter en flertallsbeslutning a t SUF skulle

trekke seg ut av FD}. Det betød blant annet at flere av medl emmene som tid ligere

var heltidsen gasjerte FOJ-funksjonærer, deriblant Dirk, Georg og Heike, mistet

sin inntekt. Dirk (23) er de n formelle leder for SUF, og for ham var dette

oppgjøret med fortiden særdeles løft. For ham var dette en tid hvor det viste seg

hvem som virkelig var trosfeller og gode venner. Utmeldelsen fra FDJ førte til

tap både av venner og illusjoner:

Denne gruppen er en vennekrets, men også noe mer, for vi ønsker jo ei nå også folk utenfor vår

bekjentskapskrets . De vennene som jeg hadde før, har i grunnen ikke gitt opp de idealene som

de hadde tidligere . De eri da g aktive i forskje llige venstreorient ert e gr upperi nger. Med alle

de stress ituas jonene som vi møter nå, viser det seg sterkere hvem som virke lig er venn er. Men

gjennom denne uttrekkelsen fra FDJ var det også venner som jegmistet, på grunn av ulike

meninger.

Oppgjøret med FD} førte kjernegruppen j SUF ennå tettere sammen, sam tid ig

som de n førte noen av medlemmene lenger ut mot sidelinjen. Etterhver t som

politi ske diskusjoner av dette slaget fikk større plass på møtene, følte

medlemmer med mindre sterk politi sk tilhørighet, seg mer utenfor. Annette (17)

er en av disse:

Politisk se tt er denne klu bben mitt strå som jeg kan holde fast ved , men det r også d umt å si,

fordi en sånn venstreorientering som dem har jeg ikke, og det er vel også grunnen til at jeg ikke

kommer overens med noen av folkene der;.. Jeg vet ikke om jeg blir værende i denne gruppen.

Det har jo også end ret seg mye, det har kommet så mange unge folk til fra den

Biesenthalruren' , de snakker hele tiden om vold og sånt, jeg vel ikke. men det er ikke hva jeg

vil, og så er det så fullt og så brøler en noe og så kakler de med sånne meningsløse vendinger,

og jeg ve t ikke... Jeg har tenkt at jeg trekker meg litt tilbake. Det som hjelper meg er egen tlig

bare de folkene som er mine venner, men de andre tenker vel "kommer du ennå hit" .

Micha (l8) overveier også å trekke seg ut av SUF:

Jeg er nesten ikke i denne klubben mer. Jeg var der på fredag, men når jeg er der r det ikke

p.g.a. SUF, da er det ba re for å treffe folk... Jeg har ikke tillit til (loen mer. Ikke sånn rikti g

tillit. Jeg blir ofte personlig skuffet over vennene mine og kompisene mine. l kafeen er det

mange som driter meg ut, de un ngår meg, jeg vet ikke hvorfor. Jeg ser dem ikke så ofte heller.

Annette og Mima er begge på vei ut av gruppen. Micha orienteterer seg i retning

av høyreekstremistene i hæren:

I Bundeswehr er det noen nazister, og de vet jo at jeger i PDS. Men vi praier sammen likevel,

"Biesenthal tu ren: pinsetreff arrangert av FD) våren 1989. Her møttes ungdom som sen ere ble til
gjengen i SUF.
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vi vitser og vi forstår hverandre ganske godt. Det politiske lar vi ikke komme i vei n. Når

jegblir akseptert av dem da ak pterer jeg dem også, det er meg temmelig likegyldig om de er

nazi ster eller ikke . For når de er overbevist om det, kan ikke jeg gjøre noe med det, jeg synes

rikti gnok d et er dumt men , hva skal vel jeggjøTe med det. Om kveld en når vi sitter l en

kneipe kan de t gå hard t (or seg om politikk og sånn, men når vi har a vslutte t temaet da

drik ker vi og sier skål, og så prater vi om alt mu lig; om venner, om været, om hæren og m alt

annet .

Annette føler at hun har mer til feiles med de kristne:

Vet ikke hvorfor, før var jegogså sammen med folk som hadde en helt annen livsin nstilling.

Mer l retn ing av de Grønne og mer kristne i trosretning; altså folk SOm ville si; "F DS, puh,

nei". Det er altså også folk som man ikke kan snakke mye ro d ette med , men på d en andre

side n utformer de livet ilt på en måte som jeg liker, mer abringe det åndelige i forgrunnen.

Det har egentlig alltid tiltr ukket meg. Jeg har det siste året ikke æ rt noe i kontakt m ed

kirken . I løpe t av det is te året har de ved Zirkleplass opprettet en evangelisk menighet.

Nå ja, det var for pr otestantene, og det var aldri mange av dem, kanskj e bare en p r. klasse når

man tar gjennomsnittet . Og hva skal du egentlig der å gjøre, du er ikke oppdratt sånn. Jegvet

ikke , jeg hadde ikke mye kont akt , men man merker allikevel a t de menneskene tenker mer

e tter og de tenker dypere. Jeg vet ikke om det skyldes deres tro, men de t er likevel dette jeg

likte. Det er annerledes med d em i SUF, for de kan ikke s i hva de føler fordi de er redd for

følelsen e sine, de t r vel også det som jeg føler skiller meg fra dem.

Medlemmene i SUF sliter med store eksistensielle problemer, og normen om at

man ikke skal snakke om personlige problemer blir en dolk i ryggen i denne

tiden. Ved siden av dette gjennomgår de et vanskelig oppgjør med fortiden og

klargjøring av sin egen politiske rolle i fremtiden. Micha og An ette er ofr e for

denne kompliserte prosessen, s m har ført til at forbundet har lukket seg om en

stadig mindre vennekrets. Dette er i hovedsak Sosialistisk Ungdomsforbunds

utv ikling i øpet av 1990. Da jeg besøkte klubben igjen i februar 1991, virket de t

som om den sekteriske tendensen var opprettholdt. I klubb n sa tt de

medlemmene som også høsten 1990 utgjorde "d en harde kjernen" . Hensikten

som var å lage en kontaktkaf å, var det tilsynelatende ingen lenger som aktet på,

og de medlemmene som følte trang til å utvikle seg videre, bort fra det gamle,

var alle fraværende. SUF var blitt til en nostalgisk sekt for de få, fra å væ re

hovedkvarter for FDJ i Brandenburg-området.

l det foregående har jeg beskrevet gruppens utvikling i løpet av 1990.

Resten av de tte kapitrelavsnittet blir viet en beskrivelse av de andre

ungdomskultureUe aspektene. I denne fremstillingen er tidsd imensjonen ikke

lenger så sentral, men forskjeller mellom enkeltmedlemmer og det

gruppetypiske er fortsatt en viktig analysedimensjon .
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10.1.2 Politisk aktivitet og politisk innstilling
Sosialistungdommene snakker ikke mye om seg selv. Det de helst vil sna kke om

er politikk. Spesielt Stefan (21) identifiserer seg sterkt med rolle n som politiker.

Han var ungdomsrepresentant for PDS i Bonn. Slik definerer han sine po litis ke

idealer og merkesaker:
Jeg hører med til de folkene som vil prøve il bygge opp et altenanv til kapitalismen, selv om

jeg kanskje ikke selv vil oppleve resultatet... Sosialisme forbinde r jeg med et huma nt,

rettmessig og demokratisk samfunn, som ikke lever på kostnad av den såkalt tredje verden,

men i stedet omgår sine ressurser på en økonomi sk måte. som er virkelig human mot alle. Ikke

bare mot folk i ens eget land, men også mot folk som lever i landene omkring; et samfunn som

har et virkelig bevisst forho ld til hele omverdenen... Men i den konkrete situasjonen som vi

befinner oss nå. dreier de t seg for megførst og fremst om il ta vare på ungdomsinter sser og stå

inne for dem, for situasjonen er jo slik at de vestlige politikerne, jeg var selv der over i Bonn,

og har d iskutert det selv med noen, de ser ganske enkelt ikke prob lemene . Den normal e

reaksjonen er; "nåvel, ungdommene er jo de som har minst problemer med hele situasjonen, osv.

osv.". Jeg vet på den annen side at selvmordsraten har gått opp, og alkoholmisbru ket blant

ungdommen har steget radikalt, og verdensbilder faller sammen, foreld rene kan ikke lenger

si hva som er riktig og hva som er galt, læreren kan ikke si de t mer, og mange ungdommer

kommer ikke til rette med hele situasjo nen. De har aldri vært konfrontert med arbeids

løshetsproblematikken. Arbeid sløshet fantes jo offisielt ikke, og den vanlige folkemening

var at den som vil ha arbeid finner også noe. Derfor er folk hjelpeløse i denn e situasjonen, og

arbeidsløsheten vil stige videre. Det 50 iale sprengstoffet vil tige utrolig mye. Politikerne

burde se at et viktig område nå, er å hjelpe ungdom som er rammet v arbeidsløshet, eller

ungdom som har foreldre som er det. De trenger hjelp, slik at de lærer en måle å t id e

problem ne på. Der ser jeg i dag oppgaven . Jeg mener, jeg forsøker jo også ved si en av å bringe

videre noen av mine idealer om det humane samfun n.

Stefan har klare politiske målsettinger og forsøker å påvirke de ledend e

politikerne. Han representerer t ytterp unkt i klubben. På den andre siden har vi

Georg (20), som deltar i politikken på lokalplan og er fornøyd så lenge han kan

engasjere seg. Han er mindre opptatt av om idelaene realiseres:

Jeg hadde mine idealer tidligere, og det var grunnen til at jeg gikk inn i SED, for det var de

samme idealene som var der. Om de ble virkeliggjort er noe annet . men jeg gikk inn p.g.a. de

fine idealene og ikke p .g.a. Honecker eller noe annet, de t interesserte meg ikke hva som

skjedde der oppe. De samme idealene har jeg jo i dag. og for meg er det bare POS som står for

disse idealene i dag, så derfor er jegmed der, selv om det også fins ting der som jeg ikke Ilker,

men det finnes heller ikke noe perfe kt parti .

Skillet mellom disse to ytterpunktene tilsvarer Kants skille mellom en ansvars

etisk og en sinnelagsetisk innstilling (se også M. Weber, 1919). Ansvarsetikeren

bedømmer (sine og egne ) handlinger ut fra konsekvensene de får, mens
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sinnelagse tikere n bedømmer en handlin ger som gode, dersom intensjonene er

gode. Om de fullbyrdes er det ik ke hans oppgave å ta seg av. l et rep ressiv t system

som DDR var det god grobunn for sinnelagsetikere, i og med at vekten på gode

idealer var så sterk, mens idealenes gjennomførbarhet var så svak. (Se også 10.4).

Sosialis tungdomm ene har fortsa tt tro på idealene. Heike (20):

De som skal regjere burde være folk p~ grunnplan, for de gjør arbeidet og ser hva det hele

dreier seg om, mens po litikerne ser for det meste ikke realitetene mer. Jeg tror fortsatt på en

venstreorientert eller marx istisk ideologi . Jeg sier ikke marxist -leruninstisk. for Lenin gjorde

mye feil, Men Marx har hat t rett i mye . Lenin var opptatt av makt og tilpasset seg tiden og

etterhvert så ha n ting pc' feil må te. Han gjorde alt bare vanskeligere. Jeg ønsker meg en

venstrepo litikk som er god for alle, med sosiale rettig heter.

Det å engasjere seg politisk gir sosialistungdommene til en viss grad en følelse av

betydning selv l de t nye og uforståelige samfunnet. Også for Annette (17) er dette

viktig:

Jegbegynte å engasjere meg ford i... vet ikke. Jeg ble kjent med Gysida ifjor; leste gjennom

programmet og tenkte "ja, det er hva vi trenge r" .Jeger jo ikke en gang så gam mel a t jeg kan

velge, det er synd, for jeg vil også la min mening telle. Og hva er jeg hvis jeg overhod et ikke

informerer meg politisk, hva ville jeg si da ? Villejeg ogsåda bare sitte hjemme og henge

rund tornkrtng, det vet jeg ikke .

Sosialistungdo rnme nes nye rolle som opp osisjonelle er vanskelig å takle. Micha

(l 8) vurderer å gi opp politikken av frykt for forfølgelse:

Det kan hende al jeg går u t av POS nå. Hvis jeg skal begynne å arbeide og de sier at vi

ansetter ikke PDS-med lemm er, da kan d et hende at jeg melder meg ut, uanse tt vil jeg velge

PDS, men jeg er red d for å ikke blir godtatt, alt kan jo skje. Denne fine men ingsfriheten

eksisterer jo o verhode t ikke , det er akkura t som før, og folkene i Nytt F rum fikk jo beho lde

arbeidet sitt tidlige re. De mistet ikke jobben på grunn av standpunktet sitt . Men nå mister

man lobben hvis man er i POS, de Grøn ne, YL, KPD. D!<P'. [ Forbundshæren må man fylle ut

et skjema hvor de spø r etler medlemska p i SED eller POS, og torfa tn ingsrno tsrrid end e

organisasjoner som SDA . All sånt må man skrive opp , det ha r jo ikke noe med

meningsfrihet å gjøre, det er mer som yrkesforbud . Hittil har 12.000 mann fått yrkesforbud,

de får ikke arbeide me r ford i de er medlemmer av DKP eller Kr D. Det er fu lls te nd ig

ufors t åelig. Forrige nat t gjennomsøkte de FOS-sentralen, det er tota lt urettrnesstg: Dette

samfunnet er totalt urettferd ig!

De mest in tegrerte sosialistungdommene holder fast ved troen på

kommunisme n, mens Micha er i ferd med å miste sin politis ke tro:

Jeg tror ikke lenger på kommunismen, det heter seg jo virkelig at alle mennesker skal ha de n

samme mening, og det tror jeg ikke går. Da måtte bevisstheten være så høy a t det kunne gå ,

• YL; Vereinigte Link e, u like venstreorin terte grupperinger. KP D; Kommunistis<:he Partei
Deutschlands. DKP; Deu tsche kommunistische Partei.

• SDAJ; Sozialisrische Demokrarische Arbei terjugend ,
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kanskje vil det skje om 100.000år eller noe sånt, men innen den tid har vel menneskene

ødelagt seg selv. Med kontroll kan man ikke skapt> noen komm unisme. Hver borger må

virkelig være overbevist . Hvis han ikke er overbe vis t vil han heller ikke være med på d

bygge opp noen konununisme . Det må være slik at det er moro, at de t går stad ig bed re. for med

konr troll går det ikke .

Fler tallet av sosiali stun gdommene er medlemmer av de t reformer te

kommunistpa rtiet PDS. De er i så måte represen tative for en stor de l av

befolkningen i Øst-Berlin et ter m urens fall. I lokalvalget den 24. 5. 1992 fikk ros
en tredj edel av s temmene i den tid ligere østlige del av byen.

10.1.3 De politisk engasjerte vs. de desin teresserte og værhanene
Sosia listungdommene sier gjennomgående at det ikke finnes spesielle grupper

de ikke kan like, men de lister opp vold, politisk desinteresse og egoisme som

usympatiske trekk hos andre. Stefan (21):

Jeg liker ikke folk som bare er op ptatt av sitt eget ego og som er veld ig jeg-sen trerte og som

egen tlig bare tenker på seg selv, hvordan de skal komme videre, når de skal kjøpe et nytt

stereoanlegg og ny bil. De glemmer at det egen tlig finnes andre ting i livet som man heller

burde interessere seg for,

Dirk. (23 ): Jeg har ikke noen gru ppe som jeg overhodet ikke klarer å prate med , men hva jeg

ikke liker er når man lager intriger og baksnakker, altså når man ikke er æ rlig mot

hverandre. Fo lk som bare er voldelige, liker jeg heller ikke noe særlig.

Man kunne kanskje tro at sosialis tungdommene ville avg rense seg fra personer

som tidligere også var aktive i FD], men som etter Vendepunktet har en dret

standpun kt, men her er det imidlertid mots tridend e menin ger blan t

medlemm ene. Frank liker bedre de som har mo tsatt mening, enn de som ikke

har noe n mening. Frank (l 8):

Jegliker ikke mennesker som ikke har noen mening . J klassen min kommer jeg bedre overens

med en som er med i OSU' enn med dem som overhodet ikke har noen mening. Med han i DSU

kan jeg krangle og diskutere, det sa mme ville gjelde for en republikaner eller en skinhead .

Georg (20) har også et avslappet forhold til venners kiftende standpunkt:

Noen av vennene mine var jo virkelig aktive funskjonærer i partiorganisasjonen og i FDJ før,

og så kan man j tenke i da g at de tenkte helt annerledes før enn nå . Del hender jo at jeg

drikker øl sammen med noen av dem som Ol' stemmer CDU og har forandret seg helt. De var

gode venner for meg tidligere og hvorfor skulle de Ikke kunne være gode venner for m eg i dag?

For det meste har jeg likevel de samme vennene som før. De fleste av dem som er i SUF, var

her tidligere også , Og de som var her i -huset tidligere, kretsledelsen for FDJ, de er her ennå.

Jeg vet ikke om ma n kan si at de er vær hanen for megfins det egentlig ikke noe som he ter

' OSU; Deutsche Sozia l Union.
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værha ne. For man var j over bevist tidligere, og om jeg er det ennå eller ikke vel jeg ikk e om

har så my e å si.

Micha (l 8) er den som har vanskeligst for å akseptere de som skifter side:

Jeg beholder fo rtsa tt kontakten med noen av de tidligere vennene mine fra Liechtenberg. noen

av dem har også flyttet, ingen a v dem jobber, så de er også I hæren,.. Mange av vennene mine

ha r vend t seg om etter Vendepunktet, for eksempel Olav som gikk l kla ssen min. Han var

alltid gjeme med i FDJ inntil han så hva som skjedde, og nå velg er han FDP, han var agitator

i klassenll Jeg hadde også tre venner som aldri likte systemet, heller ikke før. De sa også

åpent hva de tenkt . De velger nå FDP, CDU , men det forstår jeg bed re , l og med at. de var

mo t.de t allerede før. Men jeg forstår ikke de so m var for før og er tota lt mo t nå , det er ga nske

mangesom jegkjenner.

Annette (17) forstår ikke de som var venner med innvandrere før, og som har

blit t høyreeks tremister etter Vendepunkte t :

Helt fra vi var små hadde vi utl endinger i klassen vår, og vi for sto hverandre alltid godt,

det var interessant å lære disse menneskene il kjenn e, og lære litt om landene de kom fra. Og

de samme folkene som ble kjent med utlendingene før sier i da g "Ut med utlendi nge ne" , ogdet

for tår jeg ikke, og nå r jeg ml er i u tland et tenker jeg, de kan jo like gje m e si til meg "Ul med

utlendinger" , for da er jeg jo også en utlending, men det sier de jo ikke for de er ald ri så

arrogante.

Jegbor her like ved MobergsrraBe, og det er et sånt område hvor de høyreekstreme er

temmelig dominerende, det er temmelig farl ig der ule. De roper ofte "din raddis" e ller noe

sånt noe . Og når man tenker på d et; hva har vel de (de høyreekstreme fra klasse n) for

livsinnstilling? Skaffe seg penger, sti fte famil ie med mange barn, og det var del. Nåja, Sånn

tenker de da .

Såkalte værhaner er en kategori mennesker som sosia listungdommene kan

avgrens e seg i mot, i og med at de selv beholder de samme idealene som

tidligere, En annen katego ri er utlendinger. Annette er, som sitatet ver viser,

uforstående overfo r fremmedfiendtlige innstillinger. De andre sosialist

ungdommene nevner ikke andre "utlendinger" enn vesttyskere, og folk fra

kapitalistiske land, som de avgrenser seg sterkt i fra. De har i så måte en holdning

som korresponderer med den tidligere offisielle holdning til utlendingespørsmål

i DDR. Micha (18), som selv var sterkt følelsesm essig kny ttet til kommunismen,

er imidlertid svært ambivalent overfor østlige innvandrere. Han er et av flere

eksempler på at det utdanningspolitiske målet om folkesolidaritet ikke ble

realisert, selv blant integrerte "idealungdommer" :

I kafeen hadde vi besøk av venstreorienterte tyrkere fra Kreuzberg og de op pfør te seg
normalt, so m en normal DDR-borger, som et menneske. Men de rumenerne ogtyrkerne som

henger på Alexanderplass, de kunne de kas te ut. eller spe rre dem inne i en ghetto så vi

slipper å se dem mer: Hva vil de egentlig her ? De har jo ikke mis tet noenting. Noe arbeid får
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de ald ri her allikevel. Man skulle heller hjelpe dem i Romania , hjelpe dem å bygge opp noe

der.

Micha er, som tidligere beskrevet, i det hele tatt ambivalent i forhold til ulike

spørsmål knyttet til nasjonal iden titet. Han har fått venner i hæren som er

nazister, og føler seg mer hjemme med dem enn med sosialistvennene.

Sosialistungdommene forøvrig er ikke opptatt av skillelinjer innad i sitt

samfunn. Det gjelder også spørsmål kny ttet til ulikhe ter mellom kjønnene.

10.1.4 Guttene og jentene
Tonen mellom guttene og jentene i den sosialistiske klubben er preget av

åpenhet og humor. Ofte hilser de hverandre med et lett kyss på munnen. På

møtene er jen tene like aktive som guttene, og ofte er det jenter som kommer

med de mest aggressive utspillene. Jeg satt igjen med inntrykket at dette var

likestilling i praksis. I in tervjuene var det spesielt to jenter som hadde

synspunkter på spørsmålet om forskjeller mellom gutter og jen ter i klubben.

Begge jentene påpeker tendensen til åpen flørting mellom gruppemedlemmene,

men de har svært ulik syn på om dette er et gode eller ikke . Heike (20) er den

entusiastiske og tøffe:

Hos oss prater guttene like god t med jentene. som med hverandre. Jeg har per sonlig le ttere for

å prate med en gutt enn med en jente, og jeg har Ilere guttevenner enn jentevenner, Jeg liker

megbedre når jeg er sa1TlJTle11 med gutter. Hos oss ser ikke guttene på hvordan en jente ser ut

men i s tedet på hvordan hun tenker og hvordan hun forholder segoverfor dem ogsånn. Og

hver og en prater med de andre om sine problemer, vi har et utrolig bra f rhold til hverandre

her. Da vi begynte sammen i sanggruppen var det sånn at rnrrent alle hadde forhold med

hverandre etler tur. Men nå har vi allerede holdt sammen i tre eller fire år, så nå har vi

fjernet oss litt fra hverandre. Og vi blir mer opptatt av andre folk når det gjelder kjære steri

og sånn. Det er nesten ingen av oss som er i noe fast forhold . bare en i gjengen har et fast

forhold til en jente , og de andre tar de t sånn lala!

Annette (17) føler seg ikke hjemme med denne seksuelle åpenheten, Hun har

noen kristne venner som hun føler seg mer beslektet med i syn på seksualitet.

For Annette er det nettopp dette spørsmålet som skiller henne mest fra de andre:
Det er annerledes med dem; SUF; for de kan ikke si hva de føler fordi de er redd for følelsene

sine, det er vel også det som jeg føler skiller meg fra dem. På de andre merker man det, de

overdriver det virkelig. Jeg har jo også gjort mine erfaringer, men jeg merket det særlig hos en

kar der. Jeg vet virkelig ikke om han vet hva kjærlighet betyr. Jeg vet ikke, når man gjør det

med så mange mennesker, da vet jeg ikke om man kan elske noen i det hele tatt mer. Det var

alltid en stor redsel for meg, jegvet ikke, og før det var jeg redd når jeg ble utnyttet for mye ,

for ofte, og..(tenker). En venn av meg gjorde en sammenligning. han sa: "Kjærlighet er som en
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kake ", han mente at når han elsker en annen vil han gi han henne så mye som mulig, men nå r

ha n elsker så mange, da blir det alltid små stykker til mange mennesker, og til slutt kan han

ikke elske så stort mer, og sånn er det egentlig tror jeg. Og på den måten som i SUF klarer ikke

jeg det, jeg trenger en å ha et forhold til.

Det er for det meste en kameratslig tone som hersker i klubben, men for mer

ette rtenksomme personer som Annette, fungerer ikke en sånn måte å forholde

seg på, verken i politiske eller seksuelle henseende.

10.1.5 Smaksdistinksjoner
Sosialistungdommene har engasjert seg i de ulike tilbudene som ble gitt under

FDJs ledelse. De var ivrige sporrsutøvere og de felste av dem var aktive i FDJs

sanggruppe, der de sang viser av ulike DDR-artister. Heike (20):

Det de flest e av oss har felles er hobbymusikk. Vi er med j en sanggruppe, og vi synger gjeme

og spiller nesten alle typer instrumenter, a lt fra gitar til fløyte og p iano. For d et meste

spiller vi folk loremusikk, eller folkemusikk, og av og til låter fra visesangere. For eksempel

spiller vi låte r a v Kurt Ernber, Herman von Veen og Gerhard Schone. Og så har vi

op ptredener, for ekse mpel un der ungdomsvielsen i FD} (borger lig konf irmasjon). Og da pleier

vi spille lårer som vi har skre vet selv, for de t mest e tar vi tekster fra noen and re og så

kom ponerer de av oss som spiller klaver musikken selv. Det er ut av dett e arbeid et at denn e

venne kretsen ha r op pstå tt. TIdligere het denne sanggruppen "FDI -og pton erensernbelet" .

mens nå er det bare en uavhengig ungdomssanggruppe. TIdligere var jeg hovedtill itsvalg t i

FDl. a ltså FDJ-funks·onær.

