
Chatching up

Jag är principiellt mot att använda engelska uttryck i en text på svenska. Att jag nu gör ett

undantag beror på att det engelska uttrycket "chatching up" lyckas fånga det jag önskar skriva

på ett utmärkt sett. Det jag vill göra med denna text är dels att fånga upp och dels att komma

ikapp. Det handlar inte så mycket om att det är magisterkursen som ska bli klar, utan att jag

vill komma i fas med mitt eget tänkande. Jag har under ett antal år sysslat med rättvisa, eller

närmare bestämt, förhållandet mellan en vid definition av rättvisa och mänskliga rättigheter.

Det jag inte har gjort är att sätta in denna diskussion i dess rätta sammanhang. Dess rätta

sammanhang är enligt mig den idéhistoriska period som man skulle kunna kalla "upplysnings-

kamp i det senkapitalistiska samhället". Min önskan i denna text är se om upplysningen har

gått förlorad i sin dialektik och om vi obönhörligt befinner oss i en postmodern kontext där

kritik och stora berättelser är en omöjlighet. Utan den dagliga studiehetsen hinner man tänka

mycket. Framförallt har jag försökt att se vad jag inte har förstått och vad det beror på. Jag

tror att denna uppsats är en kommentar till mina tidigare brister, av mig själv påkommna och

av andra påpekade.

Min första tes handlar om att jag anser att det i Adornos och Horkheimers "Upplysningens

Dialektik"1 finns ett emancipationspatos, en önskan om en frigörelse för "jordens förtryckta"

som de inte, av förståeliga skäl, lyckas ge en normativ grund. Till grund för denna uppsats

diskussioner tänker jag diskutera och spåra tre olika riktningar som har försökt att komma till

rätta med denna konflikt. De riktningar jag tänker diskutera har tre olika författare till grund,

som alla på olika sätt är influerade av detta verk. Dessa tre är Marcuse, Habermas och en

postmodernism med Lyotard som grund. Denna kritik ska slutligen mynna ut i en kommentar

som inte är fast i ett borgerligt tänkande som är ett brott mot upplysningens dialektik.

Om man vill sätta sig in i vad upplysningen är och hur man ska definiera denna kommer man

efter ett tag fram till att det finns ett antal olika definitioner och olika nivåer att lägga svaret

på. Liedman för i sin "I skuggan av framtiden"2 en diskussion om hur man ska definiera

upplysningen och väljer till slut följande Benhabib citat: "The enlightenment project of

combining human freedom and happiness with the scientific-technologically based progress

of productive forces"3. Detta citat pekar enligt Liedman dels på sambandet mellan etik (i vid

                                                          
1 Adorno, T. & Horkheimer, M.: "Upplysningens dialektik"- Filosofiska fragment, Daidalos, Göteborg 1996.
2 Liedman, Sven-Erik: "I skuggan av framtiden"- Modernitetens Idéhistoria, Bonniers, Stockholm 1997.
3 Benhabib, S.: "Critique, Norm and Utopia, Citerad i ibid. s. 41.



mening) och teknologiska framsteg. Upplysningen handlar alltså om två saker, en hård

upplysning som handlar om det teknologiska framstegets primat (i Marx termer basen), och

dels en mjuk kärna som handlar om det etiska livets utveckling och det praktiska förnuftets

frigörelse från det fängelse som Kant anser det sitta fast i ( I Marx termer överbyggnaden).4

Jag skulle vilja säga att Liedman gör det lite för enkelt för sig när han flyttar över Marx idé

om basen till den hårda upplysningen. Jag tror att man nog finner att demokrati har lite

användbarhet om man inte har mat för dagen (jfr. Rawls tanke om när principerna om rättvisa

får inskränkas).  Denna uppsats avgränsningar gör att jag kommer att syssla med

upplysningens dialektik som tveklöst enligt denna terminologi hör till upplysningens mjuka

del.

