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Vi bringer en efterlysning. Engagerede mennesker

savnes. Efter sigende er de engagerede mennesker

sidst set i aktion som 68-oprørere. Mange af dem

blev set rundt om på landets universiteter optaget af

at studere marxisme, være oprørte over professor-

vældet, være mod Systemet og fortalere for mere

demokrati. Disse mennesker må i dag kaldes enga-

gementsveteraner. 

Mange af dem interesserer sig stadig levende –

måske også en kende nostalgisk – for gode gamle

Che Guevara. Oprørshelten. I det engagerede men-

neskes øjne er Che Guevara symbol på det ægte po-

litiske engagement. Han gjorde, hvad han sagde.

Han satte sit liv ind for sagen. Veteranerne savner

hans afløsere. Og det er de ikke alene om. Altså at

savne.

Også mange af landets arbejdsgivere, politikere

og lærere savner dyder som flid, loyalitet og vedva-

rende opmærksomhed. Alle sammen vil derfor være

glade for oplysninger, der kan fører til afklaring af, om

der er udsigt til at finde nye engagerede mennesker.

Asterisk-politiet har derfor indledt en eftersøgning

og har henvendt sig til hovedvidnet professor og

institutleder Peter Kemp fra Institut for pædagogisk

filosofi, DPU, med henblik på at få sagen opklaret.

67-årige Peter Kemp har nemlig ikke alene været

øjenvidne til 68-oprøret. Han har også studeret og

beskrevet det engagerede menneske. I 1973 blev

han således dr. theol. fra Københavns Universitet på

afhandlingen Théorie de l'Engagement. Anden del

foreligger i en dansk version – Engagementets

poetik – fra 1974. 

Her følger afhøringen af Peter Kemp: 

Tilfredshed er ikke farlig

Hvordan forholdt du dig til 68'ernes oprør?

»Mit liv starter før 1968. I 1955 blev jeg som 18-

årig student. Og samme år skrev den kulturradikale

lektor Elias Bredsdorff en kronik i Politiken. I den be-

klagede han sig over, at ungdommen ikke engage-

rede sig tilstrækkeligt i partipolitik. Det reagerede jeg

på ved at skrive en modkronik – Hvorfor skaber i jer

sådan? – i Kristeligt Dagblad. Her gjorde jeg mig til

fortaler for de apolitiske unge. Realiteten var jo, at

der ikke rigtig var noget at interessere sig for i den

hjemlige partipolitik. Heller ikke dengang. Vi unge

var stort set tilfredse med den daværende sam-

fundsorden. Der var ikke rigtig noget farligt ved den.

Snarere noget glædeligt. I kronikken gav jeg også

udtryk for, at jeg mente, at der ikke var problemer i,

at det komplicerede samfundsmaskineri blev styret

af dem, der har forstand på det. Det vil sige de sag-

kyndige, de professionelle politikere og eksperterne.

Det er nok en lidt farlig holdning at indtage i dag.

Men mit hovedsynspunkt var altså, at der ikke var

grund til at fælde flere tårer over ungdommens lige-

gyldighed over for partipolitik. Snarere var der grund

til at glæde sig over, at ungdommen interesserede

sig for udenrigspolitiske forhold. Øst-Vest problema-

tikken var værd at engagere sig i dengang. På en

måde kan man trække en parallel til i dag. Heller

ikke i dag fænger det politiske spil, der foregår i fag-

politiske nationale kredse. Men det gør det interna-

tionale. Den kosmopolitiske interesse for, hvordan vi

lever med andre kulturer, bringer os ud af vores na-

tionale navle-beskuen. Min egen øjeblikkelige inter-

esse for verdensborgeren skal også ses i det lys.« 

Men var din afhandling Théorie de l'Engagement

i kølvandet på 68-oprøret ikke et forsøg på at forstå

tænkningen bag denne generations politiske enga-

gement?

»Egentlig ikke. I Paris i 1960'erne læste jeg om

Jean-Paul Sartres forståelse af det eksistentielle en-

gagement i hans værk Væren og Intet. Og samme

Sartre forsøger senere i bogen Critique de la raison

dialectique at forene eksistentialisme og marxisme.