Heikes beskrivelse av san ggruppen gjenspeiler gruppens kontinuitetsbevarende

funksjon i forhold til DDR-fortiden. Hun nevner for eksempel ungdomsviels err

som om den var en tradisjon som fortsatt (i 1990) holdes i hevd, noe det jo ikke

er. Det hun sier understreker også hvordan dette fellesskapet har sprunget ut av

vennskapet hos leden de ungdonuner i FDJ, som alle har behov for å bevare den

tryggheten de hadde før Vendepunktet. Tidligere utgjorde FD} både arbeid og

fritid for disse ungdommene. Mima (l8):

Fra niende klasse begynte jeg å gå på disco, eller gjestgiveri ... Og så begynte jeg i lære, og da

ble det virkel ig fart i FDJ-arbeid og sånn. Da gikk vi ofte i en kneipe om kveld en og hadde

partiforsamling, og hjemme var jeg nesten aldri. Kansk je en elle r to ganger i uka var jeg

hjerr'lrne, og så sov jegder: Jeg kom hjem klokka elleve eller tolv.

Det "politiske" kommer først i diss e ungdommenes liv.Stefan (21):

Jeg har ege ntlig lite tid til mine interesser, jegmener, jegleser svært gjeme, men det får jeg

• [ugendweih e: offisiell seremoni i regi av FD} for å feire 14-åri ngers overgang inn i
"ungdommens verden" . Begivenheten markertes med jani tsjarm usikk ogparader,ogungdom.rneÆ
måtte a vlegge et la fte om a t de bekjente seg til DDR, sosialismen og vennskap med Sovjetunionen.
Antall ungdom som gjennomførte ungdomsvælsen lå på under 5%, (M. Ahrends, 1989).
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nes ten ikke tid til nå, og så har jeg begynt å lære å sp ille gitar, men det må tte jeg gi opp ford i

jeg ikke hadde tid . Godt, jeger ennå medlem i en sanggruppe og jeg har ansvar for en

barnesa nggruppe, altså jeg arbeider gjerne med barn, men jeg må ganske ærlig si at jeg er nå på

d et punkt al jeg sier "hva skal det hele være godt for" . Mitt ideal for læreryrket er at man

skal være mindre læ rer enn menneske. Man skal være samtalepartner for elevene og s tille sin

egen personlighet overfor elev ene. På en kapitalistisk sta tsskole ville jeg sikker t få store

problemer med en slik innsti lling. da ville mitt eget kollegium gjøre meg kaputt, hvis m an da

overhodet ville ansette meg .. Det vanlige har for meg etterhvert blitt det politiske

arbeidet, det hører absolutt med til hverdagen for meg . For tiden har jeg studiefri, så nå st år

jeg i prinsippet opp, går ut, har hele dagen igjennom ulike terminer, kommer hjem og går til

sengs. Mer eller mindre er det sånn, sa tt litt på spissen. Og forøvrig ved siden av, jeg må si ved

sid en av, for det var virkelig ikke mer, har jeg studert litt. Hvis jeg hadde hatt litt mer tid

går jeggjeme på konserter, d anser gjeme, går gjeme på teate r eller kino , eller skra vler med

venner om et eller annet.

Enkelte av sosialistungdommene har også deltatt i aktivitet er som sto rt set t bare

var for statspriviligerte, som for eksempel jakt. Frank (8):

På mandag begynner studieåre! mitt, men forøvrig står jeg vanligvi s opp tidlig kl.6 så

svømmer eller løper jeg, fØTgikk jeg deretter på skole, kom hjem senere, og på kve lden les ten

jeg en bok , dro u t, gikk på jakt eller noe annet. Men nå er det vans kelig å si, det er all tid

forsk jellig . Jeg lese r gjerne, går på jakt, hører klassisk musik k; del er avhengig av hvi lken

stemn ing jeger i.

Fritid blir det lite av, me n alle sosialistungdommene sier at de gjeme leser hvis

de får tid til overs. Litteratur- og musikksmaken til disse ungdommene

gjenspeiler deres ha bitus som kritiske sosialistun gdommer, Heike (20):

Popmusikk liker jeg ikke , jeghører heller påsangere som når meg med noe, for eksempel

Herm an von Veen, og annen musikk med mening i, SOm har noe il bringe. Herman von Veen h,1T

også humor. Gerhard Schone ha r også tekster som gir mening. Nina Hagen liker jeg Ikke,

rockemusikk liker jeg ikke i de t h le tatt .

Dirk (23): TIdligere var det littera turkretser, visesanger osv. som bl arrangert a v FD}. Jeg

var ansva rlig for kultur i FDJ, og kunne gjøre mye sammen med mine politi ske venner. Jeg like r

bøker og musikk som uttry kker en livsfølelse, og at det gir sporer til en indre kommunika sjon.

Jeg får lite tid til å lese for tide n , men jeg liker Ch rista WoU, og mange andre DDR-forfatte re

som skriver om tide n her før, og om tiden nå,

Stefan (21): Jeg leser mye av, la oss si. kriti ske DDR· forfa ttere, selv om det jo er vanskelig,

for da må man hele tiden tenke mye, og det er jo spørsmål om tid . Men jeg liker Christa Wo lf ,

Chri stoph Hein, Stephan Heym, for il nevne tre av dem jeg liker best,

Frank (lS): Jeg leser for det meste to beker: en samfunnsbok, nå leser jegRudolph Baro, og en

normal roman, f.eks. en kjærlighetsroman. Av aviser leser jegNeues Deutschland (x-DDRs

nyhetsavis) og Junge Welt (FOJs nyhetsavis), og så ser jeg på Tagesschau (nyheter på DDR

TV) og Aktuelle Kamera .
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Annette ( 7 ): Jeg leser gjeme dikt , særlig liker jeg Heinri ch Heine godt og ikke minst

Fallad a, ja ikke bare sånt som er dypsindig, for da faller jeg selv bare inn l den tilstanden .

Sosialistungdommene liker bøker av kvalitetsforfattere fra DDR, og musikk av

visesangere fra DDR, samt nederlandske Herman van Veen, som holdt konsert i

DDR i 1987. Samtlige fremhever bøker og musikk som "uttrykker mening" ,

gjerne et politisk budskap. Unntaket er Annette, som leser gode tyske klassikere.

Sosiali tungdommene fore trekker litteratur og musikk knyttet til DDR, deres

sm ak uttrykker også deres kritiske holdning til Vesten. Stefan forteller at han

leser "Alle vi barna på Bahnhof 200" for å lære problemene på "den andre

siden" .

Det nye etter Vendepunktet er at disse ungdommene har en statskritisk

holdning. Det er imidlertid forskjeller mellom gruppemedlemmene her. I

avslu tni ngen av kapitlet ska l jeg utd ype forsk jellene nærmere.
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10.2. ANARKISTENE
Sosialistene er politisk ven strekonservative, de ønsker å bevare DDR heller enn

å utforme noe nytt. Anarkistene derimot, har en mer radikal innstilling, se lv om

de på den an dre side ikke arbeider aktivt politisk. For anarkistungdommene er

kulturell aktivitet de t viktigste. Det er gjennom kulturen de kan dis tansere seg

fra samfunnets styringsformer, det er her de kan realisere sin egen frihetstrang.

Deres mestring av kul turen er med på ei gi dem tro på egen evne til å klare seg i

fremtiden, uavhengig av samfunnsutviklingen.

10.2.1 Bofellesskap med frihet
Anarkistungdommene kjenner hverandre fra gym naset, eller fra ferieleir for

barn av universitetsansatte. Maria (20):

De fleste fra 39 (nabohuset) ble jegkjent med i en ferieleir. De fleste av foreld rene her jobbet i

universitetet , akkurat som faren min, og så var vi sammen på ferieleir. Så ble jegkjent med

Tine, Philipp (broren til Hannes). Vi traff hverandre av og til. Og Fried rrch ble jeg kj nt med

gjennom broren hans, som spille r teater.

Også disse un gdommene føler seg forbundet gjennom en felles fortid . Micha (19):

Det er viktig for meg å bo her med folk som deler mange av mine opp fatn inger, ogsom jeg kan

gå ut med. Vi har en felles fortid og mange av oss gikk på samme skole.

Bokollektivet representerer også disse ungdommenes idealer om et folke

fellesskap, der selvbestemmelse og individuell frihet er hovedkriteriene . Alex

(19):

Det er viktig for meg cl leve sammen med disse folkene, og å far e mitt selvbes tem te Li v. Selv

om dette er et fellesskap, er alle individualister. Men hvis man har pro blemer er de alle d er,

jeg kan ikke definere det helt, de er rett og slett venner. Vennskapet har blitt tettere etter

Vendepunktet, både fordi vennskap er viktigere enn før og ford i vi nå bor sam men. Vi som bor

her står lang t fra hverand re politis k hvis man tenker på teori, men i praksis står vi ofte for

de t samme. Det andre blir i grunnen bare akademisk prat.

Bofellesskapets viktigste funksjon er at det gir "frihet", men innhold et av dette

begrepet er ulikt for de ulike beboerne. Maria (20):

Her i "kommunen" er det på den ene siden fint, man har mye frihet her, som man ikke har i

foreldrehjemmet. Her er man sin egen herre. Det er jo problemer med de andre, men problemer

kan man løse. Det er problemer med å gjøre ren t, med Livsstilen, med jenter. Det jeg har felles

med de andre her er trangen bl frihet . Det som skiller meg fra dem, er at vi alle mener noe

forskjellig med frihet. Det er all. Noen vil skille seg fra sine foreldre, and re fra sin kjæreste,

andre fra en eller annen enveiskjørt gate .

Maria og Alex ønsker frihet fra folk som kommanderer, mens Hannes (21)

ønsker frihet fra totale institusjoner :
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Her har jeg mer frihet enn i internatet, der var de t jo oppdragere og det hele.. Det er ganske

enkelt morsom mere å sp ise frokost sammen, enn å gjøre det alene .

For Tine betyr de t imidlertid frihet når hun gradvis blir mer selvstendig i forhold

til guttene. TIne (20):

Tidl igere gikk jeg mye på kafeer, punkkonserter og... Og så ble jeg kjent med en type som var

tre år eldre enn meg, han var en absolutt anarkist. Og han spilte i et pønkeband, og jeg bodde

mer eller mindre sammen med ham . Og gjennom ham var det at jeg ble litt selvstendig fra de

guttene . Før var det litt en sidig, de var mine modeller for alt jeg gjorde , men da jeg ble kjen t

med denne type n, forandret dette seg. Jeg lærte andre anarkistiske stand punk ter, punkerne

kjempet mot Stasi. Og jeg gikk med ha m i Na to og Grafikkeller' før Peter, Robert, Alex

begynte å gå der. Det gjorde inntrykk på meg . Men likevel var slu tteffekten at jeg gikk fra

ham. Nå er vi venn er igjen. Men den gangen hadde jeg store krangl er med Peter. Robert,

Alexander og Hannes. fordi jeg var sammen med punkere. Etter at det var slutt traff vi

hverandre igjen . Men jeg hadde blitt mer selvs tend ig.

Beboerne har mer eller mindre en felles fortid , og de ser mer eller mindre likt på

den nye verden som vokser fram. De er et "fellesskap av individualister" . Dette

gjør også at hver og en beholder sin forskjelligartethet, dette er i seg selv en

norm. Alex (19) er den mest aggressive radikaleren i gruppen. Bak aggressiviteten

Skjuler det seg både mer usikkerhet og mer målrettethet enn hos de andre i

kollektive t:

Jeg vet hva jeg vil, det skiller meg fra mange av de andre her. Mange lever bare fra dag til

dag. Jeg er også den her som har minst hemni nger, jegmerker f.eks. ikke når jeg sårer noen . Jeg

forsøker å endre det, men klarer det rett og slett ikke. Det er nega tivt, men det I1r sånn.

De fleste i huset er gutter. Jentene lever mer på siden av fellesskapet. Beboerne

først og frems t av ungdommer med kul turelt engasjement, med stor

nysgjerr ighet og opplevelsestrang.

10.2.2 Kulturell aktivitet
Kulturell aktivitet er en må te å omforme det problematiske i samtiden til noe

eget. Anarkistungdommene bedriver ulike kulturelle aktiviteter, men de har

også stått sammen om en del prosjekter. Like etter innflyttingen åp net de en kafe.

TIne (20):

Jeg var også med å lage kafeen her und er. det var en stor opplevelse . Vi var fullt' av idealer,

men vi hadde fores tilt oss at de t skulle gå annerledes enn det gikk, og til slutt hadde vi ikke

lyst mer. Vi ville lage en kulrurkafe hvor det alltid skjedde noe. Men folk.kom ganske enkelt

bare for å drikke seg fulle, og til slutt stengte vi kafeen . Vi klarte det ikke, vi skulle nok ha

tenkt mer gjennom det hele, vi forestilte oss de t for enkelt. Men saken i seg selv var egentl ig

• "Alterna tive" utesteder i Leipzig .
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ganske kul, det at vi laget en kafe. Det var jo gøy, det var alltid mange folk, og vi var det

første prosjek tet ved siden av kate Spontan i Stockard stra ile. den første alternative kafeen ,

og det syntes alle va r gøy, Vi organiserte også konser ter, men til slu tt ble det ikke sån n som vi

hadde forestilt oss de t, og da ville vi heller lage and re typer prosjekter.

Senere om gjorde de kafeen til galleri. Micha (19) er hov edansvarl ig for ga llerie t.

Det vik tigste ved galleridriften er å skape noe eget:

Ideen til dette galleriet har vi hatt i flere år, å gjøre noe selv. Før fotogra ferte jeg mye, og

fremkal te. På skolen var jeg sammen med Peter og noen andre, og vi laget en del sammen .

Besøkte gallerier da også. Galleri er for meg i grunnen total idealisme. Vi lar folk sti lle ut

som ikke får stilt ut and re steder, det er gøy, men ikke noe f r IiVN. Vi vet også at vi ikke kan

vær e der så len ge, og derfor er det ikke noe vi gjør med fu llt alvor.

Mima ha r fått lov til å avtjene sivilt jenesten i galleriet, så d ette er hans

heltidsbeskjeft igelse. Galleriet gir Micha anledning til å p røve u t sine kreative

evn er. Mario (20) ønsker å være skuespiller på heltid , foreløpig vier han de t

meste av sin fritid på tea ter. Tea ter er for Maria en vei til selverkjen nelse :

Jeg håpe r at jegkan studere skuespill, men jeg vet ikke om jegbare vil det., På scenen eller

gjennom øvelsene kan jegprøve ut de ler av livet mitt . Jeg blir kjent med meg selv i ulike

situas joner. Det er de t som er viktig for meg. Det er mindre viktig om det blir god t mottatt

eller om det etter en teaterforestilling blir ap plaus eller om folk bare sie r bu uh. Det

interesserer meg ikke. Jeg har ofte kranglet med and re skuespillere som sier "ja, jeg spill er

teater slik at jeg kan gi andre noe", men jeg gjør det for å gi meg selv noe. Og det synes jeg er

viktige. Jeg er ingen mar tyr somofrer noe for andre .

I likhet med Michas galleridrift, er altså teater ikke en poli tisk aktivitet for Maria.

Mi ha sier a t galleriet gi r ham muligheten til å skape noe eget, og Mari a legger

vekt på teaterets m ulighet til å gjøre ham mer kjen t med seg selv. Det å gjøre

andre til lags betyr for Marie å inngå kom promisser. Marias måte å oppnå frihet

på, er å bli rent narcissistisk i sin orientering . For øvrig tilsvar er Marios

orientering d et klassiske tyske d annelsesideal, som uttrykkes ved subjektets vei

til seg selv gjennom kulturen (N. G. Hansen, 1991). Mario:

Teater er også en vei til frihet. Man kan i prinsippet gjøre alt gjennom tea ter som man i

da gliglivet ikke har lov til å gjøre , d vs. de t man ikke tør å gjøre. Man kan kle seg u t for

1000ooo mennesker. Hvis man gjør det på gata føler folk segstøtt. Med å kle seg ut mener jeg

ikke i fysisk forstand, jeg mener heller at man fortel ler noe fra seg selv. Det kan man god t

gjøre i teater uten at folk vet at man for teller noe fra seg selv. Uten at folk kan bruke det mot

deg.

Hannes (21) er også intenst oppta tt av teater:

Nil studerer jeg arabistikk, men senere vil jeg inn på teaterskolen enten her i Leipzig eller i

Berlin. Jeg vil bli god skuespiller eller ikke bli skuespiller i det hele tatt. Da jeg kom til

Leipzig i fjor i ma i, fikk jegen rolle l ADL (ama tørdramagruppen l Leipzig) og litt senere
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fikk jeg hoved rollen . Vi hadde prøver hver dag, d et var ganske stressend e.

TIne (20) gikk et år på eli teskole for musikalsk begavete barn , men var for rastløs

til å klare arbeidskravene. Sen ere begynte hun i kor:

Da jeg var 8 begynte jeg å sp ille klaver ved en mu sikkskol e her i Leipzig. Men det ble for mye

il gå re tt fra barnehage til skole og musikkskole; det var jo en mu sikkskole for elitefolk so m

se nere skulle studere mu sikk, og hvor man måtte øve mye hver dag, og d et klarte jeg ikke. S<1

jeg slu tte t etter et år, og begynte i kor i stedet, og jeg begynte i kore t da det ble grunnlagt, og jeg

har fu lg t utviklingen til d ette koret i 7 år. De t hadde stor innflytelse på meg. Vi sang i

konserthuset: og i ope raen. Det var veld ig moro, men jegmåtte slutte fo r stemmen holdl ikke .

Tine var innom de kulturelle elitekretsene, men holdt ikke mål til videre

karriere der. Hendrikje (19) derimot, var i ferd med å bli toppkvalifisert musiker,

men må tte gi opp på gr unn av en kr onisk armskade:

Vi hadde kornposisjonslære på skolen , hvor vi skulle skrive ned musikk bare ved il høre del,

og det var 4 stemmer på en ga ng . Så hadde vi to orkesters, et stort symfoniork ester, og et

kammerorkester. sa hadde vi korsang, det var også obligatorisk, og så må tte vi lære kla ver,

improvisasjon, samspill og normalmusikk. To ganger i uka spilte vi i Orkester. Mu sikkfag var

om formiddagen . og and re fag begynte først klokka ålte. Vi var bare jenter j klassen . Jeg kom

god t overen s med jentene. Jeg hadde over hod et ingen hjemlengsel i alle de 5 årene, nå har jeg

det ofte. Vi satt op pe om natta og skravlet i stearinlyset, nørte hemmelig på musikk, det var

så fint. Etter tre år på mu sikkskolen innså jeg at m usikk virkelig var tingen for meg. Det er

det jeg virkelig er begeistre t for og som jeg vil ofre alt på, det er moro, og det er virkelig det

jeg trenger i livet. Jeg var ikke så klar over det tidligere. Vi spilte flere ganger store verker i

Schauspi eihall s i Berlin . Man kan virkelig ofre seg lidenskapelig for mu sikk. Det e r virkelig

fint. Da jeg var på toppen av denn e erkjennelsen så og si, ble jegsyk, det va r en kronisk

sykdom, en betennelse i albu omr ådet. jeg kunne ikke bevege armen mer:.. Jeg hadde kommet

inn på høyskolen, men kunne ikke fortsette.

Kulturell aktivitet va r en del av samværsformen for anarkistungdommene før

Vendep unktet. Flere av dem vanket allerede da i et gallerimiljø som ble

overvåke t av Stas i, mens Mario (20) beskriver en mer pr iva tisert un gdoms

tilværelse med kul turelle aktiviteter:

I fritiden min før var jeg mye sammen med Dennis, vi fant på mye rart, vi kledde oss u t, sp ilte

cornputersp ill, forsø kte å lage film, vi hadde noen vage fores tilling er om hvordan det skulle

gjøres, og så lekte vi det. Vi trakk oss mye tilbake for oss selv. Av og b l gik k vi på

fotballkamp eller noe sånt. Hverdagen min har ikke forandret seg siden de.n høsten , Jeg lever

i prinsippet akkurat sånn som før. Jeg gjør de t jeg vil, eller jeg pTBVeT i hv ert fall å gjøre det jeg

v i \...

Hendrikje (19) deltok i et avantgardistisk kunstnermiljø i Berlin :

Da jeg var 16 ble jegkjen t med Freya , som var venninnen min i mange år. Det var rrun første

' Gewand thaus; Leipzigs sentrum for alle festlige foranstaltninger; bl.a. kongresser og konserter,



- 218-

kontakt med en voksen enslig kvinne. Hun hadde aldri vært gift . Gjennom henne ble jeg kjent

med tea terfolk, operafolk og folk fra homomiljøet, virke lig hyggelige men n, og de fleste var

naturligvis mye eldre enn jeg. Det var en virkelig fin tid . Freya så vel kanskje litt på oss som

sine barn, men hun engasjerte seg svært dypt i oss. Denne erfaringen var svært viktig for meg.

Det var så mange interessante folk som hadde så mange erfaringer, som var politi sk

engasjerte og som var utro lig intelligente. Alle var kun stnere.

Anarkistungdommenes ulike kul turelle aktiviteter får sitt felles uttrykk i

forestillinger elle r performances, som disse ungdommene arrangerer i

forbindelse med utstillingsåpnin ger i galleriet. Av og til endte di sse utstillings

åpningene i det rene anarki. En gang viste de ut på kvelden en erotisk video .

Stemningen ble forvirret, noen trakk seg tilbake, andre begynte et eget cowboy

show med et par revolvere. Det hele kulminerte da Alex skjøt en kule inn i

fjernsynsskj rmen så TV'et eksploderte. Andre kvelder bru ker de gall eriet til

egne huskonser ter, hvor de finner på sanger i farten. En "sang" var om tren t slik:

"Tusklaaand, Tysk/aaalld. Stasi, Stnsi, Stasi. Skinhead, skinhead. Krig, krig, krig.

Stewa brenner, SteWa brenner. TyskLand, Tysk/alld" (Micha). En nærmere

an alyse av denne sangen, kommer i kapitlets siste de l 00.4.1.2).

10.2.3 De kulturelt aktive vs. de "stinknormale"
Anarkistungdommene har både før og etter murens fall ha tt et ku lturel t

fellesskap på siden av samfunnet. De avgrenser seg overfor normale DDR

borgere, "de sti nknormale" . Hendrikje (19) forte ller om sine kunstneriske

medelever på musikkskolen, og kontrasterer dem med de lokale ungdommene i

småbyen hun kommer fra:

På musikkskolen kom de fleste barna fra kristne hjem, de fleste var evangeliske eller

katolske, strengt kristne. Den andre de len var musikerbarn hvor foreld re spilte i orkester,

eller i det minste ba rn av kunstnerforeldre. Mine foreldr e var et unntak, for de hadde

ingenting med musikk ~ gjøre . Det var ikke ett arbeide rbarn på skolen. Del va r u tenom

vanlige folk, og det preget meg. Etter at jeg måtte gi opp musikerka rr ieren målte jeg gå på

sko le med f lk som jeg overhodet Ikke var vant til, de pratet fra morgen til kveld om

Gustrow (hjembyen), å, nei, det var så fælt. Jeg merket b åde aldersforskjellen og interesse

forskjellen. Før var jeg sammen med folk som alle virkelig likte musikk, og vi var utrolig

s terk t knyttet sammen.

Hendrikje avgrenser seg og sine fra arbeiderklassefolk. TIne (20) bodde i en

drabantby tidligere, men identifiserer seg i likhet med Hendrikje ikke med det

trivielle livet:

Jeg bodde 7 år i Griinau og gikk tilogmed 8. klasse i skolen der. Men utenom skolen hadde jeg

ikke mye med folk der " gjøre . Jegønsket ikke å leve der. Der er det kjøpesentre, kino ,
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ungdomsklubber og boliger. Det er alt. Ungd om tre ffer hverandre på gatehjørnene, men jeg

identifiser te meg ald ri med det, selv om jeg ikke hadde problemer med å finne meg til rette i

kla sen.

Hannes (2 1 ) forteller lignende opplevelser fra sin tid i et internat 1 en dra bantby:

Det første internatet jeg var på, var i Custrow (samme by som Hendrikje kom me r fra) i en

svært vakker bydel. Det var sto re hus der. Interna tet var delt etter gu tter og jen ter. Det var

fan tastisk der. Vi var mange på et rom , men vi forsto hverandre så godt. Det var gan ske få på

interna t t tota lt . Vi gikk på samme sko le, det var som en stor familie. Vi gik k på fotball

kamper sammen. Da var jeg 15-16 år. Det neste stedet jegvar, var i en drabantby, det var en

sto r betongkoloss. Det var med leilighe ter og i hver bolig var del åtte sty kker. Da bodde jeg
sammen med gutter som jeg overhodet ikke forsto. Den andre på rommet stjal, så han målte

flytte, så da var jeg alene i rommet. og det var naturli gvis hyggelig. Det var en der som gikk i

k lassen min, vi forsto hve ran d re god t. De andre var normale arbeidere elle r læ rlinger, de tok

altså ikke ar tium, og det må jeg si det merket man også godt. Vi var ikke mye sammen med

dem. Når de gikk for å drikke, gik k vi i tea ter.

En slik avgrensnin g fra vanlige arbe idere kan virke arrogant. Innstillingen har

imidlertid lange røtter i den tyske intellektuelle kultur, der kunstnere oftere

ønsker å markere sin avstand enn sin tilhørighe t til "folke t" . For anarkist

ungdommene er høyreekstremistisk ungdom det groveste utrykket for den

vulgærkultur de selv vil avgrense seg 1 fra, slik vi skal se i neste avs nitt.

