
Alla är inte sörjbara

L agom till sin tjugoårsdag presenterade den israeliska
människorättsorganisationen B’Tselem siffror på att

Mellanösternkonflikten de senaste två decennierna har
skördat 8 900 människoliv. Mer än 80 procent är palesti-
nier. Och i februari hade FN räknat färdigt kropparna
efter den operation som gjöt bly över Gazaremsan för
snart ett år sedan. Notan landade på 1 434 palestinska
liv, varav 1 199 civila, och 13 israeliska, varav tre civila.
Några rättsliga processer lär inte se dagens ljus. 

Hur är det möjligt för en stat att komma undan med
detta? Svaret ligger givetvis i ett svagt internationellt
system för att hantera krigsförbrytelser, men inte bara.
Kanske skulle queerikonen Judith Butler svara att pales-
tinierna i det allmännas ögon inte är tillräckligt möjliga
att sörja. Inte tillräckligt sörjbara. Tanken om avhumani-
sering av fienden som ett redskap för att rättfärdiga det
orättfärdiga är inte ny, men Butlers resonemang om det
mänskligas karaktär kan vara det. I den nyöversatta
Krigets ramar för hon fram det prekära, bräckliga, som
människans gemensamma villkor; erkännandet att något
levande kan dö är just det som föder nödvändigheten att
vårda detta levande. Bräckligheten, skriver Butler, impli-
cerar ”det faktum att ens liv i någon mening alltid är i
händerna på någon annan”. Den förutsätter utsatthet
och beroende och således, kan man tolka henne, ett
ansvar även gentemot människor vi inte känner. 

De fem essäerna i Krigets ramar skrevs mellan 2004
och 2008, uttryckligen som en reaktion på USA:s krig i
Irak. Ett krig där uppdelningen i sörjbara och icke sörj-
bara liv varit plågsamt tydlig. 

På en betydligt mer tillgänglig konkretionsnivå står
kriget och våldet i centrum även för statsvetaren Iris
Marion Young (1949–2006) i hennes Globala utmaningar.
Krig, självbestämmande och global rättvisa, som kom ut på
svenska tidigare i år. Riden av ånger och vrede återvän-
der Young till sitt eget beslut att ställa sig bakom Natos
bomber över Balkan 1999. Förfärad över serbiska solda-
ters accelererande attacker mot kosovoalbanerna svalde
Young, och många med henne, västmakternas argument
om det nödvändiga kriget. När det, som Young skriver,
stod klart att anfallet hade underlät-
tat för den serbiska armén att driva
hundratusentals kosovoalbaner på
flykt och att Nato hade förutsett
detta, att strategin var att ”angripa
civila och slå sönder ett helt lands
ekonomi” samt att ingen av de stri-
dande demokratierna hade tillfrågat
sin befolkning – blev hon mållös. 

Men hur ska man kombinera en
kritik av statlig våldsanvändning på
den internationella arenan med kritik
av nationalstatens suveränitet? Young välkomnar å ena
sidan ett ökat stöd för ståndpunkten att de mänskliga rät-
tigheternas allmängiltighet övertrumfar staternas rätt att
fritt reglera det som pågår inom dess territorium. Å andra
sidan oroas hon av den föreställning som ofta följer med på
köpet – att det är moraliskt tillåtet och kanske också en
plikt för stater att slå till militärt mot andra stater som
kränker mänskliga rättigheter. Så anser flera världsledare,
för Youngs del fortfarande med George W Bush i spetsen,
att  våldsanvändning mot ”skurkstater” är acceptabel och
normal och inte kräver ”något vidare rättfärdigande bort-
om det konsensus som säger att staten är en lagbrytare”. 

Young hämtar sitt teoretiska ramverk från filosofen
Hannah Arendts essä Om våld. Utifrån denna, och

ett postulerat motsatsförhållande mellan makt och våld,
menar Young att en militär intervention uttrycker makt-

löshet och ingenting annat. Medan våldet har sin grund i
styrkan består makten, utifrån Arendt, i det kollektiva
handlandet: ”I den mån framgångsrika institutioner kana-
liserar samarbete mellan ett stort antal människor, vilka
förstår meningen och målsättningen med institutionerna,
känner till reglerna och på det stora hela skriver under på
deras operationer, förkroppsligar de makt.” Denna för-
ståelse av makt skiljer sig kraftigt från den gängse, webe-
rianska. Hos sociologen Max Weber är det som särskiljer
staten från andra aktörer just dess monopol på legitim
våldsutövning. Young tar frågan om polisbrutalitet som
exempel. Hon menar att vid de enstaka tillfällen då poli-
ser åtalas för våld mot medborgare blir de oftast friade.
Även då obeväpnade personer skjutits ihjäl av flera poli-
ser lyckas försvaret ofta övertyga rätten om att detta offi-
ciella våld ligger inom ramen för polisens plikter. Young
förklarar detta med en utbredd ideologi där statsmaktens
själva fundament anses ligga i våldet. 

