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Daniel Cohn-Bendit – 
«Røde-Rudy» under 
studentopprøret i 
1968 – er kjent som 
ledende talsmann 

både for Die Grünen i Tysk-
land og Europe Écologie i 
Frankrike. 

Med sin tospråklige 
bakgrunn, fransk og tysk, rår 
den europeiske føderalisten 
over skarpe retoriske våpen. 
Mye av hans tankegods 
bygger på Antonio Gramscis 
teorier om kulturelt hegemo-
ni og «organiske intellektu-
elle». Den etablerte kulturens 
tankeherredømme og smaks-
dommere har vel aldri stått 
sterkere enn i dag, om enn 
som forbrukerideologi?

Når forfatteren av denne 
pamfletten – «reflexions» i 
fransk sjangerspråk – stiller 
spørsmålstegn ved partisyste-
met, må det forstås i lys av 
miljøkrisene. Disse er en 
naturhistorisk dom over en 
vaklende politisk overbyg-
ning, som på sin side er potte 
tett for impulsene nedenfra. 

Sett fra Norge er Cohn-Ben-
dits politiske praksis nær 
folkebevegelsens kryssende 
linjer og modne kompromis-
ser. Han skiller mellom 
«miljøpolitikk» og «politisk 
miljøvern», der førstnevnte er 
tiltak, forordninger, kvoter og 
byråkrati, mens vernetanken 
oppstår i sivilsamfunnet og 
skaper kollektiv bevissthet.

Målet for Cohn-Bendit er 
«det felles gode» mer enn 
fellesgodene (en økonomisk 
term). Sivilpolitisk blir dette 
en bevegelse som vil sikre 
grunnleggende behov som 
«helse, bolig og rent vann», 

det siste tar vi ennå for gitt 
her i landet. «Offentlig» og 
«privat» er ikke motsetninger 
i denne sosiale dynamikken; 
spørsmålet er hele tiden hva 
som gagner sosial verdighet. 
Med henvisning til Aristote-
les handler politisk engasje-
ment om å unngå sinne og 
oppnå indignasjon, det vil si 
en form for dannelse.

Velgerhenvendelser i 
grønne partier skal ikke 
etterape reklamebransjen, 
men tydelig signalisere at alle 
politiske forslag innebærer 
risiko, for vederheftig kommu-
nikasjon skaper tillit. Cohn-
Bendit vil skape en ny type 
organisasjon som ikke lar seg 
oppsluke av etablissementet: 

«Individet og det sivile 
samfunnet må «repolitiseres», 
samtidig som det politiske 
samfunnet må «siviliseres». 

Den franske aktivisten 
skriver da 
også om et 
mentalt 
miljøvern der 
litteraturen 
og fantasien 
spiller en 
avgjørende 
rolle.

Det er oppkvikkende å lese 
kontinental prosa som 
dette, med livlige politiske 
analyser, lekker sitat-
teknikk og elegante kårde-
støt. Daniel Cohn-Bendit 

skriver hertil utvunget om 
sine egne fortrinn og er til 
tider busy going med å 
innrede sitt ettermæles 
skinnende mausoleum. En 

viss ironisk 
beskjeden-
het redder 
retorens 
glorie. «Jeg 
fastholder 
at det finnes 
utopier som 
ikke er 
ønskedrøm-

mer, og at disse trengs i 
politikken», erklærer 
forfatteren høystemt. I 
Norge er det bare Eva Joly 
som kan aksle en slik 
taleposisjon.

I siste avsnitt av sine pam-
flettariske refleksjoner risser 
Daniel Cohn-Bendit opp et 
fremtidskart for Europe 
Écologie, men utopiene 
krakelerer brått til teknokra-
tisk språkstøy. 

«Skulle vi avskaffe parti-
systemet?» er et spørsmål 
som blir besvart gjennom de 
grønne partienes forsøk på å 
utmeisle en sosial bevegelse. 
Spørsmålet kan også gi 
norske miljøforkjempere i 
selvtilfredse minipartier et 
kjærlig knips på øret. Pam-
fletten er i vår sammenheng 
en betimelig påminnelse om 
sivilsamfunnets skapende 
mangfold, for eksempel i 
kraft av et valgforbund.
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Det er opp-
kvikkende 

å lese kontinental 
prosa som dette.