10.2.4 De alternative vs. skinheadsen
Like etter a t un gdommene hadde flyttet inn i det falleferd ig e huset, ble de

overfalt av br utale skinheads, Dører, vinduer og s tore deler av inventaret ble

knust, og to av beboerne ble åp ass skadet at de måtte på sykehus. Denn e

episoden har sa tt en dy p skrekk i beboerne, og mye av deres tid går med til å

drøfte denn e trusselen. Guttene har anskaffet seg pistoler med plastpatroner og

jen tene har tåregass-spray i lommeforma t. På den ene siden er dette en reell

redsel som spesielt gu ttene sliter med, på den andre siden har skinheadstrusselen

bli tt til et sensasjonsp reget spenningsmo men t. Guttene argumenterer for

motvold. Alex (20):

Jeg har angst for skinheads. Hvis du ser litt alternati v eller vens treorien ter t ut , kan du bil

slå tt ned. Eneste man kan gjøre er ei slå tilbake. Når staten ikke gjør noe, må man gi"re noe

med det selv. Det er t stort voldspotensiale hos skinheadsen, de trår ikke tilbake for noe . Jeg

har nesten begynt å hate dem; hvorfo r skal de hindre a t vi skal ha et fredelig samliv her; vi

gjØT jo ingen noenting. Det vil bli mer vold her. Staten burde se nærmere på disse voldelige

utvekstene. Dessuten burde denne nazi historien bli analyser t på ærlig vis.

Hann es (21): Da det var overfall her kom jeg hjem om kvelden , jeg var her ikke da de kom .
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Da var politiet her, og vinduene var slå tt inn. Vi tr d de med en gang at politiet ville rydde

huset. Kriminalpolitiet spurte oss ut. Hvis det skulle bli overfall igjen ville jeg prøve å

beskytte meg. Jeg ville vel slåss for å beskytte meg selv, men jeg håper de ikke kommer. I

har jo revo lvere i leiligheten. Det er ingen lesning, men det er en beskyttelse. Jeg hå per jo a t

det aldri kommer så langt .

Micha (19):De går meg på nervene. De neste av dem er jo ennå bare barn, og tenker ikke så

nøye over alt. Det er derfor uriktig il gjere stort nummer av det, men på den an nen side er del

likeve l viktig, fordi de t dreier seg også om ens egen sikkerhet, det går ikke an bare å le av

det hele.

Alex, Hannes og Micha ha r alle. kjøpt seg revolver, og er klare til å yte motvold

om det skulle være nødvendig. Tine (20) er også redd for skinheads, men mener

at motvold ikke er noen god løsning:

Jeg har en total antipati for høyreekstremistene. Forøvrig tror jeg det er f il å si at de ikke er

fascister, for det er en temmelig ekstrem bevegelse . Man skulle ikke tillate det, me n jeg vet

ikke hvordan man skal stoppe det. Man må finne bakgrunnene for det i boområder som

Grtinau, Rochaup, Schonfeld' . Det samfunnet som Georg Orwell (Anima l farm) beskriver,

ligner litt på sånn som jeg opplevde Crunau . Ikke så ekstremt, men litt på den måten. Jeg er

redd for skinheads. Jeghar ingen lyst på konfrontasjon med disse folkene. For jeg vet at jeg

ikke kan prate med dem. Jeg vil heller ikke kaste molotovcoctails eller ste iner fra taket.

Men hvis jeg blir presset inn i den situasjonen, da ville jeg vel gjøre det . De venstreradikale i

byen skjønner ikke hv rfor vi ikke barrikaderer huset og sånn. Hvis skinheadsen kommer, må

vel vi også stille oss på taket og kaste rnolotovcoc tatls, Jegvet også at de folkene SOm bor her

(i det Okkuperte huset tenker på samme måten som meg. Bortsett fra Alexander, som er litt

mer ekstrem . Og derfor vet jeg at det vil aldri komme til en situasjon hvor vi blir tvunget til å

stå på taket og kaste molcto vcoctails.

Anarkistungdommenes angst er reell, de har opplevd høyreekstremis tisk

ungdoms aggresjon på næ rt hold , I neste kapitteldel ska l vi se p denne kampen

fra den motsatte siden, da er de t de fascistiske ungdommene i Weimar som

begrunner sin aversjon mot anarkister. Deres begrunnelse er primært rettet mot

anarkistenes politiske innstilling, som fascistene defin erer i forhold til fortidens

tvang. Parad oksalt nok, fordi det nettopp er formyn deres tvang anarkistene vil

bort i fra. Skinheads og motvold var ett av de heteste temaene i boko llek tive t

høsten 1990. Et annet brennbart tema var forholdet mellom gu ttene og jentene i

h uset.

, Leipzigs drabantbyer. 'line har selv bodd i Griinau.
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10.2.5 Jentene og guttene
Kollektivet domineres primært av guttenes fores tillinger og levemåte. En kelte

av jen tene deler guttenes livsinnstilling, mens enkelte av dem ikke gjør det. Det

er to gutte-jente-problemer som stadig opprører beboerne. Det førs te problemet

har å gjøre med attraktive jenter, som flere av guttene er forelsket i. Marie (20):

For tiden har jeg store problemer med F.. Det er fordi både F. og jeg elsker samme jente. Jeg vet

ikke hvor mye han elsker henne, og jeg vet ikke om hun elsker ham, men forholdet er i hvert

fall ikke bra . Jeg flyttet inn i leiligheten til F.s venninne, eg ble forelsket i henne. Og jl!g har

på følelsen at hun elsker meg også . Vi forstår hverandre godt. Og hun har ikke et så nært

forho ld til F.Jeg trodde at jeg kunne stole på F. Etter alt dett e kommer ikke F. og jegove-ens

lenger.

De få jen tene i kollektivet får mye oppmerksomhet av guttene. Jen tene takler

dette ulikt. TIne (20 ) som gikk i klassen til flere av guttene, har et vennskapelig

og avslap pet forhold til guttene, og de har vært viktige modeller for henne

tidligere:

Jeg har egentlig en form for bror -søster forhold til dem alle sammen, Jeg tenker av og til at jeg

vil gifte meg med n av dem og det vil være helt ukomplisert, for det trenger ingen

forhistorie. Vi kjenner hverandre Så godt , og vi vet hvordan vi skal takle den andres

problemati ske sider... De guttene jegbor sammen med nå, har hatt tor innflytelse på meg. .

Alexander gikk i klassen min og gjorde meg fortrolig med sine kaotiske livsanskuelser,og jeg

ble kjent med Peter og Robert, ogble kjen t med en masse litteratur gjennom dem, som jeg før

aldri var opptatt av. Gjennom disse folkene fikk jegen masse interesser.

Et anne t gjennomgåend e problem har å gjøre med guttenes forestilling om en

levemåte uten grenser og strukturer. Enkelte av jentene ønsker, i motsetning til

guttene, orden både i de intern e forholdene og i huset. Spesielt Anja og

Hendr ikje ergrer seg over manglende orden, og guttene nekter å forstå dem.

Hannes (21) forteller sin versjon av konflikten:

Jeg kommer ikke så godt overens med Anja her. Hun er jo søt og sånn, men jeg klarer ikke mase t

hennes. Jeg kan altså ikke si at jegbare bor sammen med folk jeg liker her. Men jeg har jo mitt

rom, og forøvrig kommer jegklar med de andre, og de fleste her kommer iag veldig bra overens

med ... Anja går meg på nervene, men bortsett fra henne er det tint her.

Hendrikje ( 9 ) opplever at guttenes "frihetstrang" går ut over h ennes egen frihet:

Jeg ser de t i dette samlivet i bofellesskapet: denne manglende forståelsen mellom kvinne og

mann , som kommer fra begge parter. Det merker jeg såofte. I disse punktene kommer vi ikke

overens, og det er nesten umulig il snakke om det. Jeg påpeker problemene, og sier at vi må

snakke om de t, men det skjer ingenting . De ser ikke problemene, og endrer ingenting . Jeg ven ter

at de som bor sammen ikke gjør det fordi det er billigere og mer bekvemt og at man kan la

andre rydde opp etter se~ men at man har interesse for samlivet og at man har noenlunde
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samme Iivsforestillinger... Og når det er både gu tter og jenter. som det jo ofte er i bofellesskap,

så forven ter jeg også at det er et åpent forhold, og at det blir satt strenge grenser mellom å

være venner og å være sammen, Her er det overhodet ikke sånn. Her er det selvsag t at

guttene; Michael, Johann es, Marie særlig dem, at de kommer inn på rommet, kler av seg,

legger seg i sengen din, og vil kose med deg. Det er for dem selvsagt! De stiller seg foran deg,

lar buksa falle og legger seg i senga ... Her mangler denne kollekttvfølelsen, her er det ingen

som merker at det ikke står bra til med en annen. Her mangler følelsen av at jeg også kunne

gjøre noe. De må da ikke alJtld overlate det til jentene. Og så komme r Hannes inn, "når blir

det mat?" ... Guttene vil bare drikke seg dritings, fornøye seg, more seg med jenter. De vil ikke

snakke om at de t ikke går sånn, for for dem går det sånn, for meg går det ikke. Del går ikke i

et kollektiv,..

Denne "kvinne-mann-k onflik ten " er på mange måter svær t trad isjonell : Jen tene

ønsker et ren t og ordentlig hus , der alle bidr ar til å ska pe orden, mens guttene

føler ikke ansvar for det huslige på samme måten. For de av jentene som kan

leve i et kaos oppleves dette ikke som et problem, mens for to av jentene var

dette så problematisk at de til slu tt flyttet ut av kollektivet. Kaos innebefatter her

både uryddige fellesrom og uryddige parforhold . For guttene betyr frihet at de

kan leve et liv uten grenser, mens noen av jen tene opplever gu ttenes frihe t om

ufrihet for dem selv.

10.2.6 Politisk innstilling

De t vikt igs te politi ske standpunk t som anarkistungd ommene har felles kan

sammenfattes i ordet "frihet", som tid ligere nevnt. Deres ana rkism e er ikke

aggressivt rad ikal, slik man gjern e fortolker anarkismebegrepet, men likefullt er

det anarkisme i be tydningen fr ihet fra statlig tvang. Anarkistun gdommene

stemmer på forholdsvis ulike po litiske partier, men de enes om behovet for

frihet fra form ynderes inngrip en i deres hver dag. Ikke alle ser seg selv som

politiske individer, selv om de lever et "anarkistisk liv" på siden av samfunnet.

Alex (20) er den mest radik ale av anarkistungdommene. Han har lest flere av

anarkismens teorier, og definer er seg på ytterste venstrefløy. De an dre sna kker

om Alexanders "kaotiske livsanskuelser". ikevel har heller ikke Alex u topiske

idealer, han en gas jerer seg i de t små :

Jeg har ikke lenger som mål å forbed re verden, men jegforsøker å innføre noe eget i mitt

arbeid som journalist, ikke som Spn ngerjournahs tene. Mine person idealerer Marx, Engels,

Peter WeiB, i prinsippet de folkene som har kjempet mot u tbytting. Ellers Bakunin, Trots kij...

Jeg vil velge PDS, men hvis de ikke endrer seg vil jeg ikke velge dem . Jeg vil velge POS ford i

de er d et partiet som st år lengst mot venstre.
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Sosia listu ngdo mmene velger ros fordi dette partiet gir en kon tinui tet til

fortiden, mens anarkistene velger ros fordi det er det mest radikale alternativet.

Micha ( 9):

Idealer er ikke så fastlagt for meg. Jeg har idealer, men det er ikke mulig å forklare de m for

noen slik at de blir begeistret for dem, for da blir alt bare platt . Det er vanskelig å forklare

hvorfor de t og det fascinerer meg.Jeg kan si at mine idealer er kommunismen eller det rene

anar ki, men av det som er oppnåelig fins det ikke etl land hvor jeg virkelig ville bo ul fra

det samfunnsmess ige. Av de sosialistiske land som finnes, er det bare ekstreme samfunn.

Kapitalismen er bare penger og sosialisme slik den eksisterer er bare makt, og har Ikke noe

med d e op prinnelige anliggende å gjøre." Jeg vil sannsynligvis velge POS. Jeg vet ikke om jeg

vil velge det, for det er så mange folk der som tidligere satt i et eller annet styre og n å kun

ønsker penger, eller ikke nødvendigvis det, men at de ikke ser andre muligheter. Men det

finnes også folk i PDS som virkelig brenner for mange saker som er alternativer til de store

parti ene ; venstrepolitiske alternativer. Hvis jeg velger POS er jeg på en måte medskyldig

med folk som tidligere gjorde all dritten. Men hvis jeg ikke velger det innebæ rer del at det

enes te virkel ige venstrepolitiske alterna tivet får en stemme mindre . Bund nis 90 er en

muligh et. men POS har et mer målrettet program enn dem.

Hannes (21) har tanker om et demokra ti der borge rne selv styrer:

Jeg vil stemme på borgerbe vegelsen. De står fot den beste teoretiske moden for hvord an man

kan lage et demokrati, ikke med et ettpartisystem som i DDR, men en virkelig borger

bevegelse som oppstår ut fra borgerne. De trenger heller ikke være så avhengig av økonomien

som partiene må, og de er langt mer kritiske. Hvis jeg ikke skulle velgt!dem ville jeg velge

PDS, i håp om at noe av det de står for kan realiseres, noe nytt, en egen vei.

Hendrikje (19) har også tro på borgerbevegelsen som folkets eget alternativ:

Jeg vil velge de Grønne og Kvinnelisten. Jeg har også valgt Borg....rbevegelsen, fordi de har

opp stått av folket. Men dett e er for meg de eneste alternativene.

Tine (20) tror ikke på utopiske samfunnsformer, men hun tror på betydningen av

en sterk op posisj n:

J g vil velge de Grønne. Jeg har ikke noen idealforstillinger om et samfun n. Men jeg har

opplevd n form for sosialisme. Jeg fan t den begrensend e i forhold til nå. Nå: kan jeg gjøre

mange flere ting. Kommunisme tror jeg ikke på. Jeg tror mennesket er grun nleggende egoistisk.

Ideen er kanskje god, men jeg tror ikke på den, jeg kan ikke forestille meg t sån t samfunn .

Okey kapitalismen utbytter osv., det er greitt. Vi har gått gjelmom analyse a v kapitali sme j

sosiologien, men jeg tror a t de t kapitalistiske system er bedre enn det i hadd e før likevel.

Jeg velger ikke CDU. jeg støtter ikke nødvendigvis systemet, men... Normalt ville jeg si at de

Grønne er for kaotiske. Men jeg er for beskyttelse av naturen, og i Leipzig er det så ille. Jeg

håper de får en mengde stemmet:, sånn at vi får en sterkere oppos isjon her i DDR. Det er for

meg svær t VIktig. PDS velger jeg ikke fordi "brent barn skyr ilden", for meg er det

falgepartie t til SED, selv om jeg liker Gregor Gysi. Han er sympatisk, men likevel er parti et

der. SED er for meg et absolutt forbryterparti . Jeg betegner meg som litt til venstre for midten.
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Jeg et i alle fall ikke konservativ. Hos de venstreorienterte partiene til og med de Grønne,

fins det mye spillerom, Jeg er ikke sA rad ikal, men I:TQSS alt tror jeg at man gjennom

massebevegelsen kan påv irke taten skritt for skritt . Gjennom kjernpedemoer og kampanjer

som ingen betale r. Med sånne kampanjer kan du oppnå en masse. Og regjeringen er bered t på å

gjøre kompromisser, de t måtte de for eksempel gjøre erter at de Grønne p resset

miljøpolitikken frem på dagsorden.

Mario (20) har omtren t samme innstilling som Tine: Han vil velge de Grønne, og

han tror at kapitalism en er bedre enn komm unismen:

Jeg ville velge de Grønne hvis del var valg i dag . På grunn av miljøproblemer, menneskenes

naturlige livsbettngelser, De legger ikke vekt på økonomisk stigning eller avskaffelse av

arbeidsløshet eller hva vel jeg. Jeg tenker at det viktigste er bevissthet Om omverdenen

(na tur, miljø). Og en kapitalist kan arbeide mye mer naturbevisst enn en SOSialist.

Anarkistungdommene vil enten velge de Grønne, det reformerte kommu nis t

partiet eller borge rbevegelsen. Men i praksis står de ikke så lan gt fra hverandre.

De tror ikke på muligheten til å virkeliggjøre uto piske samfunnsidealer. De har

distansert seg fra usympatiske samfunnsformer ved å virkeliggjøre det de

forbinder med anarki i sin kommune: Det vil si at hver og n har sin frihet, og at

ingen må følge fas tsatte regler. Det poli tiske idealet for disse ungdommene, er

makt som springer ut av folket.

10.2.7 Smaksdistinksjoner
Anarkistun gdommene har mye kulturell kapital, de har vokst opp i et miljø der

kuns t og kultur ha r ha tt høy verdi. Musikk og litteratur er vanlige sam taleemner

for dem. line (20):

Jeg liker Thomas Mann og Heinrich Mann svært godt. Jeg har lest mye av det som står i fars

bokhylle, men egentlig ble jeg førs t interessert i litteratur gjennom Peter og PhiUip. I skolen

leste vi ganske mye god klassisk litteratur og også mye verden slittera tur, Og siden de t var

foreskrevet i læreplanen. leste jeg ikke bare første bind, men også det andre, tred je. fjerde. Og

gjennom en eller annen har jegogså lest Isabel Allende. Og gjennom Robert, Peter, Alexand er

har jeg nådd et in tellektuelt nivå. De var utslagsgivende for meg på hva jeg gjorde. Senere

har jeg gjort meg selvstendig, men i utgangspunktet var det dem SOm påvirket meg til hva jeg

skulle gjøre .

De leser tysk klassis k litteratur, heller enn DDR-forfattere , slik sos ialist

ungdommene gjør. Men de er også opptatt av litteratur fra andre kul turer. Tine

nevner latinamerikanske Isabel Allende, mens Alex (19) er fascinert av arabisk

ku lt ur:

De pos itive tradisjonene innen kunsten . humanismen og verdens littera turen , er ikke mer

betydningsfulle for meg, enn f.eks, arabisk kunst.
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Hendrikje (19) leser helst russisk litteratur:

Jeg leser gjerne russi sk litteratur som Dostjevski, 11 lsto], Puskin . De stemningene som de

formid ler syn es jeg er veldig interessante, det er en anne n mentalitet. Det fascinerer meg,

spesielt det Dostojevskij skri ver. Jeg har også lest mye om enkeltpersoner. om kvinner. Jeg har

ha tt mange lesefaser, f.eks . har jeg lest amerikansk litte ra tur og kvinn elitt ratur.

Både når det gjelder litteratur og musikksmak er anarkistungdommene

Internasjonalis ter. De r orien tert etter hu manistiske tradisjoner å tvers av

landegrensene. Internasjonalismen gjenspeiler se.g også i deres habitus som

reisende; De haiker rundt j Europa, og flere av dem hadde allerede høsten 1990

flere måneders opphold bak eg i England, Italia og Vest-Tyskland. Senere har de

også utforsket den arabiske verdenen. Deres orienter ing er ikke spesielt politisk,

det dreier seg mer m egen selvrealisering og utvikling. I avslutningen av

kapitlet utdyper jeg dette.
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10.3. NASJONALISTENE

10.3.1 De høyreekstremes fellesskap
Nasjonalistungdommene ble tysk-nasjona listisk orienterte allerede i lO-års

alderen. Da ble n oen eld re ungdommer kjen t med noen vestlige skinhead s på et

diskotek og d e fikk noen bøker og kassetter med fascistisk innhold. Det er tydelig

at dette har hatt en smitteeffek t og at fra et visst punkt, ble bruk av

nasjonalis tis ke sym boler en viktig motkultur blant Weimar s arbeiderklasse

ungdom. Ungdommene for tell er her om sin overgang til å være høyre

eks tre mist. De t som er slående er den spenningen som tydelig lå i den nye

gruppetilhørigheten, fra da av fikk de id en tite t som forfulgte og kjem pend e

un gd o mm er. Norbert (14);

Fra 6. klasse pratet de bare om sosiali stiske og kommunistiske samfunn og da sp urte jeg om

fascismen og sånn, og da forta lte de bare det fæle, bare om alle som ble drept og sånn. Og så

kom jeg inn i en gruppe, og da bru kte vi vold mot utlendinger, og så bygget venstrefolka en

mo tgruppe, anarkistene . Da fik.k vi med po liti og sratssikke rhet å gjøre , og an nen hver dag

var d et gatekamper. Før d ro vi på fotba llkamper. Da tok vi på oss springerstøvler, bomber

jakke, kort hår. Jeg måtte neslen hver dag til direktøren. Da fikk jeg høre at jeg var

nynazist. .. Vi traf f hverand re i dlscoteker og så kom d et skinheads fra Vest-Tyskland og de

sendte oss materiale om Hitler. Og da kom jeg inn i gruppen . Nå er de fleste i Weimar med i

gjengen, med kort hår og gatekamper ogsånn. Jeg betegner meg ikke som skinhead . Jeg synes

det er bra med vold. Men nå må de roe seg ned. Tyskere er voldelige . De vesttyske skinsene

synes jeg ikke er så bra . De har det ikke moro sånn som oss, det skal væ re moro , Hvis noen av

oss blir slå tt. da støtter alle and re her opp og spør hva som skjer og sånn . Det er forskjeller her

også . Mange er høyrerad ikale, noen vil velge CD U, noen Nl'D' . De fleste er reps o

skinhead s. Vens trefolk og punkere kommer ikke in n her.

De høyreekstreme d annet seg en egen kriminell iden titet; de leste forbudne bø ker

og ble forfulgt av Stasi, Jørn (18):

Høyreekstrem har jeg alltid vært, men har vel egentlig kommet inn i gr up pen gjennom noen

kompiser. l klassen min var det ingen av dem. Del var mer gjennom vennekretsen; der var det

el par høyreradikalere og så kom stadig flere til, og langso mt gikk det opp for deg hva som

var på ferde i denn e staten. Når du går i åttende klasse vet du jo ikke så mye om po litikk. Jeg

er 18 nå, og vet ennå ikke helt beskjed, men allikevel. Det er likevel sånn at du treffer noen

kompiser og leser noen bøker. Noen av de forbud te bøkene hadde jegallerede tidligere, og

les le dem. De fles te kompisene mine er høyrevridde, noen er ikke noe spes ielt. Noen av dem

jegkjen te før er nå blitt venstrevridde, de har jeg ikke lenger noe med å gjøre.

De fleste kom inn i det ekstremistiske mi ljøet allerede da de var 10-11 år.

Carsten ( 4):Siden 1986-7 trod de jeg ikke på denne staten , denne ledelsen her. Jeg ønske!"

, NPD; Nationaldemokratische Partei Deutschlands. Reps ; populærbetegnelse på
republikanere, dvs. tilhengere av del høyreekstremistiske republikanske partiet i Tyskland .
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meg en stat uten utlendin ger og uten Stasi som kaller meg fascist.

Andelen ungdom med høyreekstreme innstillingen har steget etter Murens fall.

Kerstin (16):

Det var vanskeligere å høre med til de høyreorienter te før. Nettopp nå med Vend ep unktet

har det steget kraftig, nå er det mange. Jeg var alltid sammen med sånne f ik.

Rekrutteringen foregår gjennom venner. Helga (15):

Jeg ble kjent med Kerstin og vi laget mye bråk sammen. Jegføler med vel sammen med de

høyreekstreme.

Ungdom menes innstilling bærer klart preg av å være en motkul tur. De leste

forbud te bøker og de ble forfulgt av Stasi, Formyndernes re aks jon var å defin ere

ungdommene som kr iminelle og str affe dem som det, mens foreld rene oftes t

godtok disse ungdommenes opprørske stil. Jens (}7):

Moren min fikk mye ergr Iser før. Når jeg tok på meg bomberjakke, fallsk jerm støvler og sånn.

Men hun hadde ikke noe i mot del.

Nasjona lis tungdom menes definisjoner av sin gruppetilhørighe t viser (bortse tt

fra for Maik) minkende aggressiv innstilling med stigende alder.

Norbert (14): Jeg betegner meg ikke som skinhead, men jegsynesdet er bra med

vold . Jeg vil velge NP D.

Carsten (14): Jeg er nynazist, Hvis jeg kunne stemme ville jeg valgt

republikanerne.

Kerstin (16): Jeg er for de høyreradikale.

Jens (17): Jeg hører med til skin headsen. Vi er eks treme skinheads... Jeg er høyreorien tert,

det er det enes te for meg, noe anne t fins Ikke... Jeg vil temme på PD. Schonhube r er den

beste politikere n j J ag. Han e r republikaner. Han vil b gge opp det høv rer adika l miljøet og

avskaffe arbeid løsheten' .

Rene (17): Jeg er ikke skinhead og ikke hooligan. Jeg er NPD-tilhørig.

Maik (l8): Jeg er skinhead,

Jø rn (18) : Skinheads er vel og bra, men jeg er for NPD. Mange skins går mol gamle

bestemødre og sånn, men i NPDs partiprogram står del at de vil bygge opp et demokratisk

land uten dagli g bru talitet. Det som er brutalt, det å gå mot kvinner for eksempel, det er ikke

bra... Hvilken sta tsform jeg ønsker kan jeg ikke si, bare at jeg alltid vil være for en

høyrevridd, aldri for en venstrevridd. For tiden er jeg for NPD, det valgte jeg også.

Dennis (18): Jeg vil ikke velge. Det er meningsl øst å velge . Vet ikke hvord an en s tat burde

vær e, i alle fall bedre enn nå, men jeg kan ikke forestille meg det.

Definisjonene er ulike, men felles er at alle regner seg som høyreradikale.

Forskjellene i definisjoner har å gjøre med om de betegner seg som voldelige

eller ikke. For å bli aks eptert i miljøet må man være høyreorientert eller nøytral.

l Franz Schonhuber er leder for Republikanerne. Han var SS-offiser und er krigen.
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De ungdommene jeg in terv juet fortalte at de kom inn i miljøet i 10-12 års

alderen. Ofte er de yngste mest voldelige. Ungdomsklubblederen mente at de

flest e roet seg ned fra 20-års-alderen. Definisjonene over kan også tyde på dette.

De yngste definerer seg mer ekstremt enn de noe eldre ungdommene. De yngre

er også me r brutale,

Jem (17): Jeg kjenner de neste høyreradikale her i We imar. Men alle kan jeg ikke kjenn e.

