
ÅTERUPPVÄCKNING AV DET INDOEUROPEISKA PROJEKTET? 

I det hav av ideologier vi simmar omkring i i vår samtid är det svårt att avgöra hur dessa 

påverkar sanningssökandet som strävar efter fakta och goda argument. Det blir också politiskt 

hetare om man simmar mot och strandar vid fel slutsatser. 

Likheterna med det ideologiskt präglade forskningsprojektet om indoeuropéerna slog ner hårt 

på stranden där jag läste Tännsjös artikel ”Stoppa utpressningshandel med demokrati” (i 

Mana nr 4, 2008). I artikeln menar Tännsjö att vi alla måste inse att vi tillsammans ska bära 

bördorna av andras moraliska misslyckanden. Därför kan en världsförsamling lindra de 

globala orättvisorna och främja en rättvisare handel. Tännsjö vill kombinera bistånd med nya 

handelsregler som gynnar de fattiga. Jag menar att de Fattiga enligt denna 

socialingenjörsideologi dessvärre ”gynnas” genom att de inkorporeras i 

”rättvisahandelsstrukturer” som rättvisehandelsbönder för att tjäna de högre konsumenterna i 

Väst. Och denna ideologi har vissa likheter med det indoeuropeiska projektet som reflekterar 

drömmen om ett samhälle som ska vara harmoniskt integrerat och samtidigt uppdelat i en 

tredelad struktur. 

Det indoeuropeiska projektet som bla. drevs av den franska forskaren Georges Dumézil 

(1898-1986) syftade till att återskapa en traditionell, hierarkisk ordning inom Europa (se 

exempelvis Arvidsson 2000). Det misslyckades nog främst pga. interna maktkamper mellan 

de framväxande nationerna inom Europa. Maktkamperna inom Europa syftade bla. till att 

härleda närmast ursprung till indoeuropéerna. Den europeiska nationalitet som var närmast 

skulle få mest makt i det nya Europa. Genom att ge sken av att indoeuropéerna hade 

strukturerat sitt samhälle och sin världsbild enligt ett hierarkiskt tredelningsmönster skulle 

detta framstå som naturligt i det Dumézilianska Europa. 

Tyskarna, eller indogermanerna som de också kallar sig ibland, betraktade sig exempelvis 

närmare indoeuropéerna än italienarna, som ansågs vara ett svart medelhavsfolk inkapabla att 

härska. Kanske för att italienarna påbörjade sitt imperiebygge senare än andra europeiska 

nationer och för att Italiens imperiebygge delvis framstod som ett misslyckande. Det 

medförde att italienarnas förmåga att härska inte betraktades vara av en indoeuropeisk 

karaktär eller att de var längre ifrån indoeuropéerna än indogermanerna. Efter andra 

världskriget kan man konstatera det indoeuropeiska projektets misslyckande eller åtminstone 

att det urartade så till den grad att det lades i en fredlig vila på obestämd tid. 

I Tännsjös artikel verkar det indoeuropeiska projektet väckas till liv igen. Dock i en ny form 

som förefaller syfta till att skapa ett globalt tredelat samhälle. Tillsvidare kan man spekulera 

kring hur sambandet mellan ideologi/vetenskap/politik tydliggörs i artikeln och hur förslaget 

om ett slags idealt samhälle där ”världsförsamlingen” med hjälp av bistånd och 

implementeringar av demokratiseringsprocesser skulle kunna frammana ett harmoniskt 

integrerat världssamhälle som samtidigt är uppdelat i en tredelad struktur dvs hur detta 

globala tredelade samhälle skulle kunna bestå av indoeuropeiska aristokratiska politikerna 

som styr över arbetarklasserna i Väst och rättvisehandelsbönderna utanför Europa. 



Jag tror att det indoeuropeiska projektet är en central pusselbit i den samtida människans 

kulturhistoria vilken äger ett autonomt samband mellan ideologi/vetenskap/politik. Nu återstår 

det att se vid vilka hamnar det uppväckta indoeuropeiska projektet kastar ankar och vilka 

medvetanden som koloniseras av detta tänkande samt om projektet lyckas bättre denna gång. 

Hoppas att jag har simmat mot och strandat vid fel slutsatser! 
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