Upplysningskritiker rör sig på ett flertal plan. Ett av dessa är den enkla kritiken av

upplysningen. Denna handlar om att det i själva definitionen av upplysningen finns svaret på

den motsägelse. Det vill säga om förnuftet kan och ska göra bruk av sin kritiska potential är

även upplysningen själv möjlig att utsätta för kritik. Denna tankegång är snarlik Webers tanke

om vad rationalitetens pris är när den får verka fritt. Ett överrationaliserat tillstånd där

människan blir förlorad i en järnbur som kallas hennes bästa och som enbart består av

tvingande rutiner. Vägen dit har inte bestått av ett antal revolutioner, utan av det kapitalistiska

systemets logik består av ett antal små steg som gör att människan plötsligt vaknar upp en dag

och har förlorat makten över vardagen. Tanken är alltså att människan och världen inte bara

har vaknat upp ur sin förtrollning utan att uppvaknandet sker i ett maktlöst tillstånd där allt

har gått förlorat genom de små stegens tyranni. Upplysningen, som bestående av två samman-

svetsade delar varav den ena hård och den andra mjuk, ger oss vid hand att det är en process

delvis för människans frigörelse och delvis för hennes instängande i ett tillstånd av makt-

löshet, som jag anser vara det som kallas upplysningens dialektik. Detta tillsammans med att

den sker genom de små stegens tyranni är min tolkning av Adorno och Horkheimers tes i

boken med samma namn. I själva processen med att frigöra människan från dess bundenhet i

ett äldre "oupplyst" tillstånd ligger både vägen ut och vägen inåt. Vägen inåt innebär en

olycklig människa fast i en av henne och rationaliteten påtvingat tillstånd av ännu större

maktlöshet. Vägen framåt ligger i att människan gör bruk av samma förnuft, men då till att

                                                          
4 Jag är ingen idéhistoriker och har delvis för dålig koll på upplysningens hårda, teknologiska sida. Jag väljer att
lämna den hårda upplysningen åt sitt öde, i alla fall i denna uppsats. Det enda påpekande som jag tänker göra är
att säga att vi nu i 1900-talets slutskede ständigt drabbas av skrifter och proklamationer från politiker,
företagsledare och andra som hävdar att den nya tekniken ska lösa de problem som finns och att den mjuka



finna en för henne vettigt tillstånd där hon med hjälp av rationaliteten har makt över sig själv

och sin vardag.  Den marxistiska tanken om en alienerad  och därmed maktlös människa är

inget alternativ för Horkheimer och Adorno utan bara beskrivningen av vart upplysningens

dialektik har fört människan av idag (svaret är lika giltigt idag som 1945).  Vad finns det för

vägar bort från upplysningens dialektik?

Denna fråga har, sedan Hegel började reflektera över modernitet och upplysning, varit

grunden för ifrågasättandet av sig själv och sin samtid. Hegels svar har inte blivit oemotsagt

och tur är väl det. Maktanalysen är en del av detta ifrågasättande och huvudpersonen inom

denna fåra är självklart Marx. Men Marx svar var inte heller nog och det samma gällde den

tidige Wittgensteins tankar om att det inte ens var en intressant fråga. Adorno och

Horkheimer skriver sin bok under 1900-talets mörkaste skede, 2:a världskriget. Då om

någonsin fanns det fog att tvivla på upplysningen, vad som hade gjorts i upplysningens namn

och om det finns en väg ut. Min tolkning är att boken är en kategorisering av tidsandan och

beskriver hur upplysningen ser ut, vilka mekanismer som finns bakom och slutligen om det

finns något hopp. All den ilska och frustration som finns bakom raderna är enligt min åsikt

driven av en vilja att förändra. Viljan att förändra, det emancipatoriska budskapet, är uttalat

men av svaret blir intet. Jag tror att de inte har någon lösning på detta problem själva (det vill

säga ingen lösning som går bortom upplysningens dialektik och därigenom passerar deras

mycket tunna nålsöga). Det klassiska citatet på sidan 11 som handlar om att det fria samhället

vilket är/måste vara upplysningstänkandets mål pekar mot att den vägen att det i alla fall i

teorin är möjligt att undfly den rationaliserade, än mer mytiskt bundna samhället som vi idag

lever i.