Maik (8): Det er jo mange medløpere også

Jem: Ja, temmelig mange medløpere.

Maik; De yngre kaller vi for buddyskins, de er 13-14·Aringer, de vil føle seg store, de går 7

stykk mot en, og så pryler de utlendinger.

Nasjonalistungdommen er ingen entydig avgrenset grup pe. I stedet utgjøres det

høyreekstreme mil jøet av ungdom som vanker mer eller min dre fas t ved

ungdomsklubben. F lies for de fleste er at un gdomsklubben utgjør det viktigste

fri tidstilbude t i deres hverdag.

10.3.2 Arbeid, fotball og disco
Nasjonalistun gdommene er misfornøyde med det tilbudet Weimar har å by dem.

Jørn.(18): Her i Weimar er det ikke mye il ta seg til, bare på onsdager og i helga , da er det

di sco. Det er ikke noe spesielt her i klubben. Dtscoen er alltid den samme. Jeg drar ofte til

Apolda, en liten land sby i nærhete n her. Der har de laget et nytt d isko tek .

Norbert (14): Jeg arbeider for tiden. Jeg er lærling Og så gAT jeg på disco i Ami og på

fred ager d rar vi ofte til d isco i Apolda, der er de t en ny disco. På søndager drar vi ofte på

fotball. Før var det bare en di sco en gang i uka. Da gjorde vi ikke mye. Spilte litt fotball . Jeg

var ikke med i ose eller GST' , men jeg spiller fotball likevel.

Helga OS): Nå går vi på sko len, om ettermiddagen er vi i byen , så arbeider vi av og til, og

så har vi 50 ma rk Agå ut for.

Oennis (18): Jeg gjør det alle andre gjør i fritid en . Fritiden er akku ra t lik SQm før. Jeg har de

samme vennene som før. Jeg liker dem som jegkommer godt ov 'rens med .

Voldsutøv else er en måte å lade ut frustrasjonen over hverdagens begrensninger.

Rene (17): Jeg arbeider, så går jeg hit i klubben, av og til i d isco. Etter sko len før gikk jeg

med kompisene til en kneipe. og så gikk vi pådisco og der lad et vi ut, sloss og sånn. Det var

ikke så VOldelig, jeg var utilf reds med hele livet. Jeg er ikke mer sam men med mine venner

fra før. Det jeg har felles med vennene mine ml er al vi går på disco. Venner må være rolige

før st og fremst. Nå pryler jeg ikke mer.

Thomas (17 år) kommer fra nabolandsbyen Apolda og beskriver et lignende

ungdomsmiljø. Beskrivelsen er forøvrig også treffende for typiske

J ose; Deutsche Sport Gese llsch aft; GST; Gesellschaft fUrSport und Techni c;
masseorganisasjoner {or førmilitær og forsvarssportslig utdanning. GST var underordnet
forsvarsdepartementet og sto i nær t samarbeid med FDJ og skolen.
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tettstedsmiljøer j orge :

Vi var oftest i grupper, klikker og sånn , vi møttes på parkeringsplasser, og pratet, og så gikk

vi på d isco. elte r reiste vekk a v og tiL. Hverdagen er i grunnen den samme som før.

Disse ungdommene er gjennomgående utilfredse med livet i Weimar. For dem

byr Vesten på alt det de selv savner, slik vi så i forrige kapittel. De fleste av de

eldre og hardere skinheadsene dro over til Vest-Tyskland under den store

utreisebølgen so mmeren 1989'. Jens (17) prøvde å komme ut før u tr isebølgen,

men ble oppda get:

Før Vendepunktet ville jeg flykt e over til vest, fordi jeg hadde fått nok . Da oppdage t de meg

Jeg kom fra ferie, og så oppdaget de borgerbrevene som jeg hadde tatt ut, og så måtte leg42

dager i fengsel. Og der kan man jo ikke gjøre mye. Der kommer purken når de ikke har mye å

gjøre. og slår til d eg, du faller om, får en forbind ing og det var det . Maik (l8): Det er et spi ll

mot deg.

l tillegg til politiet har nasjonalistungdommene to viktige "fiender', anarkistene

og utlendingene.

10.3.3 De høyreradikale vs . anarkistene

l forrige kapittelavsnitt så vi hvordan Leipzig-anarkistene reagerer på

kinheadsens brutale framferd . I Weimar har konflikten mellom anarkiste r og

nasjonalister vært mye sterkere, det er en åpen kamp hvor begge parter bruker

vold . Med jevne mellomrom angriper nasjonalistlingdommene anarkistenes

hus. De er misunnelige på anarkistene som får lov å ha dette huset, og beskylder

dem for å stå på godfot med politiet og med fortidens DDR Norbert (14):

Vens trefolk, det er folk som stemmer PDS. Anarkister og venstrefolk i Weimar sier "DDR

lever" og sån t skitt. Deer helt (or kommunismen . Jeg er hel t mot droger, men anarkis tene de

sniffer og tal' do p og alt. De lar seg besk ytte av politiet. Jeg kjenn er ei jente i klasssen, hun er

med der, og de er mot politi. De har okkupe rt et hus og der har de hen t op p en stor

Leirunplakat på veggen.

Jørn (8): Del er klart vi er mot anarkistene. Mye har jO endret seg Siden DDR-tida. l de 17

årene (som jeg levde i DDR) har jeg jo ikke faU med megså mye, men jeg vet i hvert fall

såpass at jeg blir ganske støtt av sånt... De er jo i mot at T,vskJand skal være et fedreland og så

sier de "vekk med Kohl" , ja, jeg ville jo gså gjeme få vekk Kohl, men ikke med sosialism e i

stedet. Og anarkistene er jo i mot alt . Anarki betyr frihet fra all herredømme

("Herrschaftslosigkeit" ), sånn er de . Makt på hvilken som hels t måte, men da kan jo enhve r

Skyte på gata . uten at noen bryr seg. Anarki er det absolutte kaos, da vil ingen mer arbeide

fordi ingen må .

• I følge Pascal, en 18 år gammel skinhead fra Weimar, som ble intervjuet i 1990. Gjengitt i P.
Kodderitzsch og L. A. Muller, 1990.
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Jens (17): Hv is vi ville okkupe re et hus, da hadde politiet kommet med gummikøller og

sku tt på oss i gatene, men venstresvina for lov til alt de vil, de blir foretrukket, de får

godskrevet dette hu set og nå tilhører de t dem. Det er ikke rettferdig.

Maik (I S) : Purken hører med til venstresvina like så mye som et rødsvin. For purken er

venstrefolka tIDTe under beina.

Helga (15 ): Det huset i Cåbackstrase, der er anarkistene, så angr iper vi dem. Da kas ter vi

steiner, roper "ut med anarkistene"; de kommer aldri ut. De bare står i vinduene og kas ter ting

ned på oss . De har rotte t seg sammen med purken, de har beskyttet seg. Nå er det et åpent

fiendeforhold . Hvis vi had de okkupert en bolig, hadde vi blitt kas ta ut. Vi får jo he ller

inge n leilighet, hvorfor får ikke vi da okkupere hus?

Jens (17) fort eller hv ordan kranglene og slåssingen med anarkistene ofte

kommer i gang. Igjen understrekes at det oftest er anarkistenes skyld , men de t er

nas jona listene som beskyldes:

Når jeg sitte r ved et bord og på bordet overfor meg sitter en venstrekall og stirrer på meg og

skjeller meg ut, da får jeg nok. Det liker jeg ikke, da sier jeg "hold kjeft" og slår til ham. O t

ville han gjort med meg også om jeg hadde ka1t ham venstresvin. De fleste sier at det alltid

er vi som starter en krangel, men sånn er det ikke. Vi er for det meste rolige. l avisa sto det her

en dag at vi slår til gamle bestemødre, vi som går med bomberjakke og fallskjennstøv ler. Nå

har også venstrefolka begy nt å strene rundt med bomberjakke, klipper håret kort, går i gatene

og overfaller gamJe damer. Og så får vi skylda. Og når noen skal straffes komme r purken

all tid til oss . Venstrefolka er de "gode kompisene" .

Maik (l8 ): Det med venstreorienterte er en sak for seg. Jeg mener for et år siden da gikk det jo

enn å, men nå blir det jo stadig flere. Og vi har fålt nok, vi bor dårlig og sån n. De venstrefolka

de går løs på alle, de t skjønner jeg ikke, og de rfor tar vi dem.

Jens og Maik har mange eksempler på denne forskjellsbehandl ingen av vens tre

ungdom og hø yre ungdom. Det er ikke bare politi tet som holder med venstre

folkene. Jens:

For 'litt sid en satt jeg i en kafe hvor de andre fikk lov til å røy ke, jeg spu rte trer et askebe ger,

men de ville ikke gi meg et, Da spurte jeg hvorfor det? Da sa de: "Du kan røyke ute, vi trenger

ikke folk som deg her'. Venstrefolka får komme inn om trent overalt, mens vi får ikke kom me

inn nesten noen steder. Når vi strener rundt i grupper, da sier noen "se hvem som kommer der'

Det er sånne faschos", men venstrefolka får gå i grupper.

Maik: Når vi strener ned over Schillers trase 5-6 mann, og purken er der inne , da skjer de t

alltid: "Passkontro ll!"

Jem:Ja, når vi har bomberja.kke og fallskjerrnstøvler på da...jeg mener, det finnes jo mange som

er stinknormale og som også strener rundt med bomberjakke på. Men når vi har på de klærne

da får vi høre "nazisvin!" ener "skinhead" og sånn. Selv en som har på jeansklær, men er

glattbarbert får slengt "nazisvin" etter seg.
Ma.ik: Vi oppfører oss jo ikke sånn som venstrefolka ofte oppfører seg! De angriper folk og



- 231 -

sånn, det så vi nå sist da vi kom ut av platesjappa; de antaster folk og det gjør ikke vi i det

hele tatt, og de får lov til å gjøre hva de vil , mens purken løper etler oss he le tida. Al de s kal

væ re ikke-vold elige er bare løgn

Anarkistene spiller på lag med politiet og på lag med for tiden. De får lov til alt, de

begynner kampene, de er skyld ige, men blir ikke beskyldt. Na sjonalistene tegner

opp et klart inn gruppe-utgruppe skille i forho ld til anarkistene. Geografisk blir

det avgrenset ved at Cåbackstrafie er anarkistenes, mens SchillerstraBe er

nasjonalistenes. SchillerstraBe er hovedgaten, og den skal være fri for

utlendinger og anarkister. Før murens fall laget nasjonalis t-ungdommene

"Aksjon Schillerstrtule" .

Maik (I S):Vi må videre, vi har trukket oss tilbake fra miljøet med å mobbe utlendinger og

sånn. Ak jon Sdllerstraåe. Det var før. Da hadde i kjepper med . alt mulig som vi hadde.

Flere forteller at de var mer brutale før. Etter å ha blitt straffet er de redde for å

miste jobben, hvis de lager mer bråk. Alderen er derfor viktigste faktor i å bli

roligere, mens de yngre fortsat t kan være brutale uten å risikere noe.

" Venstrefolka" er den viktigste fienden til nasjonalistene. Utlendingene

representerer også en viktig utgruppe, men de er klart svakere, slik at kampen

mot dem ikke blir så spennende. Venstrefolket er de ssuten politiske mostandere

og de representerer fortiden. Rene (17):

Venstrefolk liker jeg mindre enn utlendinger, for jeg skjønner ikke, vi har jo opplevd dette i 40

år ogde er ennå kommunister! Nå strener joogså noen av dem rundt med bornberjakke. Jeg var

med noen kompiser nede i del okkuperte huset og der satt noen tykke skinheads og ville

fortelle oss hva for typer vi var, man kan da ikke gå rett over fra venstre til høyre. når jeg ser

dem nå er de blitt skins, år jeg ser på dem er jeg redd for dem. De slår oss ned bare fordi vi

har kort Mr.

Kampene mellom nasjonalistungdommene og anarkistungdommene er en

kamp hvor begge parter provoserer hverandre, og i så måte er det en likeverdig

kamp. Anarkistene har et hus med kafe og galleri, noe som opprører nasjonalist

ungdommene, som bare har sin ungdomsklubb som er styrt av voksne. De

ønsker også noe eget. Skillet her er et klasseskille, styrt. av tilgang på kulturell

kapital. Nasjonalistungdommene har ikke ressurser til å bygge opp noe

myndighetene kan godkjenne, mens anarkistungdommene argumenterer med

at de viderefører Weimars kulturelle tradisjoner. Et tilbud for nasjonalist

ungdommene kunne være fotballklubb, diskotek, kino og for eksempel et

verksted, men det som er av slike tilbud er dårlig og begrenset. Intellektuell

ungdom har gode utviklingsmuligheter i Weimar, med blant annet en høyskole

for musikk. Nasjonalistungdomme.nes hat overfor anarkistene er derfor i stor
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grad et klasse hat. Men i og med at anarkistene har armert seg, gir ikke kampene

mot dem noe n særlig følelse av likeverd . Mind reverdsfølelser kompenseres ved

å angripe utlendinger, som verken forsvares av politiet eller av lokal

befolkningen.

10.3.4 De tyske vs, utlendingene
En del av oppdragelsesprogrammet i DDR var å utvikle vennskapsb ånd mellom

ungdom fra ulike sosialistiske land . "Tysk-Sovjet isk-Vennska p" var en egen

ungdoms forening, og de t ble arran gert sommerleire hvor DDR-ungdom og

ungdom fra andre kommunistiske land (Mozambique, Kambotsja, Cuba og

Vietnam) møttes . Den sosialis tiske ideen om folkesolida ritet er en fin ide , men

det ser ut til at leirer og festarrangementer i folkesolidaritetens navn også fikk

stadig me r stivnet preg utvoer i BO-årene.

DDR utgjør geografisk store deler av de t tidl igere Prøysen, og hvis man ser

historisk på d et, har holdninger mot polakker, sigøynere og andre innvandrere

overlevd uav hengig av styreform og statlig ideologi. For ungdommer med

pro blemer med å finne sin nisje i det sosialistiske sam funnet, ble det å pry le

utl endinger en måte å hevne seg på samfunnet på. Ved å bru ke nasjonalistiske

symboler viste slike ungdommer l p raksis at folkesolidaritetid een ikke hadde

tilslutning hos deler av befolkningen. Dette viser seg særlig tyde lig etter Mure ns

fall, d a flertallet er passive tilskuere til nas jona listiske ungdommers volds

han dlinger mot u tlendingene. Enkelte voksne kommer såg ar med bifallende

tilrop. Utlendingene ha r blitt befolkningens felles syndebukker i denne kao tiske

tid en. DDR·borgern e ser seg selv som de fattige i sammeligning med vest 

tyskerne. De blir provosert over sigøynere som tigger på gaten og polakker,

vietnamesere og mozambikanere som selger varer på markedet. Nasjona lis t

un gdommene fremstiller mobbing av utlendinger på de n ene siden som

tidsford riv:

M aik: Vi får ikke lov å komme inn noen steder.

Jens: Vi henger ru nd t omkring, skremmer folk litt. skjeller ut rumenerne og sånn. Av og til er jeg

med en kom pis som er i dår lig humør. og så bryter det løs med aggresjon mo t u tlend inge r og

sånn. Yl har fått nok.

På den andre siden ser de det som en politisk målsetting:

Maik: Bare vi får ut u tlendingene, vet ikke om vi klarer å få ut alle, men j hvert fall en 70

80%. Det er del v ik tigste, og så forne ktelsen av de venstreorientert e, de må vekk.

Jens: De trenger vi ikke .
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Maik: Få d em tilbake til Afrika.

Utsagnene om utlendinger fremsies i form av paroler:

Helga (15): Alle som er her er av samme mening: Ut med utlendinger, Tyskland for tyskerne .

Negere, tyr kere og russere liker vi ikke,

Kerstin (16):Jeg hadde håpet at vi skulle få et ty kt Tyskland uten alle utlendingen e, for

vi er mot utlendinger.

Rene ( 7): Før mente jeg man måtte bruke vold mot utlend inger, men ikke så mye mer nå.

Jens (17): rCabackstrafse sitter det utlendinger; negere, russere og tyrkere. Hva jeg uanse tt

ikke skjønne r er at tyske jenter gir seg over hl utlendingene. Jeg er i mot utlendinger. Maik

{I8): Hva vil de her hos oss? Vi har da nok arbeids løse aUerede?]ens : Det er så mange

utlendinger nå. or oss er begeret fullt. Vi sier: "Ut med utlendingene, de tar arbeidsplassene

våre" . Maik: For oss er det ikke bare il få ut utlend ingene, vi vil lenger enn det. Vi tyskere har

fått nok. Hvis tidene går videre SOm nå, da går det ikke lenger. Og når vi gjør noe mot det, da

klarer vi det også . Da dreier spillet seg om. Jens: Under sosialismen forprioriterte de

utlendingene, da kom det mange flere utlendinger hit. og dermed fjernet de noe SOm ble

oppnådd under krigen. De var produktive, men de dumme som er her, de besitt er jo alle

boligen e. [ Vesten er de t jo på samme m åten , utlendingene okkuperer hus i vest, og tyskere må

sitte pli gata og tigge og negeme hører bare på . De har da f<tltnok!

Det vanligste argumentet nas jonalistungdommene bruker mot utlendingene, er

at de fratar tyskere arbeidsplasser. Rene (17);

Hvis jeg kunne stemm e ville jeg valgt Nl' D, de forteller hva de vil, de sier Tysk land for

tyskere, utlendingene tar alt arbe idet fra tyskerne, Tyskerne trenger arbeidet. Utlendingene

gjør riktignok mye drrttarbeid, men tyskere trenger arbeidet nå.

Men utlendingene kan likevel gis verdi som reservearbeidskraft. Jørn (18):

Egentlig har jeg ikke så m ye i mot utlendinger, for vi har jo egentlig selv skyld i at de er her.

Vi vil jo ikke vaske toalette r eller skuffe vekk aske , og derfor hentet de utlendingene til å

gjøre sånt noe. Men de skull e ha sagt til utlendingene "Pass på, du får ti år her, men da må du

stikke av igjen". For sånn som M går ikke lenger.

En fores tilli ng som disse ungdommene har tilegnet seg gjennom forbudne bøker,

er at utlendinger har blitt brukt mot Tyskland som ledd i en internasjonal

krigføring. Jørn (18):

Det sa en gang en genera l (ør krigen, det har jeg lest i en bok, at England småkriget med

Tyskland. Ikke ordentlig krig, med våpen , men de send te utlendinger til Ty skland , Ogde korn

til å formere seg og få barn med tyske jenter og til slutt fins det ingen tyskere mer. På den

måten ville de gan ske langsomt utslette alle tyskere . For tiden er det også sånn. Jeg kan ikke

gjøre noe med det. Alle negrene og tyrkerne og de and re kommer der nedefra fra Asia og

Afrika . De er brakt inn hit . Uten dem ville vi hatt mye mer arbeid. Det er hva NPD ønsker,

at alle tyskere skal (å arbeid når de går til arbeidsformidlingen og at utlendingene ikke skal

få. Så snart utlendingene ankommer her go\rde til sosialkontoret og krever SOSialhjelp. Den
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d umme staten gir d em det , is ted enfor å gi pengene til tyskerne . Jeg synes h eller de skal sø rge

for sine egne folk, ærlig talt . landene for deres egn e folk.

ngdommen e forteller også en rekke his torier for å underbygge at utlendingene

er farlige. Jørn:

Der hvor jeg jobber nå i Baden-Wurtenberg, der er det også tyrkere. Der kan du ikke si ett o rd

feil. Noen forbundsborgere (vestty skere ) har sagt til meg at d u burde ikke gå opp der hvor

tyrkerne er, da går de mot deg med kni v. De føler seg allerede so m i sitt ege t la nd . Og ty ske rne

blir langsomt utryddet. Utlendingene blir tyskere, kan du forestille deg det'

Begrepet "utlendinger" omfatter bare folk fra fattige deler av verden.

Amerikanere derimot, er et forbilde for nasjonalistungdommen:

Maik: Til and re ves tlige land vil jeg ikke , da måtte d e t væ re til Amerika. Manhattan,

NewYork eller sånn, de r hv r det skjer noe . Jeg mener, hva vil jeg ve l hos tsjekkere, rumenere

og sånn?

Jens: Kanskje til Ca nada .

Til daglig foregår konfrontasjonen med utlendingene ved stygge tilrop og

skubbing. Men av og til slår nasjonalistungdommene til med hard skyts, med

kjepper og gasspatroner. Våpen har kommet inn som en del av kampen

10.3.6 Smaksdistinksjoner

10.3.6.1 Våpen
Argumentasjonen til nasjonalis tungdommen er hele tiden fylt av motsigelser.

Dette gjelder ikke mins t i forhold til hove dfienden anarkistene. Ana rkisme be tyr

firhe t fra alt herredømme, sier Jørn . Da kan enhver sky te fr itt. Men nettopp dette

gjør også nas jonalistungd ommene , flere av dem har blitt fratatt sine våpen . Jens

(17) for teller:

Mitt våpen tok de fra meg for to måneder sid en . Jeg hadde en patron, det had de ha n and re

også , jeg skjøt p å ham. og så tok purken fra meg våpene t. Angivelig var det jeg SOm begyn te,

men det var ikke sant. Nå er jeg straffet to ganger. 42 dager har jeg sitte t i fengsel.

Rene (17):Jeg bærer ikke våpen lenger for da blir jeg tatt, og d a er alt f rbi siden jeg har

vært inne før, og d et vil jeg ikke.

Ungdom i DDR fikk våpenopplæring og militær oppdragelse fra 16-års ald er, og

dette understøtter indirekte militaristisk e og brutale handlinger:

Maik: Jeg skal i hæren.

Jens: Ikke jeg. Jeg er i mot hæren.

Maik: Du er jo straffet, de som tidligere er straffet kommer ikke i hæren.

Jens: Jeg trenger mgen. hær. jeg kan jo Skyte allikevel. Jeg trenger ikke noen hær for <1 skyte .

Selvforsvar kan jeg også.

Fjernsynet har de siste par årene dokumentert målbevisst våpenopplæring av
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fascistisk ungdom. In genting tydet på at Weimar-ungdommen var inn blande t i

en overordne t organisasjon. Enkelte av dem var mer eller mindre i mot vo ld ,

mens andre, som Maik og Jens, viste alle tegn på at de gjeme ville slutte seg opp

om en organisert bevegelse, de rsom de skulle få muligheten. Alvoret i deres

orientering gikk klarest frem da jeg spurte om hva deres foreld re men te om

gruppen de tilhørte, og de plutselig begynte å ramse opp ulike nazistiske sanger,

som foreld rene ikke hadde noe i mo t at de sang.

10.3.5.2 Musikk
Nasjonalistungdommens musikksmak avspeiler to kategorier av ungdom

innenfor de tte mil jøet; de mer "stinknorrnale" som bruker nasjonalistiske

symboler, men som ikke lar denne ideologien bli altomfattende, og de fascistisk

orienterte, som svarer ut fra paroler uansett hva jeg spør om. Jørn (l8) og til del

Norbert lar seg plassere i førstn evnte kategori...:

Jeg hører helst hip-hop-musikk, etler rap-musikk, det er bra synes jeg.

Norbert (14):Jeghører rap-musikk, det er den musikken skinheadsen hører. Men hvis du

kommer inn i en disco hvor de bare spiller blankskallernusikk, er det heller ikke så bra .

...mens M aik (l8) og Jens (17) hører med til sistnevnte. De lytter til naz istiske

sanger som de har lært av vestlige skinheads:

Jt'l'lS: Jeg hører for det meste på mu ikk med naziparoler, SOm "Tyskland for tyskere, ut med

utlend ingene" eller "skitt og hensikt, skitt og lat. skilt meg vekk. skitt meg vekk"

Maik: Eller "alt r skitt, alt er d ritt, fyr en bombe og alt er kvitt" og ån n.

Jens: Eller "stol på den røde fane, stol på den røde fane med hakekor ett vink til Adolf Hi tler,

vink til Adolf Hitler med tjenestekorset på" . Det er alt sammen ty ke paroler.Og moren min

har ikke noe i mot de t. Disse sangene har noen grupper laget. De kommer fra den andre side n.

Tyrkerjakt, og andre grupper. De er også skins ,

Skille t mellom de harde og de mer "stinknorm ale" viser seg ogs i klesstil , som

beskrevet i kapittel 7.

10.3.7 Jentene og guttene
Skille t mellom de to orienteringene speiler seg også i hva guttene mener er

viktig hos jenter. De mindre hen de guttene beskriver jenter u t fra menneskelige

kvaliteter. Jørn (18):

Jenter må ikke være for rolige. de må være med på det som skjer. Og så må de ikke være så

sjalu, hl/is jeg ikke får danse med andre jenter da blir jeg su r. leg må ha min frihet . Søsteren

min for eksempel. hu n har forbud t vennen sin mye. Hvis jeg vil dra til lena med noen

kompiser, skal ikke jenta mi forby meg de t. Jenter må forresten også være glad i barn. for det
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er jeg.

De "harde" beskriver jenter ut fra poli tisk orientering og stil;

Maik: Det er mange jenter med og ja. Det er noen med blankskalle også .

Jens: De fles te har bornbe rjakke. kort Mr.

Maik: Ma nge har bornberjakke, de fles te ha r Wesperjakke. Enkelte er glattbarbert.

Jem: Det er bedritent når de har blan kskall e, det ser ikke ut.

Maik: En jente må ha litt hår.

Jens: En jente må være som hun er for å komme inn i gru ppen.

Maik: Hun kan være nøytral eller høy reorientert.

Jens: Og sa må hun være glad i barn .

