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ROMA (Dagbladet): Søndag var
jeg på lokalt fotballoppgjør i
Italias hovedstad, Roma mot
Lazio. For å markere at Italia nå
feirer 150 år, ble nasjonalsangen
spilt over høyttaleranlegget. Av-
syngingen av «Italias brødre» ble
utført med middels entusiasme,
og seansen ble overskygget av et
knippe Laziofans som hevet høy-
rearmen i strak hilsen og ropte på
Mussolini da sangen var ferdig.

DET VAR ÉN MARKERING av ita-
lienskhet, et minne om nasjonal-
ismens svarteste sider. Men det er
ikke nostalgiske fascister som har
gjort mest av seg i forkant av Itali-
as nasjonale jubileum. På den
populistiske høyresiden er det
regjeringspartiet Lega Nord som
dominerer om dagen, og der er
det lite nasjonal stolthet å spore.
For mange blant partiets kjerne-
velgere er Italia en tåpelig kon-
struksjon, som bare har sørget for
å lime late, kriminelle sør-italie-
nere fast til det stolte, arbeidsom-
me nord. «Italia ble ikke samlet»,
liker partiets representanter å si:
«Det var Afrika som ble delt».
Lega Nord foretrekker å snakke
om et annet land, hvis de skal de-
finere sin egen identitet: Padania.
En mytisk nasjon med røtter i
Lombardia-regionen, bygget på
skepsis mot alle som kommer
lenger sørfra i verden. Partiet for-
søkte i det lengste å forhindre at
17. mars skulle bli en fridag i år –
for hvorfor skal folk ha fri for å
feire noe skammelig? I en nylig
utkommet bok, ivrig handlet inn
av Lega Nord-politikere, kalles
Italias samling «en voldtekt.»

MANGE ITALIENERE OPPLEVER
Lega Nords utspill som utidige
provokasjoner. Samtidig er Italia
er et løst sammenknyttet land,
der folk ikke har så lett for å kom-
me på nasjonale identitetsbærere.
Regionen, byen og familien hav-
ner høyere på prioriteringslista
enn nasjonen. Tidsskriftet Nuovi
Argomenti, stiftet av forfatteren,
Alberto Moravia, er ute med et
spesialnummer i anledning jubi-
leet, der de har stilt 98 skrivende
mennesker ti spørsmål, deriblant
«Føler du deg italiensk? Hvis ja,
på hvilken måte?» Mange trekker
nettopp fram språket og litteratu-
ren som det avgjørende for nasjo-
nal tilhørighet. Én mener det ut-
slagsgivende er hvordan man rer
opp senger i Italia. Det mest be-
tegnende er likevel hvor mange
som unnskylder seg for at de ten-
ker på seg selv som italienske, og
hvor mange som svarer «nei, jeg

har aldri heiet på en atlet eller et
idrettslag bare fordi de represen-
terte Italia». I Norge etter ski-VM
må det virke fullstendig absurd.

ITALIENSKHET ER komplisert,
også på grunn av Lazio-suppor-
terne jeg så på stadion og arven de
representerer. På venstresiden har
mange følt det fremmed å skulle
bære det italienske flagget i tide
og utide.
Denne våren ser det litt anner-

ledes ut. Da den årlige San Remo-
festivalen nylig ble arrangert, stjal

En omstridt bursdag
I morgenmarkeres Italias 150 år som nasjon. Høyrepopulister i nordmener det er
en sorgens dag. Det kan i stedet bli en god, ny start, skriver Simen Ekern.
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Uten politisk vilje ville Bjørvika vært
et stort veikryss utenOperaen.
Odd Einar Dørum, ordførerkandidat (V) i Oslo, til Aftenposten.

skuespilleren (og Berlusconi-kri-
tikeren) Roberto Benigni showet.
Ved å synge nasjonalsangen alene
på scenen, med spak, skjelvende
stemme, greide han å fylle denmed
helt ny mening. Det ble nærmest
en farlig, subversiv sang – åpenbart
et symbol formotstandenmot Lega
Nord, men også, mer generelt, for
håpet om en ny start i Italia.

DET SAMME HÅPET var tydelig
sist lørdag, da enmillion studenter,
lærere, pensjonister og det som el-
lers så ut som et representativt ut-

valg av dem sommener Berlusconi
har vært en ulykke for Italia, gikk
ut i gatene. På Piazza del Popolo i
Roma varmet vårsola i ryggen
mens et kor sang et verk av Verdi,
laget til samlingen for150 år siden.
Demonstrantene kjempet for

grunnloven, i protest mot Berlu-
sconis stadige forsøk på å endre
maktfordelingen i landet. Og de
demonstrerte mot kutt i den of-
fentlige skolen – der grunnlaget for
et levende sivilsamfunn legges. «Vi
er her på grunn av en akutt følelse
av at vi må ta tilbake landet vårt»,

ropte en taler, mens et enormt
italiensk flagg ble løftet av folke-
mengden.

KANSKJE 2011 BLIR ÅRET da
Italia finner fram sine beste sider.
Det er et land somhar vært preget
av inngrodde privilegier og et par
politikere med svært tvilsomme
demokratiske instinkter, men og-
så et land med stolte tradisjoner
for å protestere og kjempe for et
bedre og mer rettferdig samfunn.
Det landet kan man ikke annet
enn å heie på.