Jag vill ta upp tre stycken lösningar på detta problem: Habermas kommunikativa förnuft,

Marcuses teori om den legitima revolutionen och en lösning som är mer postmodernistisk. Jag

avser med att börja med det som i denna uppsats kommer att kallas postmodernismen. Eller

snarare en kritik av en del av denna rörelse som jag tycker fångar det som är problematiskt

och på ett tydligt sätt visar denna löst definierade skolas gränser vad det avser denna uppsats

frågeställning.

                                                                                                                                                                                      
upplysningens lösning finns i teknologins framåtskridande (i sin extrem handlar denna idé om att lösningen på
demokratins problem är av enbart teknisk natur och kommer att lösas av Internet).



Vetande

Wellmar går i denna artikel igenom den estetiska och teoretiskt reflekterande postmodernism-

en. Som vanligt börjar det med Nietzsche, går vidare med upplysningens dialektik och

hamnar till slut hos Lyotard. Det betyder att det främst är Lyotard som får på pälsen hos

Wellmar, men jag skulle vilja säga att det är ett allmängiltigt problem för denna skola som här

presenteras. Med allmängiltigt menar jag här ett problem som jag inte har sett blivit löst hos

någon annan och som jag ser tillräckligt allvarligt för att avföra denna skola ifrån denna

diskussion, det vill säga hur vi ska kunna gå vidare om man önskar ta sig förbi upplysningens

dialektik. Metoden för diskussion kommer här bestå att jag tar ett antal centrala citat från

Wellmar och sedan avsluta med en egen diskussion.

"Den språkfilosofiska kritiken av rationalismen och subjektivismen ger oss med andra ord

anledning att på ett nytt sätt att reflektera över "sanning" och "rättvisa" eller "självbestämman-

de". Samtidigt gör den oss misstänksamma mot dem som på nietzscheanskt maner söker

vända den psykologiska kritiken av affirmation- alltså mot propagandister för en ny tidsålder

som skulle vilja kasta av sig det platonska arvets börda och ersätta argument med retorik,

viljan till sanning med vilja till makt, teorin med ordens konst och moralen med begärets

ekonomi. Man skulle kunna säga att vi har haft nog av detta." 5

"Vad Lyotard praktiskt bara nämner i förbigående - och det är betecknande för all post-

modernistisk och postempirisk anarkism - är problemet som de förtryckta folkens

frihetskamp, minoriteternas frihetsrörelser, kampen för en demokratisk psykiatri och till

syvende og sidst alla konflikter och kriser i dagens industrisamhälle utspelar sig kring, men

utan att någon kan säga hur och i vilken form idén om ett allmänt, individuellt och kollektivt

självbestämmande för individer, grupper och folk ska kunna förverkligas. Vad Lyotard har

formulerat i fråga om det postmodernistiska vetande, återstår att formulera med avseende på

postmodern praxis. Det skulle innebära att man översätter upplysningens demokratiska och

universalistiska ideal till en politisk filosof, där "språkspelens" pluralism uppträder som en

institutionernas pluralism- formella och informella, lokala och centrala, temporära och

permanenta. En sådan institutionell pluralism, som förkroppsligar samhällets och gruppers

                                                          
5 Wellmar, Albrecht: "Dialektiken mellan det moderna och det postmoderna" i Löfgren, M. & Molander, A.:
"Postmoderna tider", Norstedts, Stockholm 1986. Sid. 157.



demokratiska självorganisering, skulle inte vara utan att det kommunikativa handlandets i

Habermas' mening blev den handlingskoordinernade mekanismen och vore omöjlig om inte

individen hade möjlighet att förvärva förmågan att rationellt bilägga konflikter och att växa in

i det individuella självbestämmandet"6.