Maik: Jeg liker jen ter med normalt hår, ikke noe blankskalle, Har ikke noe i mo t om hun har

på litt leppes tift, men har hun for mye sminke er det kjipt. Ød elegger jo hele hu d en da. Og

mange av dem går joofte sammmen med karer som er utlendinger, og da ryker d et løs . [en ter er

feige .

Maik mener at jen ter er feige, mens Helga (15) mener at jentene er like tøffe som

guttene:

Gutt ene er eld re n jentene. Men vi pry ler også . Vi er stolte kjempere med bein i nesa , derfor

er vi ik ke red de. Gutter må for det første være høyreorienterte eller nøy trale.

De harde jentene er tøffe. De oriente rer seg etter guttenes profil og de ønsker

arb eid og utdanning. Således er det en klar motsetning mellom guttenes og

jentenes syn på kjønnsdi fferensieringen. Guttene øn sker se g tradisjonelle

kvinner på tross av at deres egne mødre var i arbeid. Jørn (18):

Jeg er mot likestilling. Jeg synes kvinnens plass er i kjøkkenet. Da trenger de ikke jobbe h ller.

Det er jo mye bedre for dem! Da kan du rolig holde deg hjemme og gjøre hva du vil, det er mye

bedre. Da tren gte vi ikke ha sa mye ergrelser med barnehagep lasser heller.

Det finnes knapt et land hvor kvinneandelen i tradisjonelle mannlige domener,

var så høyt som i DDR. Disse guttene har alts vokst opp med en svært

utradisjonell arbeidsdeling, men har likefullt tradisj onelle, pa triarkalske syn på

kjønnsd elt arbeid. Deres forestillinger om maskulinitet og femininitet og

gjenspeiler nok likevel den kjønnsdelingen de er vant med hjemmefra. Jen ten e i

gjengen er i så må te langt mer progressive, ved at de både ser på seg selv som

kjempende opprørere på linje med gu ttene, og ved at de ønsker seg utdanning og

arbeid.

Nasjona listene har først og frems t en opprørsk habitus, men denne kan

altså deles inn langs en skala som går fra "de harde" til de mindre harde.

Førstnevnte definerer livet sitt ut fra fascistiske kategorier uansett hva jeg spør

om. De yngste gruppemedlemmene lar seg plassere her, men også Maik (IS) og

Jens (17). Noen andre eldre medlemmer er også klassifiserbare i den "harde"
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kategorien, de ville enten ikke intervjues i et hele tatt, fordi de "hadde ha tt nok

bråk med politiet", eller de lot seg intervjue, men svar te bare med enstavelses

ord, som Dennis 18). "Eldre" gruppemedlemmer som Jørn, Rene og Tomas har

også sitt et inne tidligere, men har roet seg ned, mye av frykt for å mis te arbeidet.

De deltar i aksje er, men støtter ikke voldsbruk.
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10.4 UNGDOMSKULTURELL PROFIL - EN GENERALISERING
I denne delen av kapitlet om un gdomskul turell profil, skal jeg ta for meg ulike

perspektiveringer til ana lyse av de tre un gdomskulturene. Her er det det gruppe

typiske som er tema. Ana lysen baserer seg for det meste på typologiseringer; de t

vil si forenklinger av gruppenes virkeligheter. Det er aldri meningen at gru ppene

kun er de kategorier jeg bruker på dem, men kategoriene viser til visse trekk ved

gruppene som jeg mener er typiske. Jeg bruker skriveforme n "u ngdomm en" , for

å vise at det er en kategori, heller en summen av alle un gdommene som er i

fokus . Spørsmålet om gruppenes gene ralite t vil i høy grad bli belys t i d enne

kapitteldelen . Sammenl igningen med vestlige teorier, kategorier og kulturer gjør

at de tre gruppene kan forstås også som ungdomstypiske uttrykk. Jeg vil

imidlertid understreke at når jeg for eksempel analyserer nasjonalist

ungdommen som uttrykk for typiske trekk ved arbeiderklassens un gdoms

ku lturer, betyr ikke de tte at arbeide rklassen (eller arbeiderklasse -ungdom) i sin

allminnelighet bærer i seg nas jonalistiske eller fascistiske trekk.

10.4.1 Paralleller til vestlige ungdomskategoriseringer
I inn ledningen til kapitlet nevnte jeg Fred Mahlers utkas t til en juventoLogi. Jeg

vil følge opp tråden her, ved å bruke vestlige ungdomska tegor iseringer, og sette

dem inn i en forståelsesramme der samfunnsform er en viktig analysefaktor.

10.4.1.1 Sosialistungdommen
Sosia listungdommen er d en av de tre gruppene som har gjennomgått de n størs te

identi tetsendringen etter murens fall. De var konformister i DDR-staten fordi de

gjorde denne statens ideo logiske verdier til sine, og de fulgte aktivt opp arbeide t i

ungdomsorganisasjonen, Men Mertons konformismebegrep (R. K Mer ton, 1949)

får ulik valør innenfor en kommunistisk og en kapitalistisk samfunnsform . Å

være idealungdom i DDR-staten betydd e på samme tid å bli forfulgt eller

eventuelt opposisjonell i den fellestyske staten. Konformistisk ungdom under

kapitalismen, betyr ungdom som gjør karri ere innenfor markedet. Konformistisk

ungdom i et kommunistisk samfunn må imidlertid følge embetsverkets kra v til

lojalitet og ideologisk agitasjon. Kommunismen hadde også et atletisk ungdoms

ideal, sportslig aktivitet var et politisk middel i oppbygningen av sosialistiske

pe rsonligheter. Også her var og er sosia listungdommen ideell e, de har den

sunne, sportslige habitusen og den kollek tive innstillingen, som den offisielle
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DDR-poli tikken fremelsket.

Etter Murens fall er de konuensionalls ter, i den forstand at de lukker

øynene for samfunnsutviklingen, og holder fast ved det forgangne. Thomas

Ziehe bruker kon vensjonalisme-begrepet om vestlig un gdoms reaks jon på det

moderne, og gir det dermed et annet betydnin gsinnhold . Ziehes

konvensjonalister er konforme i forhold til tradisjonelle verdimønstre, mens

sosialistungdommen holder fast ved fortidens sosialistiske idealer, som jo

inneholder et progressiv t potensiale. Derfor har sosialistungdommens

konvensjonalisrne et mer utviklingsorien tert preg, enn vestlig ungdoms

konvensjona lisme i det kapitalistiske samfunn.

Ren t politisk kan sosialistungdommen betegnes som en radikal tradisjon

ut fra Matzas begrepsskille (D. Matta, 1961). De er sentrert om utopiske idealer

med rotfeste i en litterær tradisjon (den marxistisk-leninistiske). Ungdommer i

de n radikale tradisjon prøver aktiv t å endre samfunnet i tråd med sine idealer.

Sosialistungdommen var ikke radikale i denne forstand under 1989-høsten. De

deltok ikk e i demonstrasjonene og de så på samfunns-reformatorene som "sta ts

fiender" . Men utover i 1990 utviklet de en ny form for politisk kallsfølelse, et kall

som knyttet seg til bevarelsen av det positive fra DDR-tiden. De engasjerte seg i

de t omformede kom munistpartiet PDS, og arrangerte et par gateaksjoner, blant

annet ved å selge østtyske landbruksprodukter i Ves t-Berlin.

Sosialistungdommens politiske oppdragelse fra DDR-tiden gjør at de kan

politisk agitasjon, de kan diskutere og de kan organisere. Men de er ikke vant til "

gjøre opprør mot makthavere. Dette er et viktig kjennetegn for de t som Matza

kaller den radikale tradisjon. Sosialistungdommene derimot har laget sin isolerte

verd en i den po litiske klubben. De lever på siden av samfunnet i likhet med

un gdom i det Matza kaller den bohemske tradisjon. Men de er likevel ikke

boh emske, fordi de ikke er sentrert om følelser, opplevelser eller handlinger som

strider mot konvensjonelle tabu-forestillingen Gruppens funksjon er først og

frems t å skape et felles trossamfunn hvor likesinnede kan treffes. De har gått fra å

være idealu ngd om til å bli en sekterisk politisk gruppe.

Sosialistungdommen er altså ikke fullt u t rad ikale, de er heller hva vi kan

kalle ve ns t rekonse ruat itie. Tidligere var de venstrekonservative fordi de ville

bevare DDR som de t var, mens etter murens fall er de venstrekonservative i den

forstand at de vil bevare det positive fra fortiden. Revolusjonær endring er ikke

en del av deres vokabular. Den bulgarske forskeren Mitev har utdypet skillet

mellom vens trekonservatisme og venstreradikalisrne, (Mitev, 1992).
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Sosialistungdommens kollek tive identitetsendring kan fremstilles slik:

Kommunistisk samfunn;

Venstrekonservati ve (bevare og legi timere DDR)

Konformlseer / idealungdom

Konvens jonalister

Kapitalistisk samfunn:

Venstrekonservati ve (bevare det positive fra DDR·tiden )

Statskrttiske

Sekt eri s ter

10.4.1.2 Anarkistungdommen
Anarkistungdommen har ikke i samme grad gjennomg ått identitetsendringer.

De var tidligere statskritiske og fant sin nisje i kulturen, og den samme strategien

følger de etter Murens fall. Ut fra Mertons anomiskjema lar de seg kategorisere

som innovatører (R.K. Merton, 1949). Også anarkistene har lært å verdsette de

sosialistiske idealene , men de god tok ikke den rigide utformingen av dem i FDJ.

De brukte FDJs kulturgruppe som basis for en selvstendig utforming av

kulturelle aktivi te ter. Deres selvstendighet betød imidlertid at de til dels gikk

utenfor de eta blerte handlingsnormene i un gdo msorganisasjonen. Følgen var at

de fikk en del problemer med skoleledelsen. Etter Murens fal l er de også

innovatører. De verdsetter den friheten kapitalismen gir til individuell livs

utforming, men gjennom kultu rell akt ivitet bringer de noe ege t inn i samtiden .

Deres identitetsendring er imid lertid knyttet til det politiske. I DDR-tiden

var de radikale, i likhet med ungdom i dell radikale tradisjon. Da forsøk te de til

de ls å endre på FD], og de gjorde opposisjon mot et par konk rete beg iv enh eter i

skolen. Etter Vendepunktet er de i langt sterkere grad gått over til det Matza

betegner som en bohemsk ungdomst radisjon (O . Matza, 1961). De er ikke i

samme grad som før radikale, fordi de nå har større mu lighet til å gå in e egne

veier, uten at samfunnet setter opp barrierer for dem. Et totalitær t samfunn gir

derfor un gdommers opprørsbehov i langt sterkere grad et poli tisk innhold . Etter

Murens fall er de rigide barri erene fjern et, og derv ed får intellektue ll ungdom

stør re frihet til å uttrykke seg frit t. Dermed blir den politiske dimensjonen

mindre viktig, selv om de ikke liker den valø ren sam funnsutviklingen har fått.

Løsningen blir å utnytte de økte mulighetene, og for øvrig la samfunnet seile sin

egen sjø. I likhet med un gdom i de t Matza kaUer den bohernske trad isjon,

utformer de sitt liv i et fellesska p som skal erstatte de t samholdet som ikke lenger

fins på samfunnsplan. De har bosa tt seg i et fattigslig strøk, og skaper der et liv
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med vek t på spontanit et og orig inalite t. Deres improvisasjon med musikk og

kuns t, er også uttrykk for en bohemsk etos . De trenger ikke mye p enge r, fordi de

er kreative i å omforme verdiløst materiale etter eget behov. Det er likevel ikke

utenkelig at de, i likhet med 68-eme, vil ende opp med godt betalte stillinger og et

komfortabelt liv om noen år. De har den kulturelle kapi tal som skal til for å

kunne føre seg innenfor samfunn ets insti tusjoner, og på den måten kan de

konvertere sin kul turelle kap ital i økonom isk kap ital når de ønsker det (P.

Bourd ieu 1987), Foreløpig bruker de tiden på å utforske de nye mulighetene som

omverdenen byr dem .

Deres kulturelle aktivitet er motivert ut fra ønsket om sel orealisering ,

helle r enn ut fra en politisk protest. Dette tilsvarer det klassiske tyske dannelses

ideal, slik det ble form ulert under Wilhelmin-æraen (N. G. Hansen, 1991).

Thomas Ziehe beskriver en slik orientering som kultu relle orienterings

forsøk (1. Ziehe, 1990): Den unge forholder seg prøvende til det moderne, og gjør

samtiden til å holde ut, ved å bruke den prod ukti vt. En slik orientering kan sies å

være de in tellektue lles løsning på samfunnsproblemene: De omformer samtiden

til noe de selv liker, ved å ska pe en egen verden. Huskonserten som jeg beskrev

tid ligere (10.2.2), er et eksempel på en slik løsni ng: Overgangen mellom DDR og

Tyskland medfører orienteringsvanskeligheter i forhold til egen identitet. I

sangen assosieres Tyskland med krig (krig) og aggressiv nasjonalisme (skinhead).

DDR assos ieres med totalitære kontrollmekanismer (Stasi). Samtiden er brennbar

og truende (SteWa brenner). Det pro blema tiske i de n nasjonale omveltningen

gjøres hl en sang, som manes frem med dommedagsprofeti i stemmen. De andre

understøtter ord ene ved å tromme på bordet, klirre med glass og raspe på en ris t.

Det skapes et lite og lukket fellesskap, som er intimt og skapende, og som både

beskytter mot den nega tive samtiden , samtidig som de t omfortolker og gjør narr

av den. På denne måten struktu reres kaoset i den nasjonale og poli tiske

omveltn ingen. Anarkistenes kollek tive identitetsend ring kan frems tilles slik:

Kommunistisk samfunn:

Venstrerad ikal tradisjon

Innovatører

Selvrealisering gjennom kulturen / kulturell orientermgsforsøk

Kapitalistisk samfunn:

Bohemsk tradis jon

Innovatører

Selvrealisering gjennom kulturen / kulturelle ortenteringsforsek
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10.4.1 .3 Nasjonalistungdommen
Walter Homstein bruker betegnelsen optisk opprør, om ungd om som oppfør er

seg slik a t de bli r en plage for samfunnet, for dermed å skaffe seg selvet frirom

( W. Hornstein, 1982). David Matza kaller ungd om som gjør hærverk og søker

spenning for en krim inell ung do m st rad ision (O. Matza, 1961). Det er på denne

måten jeg tro r vi må forstå den kraftige tilv eksten av fas cistisk orientert un gdom

i DDR utover i BO-årene. Det å væ re fascist i en såkalt an ti-fascistisk sta t var den

mest provoserende måten å gjøre opprør på . Ungdom som malte hakekors på

offen tlige vegger ble levend egjørelsen av at DDR ikk e var en harmonisk s tat med

forn øyd e mennesker, slik det ble fremstilt i media . Ved å bruke fascistiske

symboler ble de kr iminelle og for fulgte istedenfor bare skoletapere eller arbeidere.

Fascinasjon over de n fascistiske symbolverden kan også fortolkes som en

kulturell eksperimentering (T. Ziehe, 1990). Symbolenes avskyvekkende karakt er

understøtter d eres funksjon som symbolske m ots tandsforrner, De er ut trykk for

en es tetisk distanserin g fra om verd enen. Fascistiske tegnkonstruksjoner gir et

for tolk nin gsskjema, som bidrar til å strukture re d en kaotiske omverdenen (se

også D. Hebdige, 1983).

Nasjonalis tu ng d ommen sliter i større grad enn anarkistungdommen med

orien teringsvanskeligheter etter murens fall. De pris te samfunnsendr ingen e,

men deres forv en tinger om økt velstand og makt falt raskt i grus. Identiteten

deres før murens fall, var preget av at de var for fulgte og opposisjonelle i en

kommunistisk stat. Et ter murens fall er de ikke i samme grad forfulgte, derfor er

de opp rørske heller enn politisk opposisjonelle. De er ikke lenger i op posisjon til

den rådende samfunnspoli tikk , fordi de hyller de materielle verdier som råder i

det nye markedsstyrte samfunnet. De hadde imidlertid en tryggere posis jon i

forhold til arbeidsmarkedet før, slik at de res taperstatus er blitt mer påtrengend e

nå . Dette er en konflikt som de ikke kan løse på det in tellektuelle plan , for

intellektuelt er de mot kommunismen og enhver annen rø d politikk, og for

kap italismen ell er helst en enda me r blå pol itikk. De tte dilemmaet lø ser de ved å

orien tere seg i forhold til den nærmeste fellestyske for tidens idea ler. Det å søke

fortidens avdøde id ea ler når frem tiden er usikker, tilsvarer det Ziehe kall er

nykollservative motoffensiver (T. Ziehe, 1990). Nasjonalistungdommens

kollektive identitetsendring lar seg fremstille slik:
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Kommunistisk samfunn:

Kriminell tradisjon/ statsfiender

Op posisjonelle/ optisk opprør

Høyreradikale / nykonservative

Kap italistisk samfunn:

Åpent opprørske

Optisk opprør

Høyreradikale / nykonservarive

10.4.2 Anakronistisk ungdomskultur
Sosia listungdommen i DDR definerte seg positivt som for noe . De kjempet for

sosialismens videre vekst, i mo tsetning til andre "bevisstløse" ungdommer. De

represen ter te funks jonærstandens politiske og statsbejaende ungdommer. Deres

parallell i tid ligere tysk ungomskul tur er mellomkrigstidens stad ig mer

byråkratisk organiserte sosialdemokratiske ungdom.

Na sjonalistungdommen definerte seg negativt som m ot noe. De var m ot

DDR og DDRs negasjon var Tyskland. På samme måte som de ville ban dene av

arbeiderk lasseungdom som stakk kjepper i hjulen e for nazis tene i 1939 (H.

Becker, 1947), stakk na jonalistungdommen kjepper i hju lene for kommunistene

i 1989. Begge un gdomsku lturene er uttrykk for arbeiderklasseungdoms

m otstands former. Beskrivelsen av det typiske ved disse, er resevert neste avsnitt.

Anarkis tungdommen definerte seg som selvstend ige, ikke klart for eller i

mot noenting spesielt. Deres vikti gste mål var og er selv rea lisering og frihet.

Historiske sett har de man ge fellestrekk med Wallder vogel- bevegelsen slik den

utformet seg i Tyskland før første verdenskrig'. Vandrefuglene var romantiske,

folkloristiske og politisk diffu se. Dette er trekk som ikke er utpregede for

anarkistungdommen. Fellestrekke t er først og frems t selvstendi ghetstrangen,

spenningslengselen , planløsheten, omstreifervir ksomheten og deres higen mot

kunst og ku ltur. Begge grupper er opptatt av ivaretagelse av tradi sjoner, og på

samme tid brudd med autoritetene .Vandrefuglenes vandring i det østeuropeiske

landskap har etter Murens fall en parallell i anarkistungdommens haiking langs

Europas motorveie r.

Edelweissungdo mmen under annen verdenskrig har også fellestrekk med

anarkistungdommen. Før stnevn te reagerte mo t nazismens repressive tvang,

mens kommunismen tro ss alt gav ungdom større frirom . Edelweissungdommen

utviklet seg i retni ng av fysiske motstands- og angrepsstrategier, mens anarkist-

, Fremstillingen av vandrefuglene er basert på H. Beckers bok Gennan YOll lh-bcnd or [ree, 1946.
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un gdomm en ikke trengte å ty til vold. I og med at anarkistungdommen var mer

politiske enn de opprin neli ge vandrefuglene, så kan vi se en linje med ed elweiss

og vandrefugler som mo tpoler, hvor anar kistungdomme n plasserer seg på

mid ten, både i orientering og i samfunnsbakgru nn :

Totali tært system

Edelweiss

Politisk orienter ing

Anarkistungdooune.r

Ikke -totalitær t sys tem

VandrefugJer

Apolitisk orientering

Vandrefuglene hadde romantiske ideer knyttet til et folkefelle sskap, noe også

anarkistungdommen til en viss grad har. Sis tnevnte bruker u ttrykk som

"kommune", "Iidelsesfellesskap" , "kollek tivfølelse" og "makt som sp ringer ut av

folke t" . Men anarkistungdommens fellesskap er ikke knytte t til nasjonale

begreper, de har ingen patriotisk lengsel, slik vandrefuglene hadde det. De føler

seg forbu nd et med humanistiske tradisjoner, men ikke med de t særegent tyske.

Her er ege ntlig nasjonalistungdommen i sterkere grad en fortsettelse av

vandrefuglbevegelsens romantiske hyllest av det germanske. Nederlage t etter

første verd enskri g frembrakte også behovet for et folkefellessk ap. En tilsvar ende

tend ens opps to 70 år sen ere, i tiden etter murens fall. Opposisjonshøsten skap te

et folkefelles skap nedfelt ut fra parolen "Vi er folket" . Alle red e året ett er var dette

fellesskapet i full oppløsn ing. Ungdommer er i denn e tid en, i likh et med

mell om krigstid ens ungdom, på jak t etter et ny tt verd isys tem . Den nye alt

omfattende religionen for me llomkrigstidens ungdom, var "fo lkefellesskapet" .

Hi tler kunne ikke ha fått sin kvasigeistlige pos isjon, hvis han ikke bevisst had d e

perverter t verdier som den tyske ungd omm en allerede lenge hadde holdt a v:

Kjærlighet til ege t folk ble til hat mot andre folk. Atletisk natura lisme ble til

askese og selvdis iplin . Vandring, nybrottsarbeid og førerprinsip p ble satt i system,

og personlig karisma ble erstattet av embedets kar ism a. Nasjon aIistungdom men

har tatt opp i seg de perverterte idealene fra H itler-Jugend , og de form elig roper

på en tilsvarende disiplinering, som den Hil ter gjennomførte. I flere by er har de t

nå vokst frem klikker hvor en slik disip linering tar form. Men det har ikke

dannet seg et sammenhengende nettverk.

Tilsvaren d e situasjon var det i 1923, da små bander av Hitler-en tus ias ter

begynte å ta form, og i 1924, etter en in tensiv propagandakampanje, dukket det
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Opp nazistiske ungdomsgrupper over hele det sachsiske området. Også nå er de t

Sachsen og Thuringen som er områdene hvor nasjonalistiske bevegelser har

sterkest grobunn . I mellomkrigstiden ble bevegeLsen bannlyst i mange regioner,

men følelsen av forfølgel e og av å inneha rollen som martyrer, brakte bare mer

vind i seilene. Her ser vi en klar paraLlell til nasjonalistungdommens martyr

identitet før murens fall. Etter Vendepunktet uttrykker enkelte av dem til og med

frustrasjon over at når de nå roper "Heil Hitler" , er det ingen som reagerer! De

har likevel fortsatt en martyrfølelse fordi politiet forfølger dem, mens anarkist

ungdommen "får gå fri" .

Et av hovedprinsippene både for vandrefuglene og for Hirler-jugend var

føre rprinsippet. Dette prinsippet ser ikke ut til å være virkeliggjor t blant

nasjonalistungdommen, de har bare vage ide er om en fascistisk tilhørighet. Men

de viser alle tegn på å ønske å følg e en leder, om en velegnet figur skulle vise seg.

Mot slu tten av 20-taUet var det tilsvarend e et de sperat behov for en leder i den

tyske ungdomsbevegelsen. Vandrefuglenes månedstidsskrift Begyn/Lelsen

inneholdt s tadig nye artikler om mulige lederskikkelser, Selv om Hitler for

mange av vandrefuglene fremsto som altfor rå og brutal, så trengte han kun å

videreføre elementer som allerede var utviklet innenfor ungdomsbevegelsen, og

han fremsto etterhvert som den eneste brukbare Leder. "The religion sought a

prophet and he then became its God" ( H . Becker, 1946). Nasjonalistungdommens

forherligend e frems tillinger av Hitlers bedrifter under annen verdenskrig, viser

en tilsvarende lengsel etter en leder, en som kan gi de skipbrudne makt og

oppreisning. Nasj ona listungdommen idealiserer den fjerne nazifortiden og gjø r

opprør mot de n nærmeste kommunistfortiden. Vandrefuglene forherliget den

fjerne fortid ens pirater, indianske krigere, bondeopprørere og soldater, og gjorde

opprør mot den nærmeste fortidens bedagelige og borgerlige Bied erm eierliv.

N asjonalis tungdommen har altså, i likhet med vandrefuglene, en lengsel

ette r forgangne tider. H und retusener av meLlomkrigs tidens vandrefugler

hungret etter muligheten av å synge med i "den lidenskapelige intensiteten som

en gang ble fremkalt av Vandrer-lederen Karl Fischer" (ibid .), mens nasjonalist

ungdommen lengter tilbake til den intensiteten deres besteforeldre opplevde i

Hitler-jugend, Vandrefuglene fant ingen likemann til HiHer, men i stedet var

Hitler der. Nasjonalistungdommen finner ingen Hitler, men i mellomtiden har

den tidligere 55-offiseren Franz Schonhuber vært en åndelig leder for enkelte av

dem. Han er likevel for fjern t unna, til at de virkelig kan la seg rive med. Unge

mennesker i 20·årene var fylt av tvil, forvirring, og de ventet passivt på at noe



- 246-

skulle skje - de t var de ideelle betinge lsene for Hitler. Nasjona lis tungdommen er

heller ikke så målrettede. Deres fore stillinger om nasjon og folk er vage, og

spriker i mange retninger. Mye av dette er ren mote, provokasjon og en

nostalgisk lengsel etter ære.

Vandrefuglene var opprinnelig pasifistiske og opponerte ak tivt mo t den

første verdenskrig i begynnelsen, selv om de etterhvert deltok da de lot seg r ive

med av øns ket om å forsvare Tyskland . Også flere av nasjonalistungdomm en

uttrykker a t de ikke ønsker voldsbruk, og at de ikke ønsker noen kr ig. Dette er et

argumen t for å velge NP D, som er programfestet motstander av voldsbru k. En

vik tig forskj ell mellom vandrefug lene og nasjonalistungdomme n er imid lertid

at vandrefuglene overveiende hadde middelklasse bakgrunn, mens nasjonalis t

ungdommen stammer fra arbeiderklassen. I neste kapittelde l skal jeg analysere

de tre orienteringene ut fra forsk jeller i klassebakgrunn.

