
 

 

MELLOM KONFORMITET OG PLURALITET – SEMINAR I 

ANLEDNING 100-ÅRSJUBILEET FOR HANNAH ARENDTS FØDSEL 

 

Hannah Arendt (1906-1975) er en av det 20. århundres mest 
utfordrende og originale tenkere. Som politisk teoretiker og filosof 
satte hun seg som mål å forstå meningen med hendelsene som omgav, 
så vel som rammet, henne i samtiden. Dette preger hennes tenkning, 
som utmerker seg som engasjert, kreativ, konfliktfylt og tidvis 
provoserende. Hennes erfaring av tradisjonens sammenbrudd og det 
moralske og politiske kollaps i det 20. århundre, hvis karakter 
etablerte begreper ikke var i stand til å innfange, fikk Arendt til å 
postulere nødvendigheten av en uavhengig tenking, "thinking without 
bannisters". Denne aktiviteten preger skriftene hennes på en måte som 
ansporer lesere til å tenke videre med og mot Arendt om de ulike 
temaene hun berører.  
 
 

I Hannah Arendts tenkning er hvert menneske, essensielt betraktet, et unikt vesen som ufolder seg i 
relasjon til andre vesener av sitt slag. Dette grunnleggende fenomenet kaller Hannah Arendt pluralitet – 
det er noe vi kan forholde oss til, men vi må ikke.  

Her begynner Hannah Arendts skeptiske syn på det moderne. Likhetstanken har i hennes øyne mistet 
sin politiske karakter – hvor den er ensbetydende med like rettigheter. I stedet har det moderne en 
tendens til å tenke omkring Mennesket i stedet for menneskene i sin mangfold og forskjell. Fra å 
betrakte det mennesker har felles som noe i den ytre verden vi kan samles om, går man over til å se det 
fellesmenneskelige til noe som finnes inne i hver enkelt. I følge denne tenkemåten blir hvert individ 
prinsipielt erstattelig. Og det oppstår en norm, et ideal, en definisjon av hvordan menneskene skal være, 
se ut og oppføre seg.  

Dette har to farlige bivirkninger: konformitet og eksklusjon. Problemet er at både de som tilsynelatende 
lykkes i å være en del av den konforme majoritet og de som blir definert som "de andre" mister det 
Hannah Arendt betrakter som menneskenes frihetspotensial: Et samfunn hvor likeverdige, men 
forskjellige, individer skaper det offentlige, det politiske rom – med andre ord: demokratiet. 

Arendt levde i en tid hvor de store ideologiene ble brukt som "oppskrift" for å skape en "ren rase" eller 
"det nye mennesket" – og hun fortolket dette som ekstreme eksempler på en totalitær tendens i det 
moderne: å drepe millioner av konkrete, levende mennesker for å oppnå et fremtidig idealmenneske. 
Men kritikken rammet ikke bare diktatur og massedrap – også konsumsamfunnets konformitet fortolket 
hun som noe som ødelegger demokratiets grunnlag: det å sette pris på menneskers forskjeller og gi 
mennesker et politisk rom de kan utfolde sin forskjellighet innenfor.  

Disse tankene er meget aktuelle i dag. De setter spørsmålstegn ved våre vanlige definisjoner av og syn 
på minoriteter. Er det virkelig bare dem som er annerledes? Er vi fortsatt i stand til å tåle forskjeller, 
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eller strever vi alle etter den samme normen? Vi ønsker å markere 100-årsjubileet for Hannah Arendts 
fødselsdag med å aktivisere det kritiske potensial og den aktualiteten hennes tenkning fortsatt innehar. 

Konferansen retter seg dermed ikke bare til fagfolk og Arendt-eksperter, men også til alle som lurer på 
hvordan man kan muliggjøre at det å være annerledes kan bli en selvfølge i et samfunn hvor likestilling 
og likeverd ikke betyr assimilasjon til konformitet. 

Vi ønsker å presentere Hannah Arendts teori og tenkning med både foredrag, workshops og paneldebatt 
som gir anledning for alle deltagerne til å tenke gjennom hva Arendt kan bety for «meg» og «oss» i 
dag.   

 
PROGRAM FOR KONFERANSE 
 
TIRSDAG 10. OKTOBER 18.00-21.00 
18.00  Velkommen ved Lene Auestad 
18.15-19.00 Dana Villa: Hannah Arendt: The Autonomy of the Political Reconsidered 
19.15-  Kommentar ved Arne Johan Vetlesen, Univeristetet i Oslo 
  med påfølgende diskusjon 
 
Dana Villa er Packey J. Dee Professor i politisk teori ved University of Notre Dame, USA. Han har 
bl.a. skrevet bøkene Arendt and Heidegger: The Fate of the Political, (Princeton University Press, 
1995)  Politics, Philosophy, Terror: Essays on the Thought of Hannah Arendt, (Princeton University 
Press, 1999) og er redaktør for The Cambridge Companion to Hannah Arendt, (Cambridge University 
Press, 2001). 
 
 

LØRDAG 14. OKTOBER 11.00-17.30 
11.00-11.15 Velkommen ved Lene Auestad 
11.15-12.00 Helgard Mahrdt: Hannah Arendt om politikk og frihet  

"Politics arises in what lies between men, and is established as relationships" 
  med påfølgende diskusjon 
12.15-13.15 Arne Johan Vetlesen: Hannah Arendts analyse av "det sosiale" - et egnet utgangspunkt 

for samfunnskritikk i dag? 
med påfølgende diskusjon 

13.15-14.00 Pause med lett servering 
14.00-15.30 Parallelle workshops om sentrale begreper i Arendts tenkning: 
  Lene Auestad: Pluralitet 
  Claudia Lenz: Paria og parvenu 
  Nicolas Schwaller: Racism, Colonialism and Imperialism (på engelsk) 
15.30-16.00 Pause med kaffe 
16.00-17.30 Paneldebatt: Hannah Arendts aktualitet i dag 

Diskusjon med blant andre Karoline Frogner (filmmaker) og Leif Magne Vollan 
(filosof) 

  Chair: Jan Birger Arentz, Sånn er livet, NRK P2 og Claudia Lenz, HL-senteret 
 
 
 
Arrangementene er et samarbeid mellom HL-senteret, Den amerikanske ambassade og NRK 
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