Grundlæggende er denne bog udtryk for en anarki-

stisk samfundskritik med det formål at skabe mest

mulig frihed for den enkelte. På den måde var Sart-

res tankegods ikke særlig vanskeligt at passe ind i

oprøret. Men min afhandling handler ikke om det

politiske engagement, men om det eksistentielle.

Den er hovedsagelig inspireret af filosoffen Paul

Ricæur, der på det tidspunkt skrev en bog om viljen.

Egentlig er min afhandling om engagement en

efterligning af denne. Og måske hænger min eksi-

stentielle fokusering også sammen med, at jeg ikke

forstod den politiske protest i Frankrig i slutningen af

60'erne. På den ene side var der ingen tvivl om, at

der var særlige betingelser for ungdomsoprørene

rundt om i de forskellige lande. John Kennedy blev

dræbt i 1963 og hans bror Robert Kennedy i 1968.

Begivenheder som disse gjorde et voldsomt indtryk

af, at verden ikke var så stabil, som vi gik rundt og

troede. På den anden side kunne jeg altså ikke for-

stå de åndssvage oprørske franskmænd. Hvorfor var

de så vrede på de Gaulle? Hvorfor kunne de ikke

holde ham ud længere? I dag kan vi konstatere, at

oprøret i 1968 var udtryk for, at vi var trætte af pro-

fessorvældet på universiteterne. Og at vi troede på,

at vi kunne forbedre samfundet og demokratiet. Det

var vel heller ikke helt forkert. Men heller ikke helt

rigtigt. Engagementet i den marxistiske ideologi var

på mange måder med til at forhindre oprørerne i at

se de reelle problemer og deres størrelsesorden.

Det hele skulle bare laves om. Det hele var noget

skidt. Det var på mange måder en overreaktion.

Drømmeri.«

1968-generationens engagement var tydeligt for enhver. Men hvor finder man politisk engagerede

mennesker i dag? Ifølge professor og institutleder Peter Kemp fra Institut for pædagogisk 

filosofi, DPU ligger udfordringerne ikke i den hjemlige partipolitik, men i det 

internationale. Sådan var det i 1968, og sådan er det fortsat.

Engagement handler om at pantsætte 

Vi troede, at vi kunne forbedre samfundet
og demokratiet. Det var ikke helt forkert.
Men heller ikke helt rigtigt..
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Fleksibel trofasthed

Det lyder som om, du taler om, at det ideelle enga-

gement handler om en balance mellem for meget

og for lidt engagement?

»Mennesket er engageret per natur. Mennesket er

nemlig en vilje. Det vil sige et væsen, der kan enga-

gere sig. Det konkrete engagement kan så variere.

Når nogle synes, at folk engagerer sig for lidt, kalder

vi dem for dovne. Men man kan sagtens være doven

i én sammenhæng og stærkt engageret i en anden.

Jeg tror imidlertid, at det er væsentligt at gøre op-

mærksom på, at engagement handler om at sætte i

pant. Og det, man pantsætter, er ikke nødvendigvis

en ting. I stedet for en ting kan man sætte eller give

sit ord, idet man lover at binde sig til noget. Hvorfor

gør man det? For at få identitet. For at være den

samme. Engagement handler om en subjektive-

ringsproces. I min afhandling forholder jeg mig til

det enkelte menneskes engagement. Jeg forsøgte at

analysere Adam uden Eva. Men jeg blev heldigvis

klogere. Og det blev derfor også klart for mig, at en-

gagement altid er et led i et fællesskab. Hvis man

sætter sig i pant, så handler det om at sætte sig i

pant over for andre. Ellers giver det ikke mening. 

Og er det aktuelle problem, at vi er for fleksible og

selvoptagede af vores egne skiftende projekter? Det

vil sige, at der er for lidt trofasthed – og dermed for

lidt engagement – i forhold til én sag? Er din tanke

om engagement håbløst umoderne?

»Kun at tænke på at udvikle sin næste kompe-

tence. Kun at have nok i sig selv og sin selvdannelse

er meningsløst. Man må gøre sig klart, at identitet

Mennesket er engageret per natur.
Mennesket er nemlig en vilje. Det vil
sige et væsen, der kan engagere sig.

For veteraner på venstrefløjen er Ernesto Che Guevara

fortsat symbolet på det politisk engagerede menneske,

der måtte lade livet for sine idéer.
>
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forudsætter evnen til at forholde sig trofast til en sag.