10.4.3 Ungdomskultur som klassekultur

10.4.3.1 Sosialistene
Sosialistun gdommen har foreldre som gjennom sitt virke var svær t lojale

overfor DDR-staten, de var funksjonærstandens un gdom. Dette skiller dem klar t

fra ana rkistun gd omm en, som var vens treorien terte ut fra en intellek tuell og

statskritisk orientering. Sosialis tungdommen var stolte av sitt land, og av sin

egen mis jon som statens forsvarer. De hadde en sterk tro på kommunismens

idealer, og mente at det å motarbeide opp osisjonelle var til folkets eget beste. Etter

samf unnsomveltningen mistet de im idlertid tillit til foreldregenerasjonen, fordi

de selv i kra ft av sin un gdom tross alt var mer fleksible overfor samfunns

om veltni ng ene, enn de eldre overordn ede i partiet og i FDJ. De ser

nødvendigheten av en flat struktur på organ isasjonen, og en mer opposisjons

artet politisk lin je.

Store personlige problemer og liten evne til å drøfte dem i gruppen, gjør

likevel at de ikke klarer å realisere sine omformete idealer. De beholder derfor en

habitus som sekterisk utvalgte ungdomm er, som tror på de riktige idealene (i

motsetning til folk flest) , m en de er også grundig des illusjonerte på muligheten

til politisk handling. De av sosialistungdommene som tidligere hadde ledende

posisjoner i FD], har i stor grad et ønske om å være ungdommens forsvarere i det

markedsstyrte samfunnet. De av sosialistungdommene som nø t maktens

privilegier og arbeidet lydig under maktapparatets normer, velger å bytte side og
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utnytte det nye samfunnets maktspråk. De tilegner seg de nye kompetansene som

kreves for å tilhøre det nye samfunnets maktelite. De av sosialistungdommene

som tidligere var aktive i FDJ, men ut fra en me r enkel innstilling (det var moro,

der var det fellesskap) har et enklere forhold til endringene, og tilpasser seg det

nye samfunnets krav uten å gi slipp på tilhø righeten til den sosialistiske

ungdomsorganisasjonen, som fortsatt oppfyller behovet for tilhørighet.

Sosialistun gdommen har dels en embedsmannshabitus, del s en politiker

habitus. Max Weber har skilt mellom disse to typene i foredraget "Politikk som

livskall" (M. Weber, 1919). Han definerer "politikk" som streben ette r makt eller

innflytelse på maktfordelingen. Det som særmerker byråkratiets maktstruktur, er

at alle er personlig avhengig av de som hesker på trinnet over. Sosialis t

ungdommen tilhørte den politikertype som Max Weber kaller yrkespolitikere: De

levde av politikken ved at de var lønnede funksjonærer, eller de fikk betingere

pr ivilegier, som sikret dem en høy levestandard' . En grunn for parti

funksjonærer Ul å være lojale, er at de blir sikret å stige i gradene og at de da selv

kan lede andre, slik flere av sosi listungdommene gjorde.

r et sam fun n basert på et mod erne embedsverk, utvikles det i integritetens

interesse en høy sta ndsære. Denne viser seg sterkt i sosialistu ngdom mens

beskrivelser av sin tid ligere rolle, for eksemp l Michas følelser knyttet til det å

forsvare landet mot annerledestenkende. Den ekte embetsman n skal nettopp

ikke gjøre det politikere , partiførere og deres tilhengere må, neml ig kjempe .

Embetsmannens ære ligger i evnen til, trass i personlig overbevisning, å utføre

en ordre på den befalendes ansvar. Blan t sosialistungdommene ser vi denne

typusen klarest uttrykt gjennom Frank, som etter Vendepunktet skifter karriere

vei, så han sikres fremgang innenfor det vestlige system. Han har den rette

ju ris t ånd , slik Max Weber beskriver den ( ibid. s. 18). I motsetning til denne,

består den politi ske førers ære i at han selv tar det fulle ansvar for sine

gjerninger. Politikeren må også være demagog i betydningen talekunstner, slik

Stefan, sosialistungdommens fremste politikertype, også er det.

Tre egenskaper er avgjørende for en politiker: Lidenskapelig hengivenhet

til en sak, ansvarsfølelse og distanse til menneskene og tingene. Politikeren m å

handle etter ansvarsetikk, det vil si han må ta ansvar for følgene av sitt virke.

Embetsmannen derimot, handler etter en sinnelagsetikk. Han tar ikke ansvar for

konsekvensene av sine handlinger, men begrunner dem i stedet ut fra at hans

in tensjoner (i dett e tilfelle t idealene i den marxistisk-leninistiske ideologi), var

• Max Weber nevner livsvarig inntekt her, ibid. s. 12, men det var forsåvidt aUe i DDR sikre t.
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gode. I DDR var det sinnelagsetikken som var rådende. Den en kelte ble frata tt d et

etiske ansvar, staten tok seg av alt det vanskelige. Sosialistungdommen har et syn

på dette som ønskelig, de har adoptert Honeckers parademotto om "den sosiale

sikkerhet" som viktigere enn alt annet. Enkelte av sosi alistungdommene er

imidlertid på vei mot å ut vikle en ansvarsetisk innstilLing. De har altså en

politikerha bit us, mer enn en embetsmannshabitus. Som Weber skriver, (ibid . s.

50.):

Bare den som er sikker p å at han ikke bryter sammen når verden, fra hans stand punkt,

blir for dum og lav for det han vil gi den, sikker på at han "tross al e" hva som enn skjer

bare han har det politiske kallet.

Her har vi et klasseskille innad i gruppen: Skillet mellom de som beholder en

embetsmannsroUe og de som endrer habitus fra funksjonærstandens statsbejaere

til politikerstandens samfunnskritikere. Det må likevel tilføyes at Fran k, som

åpent sier han ønsker å gjøre karriere innenfor det nye maktapparatet, også

beholder en viss form for politisk ka llsfølelse. Forskjellen er hvilke motiver som

er de rådende, egen maktposi sjon og priviIigerte stilling, eller ansvaret for de

andre - eller med andre ord, om den sinnelagsetiske eller ansvarsetiske

innstilling er mest dominerende.

10.4.3.2 Anarkistene
Anarkistungdommens klassehabi tus er preget av deres foreldres akademiker

yrker. De dis tanserer seg fra "de stinknormale", det vil si arbeiderklassens

ungdommer, ungdommer i drabantbyer (Griinau) og ungdommer i landsbyer

(Gilstrow ). De poengterer sine kulturelle in teresser, og sin identifikasjon med

humanismen både i egen og andre lands litteratur. De tok også tid ligere avstand

fra pampenes vulgærmarxisme. De har utviklet det Bourdieu kaller dis tansen til

det nødvendige (P. Bourdieu, 1987). Denne distansen utvikles gjennom erfa ringer

hvor dagliglivets tvang ikke er påtregende, som for eksempel skolegang og

kunstnerisk aktivitet.

Evn en til dis tanse overfor omverdenen er en verdi fullt kapital å ha med

seg , i en tid med samfunnsomveltningen Disse ungdommene har troen på egen

evne til å klare seg, nettopp på grunn av sin kritiske distanse og sin evne til å

fylle livet med mening, uten at staten eller omverdenen for øvrig byr dem

spesifikke midler til de tte. For dem har penger og materiell velstand i seg selv

ingen positiv verdi, derfor blir de heller ikke direkte plage t av trussel om harde
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ov ergangs tider. Bourdieu definerer de intellektuelle nettopp ved at det er de som

befi nn er seg lengs t i fra det økonomiske felte t (P. Bourdieu, 1992, s. 13).

Anarkistungdommen er typ is ke for en særegen form for intellektualitet

som u tv iklet seg i DDR-s taten. DDR-skolen gaven god innføring i kla ssisk

musikk og litteratur, og kulturell aktivitet var et sa tsningsområde, De

intellektuelle hadde utviklingsmuligheter. Planøkonomiens manglende

konkurransepreg gjorde også at man hadde tid til å prate og til å fordype seg.

Jeg har trukket paralleller mellom de tidlige vandrefugler og ana rkis t

ungdommen. Denn e parallellen har også en klassemessig side. Ulrich Aufmuth

har påvist at blant deltagerne i vandefuglbevegelsen var 40% av fedrene fra

midlere og høyere embedsskikt, 20% av fedrene var selvs tend ig nærings

drivende, 10% var fris tilte akademikere og 20% var høyere og midlere ansatte,

(gjengitt i B. Schåfer 1989, s. 48).

Bourdieu beskriver de intellektuelle som en dominert fraksjon av den

dominerende klassen . De er en de l av herskerklassen ford i de er med på å sette

premissene for hvordan begivenhe ter skal forstås. Dette gjaldt ikk e i samme grad

i DDR, fordi det ikke var en åpen politisk kultur. Enkelte intellektuelle var

likevel i høy grad del av den dominerende klassen, fordi de lydig fulgte opp de

offisielle bilder av verdenen. Men statskritiske intellektuelle, som an arkist

un gdommen, var ikke i s amm e grad en del av de n dominerende klassen, selv

om de innehadde ulike former for ku lturell kapital . Etter Vendepunktet har de

intellek tu Ile imidlertid en større mulighet til å etablere en status som del av de n

d omi ne rend e kla ssen, også ved å gi al tern ative og kritiske d efinisjoner av

sa mfunnsutviklingen. Anarkistungdommen u tn ytter ikke til fulle den

nyetablerte muligheten til å påvirke . Dette kommer jeg tilbake til i avslutningen.

lD .4.3.3 Nasjonalistene
Nasjonalistungdommen har bakgrunn fra arbeiderklassen, og er også selv

arbeidere eller lærlinger. I de tte avsnittet skal jeg belyse sam menhengen mellom

en fascis tisk innstilling og klassebakgrunn, ut fra et historisk og geografisk

perspektiv.

I mellomkrigstiden var det overveiende småborgerskapet som støttet opp

om den gryende nazismen (G. Skirbekk, 1972) . Den konservative middelklassen

var motløs etter førs te verdenskrigs nederlag, og fryktet en proletarisering i

arbeiderklassen. Nazistene fikk også oppslutning blan t proletariserte embets-
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menn , lærere, vitenskapsmenn og ingeniører. Sammen med faglær te fabrikk-

arbeidere, u tgjorde de nazis tpar tiets største medlernsandel (H. Becker, 1946).

Etterhvert sluttet storfinansen seg til. Kapitalistene fryktet kommunismen, og

støtte t derfor høyreorienterte partier, deriblant fascistene, da de kom til makten .

Blant gateaktivistene var de t likevel, da som nå, folk med en mer proletær

bakg runn som sluttet seg til Hitler. Mye av årsaken lå i den s tore arbeidsløsh eten.

Hitler kunne tilby tusenvis av arbeidsplasser gjen.nom våp enindustri og bygging

av Autobahn . Ettersom Hitlers stilling var befeste t, slu ttet store de ler av middel

klassen seg til, og folk med arbeiderbak grunn ble skjøvet ut av de ledende

funksjoner i partiet. Nasjonalistungdommens hovedargument for å idealisere

Hitler, er nettopp hen visnin gen til Hitlers løsning på arbeidsløshetsproblemet.

Den tyske fascismen har blitt ana lyser t som en form for mann.sforbun d

med romantisk forh erlig else av maskulinitet (l . Nissen 1937, W. Reich 1947 og H.

Becker 1946). Medlemmenes romantiske følelser er re ttet mo t føreren, som

velges på bakgrunn av personlig karisma. Den romantiske ide ologi er den

illusjonære løsning av vanskeligheter som ellers ser uløselige ut. Den har

karakter av et suggesjonssys tem, i det de tilstedeværende mindreverdighets

følelser blir grunnlaget for ideologiens makt. Den romantiske ideologi er også

gjennomgangsledde t ti l diktatur, fordi romantikken i sitt vesen rommer både

flukten fra virkeligheten og maktdyrkelsen (1. Nissen, 1937).

Nasjonalistun gdommen viderefører denne tradisjonen . Men flere

elemen ter av det de tolker som typisk tysk, er like mye trad isjonelle arbeider

klasseverd ier. Arbeidsom, på litelig, orden tlig, maskulin og voldelig er dyder som

er til stede i arbeiderkulturer også i andre land. Paul Willis har beskrevet verdier

og handlingsmø ns tre hos ungdo m med arbeiderklasse bakgrun n (P. Willis, 1977). I

likhet med de arbeiderklasseungdommene jeg studerte, var ungdommene i

Willis ' undersøkelse opprørere på skolen. Skolens må l var ikke deres mål, fordi

de så klart for seg et yrkesliv som fagarbeider. De definerte det intelektuelle livet

som feminint. Arbeiderungdommens motkul tur i skolen har mye til felles med

den ha rd e og sjåvinistiske kulturen på verkstedgulvet. Kulturen springer ut av

en verden der det å mestre et formelt systems rigide krav, er en vesen tlig årsak til

utviklingen aven tøff væremåte. Samhørigheten blant arbeiderne er også et

viktig motpress til formenns makt gjennom kontroll ove r lønninger, opprykk og

oppsigelser (se også S. Lysgaard, 1961). Arbeidernes kollektive innstilling demper

fremmedgjørelsen som oppstår i deres arbeidssituasjon.

Voldshandlinger er også uttrykk for viktige kulturelle verdier i arbeider-
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kul turen, som mas kulin hybris, dramatisk utspill og gr uppesolidarite t (P. Willi s,

1977). Voldsbruken gjør, i likhet med ulykker og andre kri ser, at tiden stopper

op p, slik at det eneste som finnes er nuet. Det å søke etter svakhet hos andre, gir

en følelse av ove rlegenhet hos seg selv. Vold kan al tså være viktig for egen

æresfølelse . Lederen av den gjengen som Willis studerte, forteller om tilfeller

hvor evnen til å slåss har vært sen tralt i å gi hele familier status knyttet til ære

(ibid . s. 36, min oversettelse fra svensk) :

"....han er fra en familie , en stor familie som vår, de kan slåss fami lien Jones, og jeg ville

ikke sette i gang noe m dem-..."

Nasjonalistungdommen unders treker også uti lfredshet i hverdagen som en

årsak til at de utøver vold. Når utilfredsheten ikke kan bearbeides intellektuelt,

eller kan opphøre gjennom en bedret livssituasjon, er aggressive utbrudd en

måte å kanalisere frus trasjonen utove r.

Kjønnsdistinksjonene blant nasjonalistungdommen bærer også i seg

velkjen te trekk ved arbeiderkulturer (P. Willis, 1977). Enkelte av jentene spiller

på lag med guttene, men for øvrig er jentene mer passive, feminine, under

ordnete og yngre enn guttene. Kjønnskillet er altså klart def inert, l lang t sterkere

grad enn i de to venstreorienterte grupperingene. Jentene sp iller opp til guttenes

tøffhet, og det er guttene som definerer gruppeprofilen.

I følge Bourdieu er det arbeiderklassen som representerer "smaken for det

nødvend ige", slik denne utvikles gjennom at innehaverne er direkte underlagt

den materielle tvang (P. Bourdieu, 1987), asjonalis ungdommens habitus kan

forståes på bakgrunn aven slik typologtsering. Deres reaks joner mot venstre

vridde og utlendinger, har direkte sammenheng med deres behov for ma teriell

vels tand, og deres redsel for å synke lenger ned i samfunnets hierar ki.

Hvis man ser bor t fra de spesifikt tyske slagordene, og gjenforeningens

særpreg på deres innstilling, så er de t altså mulig å gjenkjenne mange velkjente

sær trekk ved arbeiderklassens ungdomskulturer hos nasjonalistungdommen.

Statistikk fra kriminalpolitiet i DDR viser at det også tidligere overvei ende var

arbeiderklasseungdom som deltok i nasjonalistiske aksjoner (P. Kodderitzsch og

L. A. Muller, 1990): Data fra en kommune' viser at av de femti straffede mellom

1987 og 1989 var 53% fagarbeidere, 24% lærlinger, 13% hadde ikke noe yrke, 5%

var skoleelever, 4% var deltidsfagarbeidere og 2% (1 person) var fagskoleelev.

> Bezirk: tilsvarer omtrent den norske kornmunebetegnelsen, Etter gjenforeningen har man gått
over til en inndeling i Lander også i øst. Lander er større områder, tilsvarende norske fylker.
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Samme sta tis tikk viser sosialst atus hos foreldrene til de s traffed e. 47% av disse

var fa garbeidere, 24% tilhørte in tell igentsiaen' , 14% var hå ndverkere og 15% var

ufaglærte a rbeidere.

Fascisme so m historisk fenomen er altså ikke primært knyttet til arbeider

klassen, men som ungdomskulturell ytring i Øst-Tyskland før og etter murens

fall, ser sympati med fascism en u t til å være mest utpreget i arbeiderklassen. l

neste kapittelavsnitt skal jeg komme inn på paralleller me llom nasjonalist

ungd ommen og konkrete ves tlige un gdomskulturer. Klasseperspektivet vil

særlig bli ful g t opp i forh old til nasjonalistungdommen.

10.4.4 Parall eller til vestlige ungdomsgrupperinger
I de foregående avsnittene har jeg satt undersøkelsens tre ung d oms grup peringer

inn i en teoretisk, historisk og klasses pesifikk ramme. Nå skal jeg trekke

paralle llen til d et generelle ennå videre, ved å se på lik he tstrekk som gruppene

har i forhold til spesielle ungdomskulturer i ves tlige land .

Sosialistungdommen er politisk organiserte ungd ommer, og i så måte har

de mange likhets trekk med partiene s ungdomsavdelinger i Norge. I po litisk

orientering har d e mest til felles med SU, Sosialistisk Ungd om. Likefullt er den

øs ttyske sosi alis tungd ommen langt mindre rad ikale, enn sosialis tisk un gdom i

ves tlige land. De er preget av at de ha r vokst opp i en totalitær s ta t, som d e selv

har vært med å støtte opp om. Deres bak grunn fra FOJ, er en bakgrunn fra en

ungdom sorganisasjon som var enhetspartiets for lengede ar m, og som hadde en

svær t sen tralist isk styring, Det norske SU er und erord net Sosial isti sk Venstre

parti , me n situas jonen er likevel en annen, ford i SVer et klar t opposisjonsparti,

mens SED representerte DDRs maktapparat. SU i Norge er i tillegg ofte i

opposisjon til sitt moderpa rti.

Sosia listungdommen må med andre ord lære seg en opposisjonell habitus,

og PDS, som er det omformede kommunistpartiet, må tilsvarende gjøre seg friere

fra len kene til fortiden. Førs t da kan vi sna kke om en vi rkelig parallell mellom

østlige og ves tlige sosialistun gdommer. Sosialistungdommen har med andre ord

et p otensiale som progressiv og op posisjon ell grup perin g, me n denne rollen er

de foreløpig ikke rede til å spille full t ut. Over tid kan im id ler tid hen de at deres

unike erfaringer fra DDR-tid en kan være en ressurs, vis-å-vis vestl ige venstre

politikere med helt andre erfar inger.

Anarkistungdommen er husokkupanter, men har ikke så mye til felles

• Intelli gentsia; her definert som høys kole- og fagskoleutdanned e i ledende po isjoner.
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med BZ-bevegelsen slik den har utviklet seg i Vest-Tyskland. I vest er hus-

okkupan er jevnt over langt mer radikale, en n anarkistungdommen er det. Dette

har blant annet sammenheng med de spesielle boforholdene i det tidligere DOR,

der mange falle ferdige h us ble stående tomme, og ungdommer som flyttet inn

fikk, så fremt de oppførte seg noenlunde "normalt", etter en stund en såkalt

brukerkontrakt. Det å okkupere hus innbød med andre ord ikke nødvendigvis h l

opprivende konfrontasjoner med politiet. For ungdommer var det å okkupere

hus, en viktig mulighet til å kunne eksperimentere med andre identiteter, enn

de som ble foreskrevet av staten under FDJs led else. Punkbevegelsen i DDR ble til

i slike okkuperte hus (W. Buscher og P. Wensierski,1984).

Anarkistungdommen okkuperte huset i januar 1990, med andre ord etter

murens fall. De var likevel blant de første til å bygge opp et alternativt kaferniljø i

Leipzig. Etterhvert har det dukket opp mange kafeer for byens alternativungdom.

I motsetning til de andre husokkupantene i byen, er anarkistungdommen ikke

spesiel t radikale eller voldelige. De verdsetter for eksempel d en klassiske tyske

kultur i større grad enn hardrock. Anarkistungdommen representerer her en

orientering jeg har gjenkjent hos mange østtyske ungdommer, en intellektualitet

og humanisme blandet med opplevelsestrang og alternative levemåter.

Nasjonalistungdommen er også uttrykk for et særegent fenomen i DDR, i

og med at de opponerte mot termer som "anti-fascistisk stat" , "arbeid er- og

bond e-sta l" , "Tysk-Sovjetisk Vennskap" - russere var svært dårlig likt i det

tidligere DDR - og "folkesolidaritet". Likevel har fascis tisk ungdom i øst

Tysklan d klare sporer tilbake til skinheadsen, slik den u tviklet seg i England mot

slutten av 6D-taUet. Fellestrekkene er den maskuline stilen, overdrivelsen av det

prolætere og de fremmedfiendtlige holdningene.

De østtyske skinheadsene har tatt opp enkelte konkrete elementer fra de

opprinnelige engelske, med tunge støvler, jeans med seler og kort hår. Gjennom

sin stil tar de avstand fra enhver borgerlig innflytelse. Den engelske skinheadsen

opplevde, i følge Hebdige, en spetZning mellom n åtiden (raseblande t ghetto) og

en imagiuær fortid (den klassiske hvite slum) , For østtyske ungdommer er det en

spenning melllom nåtidens kaotiske uvisshet og fortidens overstrukturerte

DDR. Nasjonalistungdommen løser spenningen ved å danne seg en imaginær

for tid fra besteforeldrenes ungdom i Hitler-Jugend.

Dick Hebdige beskriver hvordan prylingen av pakistanere utvisket

forskjellen mellom vestindiske rudeboys og engelske skinhead s. I Øst-Tyskland

representerer derimot de nasjonalistiske ungdommens pryling av
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venstreorientere e t opp gjør med fortidens DDR og vold mot utlendinger blir en

måte å lade ut utilfredshet over nåtiden . Forskjeller u tviskes ikke, de stadfestes .

På den måten bekrefter de nasjonalistiske ungdommen også sin rna kulin e

selvfølelse, og får kompensert for den lave selvfølelsen som konfrontasjonen

med selvs ikre ves ttyskere medfører.

For øvrig er de t stor forskjell mellom storbyenes skinheads og mer

landsens skinheads, som dem jeg studerte. Skinheads i Weimar minner mer om

tradisjonell by gdeungdom enn om fryktinngytende skinheads i Berlin eller

Lond on. De har småbyungdommens roligere og mindre verdensvante h abitus.

Den tøffe masken fors vinner lett, når ma n treffer dem på tomannshånd. I flokk

virker de imidlertid harde og fryktinngytende, og det er tydelig at de t å være blan t

de høyreekstreme ("die Rechten" ) er en kollektiv tilhørighet som gir en

ett er lengtet følelse av mak t.

Bor tsett fra en liten redskin gruppe (de såkalte SHARPS), er skinheadsen i

øst-Tysk land uttalte fascister. For skinheads i Øst-Tyskland er er de nasjona le

spørsmålene gitt en politisk valør. Skinheadsen i Øst-Tyskland har imidlertid

ikke , som sin e engelske navnebrødre, op plevd en rase blandet ghe tto .

Innvandrere lever ikke tett innpå dem. I Weim ar er det generelt få utl endi nger,

og i 1990 var det ennå ikke kommet så mange flyktninger til de andre østtyske

byene. At utlendinger likevel gjøres til syndebu kker har flere årsaker, der lange

tradisjoner med fremmedhat i denne de len av Tyskland er en vik tig

forklarings fak tor. For øvrig er utlendingene som mange andre steder "gode

fiender", de er svake båd e jur id isk og fysisk (på grunn av armod og lav

selvfø lelse), og de er synlige fordi de ett er Vendepunktet livnærer seg ved å tigge,

eller ved å selge sin e varer på markedsplassen.

Den ver ste fien den for nasjon listungdommen er imidlertid de ven stre

orienter te, en gruppe som omfatter såvel po liti, lærere og andre tidligere DDR

autoriteter, som anarkister, intellektuelle og annen ven streorienterte ungdom.

Venstreorien terte ha tes fordi de blir identifisert med for tidens DDR, uavhengig

av om de venstreorienterte identifiserer seg se lv med kommunismen eller ikke.

For nasjonalistungdommen er de kommunister så lenge de ikke er nøytrale eller

høyreorienterte. Også for d e engelske skinheads var venstreorienter te en fiend e.

Dette ble begrunnet rent stilmessig, blant ann et ved at det var feminin t når gutter

hadde langt hår. Willis beskriver tilsva rende reaksjoner mot de intellektuelle i

sin studie av arbeiderklasseungdom (P. Willis, 1977).