Hennes egen poäng är att det inte finns någon princip
som i sig kan rättfärdiga våld. I stället måste man argu-
mentera för att våldet vid ett givet tillfälle är den enda till-

gängliga metoden att göra gott, ”att
det gör mer gott än ont och att det
är effektivt utan att ha oönskade,
långsiktiga konsekvenser”. Med dessa
rekvisit vill Young hävda att Natos
krig på Balkan inte var rättfärdigat,
vilket alltså kan sägas om fler anfalls-
krig under humanitär flagg. 

I ris Marion Young är för många
särskilt känd för sina bidrag i

feministisk teori, där Att kasta tjej-
kast – texter om feminism och rättvisa (Atlas, 2006) blivit
en modern klassiker. I Globala utmaningar behandlas
frågan om det könade kriget genom det hon kallar den
maskulina beskyddarlogiken. En stat som för krig på
bortaplan förväntar sig lydnad på hemmaplan; en med-
borgarnas underordning, lik kvinnans i ett patriarkalt
hushåll. Vår tacksamhet över husbondens skydd mot ett
påstått hot antas göra att vi godtar en mer auktoritär
statsmakt. Tankegångarna har före Young formulerats av
Thomas Hobbes i Leviathan (1651) och har efter henne
utvecklats av Susan Faludi (Den amerikanska mardröm-
men, 2008). Logiken kan också vändas utåt, som i
Youngs studie av USA:s angrepp på Afghanistan hösten
2001. När kopplingen till al-Qaida blev för svag omfor-
mulerades kriget till en humanitär intervention, som
blev särskilt effektiv i sitt fokus på kvinnorna. Visst ska
talibanerna fördömas, men någon hejd får det vara på

Hur går det till när en hel värld, med få undantag, accepterar att vissa
människors liv inte är värda att sörjas?

Kristina Lindquist läser de feministiska ikonerna Judith Butler och
Iris Marion Young, vars aktuella böcker om krig och våldsutövande
sätter in frågorna, och svaren, i sitt teoretiska sammanhang – och
uppmanar till politisk handling.

”Tanken om avhumanise-
ring av fienden som ett

redskap för att rättfärdiga
det orättfärdiga är inte ny,
men Butlers resonemang
om det mänskligas karak-

tär kan vara det.”

PER WIRTÉN ÄR EN samhällsdebat-
tör som är besjälad av ett upp-
drag: att förmå vänstern att över-
ge idén om nationalstaten som
den enda politiska arenan. Han
undersöker de gränser som
stänger inne och stänger ute och,
ja, de gränser som dödar. Han
åker till den strandremsa i
England där 21 (eller 23, ingen

vet riktigt) kinesiska mussel-
plockare drunknade en februari-
natt år 2004, han rör sig genom
ett Europa som inte kan få nog av
billig arbetskraft – av händer som
plockar disk, hackar lök, snyter
näsor, filéar sill, skurar golv, sät-
ter katetrar, serverar en espresso
– så länge den är illegal och poli-
tiskt osynlig.

Men det är inte bara Europas
yttre gränser som Per Wirtén
ifrågasätter, utan också de inre. I
ett kapitel diskuterar han väl-
ståndssklyftan i Europa, och stäl-

ler den rumänska landsbygden
mot Stockholms innerstad. Och
jo – det vet jag väl, att det finns en
hänsynslös, rivande, hungrande
fattigdom i Östeuropa. Jag har
bara aldrig tänkt på att jämföra
den med levnadsstandarden i
Stockholm. När Wirtén gör det,
tvingas läsaren ställa sig frågan
hur det kommer sig att fattigdo-
men i Rumänien känns lika
avlägsen som den på Haiti nu när
vi ändå, vad vi än tycker om
saken, befinner oss i samma euro-
peiska union. Här visar Wirtén

Så blir den nationella identiteten    
Kosmopolitik nu!
Per Wirtén
TANKEKRAFT FÖRLAG

Per Wirtén ställer Stockholms innerstad mot Rumäniens landsbygd.
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hyckleriet, menar Young. De afghanska kvinnorna fram-
ställdes som ”exotiserade andra och paradigmatiska offer
vilka behövde frigöras av de västerländska feministerna,
något som bekvämt nog tog blicken från mer ohanterli-
ga problem med genusbaserat våld, dominans och fattig-
dom i många andra delar av världen, inklusive det upp-
lysta västerlandet.” Här finns en tydlig koppling till
Butler, som ser sin feminism kidnappad för att rationali-
sera krig mot länder med muslimska befolkningar eller,
som i Nederländerna, för att hålla invandrare med
”omoderna” värderingar borta från medborgarskapet. 

