
företagens alienerande profitjakt och med söndagsbila-
gor hitta stabilitet för ett splittrat jag – att bli en väloljad
kugge i det (o)demokratiska maskineriet?

V i står här inför en rad paradoxer. Är exempelvis inte
den efter 11/9 svällande säkerhetspolitikens credo:

”Det enda sättet att rädda rättsstaten är att åsidosätta
dess grundprinciper!?” Filosofen Jacques Rancière lyfter
fram att demokrati måhända är ett axiomatiskt ord i
Väst, men att det långt ifrån råder någon konsensus
kring definitionen av det. 

Tvivelsutan har Rancière en poäng i att världens
makthavare ser sig ”hotade av de okontrollerbara
demokraterna, alltså av denne ’vem-som-helst’ som
söker sysselsätta sig med samhällsfrågor.” Detta tar oss
till demokratins alternativ.

Ross påpekar att även om vi tvingas inse demokratins
icke-existens eller inversion, ”måste vi erkänna vikten av
att bevara ordets ursprungliga och överflödiga bety-
delse”. Denna ursprungliga betydelse hämtar Ross just
från Rancière. Här betonas hur demokrati handlar mer
om en potential än ett slags styre. En potential för vanli-
ga människor att upptäcka handlingsmöjligheter för att
agera i gemensamma frågor. 

Rancière menar i sin tur att ett ord som jämlikhet, i
dag åsyftandes en princip, ett ideal, i stället bör förstås
som en förutsättning. Varför gäller exempelvis inte basa-
la universella rättigheter för alla? Demokrati kan enligt
Rancière således fylla funktionen av kritisk instans för att
hindra politiken att förvandlas helt och hållet till en
polisiär fråga. 

För filosofen och den politiske aktivisten Daniel

Bensaïd finns alternativ till samtidens urvattnade demo-
krati att finna i den demokratiska skandalens möjlighet,
det vill säga att våga stå på tröskeln till en radikal själv-
kritik, att vara skandalös fullt ut genom att enträget söka
eftersträva frihet och rättvisa. Zizek påminner här om att
vi måste inse att de som kämpat för demokrati inte gjort
så i blindo. Tänk på hur alla förslag i Det kommunistiska
manifestet i dag är en del av vår vardag – det vill säga alla
utom äganderättens upphörande. 

Trots den betryggande tanken på frihetens progres-
sion finns näraliggande exempel på hur demokratisk
kamp i sig självt näppeligen leder mot sitt uppfyllande.
Som Rancière påpekar är de revolutionära italienarna i
dag fast med Berlusconi!

F ilosofen Alain Badiou talar om ett symboliskt
emblem, det oangripliga i ett symboliskt system.

Demokrati är det dominerande emblemet i samtidens
politiska samhälle och genom att referera till det
bekräftar man att man inte är en barbar, en despot.
Frågan inställer sig då hur vi ska förstå Västs demokra-
tiska ego i förhållande till den imaginära och despotis-
ke barbaren från Orienten? Med andra ord, hur vi kan
exportera något vi själva arbetar så hårt med att under-
gräva. Med Badiou kan vi söka ett svar: ”För att kunna
komma åt innebörden av detta emblems roll i konsti-
tuerande av subjekt, för att kunna komma åt våra sam-
hällens realitet måste vi riskera att nedmontera emble-
met, att inte vara en demokrat och således bli illa
ansedd av alla.”

Kanske är det just här vi bör dra lärdom av texterna i
Démocratie. Och minnas: Var det inte i ett radikalt ifrå-
gasättande av rådande politisk konsensus som författaren
Émile Zolas kamp mot antisemitism i Frankrike grun-
dades? 1898 skrev Zola: ”Om man inte gör väsen av sig,
gör man ingenting. Man måste diskuteras, behandlas illa
och lyftas upp av fiendernas kokande ilska.”
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LA FABRIQUE

Han går så långt att han
menar att vänstern måste våga ta
upp tanken på proletariatets dik-
tatur, men diskuterar begreppet
som en ”fördjupad form” av
demokrati snarare än som mot-
satsen till demokrati. Redan
Lenin konstaterade att den libe-
rala demokratin inte var något
annat än borgerlighetens dikta-
tur. Borgerligheten bestämmer
förutsättningarna för demokra-

tin. Att ge proletariatets diktatur
en chans innebär att proletariatet
– som är den enda klass som är
universell – bör bestämma förut-
sättningarna för demokratin.

Zizek har en osedvanlig för-
måga att ställa saker på sin spets,
han skakar om men blir aldrig
ointressant. 

Läsaren möter inte bara en
tänkare som skärskådar samtiden
utan som kastar sig mellan allt
från klassiska filosofer till ameri-
kanska actionfilmer.

Och även om man inte köper
hela konceptet finns här mycket
att hämta för alla oss som grubb-
lar över sakernas tillstånd i ett
kapitalistiskt samhälle.
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radar@arbetaren.se

Judarna som inte passar in i Israel

DET ÄR INTE BARA den palestinska
minoriteten, nästan en femtedel
av landets befolkning, som talar
arabiska i Israel. Arabiska är ett
officiellt språk, jämte hebreis-
kan, och talas också av judar. För
vissa judar, den äldre generatio-
nen mizrachi-judar som växte
upp i arabiska länder, är språket
deras modersmål. Uppmanade
av sionistiska aktivister, fördriv-
na genom statlig repression och
våldsamma pogromer i sina tidi-
gare arabiska hemländer, sökte
sig mizrachi-judar till det förlo-

vade landet i slutet av 1940-talet.
Flytten blev svår. Inte bara för
att de tvingades lämna sina hem
och tillgångar, utan också för att
deras arabiska språk, kultur och
ursprung var oönskade inslag i
ett Israel som formades utifrån
ett europeiskt ideal. 

RACHEL SHABI, vars judiska familj
flyttade från Irak till Israel och
sedan till Storbritannien, berät-
tar i boken Not the Enemy –
Israel’s Jews from Arab Lands om
hur fördomar fortfarande
genomsyrar det israeliska sam-
hället. Hur judar med ursprung i
de arabiska länderna ännu är
överrepresenterade bland Israels
låginkomstgrupper och i fattiga
bostadsområden jämfört med

judar med ursprung i Europa.
Hon visar hur denna diskrimine-
ring utgjorde grogrund för ett
utbrett missnöje med det israe-
liska Arbetarpartiet som domi-
nerade ända fram till 1977 då
Likudpartiet, med stort stöd från
mizrachi-judar, tog makten i
landet. 

NOT THE ENEMY är en kritisk men
samtidigt kärleksfull beskrivning
av ett konfliktfyllt samhälle som
hårt håller fast vid en europeisk
och västerländsk identitet mitt i
ett arabiskt Mellanöstern men
vars släktskap med de närmaste
grannarna fortsätter att göra sig
påmint. 

BELLA FRANK

bella.frank@arbetaren.se
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Not the Enemy
Israel’s Jews from Arab Lands
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Demokrati – ett urvattnat, överflödigt begrepp eller en förutsättning för det offentliga samtalet?
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”Såväl Negri som
Marx klassanalys är
otillräcklig eftersom

den nya globala
underklassen är
sluminvånare.”
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