Også en spesifikk fascistoid orientering er påvist i andre studier av
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arbeiderklasseungdommer, som for eksempel de engelske teddyboys eller de

danske Wild Ang els mot slu tten av 60-tallet. (D. Hebdige 1983, s. 77, min

oversettelse fra dansk):
"Arbeiderklassens desiJIu jonerthet overfor Labour og parlamentarisk politikk

over hodet, velferdsstatens forfall, den haltende økono mien, den stadige mangelen på

arbeid og ordentlig boliger, det oppbrutte lokalsamfunn, Iorbrukerismen som ikke kunne

tilfredssti lle de virkelige behov, de sta ige kamper, nedtegninger og blokadeopptøyer I

industrien - alt dette skapte en følelse av synkende levevilkår, som sto i sterk kontrast til

50-årenes kampklare optimisme. Disse aspek tene ved uviklingen gjorde rasisme til en langt

mere respektabel og troverdig løsning på arbeiderklassens problemer, uten tvil med hjelp

av ideologiske konstruksjoner fra krigens tid (fremveksten aven patriotisk krigstidsånd,

behovet for en fiende som svar på de forlengede arbeiderkampene, oljekrisen og tre

dagersuken i 1973; erstatni ng av begrepet fascist med det mindre abstrakte tysker) og

ytterligere forsterket av de sorte befolkningsgruppers iøyenfall nde posisjon ".

Situasjonen i England j 1973, slik den her er beskrevet av Dirk Hebdi ge, har klare

likhetstrekk med situasjonen i Øs t-Tyskland etter Murens fall. Velferdsstatens

fall, den haltende økonomien og den voksende arbeidsløsheten var 1990-årets

skarpe kontrast til 1989-høstens "kampklare optimisme" . r likhe t med de

engelske teddyboys, hen ter de østtyske skinheads frem en "p atriotisk krigsånd"

bygd på deres fores tillinger om krigens dager, og de søker seg konkrete fiender

istedenfor å rette sin aggresjon dit hvor det ville være rettmessig å rette den: Iot

de som styrer samfunnsutviklingen.
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11. AVSLUTNI NG

11.1 Frigjøring fra fortiden

Robert Musil innleder sin bok Das hitflose Europa med beskrivelsen av et

symptom i Tyskland etter den første verdenskrig (R. Musil, 1956). Han skriver:

Uten tvil har vi de ti si te årene laget verdenshistorie i grelleste stil. men vi kan

likevel ikke ta det inn over oss . Vi er egentlig ikke blitt endret; litt overlegne før,

litt kattejammer etterpå; før var vi driftige borgere, nå er vi blitt mordere, døds

spredere, tyver, brannstiftere og lignende; og likevel har vi egentlig ikke opplevd

noe. Elle r er det ikke slik? Livet går da videre akkurat slik som det gjorde før, bare

noe svakere og med litt syke utsikter. Krigen virket mer karnevalsk enn dionysisk og

revolusjonen parlamentarisertes. Vi var al tså mange og har likevel ikke endret oss,

vi har sett mye. men vi har ikke tatt noe inn over oss.

På dette finnes, tror jeg, kun et svar. Vi hadde ikke de begrepene som skulle til for

å ta det opplevde inn over oss.

Ungdommer i de tre gruppene reagerer ulikt på overgangen fra DDR til felles

Tyskland. Felles for dem alle er en viss ambivalens båd e til fortid og nåtid. Men

det faller rimelig å si at anarkistungdommen takler endringene relativ t sett bedre

enn ungdom i de to andre gruppene. Med henv isning til Robert Musils tanker

etter den første verdenskrig, synes dette ikke så merkelig. Anarkistene kommer

fra en klas sek ultur hvor abstrakte begreper er en viktig del av kommunikasjons

formen, og hvor ubearbeidede tan ker kan uttrykkes gjennom musikk, tegning og

ordleker. De har med andre ord større forråd av de intellektuelle redskapene som

skal ti l, for å ta det op plevde inn over seg og bearbeide det. I tillegg har de en

utadrettet og spe nningssøkende innstilling, som gjør at de får utfordret de t nye på

nært hold. Kurt Lewin gjorde seg lignende tanker etter annen verdenskrig, da

han skrev at demokratisk kultur kan ikke læres gjenn om undervisnin g, men må

læres i praksis gjennom førstehånds erfaringer (K. Lewin, 1943). Anarkistenes

hai king i Vest-Euro pa er en måte å gjøre slike erfaringer på.

Nasjonalistungdommen mangler begreper i større grad enn sosialist

ungdommen, fordi de kommer fra en arbeiderklassekul tur som er utpreget anti

intellektuell og maskulin. For dem er opprør en mer nær liggende reaksjon på

endringene, enn begrepsmessig bearbeiding.

Sosialistungdommen mangler begreper fordi de i større grad enn de to

andre ungdomsgruppene var indoktrinert inn i den østtyske politiske kultur. For
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at de skal finne et nytt stås ted, må de førs t ta et oppgjør med sin for tid og d e

skyldfølelser som d en ak tiverer. r 1990 forsøk te de å opprettholde de

fortolkninger av samfunnet som de hadde tidligere, men i lengden vil det være

um ulig å fin ne seg til rette i det kommende samfunne t, uten å endre

definisjonene. Foreløp ig ha r de et fellesskap seg i mellom som gjør det mulig å

bevare troen i en viss grad, men frem tiden vil sannsynligvis føre til en

oppspli tting av gru ppen og mer ego istiske innstillinger hos gruppe

medlemmene. Uten en slik reorientering vil disse ressurssterke ungdommen e

bli til tapere i det ny e sam funnet.

11.2 Tidspespektiver
Orien tering i tid når verden er i oppbrudd, har vært et av avhandlingens ledende

temaer. Vestlige un gd omsforskere på peker at ungdommer ikke opplever

kon tin ui tet med for tid en , mens fremtiden derimot byr på uendelig mange

mulighe ter. Usikkerhet og ind ivid ualisme er to viktige konsekvenser av denne

u tviklingen. Stor frihet er en annen.

For øs ttyske ungdommer blir de nne tendensen annerledes. De ha r

opplevd et p lutselig og brutal t brudd med sin for tid . Den ny e fremtiden byr

riktign ok på mange va lgmuligheter og stor frihet, m en de er ikke oppvokst med

en sli k mulighetshorisont og ha r problemer med å takle den nye situasjonen.

Fortid ens DDR smuldret opp i løpet av rekordtid, og frem tiden endrer retning i

takt med hyp pige fluktuasjoner i samfunnsu tviklingen. Noen ungdommer

takler si tuasjonen bedre enn andre. De stra tegier ungdommer følger for å

stru kt urere kaoset, er preget av den klassehabitusen de unge utviklet i DDR

tide n , Orientering er også avhengig av hvordan ungdommer op plevde DDR som

et samfunn å høre til L Positive DDR-minner leder til nostalgi og fremtidsfrykt,

mens di s tanser te DDR-minner fører til utforsking av de t nye. Svært negative

DDR-opplevelser leder til hat mot fortiden, og kombinert med fremtids fry kt, kan

reaksjonen være lengsel mot fjernere tider.

Uansett blir oppveksten raskt visket u t som en tap t tid. Fortidens

sannh eter har blitt til samtidens løgner. Ut fra dette må egen ungdomstid

for tolkes enten som løgnaktig eller rettmessig, ut. fra om man var for etler i mo t

systemet. De uengasjerte har ikke fått plass i denne oppgaven. Likevel har jeg

ikke kon sentrer t meg om ekstreme su bkul turer, slik mange ungdomsforskere

ha r yn de t å gjøre. Som typiske orienteringer utgjør de gruppene jeg har studert
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kanskje 30%-40% (avhengig av hvilk e spørsmål man sammenligner ungdom i

forho ld til) av østtyske u ngd ommer totalt, h vorav nasjonalisten alene ser ut til

å være representative for 25% av den øst tyske ungd om sbefolkni ng en (gjengitt i

Aftenposten 7.9.1992) ! Deres fortolkn inger sier noe om en id entitetskonflikt som

alle ungdommer konfronteres med. De som opplever konflik ten sterk t nok, må

søke klare løsnin ger. H os nettopp slike grupper kan vi lese konflikten tydeligere,

enn hos normalungdom (om nå en "norm al" ungd om finnes) .

DDR-u ngdommer har sett use d van lig mange samfunnskulisser bli reve t

ned i lø pet av kort tid. Selv ikke Vesten var så gyllen som de trodde. Bak vakre

valgløfter fra H elm ut Kohl skju lte det seg arbeidsløshet og de s terkes profit t

makeri . DD R-borgere er og blir de svake i denne gjenforeningstiden . Hat,

forvi rring og aggresjon kan om formes til kreativ skapertra ng, vendes innover

mot egen person eller vendes u t over mot samfunnet (som er uangripelig) eller

lettere mot grupper som er enda sv akere enn ens egen . Sistnevn te løsning har vi

sett mye av i de siste par årene. Un gdoms fascism e er i ferd med å bli en av de

vanskeligste problemer i vår tid, og de t er et fenomen med rø tter i den tyske

historie.

Men det er også et annet fenomen som har vært pregende hos tid ligere

tyske generasjon er, nemlig in telle ktu elle som trekke r seg tilbake fra omverdenen

i vanskelige tider, og på den måten blir medansvarlige for destruktive krefters

fremvekst. Ingjald Nissen beklager seg over at netto pp de som etter første

verd enskrig had de ev ne til å styre Tyskland på rett kjøl, var de som reagerte med

resignasjon og tilbake trekkeise (I. Nissen, 1937). De blir representan ter for det

passive demokrati, mens d e ut fra dype forutsetninger hadde ka l1et til å arbeide

med i det aktive demokra ti. Anarkistungdomen har para lleller til en sli k

ho ldning, i de t de lar samfunnet ut en for "seile sin egen sjø", og .konsen trerer seg

om å skape et meningsfullt Iiv for seg selv. Også sosialistungdomrnen reagerer

med resignasjon, selv om enkelte av dem ønsker å være med å påvirke, kanskje

ennå sterkere enn de ønsket det før.

r de tre ungdomsgruppene gjenspeiles tre orienteringss tra tegier som vi

kan kalle nostalgi, autonomi og romantisisme, Sosiali stun gdomm en

konverterer sin nostalgi enten i politisk kallsfølelse (Dirk, Stefan), eller i det nye

maktapparatets symbolske kapital (Micha, Frank). An arkistungdommene er delt i

dem som kun definerer sitt frihetsbehov ut fra egne ønsker (Micha, TIne,

Hannes), eventuelt gjennom en selvrealisering gjennom kunsten (Maria), og

dem som ønsker å realisere større visjoner og frihetstankegang (Alex, Hendrikje).
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Nasjonalistungdommene er delt i dem som romantiserer alle deler av den

fascistiske fortiden (lens, Maik, Carsten og Heike), og dem som føler seg

forbunde t med visse av fascismens dogmer, men ikke med det voldelige (Rene,

Jørn, Norbert og Tomas).

11.3 Ungdom på vei mot "Freiheit und Democracy"?
I 1990 arrangerte ulike personer - forfattere, politikere og arbeidere - et

anakronistisk tog fra Bonn til Berlin. De virkeliggjorde et dikt som Bertolt Brecht

skrev etter annen verdenskrig, hvor folk fra alle samfun nslag danner et tog og

fremsetter ulike krav som de forbinder med frihet og demo krati. Det virkelige

toget, som altså ble arrangert 40 år etter Brechts dikt, viser til tysklan ds

spørsmålets anakronisme. Tysk gjenforening har blitt etterfulgt av mangt et

hjertesukk, endelig "frihet og demokrati" istedenfor "kommunisme" . Men toget

var sarkastisk, deltagerne viste plakater med paroler som sikte t til

gjenforeningens doble karakter. Begreper som "frihet" og "demokrati" kan skjule

autokratiske metoder i gravleggeisen av et system. Folk i Øst-Tyskland føler seg

på ny umyndiggjort, og deres tanker og erfaringer blir stemplet som verdiløse i

gjenoppbyggingsprosessen . Dette er ikke måten å lære demokrati på, tvert i mot.

Og med Tysklands nye stormaktss tilling i EF, er det betenkelig at det ikke gis mer

rom for dialog mellom den østlige og vestlige del av Tyskland i denne overgangs

tiden .

I innledningen presenterte jeg ulike tankerekker som preget min

orientering i den første fasen av arbeidet med avhandlingen. Nå mo t slutten må

disse tankerekkene omformuleres. Den første tankerekken ser ut til å ikke holde

stikk, fordi det er ikke slik i dagens Øst-Tyskland at de eldre lærer av

ungdommen; i hvert faU ikke som overordnet sam funnss tra tegi . Denne

tankerekken var derfor hell er en ønske tenkning enn en realitet. Det er al ts ikke

utvik let et prefigurativ t generasjonsmønster i Tyskland, fordi de som styrer

samfunnet ikke ønsker et slikt mønster. Ungdom har et fornyende potensiale,

men samfunnsstyrerne vet ikk e hvordan dette potensialet ska l gis spillerom,

eller de ser ikke at det finnes noe potensiale overhodet.

Avhandlingen bygger også på en tese om at ungdommer ikke bare er

passive ofre for endringer, de er også selv med på å bestemme samfunns

utviklingen gjennom sine reaksjoner. Og nettopp her tigger min hoved

kon klus jon . Østtyske ungdommer er pres set inn i en om mulig ennå mer
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marginalisert posisjon enn de var før Vendepu nktet. Posisjonen er mer

marginalisert fordi gapet mellom den nyvunne friheten og den vestlige verdens

mange livsstilsmuligheter på den ene side, og arbeidsledigheten og elendighets

statusen i sammenligning med ves ttyske rne på den andre side, gjør hverdagen

vanskelig å takle.

Ekstremistiske u tbrudd er en konsekvens av dette paradokset. Det er ikke

riktig å møte disse utbruddene med likegyldighet, men autokratiske metoder

skaper hel ler ikke demokratiske mennesker i lengden. Vi har alts å en ond sirkel.

Ungdom som har vokst opp i et totalitær t samfu nn vinner sin samfunnsmessige

frihet, men føres sam tidig inn i en svært usikker posi sjon. De som rammes

sterkest reagerer på den mest uaksep table måte , og myndighetene slår tilbake

med harde midler. Det triste er at inn vandrere blir ofre i denne prosessen. Bak de

skremmende parolene til angriperne ligger det imidlertid en kriti kk aven

nådeløs samtid, en samtid der ungdommers kom petans er og behov ikke har blitt

forsvarlig ivaretatt.
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APPENDIX

1. INTERVJUGUIDE
Fortell hvordan du opplevd e det sis te åre t (fra 1989 til 1990).

Hvordan opplevde du gjenforeningen av Tyskland ?

Hvilke erfaringer har du med Vest-Tyskland / vesttyskere?

Føler du de g som DDR-borger eller tysker? Hva er forsk jellen?

Hva vil du betegne som din Heimat?

Hvor vil du hels t bo?

Hva av den tyske historien er viktig for deg?

Hva føler du når du tenker på det tid ligere DDR?

Kan du forestille deg livet ditt om fem år?

Er du tilfreds med live t ditt i dag?

Forte ll hvordan du kom inn i denne gruppen!

Hva har du felles med de andre i gruppen?

Er det noe som skiller deg fra de andre i gruppen?

Er vennskap viktigere i dag enn før Vendepunktet?

Hvord an bor du? Beskriv leiligheten din !

Beskriv en vanlig hverdag.

Hvor mange søsken ha r du?

Hvilket yrke har moren din / faren din / du selv?

Var foreldrene dine tilknyttet partiet?

Kommer du politisk overens med dine foreldre?

Hvis du kunne stemme i dag, hvilket parti ville du stemme på da .

Hva liker du ved dette partiet?

2. POLITISKE BILD ER
I de tte appendixet gjengi r jeg data fra et billedspill jeg gjennomførte mot slutten

av hvert intervju. Fremgangsmåten er beskrevet i metodekapiUet. Fordi

materialet ble så omfattende, har jeg funnet det enklest å bruke utsagn om

sentrale hoved figurer som Marx og Hitler i selve avhandlingsteksten, og utelate

alle andre. Men også resten av utsagnene er interessante, og derfor gjengir jeg

dem her. Jeg har sorter t materialet slik at hver intervjuet person i hver gruppe

uttaler seg fortløpende om hver historisk person.
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2.1 Sosialistungdommene

Friedrich Il:

Stefan (21): Han har gjort mye for Berlin , me n for meg er han en mekti g

m ilitarist.

Dirk (23): Ham liker jeg ikke, han er for prøysis eller militæ risk .

Frank (I S): På den ene side var han konge, på den andre ide musiker. Jeg

beu ndrer ham som en person i de n tyske histor ie, men han er ikk e viktig

for meg.

Mkha (18): Han var en person med mye framgang. Han ville de t beste for

folket. Han var en patriot. Det gikk de t tyske folk bed re under ham enn

under en rekke andre konge r.

Georg (20): Det finnes visst et minnesmerke over ham her i Berlin. Han

levde en gang for lenge siden, mer ve t jeg ikke.

Annette (17): Han fra 7-dagers-krigen? Jeg vet ikke mye om ham , men

han har komiske øyne og et komisk drag rund t munnen.

Bism arck:

Stefan (21): Han klart det Som nesten var um ulig, nemlig å danne en sta t

ut av de tyske små statene, og det beundrer jeg ham for.

Dirk (23): Han liker jeg ikke .

Frank ( 8): Klok ma nn, en god politiker. Han ønsket også tysk enhet. Jeg

har respek t for ham.

Micha (18): Den store foreningen av fedrelandet. Ha n hadde vel ikke

egentlig det tyske folks vel i tankene, han hadde mer ns ket om hele

verden . Eller i hver t fall Europa . Han var en forbr yter.

Georg (20): Han drev blod- og jem politikk, og han var en stor hærfører.

Annette (7): Forekommer meg å være temm elig egoistisk, som om han

ville føre gjennom med alle midler det han vill e. Spesielt sympati sk tror

jeg ikke han var, jeg har angst for en sånn mann eller en sånn

personlighet, med så mye makt... jeg tror de t er farlig

Karl Marx:

Stefan (21): Jeg har ikke beskjeftiget meg noe videre med ham, men han

har en ide som står meg nær. Han er al tså på en eller annen må te et
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gan ske stor t forbilde for meg, og han levde på en fin måte.

Dirk (23): Stor tenk er, han er en av mine største ideal r. Jeg overtar ikke

alle han s tan ker, men han så mye ting som vi i dag kan bruke som ansats

for noe nytt.

Frank (18): En klok mann, selv om han så de t litt feil. Jeg har høy ak telse

for ham, sel v om de n kritiske økonomien ikke er mitt område, men han

førte et bra liv og var et bra menneske. Vi har mye å lære fra ham.

Micha (l 8) : Den mes t intelligente tysker overhode t. Det han sa vil

stemme også om 100 år, hvis det blir anvendt rik tig og tilpasse t tiden. Jeg

liker ha m, jeg har også et stort bilde av ham hjemme. En blyanttegn ing.

Georg (20): Han er den store medgrunlegger av sosialismen eller

kommunism en med sitt manifest. Og på en eller annen måte hø rer han

til mine idealer, selv om jeg ikke vet om alt er riktig av det han gjorde,

det kan jeg ikke bedømme og det vil jeg ikke heller. Det finnes garantert

flere måter å gjøre det på . Men jeg ser positi vt på ham.

Annette (17): Jeg ha r sympati for en mannen som har etterforsket så mye,

fundert over så mye, for så å bringe ideene sine ned på papiret . Jeg føler

anerkjenn else når jeg tenker på ham.

Stefan (21): En usedvanlig stor tyrann. Vet ikke, der kan jeg ikke uttrykke

nærmere hva jeg føler, for altså folkemord, det kan man på en måte ikke

fatte med ord .

Dirk (23): En marionett og instrument for kapital en. Også det var

kapitalis me .

Frank (18): Det mørkeste hodet i historien, men jeg føler ikke noe hat. Det

er for langt unna, jeg ser det hele litt mer objektiv. Det var fæle saker som

ble gjort, men det var etter min meni ng ikke bare ham, han var bare en

gallionsfigur.

Micha (l8 ): En krigsforbry ter, syls karp nazist. Men han hadde ikke den

største skylden, de t var stor-kapitalen, finans kap italen som had de

skylden . Uten de store kons ernene hadde han ikke klar t det. han var

flink til å dreie det he le. Hans person gjorde stort inntrykk på folkene

(gråter).

Georg (20): Tja.... (lang pa use). Uffja, det er kanskje dumt, men jeg føler

avsky. Den mannen kan jeg ikke, jeg orker ikke den mannen.
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Annette (17): Ekkel , ganske enkelt ekkel. Vet ikke om jeg kan hate, og det

er for farlig å føle angs t for den mann en, så jeg har ingen angst for ham,

men han er ekkel.

Wilhelm Pieck:

Stefan (21): Han er for meg egentlig den personen som forsøkte å

virkeliggjø re sosialismens idealer.

Dirk (23): Førs te president for DDR, jeg tror han ville dreie seg i grav en

hvis ha n så hva man i dag har gjor t med hans land , selv om han sikkert

ik ke ane rkjen te alt som skjedde den gangen helle r. Stalin hadde jo mye

makt da, og om Pieck visste om alt og ønsket alt slik det var da, det vet jeg

ikke.

Frank (18): Han hadde sikkert også forestilt seg alt annerledes enn sån n

som de t blir nå . Han var litt som en bestefar.

Micha (18): Han var en god mann. Stal inismen i SED begynte jo allerede

den gangen under Pieck. Men jeg tror han ønske t en egen vei for

Tyskland eller for DDR. Akkura t som Grotewohl. Han var fullstendig

overbevist, han ønsket det beste.

Georg (20): Han var en av de mennene som var med på å bygge opp DDR,

han var de n første presiden ten. Og den gangen var det hele ingen dår lig

tanke. Og han var en av de mennene som også trodde på denn e linjen og

forsøk te å virkeligg jøre den, og med de t var det forban t man kanskje et

nytt håp , hvis det hadde klaffet det som var i emning den gan gen , og ikke

at d et ble hindret gjennom andre folk som hadde makt den gangen.

Annette (17): Mye vet jeg ikke om ham. Han var den først partisjefen for

SED, jeg tro r det fungerte ennå un der ham. Helt til Ulbricht kom.

Adenauerr

Stefan (21): Han er for meg den som forfektet den kalde krigens po litikk

og som segmenterte Tysklands deling, for BRO ble jo grunnl agt før DDR.

Dirk (23): Det han gjorde bare for å sikre kapitalismens in teresser i Vest

Tyskland. Han var en klok politiker, som visste hva han ville , selv om

det var ikk e positivt det han ønsket. Han ville heller gjøre et halvt

Tysklan d helt etter sin politikk, enn et helt Tyskland halvt.

Micha (18): Han var et svin. I sin bu nd esregjerning hadde han jo med alle

kri gsforbry terne etter krigen. Alle konsernsjefene, fro n talangrepern e
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(Obers turmfiih rer ) alle sammen overtok ha n. Hvis noen andre hadde fått

bygg e opp BRD hadde no k BRD blitt mer demokra tisk.

Georg (20): Adenauer er for meg en typisk vesttysker, en vesttysk

storpoli tik er.

Annette (17): Det er ham med den kalde krige n. Jeg vet ikke mye så jeg

vil ikke bedømme det.

Honecker:

Dirk (23): Han lå i utgangspunktet helt fra hans FDJ-tid hard t på linjen,

for det negative som bygget seg op p i par tiet, og til slutt hadde han

overhode t ikke noe forhold lenger til de menneskene, han var en

maktpolitiker u ten kompromisser. han gjorde sin me ning til dogma for

alle. Jeg er temmelig sur på ham.

Micha (18): Akkura t som Wilhelm Pieck , Vi skulle ha begynt allerede den

gangen med Gorbatsjov, da hadde det ikke kommet så langt. Da hadde

folket måttet hø-re. Han levde i sin egen verden den gangen. Men man

kan heller ikke legge skylden på ham.

Annette (7): Ha m syn es jeg syn d på. Ikke fordi han ble satt i fense !. Men

ford i han ble marionette for et falsk t spill. Jeg vet heller ikke om man kan

dømme en så gammel mann for hans skyld . Jeg er vel mer sku ffet over

det han har gjort.

Gorbatsjov:

Stefan (21): Den mannen ganske enkelt beundrer jeg, Han er for meg et

uendelig stort forbilde, fordi han har gjort uh yre mange utviklinger

mulige. Jeg håpet egen tlig alltid at vårt parti og vår statsledelse en gang

skulle komme i den lei at de må tte kjøre de n samme politkken, men det

klarte de dessverre ikke. For meg er det tris t at FD] nå er så tota lt uten

utsikter.

Dirk (23): Han inn ledet vår fredelige revolu sjon . Han vil forsøke med

freidige løsn inger så lenge han kan, selv om jo også uklare ting har

skjedd nå .

Micha (l8): Han kom enten for tidlig eller for sen t. Det var akkurat den

gale tiden da han begynte med sine reformer i 1985. Da han begynte

tenkte jeg"Å, nå begynner det endelig virkelig å skje der" . Men nå går det

jo virkelig ille med dem. De fikk ahlvparten av oss i måneden, med oss
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gikk det jo bedre enn alle de andre. Egentl ig kom alt he r gjennom

Gorba tsjov, hele u ndergru nnsbevegelsen .

Annette (17): Ha n så hva som var nøædvendig og forsøkte å tilpasse seg

det , men jeg tror tiden og alt som skjer nå vokser ham over hodet. Jeg

tror ikke han klarer op pgaven, men jeg annerkjen ner ham alli keve l, for

bare å p røve på en så stor op pgave er v irkelig en stor yte lse .

Koh l:

Stefan (21): Jeg ser på ham som en ganske stor løgner. Først løy han

overfor DDR-befolk ningen, og nå i valgkampen lyve r han også for sitt

eget folk.

Dirk (23): Hel mut Kohl! Den mannen som har slå tt terning om oss. En

politiker som ikke er å forakte, som for me g er delvis ub eregnelig, so m

har profilert sin kons ervative poli tikk svært disse måned ene. Han vet

hva han vil.

Micha (18) : Han får 40.000 mark i måned en. Da blir d et jo likegyldi g for

ham, hvordan det går med en DDR-borger. Vet ikke hva han vil. Vet ikke

hvordan han forestiller seg et rettferdig samfun . Han minn er meg om

Ad enauer, rik.