Den stora poäng som jag anser Wellmar har, och som jag kommer att bygga stora delar av

detta arbete på, är att det är politiskt ointressant med en teori om samhället som till stor del

saknar en praxis. Det som jag anser skiljer filosofin från samhällsvetenskapen och den

politiska filosofin är att den på mer än ett diffust sätt måste uttala sig om politiken. Den

behöver inte ge normativ vägledning, men åtminstone ha en möjlighet att kunna uttala sig i en

politisk fråga. En teori som saknar detta tycker jag diskvalificerar sig själv på ett sätt som gör

att den politiska filosofin kommer att hamna i en lingvistisk röra som ständigt och mer och

mer kommer att avlägsna sig från vardagen och de politiska som berör det stora folkflertalet.

Om det inom en vetenskaplig riktning, vilken som helst, finns en tendens att distansiera sig

från ursprunget och inte på något sätt tillföra den dagliga diskussionen någonting, ja då är det

illa ställt med ämnets status som en samhällsvetenskap. Varför vill jag då hävda att praxis är

så viktigt att jag nästan diskvalificerar en intressant teori om samhället därför att den saknar

koppling till praxis? Mitt svar handlar om varför man bör föra in en politisk teori- och filosofi

i ämnet statsvetenskap. Att ställa de svåra och komplicerade frågorna om dagens samhälle

kräver, enligt min mening, en koppling till filosofi, lingvistik och en kunskap som sträcker sig

utanför det egna fältet och bort till vardagen för dem man diskuterar om. Jag skulle vilja säga

att en teori utan praxis begränsar sig till ett så litet fält av verkligheten att den bör stanna

innanför akademiernas väggar och inte föras ut därifrån. Var noga med att jag säger att det

absolut finns många intressanta frågor som berör det postmoderna "vetandet", som Wellmar

kallar det, men att det för praktisk politik och teoretisk diskussion av politik snarare rör

utkanterna om det inte kan ge något svar på praxis frågor.

Praxisens vetande

Fortsättningen av arbetet kommer att fokusera sig på den tidigare diskuterade dikotomin

vetande/ praxis. Det vill säga att mitt försök under denna rubrik kommer att handla om det går

att finna en förespråkare för det som jag har valt att kalla praxis. Någon tänkare som fokuserar

sig på den praktiska delen av det politiska handlandet. Jag är av den åsikten att Marcuse är en

                                                          



av de som i den kritiska traditionen kommer närmast ett fokuserande på frågor som rör praxis.

Det vill säga en teoretiker som väljer att föra en diskussion om den politiska praxisens

vetande. De arbeten av Marcuse som jag har lyckas finna som utan tvekan gör det är "Protest,

demonstration, revolt"7 och artikeln "Etik och revolution"8. Marcuse var en av del av

frankfurtskolan, men valde i sina senare skrifter att frångå en diskussion som handlar om

förutsättningarna och filosofin inom ett senkapitalistisk samhälle. De frågor som han kom att

ägna sig åt handlade om hur och på vilket sätt man skulle förändra detta orättvisa och

förfelade samhällsbygge. Eller för att vara mer precis, vilka medel och vilka mål (vilken

praxis- reell politik) som var tillåten för att åstadkomma de önskvärda förändringarna.

De frågor som Marcuse valde att diskutera var inte bara de enkla. Bland de enkla anser han

vara demonstrationsrätt, civil olydnad och bojkotter. De frågor som han lade ner störst energi

på att föra en filosofisk diskussion handlar om de svåra. Bland de svåra räknar jag reformer

eller revolution och, om revolution- varför och med vilka medel. Marcuse var inblandad och

förde en dialog med den amerikanska och västtyska studentrörelsen (se framförallt "Protest,

demonstration, revolt" som till stora delar är just en sån debatt). I denna kontext var frågan

man ställde sig någonting i stil med detta: Vårt samhälle har nu gått så långt i sin repression

mot oss (folket) och mot de mer sårbara kamraterna i tredje världen att vi inte ser den som

legitim. Omständigheterna och våran moral säger oss att vi har en moralisk rätt att starta en