A tt Youngs invändning mot humanitära interventio-
ner reses mot våldet i sig understryks i bokens inle-

dande kapitel, som bjuder upp till kamp kring begreppet
”självbestämmande”. Young går till storms mot den upp-
fattning som likställer frihet med icke-intervention.
Utifrån bland annat feministisk teori argumenterar
Young för att detta frihets- eller självbestämmandebe-
grepp inte tar hänsyn till sociala relationer och domi-
nansförhållanden. Definitionen bör i stället handla om
icke-dominans, där icke-intervention accepteras som
utgångspunkt med villkoret att det inbegriper ”förhand-

ling mellan enheter när deras handlingar påverkar varan-
dras grundläggande intressen”. Denna förhandling tänks
kunna ske genom institutionaliserade processer, vilka
konkret innebär en slags global federalism. Young säger
sig kritisera den liberala individualismen, men framhåller
alltså ett frihetsbegrepp som inte kan beskrivas som
något annat än liberalt. I andra passager framhåller hon
vikten av ekonomisk jämlikhet och en global omfördel-
ning av resurser, men detta motsägs av hennes egen nor-
mativa definition av frihet och självbestämmande.
Inkonsistensen kan möjligen förklaras med att det hos
Young inte är frihetsbegreppet som direkt kopplas till
frågan om rättvisa, utan demokratin: ”Syftet med att
verka för global demokrati måste vara att främja rättvisa
jorden över.” 

D et gemensamma draget hos två så fundamentalt
olika publikationer som Butlers och Youngs är

också den tydliga uppmaningen till politisk handling. I
de inledande raderna är Young på väg till en manifesta-
tion hemma i Chicago; det är den 15 februari 2003 och
tio miljoner andra gör som hon. Hon inte bara inspire-
ras av den anda som råder under de stora demonstratio-
nerna, hon vill också erbjuda argument för de krav som
förs fram av rörelser som protesterar mot USA:s militära
hegemoni och ställer multinationella företag mot väg-
gen. På liknande sätt deklarerar Judith Butler att syftet
med Krigets ramar är att omorientera vänsterpolitiken
mot att uppmärksamma det gemensamma bräckliga som
en utgångspunkt för koalitioner för politisk förändring;
att ”beakta vilka betingelser som kan göra våld mindre
möjligt, liv mer jämlikt sörjbara och följaktligen, mer
levbara.” 

De teoretiska resonemangen är, hos båda författarna,
visserligen just så imponerande som man kunde vänta sig
– mer tveksam är den konkret politiska användbarhet
som uttryckligen åsyftas. För den som exempelvis vill
stoppa fortsatt övervåld från en ockupationsmakt vid
Medelhavets östra strand är det nämligen inte brist på
argument som torde vara problemet.    

kristina.lindquist@arbetaren.se

Krigets ramar – När är livet sörjbart?

Judith Butler. Översättning: Karin Lindeqvist
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Globala utmaningar 

– Krig, självbestämmande och global rättvisa

Iris Marion Young. Översättning: Daniel Berg
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vilken radikal kraft det ligger i att
utvidga gränser. De skillnader vi
tolererar så länge de identitets-
mässigt ligger någon annanstans
blir intolerabla och uppfodrande
i den stund vi inser att någon
annanstans är precis just här.

WIRTÉN ÅKER OCKSÅ till Rosen-
gård. Rosengårdsborna befinner
sig visserligen både fysiskt och
byråkratiskt innanför gränsen –
men är ändå ohjälpligen ”några
andra”. Här gör Wirtén en kri-
tisk granskning av den svenska

integrationsdebatten, och demas-
kerar – fast i min smak alltför
artigt –”förortsexperten” Aje
Carlbom. Han visar hur både det

antirasistiska idépaketet och det
mångkulturella idépaketet är
hopplöst otillräckliga i en globa-
liserad värld. Både antirasismen
och mångkulturalismen bygger
på en idé om goodwill: att vi nog
kan lära oss att acceptera och
tolerera även de som inte tillhör
vår nation. I grunden är detta en
slags psykologisk process: att lära
oss acceptera. 

Wirtén vill i stället lyfta fram
ett annat idépaket, det kosmo-
politiska. Kosmopolitiken, men-
ar Wirtén, är radikal så tillvida

att den gör frågan om nationell
identitet politiskt irrelevant,
något man kan syssla med där-
hemma om man nu vill det, men
som på intet vis säger någonting
om en människas politiska rät-
tigheter. Kosmopolitiken tvekar
inte att ge rösträtt åt alla de vil-
kas händer filéar, skurar och
plockar i vårt samhälle. Det
finns ingen annan väg framåt,
menar Wirtén.

Wirtén röda skynke är vän-
sterns EU-motstånd. En god
dygd hos en samhällsdebattör är

att ta fasta på motståndarens
bästa argument, och det gör
Wirtén – ibland. Ibland bakar
han ihop ”Nej till EU” med
grottkonservativa brittiska lorder
och förbigår verkliga problem
med EU-samarbetet (Laval-
domen, någon?). En intellektu-
ellt sett generösare inställning till
EU-motståndet hade ytterligare
lyft en angelägen bok om samti-
dens barocka gränssättande och
murbyggande.

CECILIA VERDINELLI

radar@arbetaren.se

  ointressant

I kriget mot Gaza för snart ett år sedan dödades, enligt FN, 1 199 civila palestinier och tre civila israeler.
Inga rättsliga processer har följt.

”Rosengårdsborna
befinner sig visser-

ligen både fysiskt och
byråkratiskt innanför

gränsen – men är
ändå ohjälpligen
‘några andra’.”
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