Annette (17): Å, her regud . Da kan jeg bare si gamle d rit tsekk . Jeg liker

ham ikke. Han er feil person. En person som sier mange ord uten å si

noen ting. Jeg vet overhod et ikke hva han vil overbringe. Det kommer

ingenting ut av d et.

Lafontaine:

Dirk (23): Den størs te skuffelsen i tysk po litikk de siste mån eden e.

Mima.(l 8): Inntil 1989 likte jeg ham god t. For han er en av de mer

venstreor ientert e innen SPD, men nå vet ha n ikke hv a han vil de t vet

ingen i SPD lenger. Hvis man h ad de omgjort SPD til sånn som d et var i

begynnelsen med 'Wilhelm Liebknech t og Augu st Bebe!. Men i BRD

gjorde PD bare feil. De innfør te yreksforbud det var und er Willy Brand t.

Natoraketter i 1979 under Helmu t Schmidt. Men jeg hå per likeve l at

Lafontaine blir kansler.

Annette (17): Han er vel for SPD. Tror han er en av de m som tenker

ganske sosialt, og en SPD-regjerning kunne nok ret te opp mye. Men mye

vet jeg ikk e om ham
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DeMaiziere:

Dirk (23): Han lar vårt land bare bli til skrot. Men han er et interessant

mennesk .

An nett e (17): Forekommer meg som et lite kryp . Han forsøkte vel å hente

ut noe , men ved et så nt parti, og jeg vet ikke om det lå på ham. Og så

denne komiske regjeringen.. .. H an er en sprellernann.

Gysi:

Dirk (23): Kroppsligg jør for meg humør, intelligens, cleverness . Har

trettet mye og vil utrette mye mer. Han synes jeg virkelig er god.

Annett e (17); Han gjør inntrykk. Han uttrykker klar t hva han vil, og den

måten han u ttrykker seg på kan være ganske spiss, men det må den vel

også være. Jeg beundrer ha ns måte å være på, med hans klare tanker og

besluttsom he t for å være partisjef, og han ser at uten ham går det ikke.

Mor sier at hun valget ikke PDS, men Gysi, og uten ham ville dette

partiet miste sin glans.
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2.2 Anarkistungdommen e

Friedrich Il:

Alex: Tuk t, orden og mil itarisme, men også en stor grad av kulture ll

dan nelse.

Hannes: Han ser mili taris tisk u t, han førte mange kri ger.

Mario: En hersker som sikkert hadde noen idealer, men som han ikke

kunne gjennomføre.

Hendrikje: Broren min ma lte nylig et bilde av ham, og det bild et liker jeg

veld ig godt. Friedrich er en svært in teressant person. Historie

un dervisningen om ham er svær t ensidig og forvridd, vi hørte bare a t

han var mi litarist. Han var ikke absolu ttist som alle andre den gangen,

han gjorde fremskritt innenfor kunst og kul tur, og frembragte store

fremskr itt for de tyske småstatene

Bismarck:

Alex: Erfaren d ip lomat, hensynsløs og beinhard. Blod- og jern-politikk.

Hannes: Han bragte alle de små tyske sta tene sammen til en sta t, men de t

kostet dyr t. han var vel en god po litiker, men han var også en stor

dikta tor. blod og jern, det betyr man ge kriger.

Mario: han ønsket tyskernes enhet, enhet i sta ten , u ten å tenke på enhet i

folke t. Ha n ligner litt på Kohl kanskje, se lv om Bismarck kanskje var litt

kloker e.

Hendrikje: Blod- og jern -politikk. Han er usy m patisk . Han hadde makt og

represen ter te den herskende klasses interesser.

Karl Marx:

Alexander (19): En tragisk figur, han hadde mange kloke ide er. Dessverre

var ha ns forespeilinger de lvis urik tige, og hans navn har blitt

diskreditert. Det som har foregåt t under hans navn er sannsynligvis ikke

hva han hadde forestilt seg .

Micha (19): Han er en venn. Han var en god mann. Han misbrukte ikke

folk, men gjorde gode ting . Han tilsvarer mine idealer.

Hannes (21): Han er bra , han liker jeg. H an er en stor tenker, en stor

filosof. Det er synd a t marxismen nå går under. Det han sto bak var bra,
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han sto også selv på barrikadene, han var selv fattig, han hadde en stor

familie, og alt synes jeg er veldig likandes.

Mar ia (20): Han var en stor tenker. Som alt for ofte har blitt misbruk t. Her

bruk te ma n alltid de sita tene av Marx som passe t. Jeg sk ulle gjerne le

kapitalen bedre.

Hendrlkje (19): Han er mer sympatisk for meg etter at jeg begyn te å

studere kulturvitenskap , for da har jeg les t ting av ham som jeg

overhodet ikke kjen te til. Det er veldig interessant og et viktig

diskusjonsgrunnlag for meg . Og fortsatt aktuell for meg.

Hitler:

Alex: A nei, altså til ham kan jeg ikke si mye. Ser litt engstelig ut. På

bildet ser de t ut som om han tviler. Han er usympatisk.

Hannes: Ufattelig. Det teaters tykket jeg spiller nå, Rosa Winkel, det

foregår i en konsen trasjonsleir. Det er helt ufattelig det han gjorde, han

var syk . Jeg kan um ulig sette meg inn i det. Hi tler var bakgrunnen for

de tte fæle samfunnet. Men det som skjed de i KZene sto finanskapitalen

bak. Det er kapitalismens feil i dypeste forstand. Dette bilde t er ikke så ille.

Det fins fotografier hvor han virkelig ser syk ut. Jeg forstår ikke hvordan

man kan slutte seg til noe sånt i dag.

Maria: Han forsøkte få folket under seg, han klarte det også en stund.

Jeg liker ham ikke.

Hendrikje: Det er skrekkelig å se bilder av ham, man begynner med en

gang å tenke på 3. riket, konse ntrasjonsleire, jødeforfølgelse, krystall

natten osv. osv. Også når jeg ser på hans ytre er han dypt usympatisk. [

pr insippet projiserer jeg alle disse samfunnshendelsene på de nne ene

mannen. Han er et symbol for meg på alt dette forferdelige.

Wil helm Pieck:

Alex: En gammel stalinist; til ham føler jeg ingen tilknytning. Han tenkte

sannsynligvis at det han gjorde var riktig , men det var likevel

sannsynligvis feil. Men det skjedde for så lang tid siden, at jeg føler ikke

no e spesielt i den forbi ndelse .

Hannes (21): Han er sympatisk,... han ble valgt til førs te president her, han

var barn ekjær, jeg ve t ikke om han sto for det som skjedde her. Selv

Honecker var i KZ for sin sak. Men han ser svært sympatisk ut, som en
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gammel bestefar.

Mario: Jeg tror han var godmodig, h an prøvde å bry te ut av det

hemmende statsappara tet, men han var litt for vek i forhold til andre

mennesker.

Hendrikje (19): "Revolusjonen forlater sine barn" heter en bok jeg har

lest. Der blir Pieck framstilt som den godmodogie far m ed barn på armen,

som gikk sånn i stykker. Men jeg vet ikke så mye om ham.

Adenauer:

Alex; Den mannen som undertrykket oss med penger. Den typiske

symbolfigur for samtlige stor tyske ind ustrialister. Han har bare laget dri tt.

et lukket menneske . Han vet hva han vil. Jeg liker ham ikke.

Hannes (21): Ha n minner meg om gamle mennesker som snakker om

ungdommen og som er totalt avgrense t i si karak ter, ikke direkte sin t,

men u tilfredsog ergrer seg over alle .

Mario: ha n va r en stor antikommu nist. han var et hard t menneske . Litt

av de t samme som H itler, sammenligner bildene) denne nai vi teten.

Honecker:

Alexander; Som symb ol er den mannen tragisk . Jeg trodde vel også i

begy nnelsen at det han gjorde var riktig, men han har også bygg et op p

skiten og levet god t selv. Han represen terer perversjonen innen

stalinismen .

Mario: Det er noe godt ved ham, men han er dum. Han var underlegen

andre folk. han hadde selv ingen mening, eller han viss te ikke beskjed .

Sånne som han kan ikke sty re en stat. Han var vel flink på sitt

stalin is tiske område (ler).

Hannes: Dette bildet henger i hver t rom . Han har ødelagt så mye, inni

folk, alle idealene. Han hadde en stor sjanse. Når jeg nå ser at han er syk

så føler jeg jo også medliden het. Man må jo finne ut hva han har gjor t og

straffe ham for det, man kan jo ikke ta hensyn til alderen hans da. N år jeg

ser ham og hører stemmen hans er han svært usympa tisk.

Hendrikje: På den ene siden tenkter jeg på ham sånn som han alltid ble

frams til t med god politikk osv. og på den andre siden det vi nå etterpå

har hørt. De fleste av oss vet ennå ikke hva vi skal synes om ham.
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Gorbats jov:

Alex: H an er veldig in telligent. I verdenspolitikken har han gjort mye

bra. Men jeg vet ikke hvilke intere ser han representerer, kapitalen eller

s ta lin isrnen.

Micha (19): For 2 eller 3 år siden, dvs. fra mid ten av 1988 til midten av

1989, var han vårt forbilde i skolen . Vi bygget opp vår kritikk ette r ham,

ha n var den mann som muliggjorde det hele. Men når jeg tenker på hans

eget land, har han ikke klart mye, men det henger også sammen med

hele den økonomiske situasjonen de r, de t er ret t og slett ikke mulig å få

utrettet mye der. Dessuten synes jeg ikke det ha n gjør nå er så klokt som

det han gjorde tidligere.

Hannes: Ha n er bra . Han har skaffet mye av det han ville her i østeuropa.

men at folk gikk igatene for noe helt annet, de t synes jeg er synd for ham.

Han har mye annet å klare også, men ha n kjemper. Alt det han har klart i

øst-vest- konflikten er helt enormt, han vil ha en stor plass i historien .

han ser også svært sym patuisk ut, men her ser han streng ut. Han kan

nok også være temmelig hard. Når man hører ham snakke til sine

mo tstandere er han gansk e hard .

Mario: Han var den største mann for opposisjonen, men i sitt ege t land

har han ikke oversikten . Han kan ikke sammenlignes med noen.

Innenriks går det ikke bra, men utenriks går det bra. Han er ingen gud.

Hendrikje: Jeg har mye sympati for russere fordi jeg har gode erfaringer

med dem. Jeg ble alltid vennlig motatt de r. Jeg er begeistret for idealene i

Gorbatsjovs politikk, selv om jeg også ser vanskleighetene. Men han er

bered t på dialog, det liker jeg.

Helmut Kohl:

Micha (19): Ha n er for meg den største vitsefigur i det siste århundre t av

tysk historie. Han opp når riktignok mye, men gjenforer ingen kom

likevel ikke takket være ham, han var bare tilfeldigvis kansler på den

tiden . Han snakker alltid i store ord, jeg vet heller ikke, kanskje trenger

tyskere en sånn figur. Jeg fors tår egentlig ikke overhodet at en sånn mann

kan bli kansler. I grunnen kan man ikke ta ham alvorlig; på den ene side

sier han det og gjør noe ann et, på den annenside sier han noe helt annet.

Han er tota lt u troverdig. Den mest usympatiske mann i hele Tyskland, i

hver t fall når man tar betydn ing i betraktni ng.
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Alex: Nes ten like hensyn sløs som Bismarck. H an kjøpte DDR, ville vel

gjøre god forretning. En demagog av først e klasse. Løgner.

Maria: Jeg kan ikke forstå at han har studert noen gang. Han er d en re tte

mann til rett tid, ikke etter min smak, men for folket. Jeg synes han er

dum.

Hannes: Når jeg ser ham tenkter jeg bare på "pæ ra", både når jeg ser og

når jeg hører ha m. Jeg liker ham overhodet ikke . Han er stokk

konservativ. Han har jo samlet sine punkter gjennom denne tyske

foreningen, han gjorde vel noe for det, men jeg vile overhodet ikke ve lge

ham. Man kan ikke ta ham alvorlig, han ser ut som en stor dum bonde,

selv om han sikkert er in telligent. Han ser dum ut.

Hendrikje: Han er usympatisk. Det begynner med utseendet ha ns, Herr

Dr. Helmut Kohl , han kan iden tifisere seg med middelstan den med sin

po litikk, like fet som han.

Lafontaine:

Alex: Latterlig lysmann. Han er svært selvbeviss t. Han er litt sarkastisk.

Vet hva han vil. Han er for selvsikker, som om han står over det hele.

Den mes t latterlige figuren . Han fastla ingen enhe tlig poli tikk , han er den

typ iske sosialdemokratiske politikeren som forsvarer interessene til de

mektige herskern e, men snakker som om han forvarer den brede

massen. Dette kan sosialde mokrater på beste vis. Jeg liker ham hell er ikke

som menn eske, han er for motbydelig. Bevegelsene hans, an siktet osv.

Men han er jo ikke den mest negative, man kan bare le av ham. Han er

ikke relevant.

Hannes: Han er svært sym patisk. Han gir et tilli tsvekkende inn trykk.

Mario: Jeg ser på ham som ærlig og naiv. Han sier ikke noe popu lært

fordi de t er populæ rt.

deMaiziere:

Alex : En stor marionette, han ha r ingen egen profil, han følger bare

Kohl, Man får følelsen av at han gjør noe han ikke vil.

Hannes: Han er en stakkar, jeg kan ikke ta ham alvorlig. Han innledet det

hele med CDU, han prøvde å beholde noe av det som var her, men ham

ved siden av store tykke Kohl blir som en karikatur, man kan ikke ta det

alvorlig.
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Mar io: Han er liten. Han ha r vel en egen mening, men han lykkes ikke i

å gjennomfør e den.

Hendrikje: Han virker liten, som et lite barn som blir dyttet hit og dit.

Liker ikke politikke n hans. Ha n er grå, intetsigende. Han blir fortalt av

andre, det liker jeg ikke.

Alex: Den me st erfarne politiker som har vært i de n senere tid. Han er

svært sympatisk, jeg liker ham godt. TIllitsvekkende som menneske, han

vet hva han gjør og han er ærlig. intelligent, morsom , spiller litt agita tor.

han prøver å rette et parti fullt av korrupte mennesker, han gjør

se lvbedrag.

Hannes: Han liker jeg utrolig godt. PDS har kommet i temmelig dårli g

lys . de står nesten før sammenbrudd, og så går de til et sånt skritt. de het

SED, så SED· PDS, så PDS, så venstrelis ten . dette formuespørsrn ålet er

veld ig urettferdig, for det samme gjelder for CDD. Gysi er for meg

drømmekansler en. Det hadde vær t bedre å ha ham i borgerbevegelsen.

han er å in telligent , og så slagkraftig. Han kan si alt med en vits. Jeg

beundrer ham høyt, men han er i feil parti.

Mario: Han er ærlig. Han er for klok for det tyske folk. Han kom i dårlig

lys til feil tid. Mange klarer ikke å omgås denne kloke clevernesss.

Dessu ten er han i PDS. Det hadde vel væ rt bed re for ham hvis han var i

et annet parti .

Hendrikje: Han er intelligent, klok, dreven, allsidig og morsom. Han

klarer på et publikumsnært vis å overbringe, han vet hva folk liker, vet

hvordan han skal behandle folk. Man et ikk e så my e om hva som tigger

bak. Men han er dyktig. Han er en ordakrobat og polimiserer all tid rundt

men kommer ikk e til noe n kjen nsgjerninger...
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2.3 Nasjonalistungdommene

Otto von Bismarck:

Rene (17): Han var d yktig, han var dyktig, han var bra . Han var den beste

fører for Tyskland, han var en rolig type, han var tøff.

Norbert (14): Han har gjort bra ting. For ek em pel det tyske riket, det

grunnla han og han bygget opp økonomien igjen e tter krisen. Han gjorde

m ye bra ting. Han fjernet sosialistiske lover.

Kad Marx;

Rene (17): Han er riktignok kommunist, men ideene hans var bra. Hvis

kommunismen hadde vært sånn som han og Eng els forestilte seg de t, da

hadde vi nok ikke vær t i en sånn klemme som nå. Honecker og alle de

andre forfalsket kommunismen totalt. Jeg har akt else for den mannen.

Jørn (18): Han hadde tenkt seg alt annerledes enn sånn som det var he r.

H an ville ha sosialism e, men det som de der oppe laget her var ikke

sosiali sme. Nå med Vendepun ktet var de t en parole som lød : "Proletarer

i alle land tilgi me g!" .

Norbert ( 4): H vis sosialismen hadde eksistert slik han fores tilte seg det ,

hadde de t ikke vært ille. Men SED gjorde det bare i hans nav n.

Heike (15): Proletar.

Dennis (I S): Gammel kom mun ist.

Maik (l 8): Marx var et venstresvin. Jens (17): Han hørte til osialismen.

Maiki Kommunismen. Jeg ville skyte ham hvis jeg så ham . Jens: Han

lever ikke lenger. Mailc Synd .

Adolf Hitler.

Jørn ( l S): Hi tler var riktignok et svin. Men mye av det han gjorde var bra.

Hv is han hadde vært her i da g, da hadde mye vært annerledes. Da ville

u tlendingene for lengst væ rt vekk, og hver eneste tysker ville hatt arbeid .

Bare se hvordan det var fra 1938·39 til slu tten av krigen, da hadde alle

tyskere arbeid. Han gjord e mye bra, men noe var også skitt. Bor tsett fra de t

var han OK Det var ikke ham som befalte at det skulle lages

konsentrasjonsleire, de t var en annen. Det med S5 var det også en annen

som fant på.
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Rene (17): Hitler kunne ha vunnet krigen. Han hadde så s tort rnaktbehov,

han ville ha hele verden. Han hadde jo allerede oppnådd mye, han skulle

nøyd seg me d det, så hadde vi vu nnet. Feilen han gjorde var at han etter a t

han var ferdig med Fran krike, begynte med russerne. De førs te årene brakte

han Tyskland til et fed reland igjen, men han var syk på sinnet, han ble

forrykt, det var fælt...

Norbert (14): Hitler fjernet massearbe ids led igheten og bygget autobahn,

men det var ikke bra at han myrdet alle jød ene. De skulle heller send t dem

til det landet de kom fra. Men jeg syntes de t var bra det Bism arck gjorde og

at de klarte seg gjennom de n økonomiske krisen. Det var bra at H itler

bygget autobahn. Jeg leser mye om det, og av det jeg har lest, ville han

egentlig bare det gode for Tyskland . Ja, jeg er stolt av den tyske historien.

Jens (17): Hitler, han var bra. Maik (l 8): Gamle Adolf. Jens: H ans

forestillinger va r bra. Han bygget au tobahn , panservogner. Alle ideene

hans, han ville regjere hele verden . Ma ik; Førs t tyskerne, så Europa, så hele

verden. Jens: Han ville klart de t også, hvis han ikke hadde gått mot

Russland så tidlig. 100% sikkert ville han ha klar t det. Ma ik: Han skulle ha

tatt russerne tredd eller nes t sist. Eller hel t til slu t.

Dennis ( 8): Mm! Det faller vel alle inn no e godt når man ser ham (Hitler).

Da kunne jeg si mye, men det gjør jeg ikk e, jeg liker ikke å prate.

Helga (15): Vår venn, heil Hi tler, d en bes te av dem alle. Får jeg vise bort

bildet? (Mye oppstandelse i rommet). Det er en mann etter mi tt hjerte . Han

var fo r å få u tlend ingene vekk, jødene og hva vet jeg.

Wilhelm Pieck:

Rene (17 ); Han var glad i barn, gjorde mye for de unge pionerene. H an er

god.

N orber t (14) : H an va r den førs te pr esiden ten i DDR, han jobbe t også etter

Lenin . Han var også for at folk ikke skulle bli u tny tte t. Han var ingen

d årlig mann, men.

Maik (18): Han hører til samme ka tegori som Karl Marx.

Aden auer:

Rene (17): Han førte Tyskland fra hverandre. BR D avgrenset seg først.

Han ville fra star ten av at Tyskland skulle de les. Han er sis te kunde, de t

er klart.
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jern (18): Han var bra. Det han gjorde med BRO va r bra . H an satte i kraft

lover som i dag er fjernet. Ha n hadde også den nød vendige erfarin gen

siden han var eldre. Så unge folk som Kohl skjønner ikke så mye. Kohl

var jo bare ungdom under krigen. Hvis han hadde vært eld re hadde han

gjort mye annerledes. Av Adenauer og de s m kommer etter av

forbund skanslerne synes jeg Helmut Schm id t var den beste.

Norbert (14): Ha n hadde mange erfari nger, han opplevde kri gen som

ungd om og gjorde mye for Bundesrepublik ken.

Jens (17) ; Adenauer var ikke så ille.

Maik (18): Han hadde dårlige sider og gode sider. Han har om trent samme

blikk som H itler. Jeg kan også se sånn ut hvis jeg vil. Det har man ge sa t

til meg, at jeg burde få meg en bart og v tt hår sånn, og så vil det gå bra for

meg.

Honecker:

Rene (17): Honecker, ne i bare gå videre, han er ferd ig, han er kapu tt.

Iørn (18): Utad var han for "DDR - vårt fedreland". Men hos oss i

Schondorf (drabantby i Weimar ) kunne f.eks. hver familie kjøpe kun en

banan i uka. Men det fantes jo tilgang på bananer. Enkelte folk had de full t

av vestlig my n t i lomma og nullkonto . De kunne kjøpe hva de ville.

Honecker har mye av sky lda for de tte, ikke han alene, men han og de

and re. Han ble unders tøttet av russerne. Jeg synes de skulle slippe ham ut

nå. Da hadde det bare gått fem min utter inn til noen hadde sku tt ham

eller i hve rt fall slå tt ham ned. Ha n fikk opprettet sitt ege t jaktreser va t,

hvor de slapp inn masse vilt, hjorte r og s ånn. Han skjøt vilte t og ble

alltid skytterkongen. De andre hevet ham opp som en helt.

Jens (17): Her er vår spesielle venn Honnie. Maik (18): Røde svin. Han

brakte oss ingen ting. Jens (17): Han brakte oss ingenti ng. 40 år ha r han

bedratt oss . I årevis har ha n sit tet god t der, med fred i sjela .

Heike (15): Honniel!' Man sk ulle s traffe ham for det han har gjort med

denne sta ten . H an har bare gjort dritt.

Norbert (14): Ha m kunne de skyte med de t samme. Han utnyttet folle De

sa "vi er alle like" og kommunisme og sånn . De skulle la tt ham få en

toromsleilighet, kull fuktige vegger, og det ville væ r t den værste straffen .

Han for råd te sine egne kamera ter.

Dennis (l 8): Da tenker jeg på Muren. Den ergret meg.
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Gorbatsjov:

Norbert (14): Gorb atsjov er en god mann. Han laget en fredelig

revolu sjon . Han har gjort mye for sitt lan d og også for oss.

Rene (17): Ok ey, Gorbatsjov, ja, han er den bes te represen tant for russerne,

hvis de t ble som han ville så hadde det bragt Sovje tunioen i forgrunnen .

Jens (17): Gorbatsjov er et rødsvin. Maik (18): Ha n snakker, men kommer

det no e ut av d et? Russern e tigger av oss. Jens: Han er utle nd ing . Alle

russere er u tlendi nger.

Heike ( 5): Å nei ; han er et jævla svin. Men u ten ham hadde d et ikke blitt

no en gjenforening.

Helmut Kohl

Rene (17): Herr Kohl, ja, CDU, foreldrene mine er CDU-velgere. I hvert

fal! er hans parti bedre enn SPD, han gjør sine ting sånn i det stor e og

hele .

Heike (15): Han var med på å planlegge gjenforeningen, men han er også

en drittsekk.

Jørn (18): Det heter jo at CDU er dem okratisk, m en det er de ikke, for det

de har gjor t med oss, de t som var tidligere DDR, det er bare skitt. Og det

samme gjelder for BRO. Kohl gjorde de t bare på den måten, med r ask

gjenforening og d et hele, for at alle skulle velge ham . Når han lover noe

hold er han det ikke i de t hele tatt, kanskje noe ja, de t med O-Mark og

gjenforening, men det finnes også mange folk i tid ligere DDR som vil ha

O-Mark, men ikke gjenforening.

Jens: CDU har også misbrukt oss . De sa de t skulle bli færre ar beidsledige,

de t stemmer ik ke. De love r for mye.

Norbert (14): Han gjenforenet Tyskland bare for å få mange stemmer. Han

forenet Tyskl and for fort.

Lafontaine:

Rene (17) : Å han, nei, alt de t han sie r. For litt siden sto de t i Bildzei tung at

Lafon taine vil ald ri vinne valge t for han er al t for dum. Ham kan de gi

bor t til PDS. Og passe på a t han ikke melder seg ut.

Norbert (14): Han er for meg en sosi, al tså sosialis t, han har kanskje

mange gode ideer, men han kan ikke vinn e videre i Tyskland.
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DeMaiziere:

Rene (17); N ei han er ikk e noe mer. Han va r jo med med "Hur ra,

Tyskland" og sånn, men han er ikke noe mer. Han er ikke stor.

Nor ber t (J4): Han var tidligere h øyt op pe i SED, han er en værhan e.

Gysi:

Norber t (14): Han tok formuen fra Stas i og han kan a ldri vinne et valg,

for det er det samme partiet som før, de har bare et annet navn. De h r

tatt med pengene. Det er for meg akkurat de samme som laget skitt i SED.

Heike (15): Gysi!!!!! Venstresvin.

Rene (17): Nei, ne i, han er en drit ekk, han er en dritt ekk, ha , ha . PDS

leder, ja, ja. Det er folk i klassen min som sier at han er en

beu ndringsverdig mann , men de kan bare gå . ei, nå gidder jeg ikke me r

altså, det får h olde.
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