revolution mot förtrycket. Ger detta oss rätta att ta på oss rollen som revolutionens förtrupper

mot det oupplysta och förtryckta folkets vilja? Frågan handlade inte om den dagsaktuella

analysen (den var redan given i t.ex. "Upplysningens Dialektik") utan om, när och hur

förtrycket skulle störtas. Marcuse höll med dem i deras analys av de dagsaktuella läget och

ville även ge ett underbyggt svar på deras mycket svåra fråga. Den frågan anser jag handlar

om gränserna för en politisk praxis. Det vill säga hur kan man försvara ett brott mot den

västerländska parlamentariska demokratin, vilket en revolution utan tvekan är.

Marcuse börjar sin diskussion med att diskutera ett antal av de olika revolutioner som det som

ligger till grunden för det samhällssystem vi har idag. Det finns mycket få förespråkare av

tanken att störtandet av en repressiv, diktatorisk och förljugen regim som t.ex. den franska

innan revolutionen 1789 eller det amerikanska utdrivandet av britterna några år senare är

                                                          
7 Marcuse, Herbert: "Protest, demonstration, revolt", Aldus- Bonniers, Stockholm, 1968.
8 Marcuse, Herbert: "Etik och revolution" i Pontara, G. utg. "Etik, politik, revolution", Bo Cavefors förlag,
Stockholm 1971.



moraliskt felaktig. Det vill säga att den moraliska "kalkylen" om rätt och fel i de här fallen

utfaller till revolutionärernas fördel. För de demokratiska rättigheterna, parlamentarismen och

en allmänt ökad frihet för individerna finns det ett pris som eftervärlden har satt, och som ex

post facto, säger att dessa revolutioner var moraliskt riktiga9. Detta trots att revolutions-

ledarnas mål inte var de som blev uppfyllda utan att det skedde någonting annat som i

historiens ögon har visat sig vara riktigt. Marcuse har en snäv definition av revolutioner som

utesluter palatskupper, militärkupper och "preventiva kontrarevolutioner" á la fascism  och

nazism. Detta av den anledningen att syftet inte är en grundläggande förändring av samhället

som är målet utan bara en utökning av vissa besuttna gruppers makt och privilegier. Den

centrala  frågan blir därmed om vissa grupper har rätten att i allas namn använda våld för att

störta förtryckaren. Frågan blir därmed också hur mycket våld som är rätt att använda för

uppnå det önskade resultatet10. Marcuse kommer fram till det inte helt oväntade svaret att den

ryska revolutionen och dess efterdyningar är ett gravt brott mot den rättfärdiga revolutionens

etik. Det bland annat av den anledningen att revolutionens ledare konsekvent bröt mot sina

egna kriterier för hur man skulle behandla folket. Medlen för revolutionen (våldet)

permanenterades för en enkel princip av maktutövande som gav de nya ledarna samma makt

och demokratiska illegitimitet som sina föregångare.

Den fråga som hela tiden ligger i "undertexten" och bara då och då sticker upp handlar om

"dagens" (1968, då artikeln troligtvis är skriven) situation. Frågan handlar om vilken praxis

(vilka medel och vilken politik) som är moraliskt rätt för de protesterande grupperna att

använda när deras samhällsanalys säger åt dem att allt är förbannat fel och måste förändras.

Svaret i denna skrift blir att det sättet analysen ska ske på är att göra en analys av den

historiska situationen. Där och enbart där finns svaret om man i relationen mål- medel har rätt

att göra revolution och därmed använda våld som medel för samhällsomvandling.