Og sagen er der ikke uden et fællesskab. Hvis man

standser på halvvejen og kun leder efter noget i en

selv, der skal folde sig ud, så får vi en gabende tom

identitet. At lade den ene kompetence og færdighed

afløse den anden er fattigt. Der er forskel på hvilke

planer, man er fleksibel på. Man skal ikke være flek-

sibel i sin livsholdning. Det vil sige, at man skal være

villig til at lytte til andre og ikke påstå, at man har

fundet de vises sten. Vi indgår i fællesskaber og bli-

ver til i kraft af andre, og af at tingene ændrer sig

undervejs. Filosoffen Garbriel Marcel kalder det for

skabende trofasthed.  I politik kan man formentlig

godt have et standpunkt, til man tager et nyt. Men på

det eksistentielle plan har vi brug for grundholdnin-

ger. Her skal omvendelser være sjældne og engage-

mentet vedvarende. Det er en forudsætning for det

gode liv sammen med andre.«

Gode betingelser

Hvordan vurderer du betydningen af de samfunds-

mæssige betingelser for engagerede mennesker?

»Filosoffen Kant sagde, at vi ikke kan forbedre

mennesket, men vi kan forbedre samfundet. Det har

han ret i. Vi kan udvikle det samfundsmæssige. Men

som enkeltvæsen vil mennesket altid være det

samme. Vi har alle – med Kants ord – anlæg for det

gode og hang til det onde. Nogle kan udvikle det ene

mere end det andet. Og nogle gange engagerer

mennesket sig meget. Andre gange for lidt. Vi får

altså ikke lavet menneskene om i sig selv. Det skal vi

heller ikke stræbe efter. Vi skal derimod engagere os

i at forbedre de måder, vi lever sammen på. Ved at

ændre fællesskabet laver vi os om. En anden filosof,

Hegel, siger i sin retsfilosofi, at der er tider i historien,

hvor man som menneske må gå ind i sig selv, da det

ikke lader sig gøre at engagere sig udadtil. Subjekti-

viteten må altså trække sig tilbage. Hvis man var ung

i tredivernes nazi-Tyskland, kan man finde eksempler

på, at det var tilfældet. Og i dag kan der da også være

amerikanere, der ser sig nødsaget til vælge samme

strategi i forhold til det amerikanske engagement i

Irak. Men generelt må jeg sige, at der efter 2. ver-

denskrig har været relativt gode betingelser for et

udadrettet engagement. Vi har gode betingelser for

engagement. Det vigtigste er at værne om dem og

udvikle dem.« 

Vi bringer en meddelelse: Asterisk-politiet har afslut-

tet eftersøgningen af de engagerede mennesker.

Ved Peter Kemps hjælp er nogle af dem fundet i god

behold på vej ud i et kosmopolitisk engagement. Og

i øvrigt har resten gode betingelser for at være enga-

gerede. y

Claus Holm

Asterisk-politiet

clho@dpu.dk

Peter Kemp

Professor og institutleder

ved Institut for pædagogisk filosofi

Danmarks Pædagogiske Universitet

Peter Kemp udgav i 1972 bogen Ungdomsoprørets

filosofi og i 1974 Engagementets Poetik og Engage-

mentets Patetik.

Han er i øjeblikket engageret i spørgsmålet om den

klassiske idé om verdensborgeren som pædagogisk

ideal. Idéen søges opdateret i sammenhæng med de

globale problemer; den finansielle globalisering, van-

skelighederne for gennemførelsen af en bæredygtig

udvikling, sameksistensen mellem nationer og kul-

turer, m.m. 

Ordet engagement betyder oprindelig pantsætning;

‘gage’ vil sige ‘pant’, og ‘engagere’ vil sige ‘sætte i

pant’. Det man pantsætter behøver ikke at være en

ting. Man kan i stedet for en ting give sit ord, idet

man lover et eller andet. Engagerer man sit ord, enga-

gerer man derved sig selv. Og deraf kommer udtryk-

ket at engagere sig i betydningen: at binde sig til

noget eller nogle. 

Kilde: Engagementets poetik, Peter Kemp, 1974.

Identitet forudsætter evnen til at forholde
sig trofast til en sag. Og sagen er der ikke
uden et fællesskab.

>

Engagement handler om at pantsætte