Min kommentar till dessa texter av Marcuse är att de försöker ge svar på en av de svåraste

frågor som man kan ställa inom moralfilosofin och statsvetenskapen. Det oundvikliga svaret

blir tyvärr tunt. Svaret på frågan när man ska bryta mot en av upplysningens viktigaste land-

vinningar, demokratin, för densamme (en "bättre" demokrati) blir i det närmaste intet. På

något, eller flera sätt, verkar moralfilosofin och revolutionsteorin stå som två motpoler som

                                                          
9 Ibid. s. 193.
10 Jag tror knappast att det finns en mer aktuell fråga för den politiska teorin av idag (Nato:s bombningar av
Jugoslavien och djurrrättsaktivisternas försök att genomdriva sin moral och ståndpunkt genom
utomparlamentariska metoder).



aldrig kan mötas. En utpräglad marxistisk teori bygger på revolutionen och om man tar bort

den delen, ja vad blir då kvar? En radikal demokrati tillsammans med en livaktig och fruktbar

grund för en maktanalys. Det vekar som om detta är den sista "verkningsbara komponenten" i

den brygd som är resultatet av 1900-talets debatt om och runt marxismen. Revolutionen har

fått ge vika för moralfilosofin och radikaldemokratiska tankar á la Habermas11.

Vetande och praxis

En av de tänkare som mest noggrant har arbetat med och i andan av "Upplysningens

dialektik" är Habermas. Habermas har lagt ner stor och mycken energi på att undvika

upplysningens dialektik, som han anser till stor del vara giltig. Frågan handlar om

sanningsanspråk, fortsättningen av det moderna projektet och, inte minst, ett försök att hitta

en grund för en förnuftig praxis och därigenom en möjlig lösning på de stora dagsaktuella

frågorna. Innan jag läste "Upplysningens dialektik" förstod jag inte varför Habermas ägnade

så mycket tid till att förklara varför hans förnuftsteori är en annan än opponenternas. Efter

läsningen av denna bok framgår det med all önskvärd tydlighet varför den energin inte är

bortkastad utan synnerligen välanvänd.

Grunden för Habermas projekt handlar delvis om att hitta en möjlig väg till en emancipatorisk

politik. Men frågan är hur man kan uttala sig om någon annan person och t.o.m. hela

samhällets väl och ve utan att drabbas av Adorno och Horkheimers massiva kritik. Hur ska

Habermas undgå upplysningens bila och buntas ihop med Hobbes och Rousseau? En del av

hans kritiker har inte insett vad det är Habermas försöker att göra utan ställer honom som en

sentida förespråkare för en orimlig tolkning och en förnuftets förespråkare och det förnuft han

talar med är det förnuft som gick förlorat i och med kritiken av bl.a. en cartesiansk jag

uppfattning och positivismen. Det dessa kritiker inte har förstått är bl.a. att Habermas bygger

sin förnuftsteori på det "andra moderna" och det förnuft han pratar om är det kommunikativa

förnuftet som inte bygger på några sanningsanspråk bortom kommunikationen och dess

förutsättningar. De giltighetsanspråk som det kommunikativa handlandet ställer handlar om

förståelse och har inte längre sin grund i subjektsfilosofin, som t.ex. Adorno och Horkheimer.

                                                          
11 Denna kommentar handlar främst om dagens debattläge och får på intet sätt ses som ett dödsförklarande av
revolutionen eller olika gruppers försök att med våld omstörta en eller annan regim.



"Habermas försöker att visa detta i förhållande till de motsägelser som Adorno och Hork-

heimer trasslar in sig i. De utsatte det subjektiva, självbevarelseinriktade förnuftet för en

radikal kritik, men de kunde inte ange från vilken ståndpunkt kritiken fördes fram. De

fördömer samhället som helhet, och därigenom rycks marken undan även för deras egen

kritik. Inom det subjektfilosofiska tänkandet råkar filosofin nästan automatiskt ut för detta

grundfel, ifall om den är tillräckligt radikal12".

Det han talar om är att Habermas till skillnad från Adorno och Horkheimer har bytt

utgångspunkt och att den samtida socialfilosofin har tagit avstånd från den subjektfilosofiska

ansatsen. Den normativa socialfilosofin har genomgått en "lingvistic turn" och frågan handlar

om: Vad kan jag förstå? och inte: Vad kan jag veta?. Skillnaden handlar om varifrån kritiken

av samhället kommer ifrån och med vilken rätt man som tänkare eller deltagande i det

rationella samtalet har att föra fram sina anspråk. Det är ett nytt förnuft vi talar om och

därmed anser sig Habermas ha löst konflikten om utgångspunkten för en samhällsfilosofi av

idag. Utgångspunkten är talarens och deltagarens i det rationella och kommunikativa samtalet,

efter dess speciella principer.

Därmed anser sig Habermas ha löst en av de svåra frågorna som "Upplysningens dialektik"

ställer. Att denna skrift även innehåller andra brister och problem som Habermas diskuterar

har jag här valt att lämna åt sidan för att hålla fokus på min ursprungliga frågeställning, Hur

kan vi gå vidare, efter diagnosen i "Upplysningens dialektik". Genom att vi befinner oss i det

andra moderna har makt analysen på ett antal punkter fått falla till föga, men samtidigt på ett

par andra kommit et steg längre. En konsekvent marxistisk analys ansåg även Adorno och

Horkheimer var förfelad och överspelad. Syftet blev istället att diskutera makten och dess

betingelser. Även Habermas diskuterar maktfrågor, men hans fokus ligger på hur man ska

lösa dessa istället. Det är en demokratiteori som Habermas sysslar med och den, anser han,

visar på hur man ska lösa maktfrågor. Denna tolkning av Habermas anspelar enligt mig på

den diskussion om vetande och praxis som jag har fört i denna uppsats. Det Habermas gör är

att diskutera betingelserna för en praxis, självklart byggd på en maktanalys, och inte i första

hand vetandet. Det ligger ett massivt intellektuellt arbete bakom honom som har rört frågorna

som handlar om vetande, inte tal om annat. Men det han nu anser sig ha lyckats med är att

                                                          
12 Reese- Schäfer, Walter: "Habermas"- en introduktion, Daidalos, Göteborg 1998. Sid. 35.



formulera en teori om praxis som bygger på vetande13, men samtidigt kan ge lösningar på

aktuella frågeställningar, vilket Habermas också gör (med större och mindre konsekvens i

förhållande till sin teori och därmed också med varierande resultat). Det som nu föreligger är

en stor teori som har lämnat frågorna om vetandet bakom sig för att istället fokusera sig på

hur vår rättvisetradition ser ut och med vilka principer vi ska fatta väl avvägda beslut genom.

"Habermas orienterar sig framför allt ..//.. mot en politisk form av modernitet. Foucault,

Lyotard och andra är inga neokonservativa, men de skiljer sig från de ledande vänsterliberala

teoretiker genom att de inte anger någon teoretisk grund för ett politiskt-socialt engagemang.

Hos dem saknas "emancipationsretoriken", tron på en sanning som för första gången ska

frambringa et samhälle fritt från makt. Detta är den egentliga skillnaden mellan Habermas och

det politiska avantagrdet i Frankrike, vilket gärna, och ofta i strid med sig själv, betecknas

som poststrukturalistiskt eller postmodernt"14.

Habermas tro på en sanning är inte lika dogamtisk som man först kan tänka sig. Det sannings

kriterium som Habermas radikaldemokratiska teori erkänner sig, är med det klassiska citatet,

"det bättre argumentets tvångsfria tvång".

Var ska man då placera in Habermas i dikotomin praxis och vetande? Jag måste erkänna att

Wellmar som framlägger denna tes är en tänkare som arbetar nära Habermas och definitivt i

hans tradition. Detta betyder att denna tankegång definitivt är påverkad av Habermas

tänkande och dennes betydande kritik mot Lyotard. Svaret på denna fråga är att Habermas ser

sig själv som representant för en tänkare som har lyckats att lösa detta problem. Har han då

lyckats med det?  Mitt svar är nog ja. Den teori om demokrati och politisk filosofi som

starkast och klarast arbetar i denna emancipatoriska anda är trots allt teorin om det

kommunikativa handlandet. Habermas tankar om den "nya oöverskådligheten" visar att han är

medveten om de postmodernistiska omständigheterna, men inte för postmodernt tänkande.

Det vill säga att den analys Habermas gör är en god bild av det politiska läget, som är svårare

och mer komplicerat än tidigare (det bipolära systemets sammanbrott bl.a.). Men att lösningen

inte heter att sluta filosofera om de dagsaktuella problemen bara för den enda sanningen har

                                                          
13 Jämför med följande Habermas citat: "I argumentationen korsas alltid kritik och teori; upplysning och
grundgivande, även om diskurs deltagarna måste anta att det under de oundvikliga kommunikations-
förutsättningarna för argumenterande tal bara är det bättre argumentets tvångsfria tvång som fäller utslaget".
Habermas, J. : "Sammanflätningen mellan myt och upplysning: Kommentar till "Upplysningens dialektik"- efter
förnyad läsning" i "Kommunikativt handlande", Daidalos, Göteborg 1990?, sid. 73.



gått förlorad. Det som istället krävs är en djupare och mer noggrann analys där fler

omständigheter och erfarenheter förs fram i en tvångsfri argumentation. Ett möte mellan de

olika vetenskaperna där sanningen står att finna i en konsensus (jfr. "Primary social goods")

eller andra förslag på en minsta gemensam nämnare.

Slutdiskussion

För att ge ett exempel på att lösningarna måste ske i konsensus vill jag hämta ett par exempel

från den politiska verkligheten. I två utmärkta böcker/reportage/vetenskapliga arbeten

framkommer det samma problem. Ryszard Kapusinskis "Imperiet"15 och Karen Armstrongs

"Historien om Jerusalem"16 handlar om etniska konflikter som håller på att slita sönder

regioner och folk (för att inte tala om Kosovo). Anledningen att jag diskuterar dessa böcker

och konflikter är att alla sidor i dessa konflikter använder historien som argument. Vid det och

det årtalet stod det och det slaget med den och den som segrare. Den historiska argumenta-

tionen går tillbaka flera hundra år i historien (när det gäller Jerusalem, till det som vissa anser,

historiens begynnelse). En rättvis lösning till problem som dessa handlar inte om att gå

tillbaka till ett visst årtal och säga att just då drar vi gränsen. Vilket årtal som man än enas om

blir det fel och så in i helvetes fel om man har otur. Imperier har byggts, ödelagts, omdanats

och folk har flyttas och det enda som man säkert kan säga är att folk har dött. Allt i den enda

sanningens namn (kejsarens, gudens, tsarens, framstegets, nationens eller allt som oftast i en

blandning av ovanståendes namn). Lösningen går inte att finna vid ett status quo eller en fred.

Bakgrunden finns i historien och lösningen måste anpassas till den. Men det som är det

viktiga är att lösningen idag inte kan ske på något annat sätt än att dagens människor träffar

ett avtal som båda ser som rättvist (eller i varje fall, inte massivt orättvist). Störst möjlighet till

en lösning finns i en konsensus som har fötts ur en rättvis process. Det garanterar tyvärr

ingenting, men enbart då är förutsättningarna som störst.

Varenda lösning som idag presenteras måste ta hänsyn till jordens förtryckta. Deras historia

väl värd att berätta och inte minst ta inspiration ifrån. Detta menar jag är det intressanta som

har glömts bort av de tänkare som ensidigt fokuserar på en kritik av modernismen. De har lyft

fram de andras historia, men samtidigt glömt bort vad och vilka de skriver om, vilken radikal

                                                                                                                                                                                      
14 Reese- Schäfer, s.  90-91.
15 Kapuscinski, R: "Imperiet", Bonnier- Alba, Stockholm 1996.
16 Armstrong, K: "Historien om Jerusalem"- En stad, tre religioner, Forum, Stockholm 1997.



upplysningstanke det egentligen är att införa "jordens förtrycktas" historia i samhälls-

vetenskapen. Det är i en kamp för en befrielse av jordens förtryckta (kvinnor, barn, flyktingar,

fattiga, de dagligt diskriminerade, förföljda och dödade) som upplysningstanken har något att

säga oss.


