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Gränsen mellan text och verklighet

1: 1 Inledning och frågeställning Under mina äventyr inom den statsvetenskapliga världen

har jag slutligen kommit till ett läge och en frågeställning som har blivit akut. Detta problem

accentuerades i och med  kriget i Kosovo och de frågor som blev fokus i den debatt som

fördes. Min tes kommer att vara tvådelad. Den första delen är mer klassisk och handlar om

universella rättigheter och dess räckvidd. Hur ska man förstå Rawls, Habermas och de andra

egalitära liberalernas rättighetstänkande i en tid där de samtidigt vinner mark, men förlorar i

trovärdighet. Den andra delen handlar om det glapp som finns mellan text och verklighet. Hur

och på vilket sätt ska man förstå den politiska teorins roll i förhållande till enskilda händelser.

Måste den politiska teorin stå i kontakt med det som händer utanför dess inre debatter i

tidskrifter och magasin? Kort sagt, sambandet mellan text och verklighet. Nu återstår det bara

för mig att bevisa att dessa två idéer hänger samman och, inte minst, på vilket sätt.

Sällan har en händelse fått den intellektuella världen så splittrad, konfunderad och rådvill som

Kosovokriget. Det som man enades om var att lidandet var enormt, att det skedde en flykting-

katastrof på marken och att något borde gjorts tidigare. Det textmaterial som jag använt mig

av är av liknande typer av texter1. De är skrivna i efterhand och handlar alla om denna

situation och de moraliska slutsatser man kan dra av det inträffade, förutom att lidandet var

enormt. Huvudfrågan är om vi står inför en ny världsordning där universella rättviseprinciper

har global räckvidd eller lever vi alla under den amerikanska Leviathan, med allt vad det

skulle innebära.

Här blir kopplingen till min andra tes tydlig. Hur ska vi avgöra verkligheten? Har den

politiskteoretiska begreppsapparaten något alls att säga oss eller är det vår benägenhet till

konspirationsteorier och cynism det som fäller utslaget på denna fråga?

                                                          
1 Ignatieff, Michael: "Balkanfysik" i "Krigarens heder", Daidalos, Göteborg 1999 & Chomsky, Noam "Ett krig i
onödan" i Ordfront magasin 9/99 & Habermas, Jürgen: "Bestialitet och humanitet- ett krig på gränsen mellan rätt
och moral" i Ord & Bild 3/99.



Om vi nu ser tillbaka på det som hände och har t.ex. Ignatieff  kapitel "De små skillnadernas

narcissism" i bakhuvudet tillsammans med en ordentlig historiebok om Balkan kan vi

långsamt börja förstå något av det som utspelar sig på CNN och därmed i "verkligheten". Det

första man kan säga utan att tveka var att Rambouillet-avtalet i bästa fall var ett spel för

galleriet eller i värsta fall cynisk taktik från Slobodan Milosevic sida. Det fanns redan när

avtalet skrevs under en massiv kritik från Balkankännare och experter på internationell rätt.

Detta var ett avtal som ingen kunde acceptera och än mindre implementera. Situationen var

redan för allvarlig och avtalet stod alltför tydligt på en sida, som inte ens de ansåg att avtalet

var bra. Hur det sedan gick vet vi. Bombningar, massflykt, etnisk rensning samt slutligen

vapenvila- men inte fred. Att orsakerna handlar om och startar med  Jugoslaviens sönderfall är

både rätt och fel. Nepotism, förnekade övergrepp under andra världskriget och ett värde-

vakuum efter Titos död är alla delar av en förklaring. En förklaring som sitter långt inne men

har en oroväckande hög sanningshalt handlar om att det demokratiska systemet är mycket

svårt att lära sig. Den västerländska demokratin kräver att vi sätter oss över tusenåriga band

och väljer att leva på ett "svårt" sätt. Vi väljer en abstrakt och svår princip (demokrati)

framför en grundläggande och enkel (familj, nation)2. Tito valde att låta en svår och abstrakt

princip som Jugoslavisk nationalism styra sitt land och då är det inte så konstigt att de

abstrakta principerna, vilka de än är, på något sätt har förlorat i trovärdighet.

Vi flyttar oss för en kort stund till Sverige hösten 1999. Diskussionen om att vi befinner oss i

ett värdevakuum lever och frodas. Hoten och föraktet mot demokratin lever och är reella på

ett sätt som aldrig ens skedde med stalinister, maoister och sovjetiska spioner, trots att vår

säkerhetstjänst trodde annorlunda. Nu verkar det vara mer verkstad än snack. Det som i en

Jugoslavisk kontext förklarar sönderfallet ses här som något önskvärt. Tyvärr verkar vi tro att

vi har uppnått en högre grad av civilisation som gör att vi inte är mottagliga för de

mekanismer som har rört till det på ett ställe där vi var på semester och trivdes under större

delen av 1970 och 80-talen. Är det kanske här, i tron på att vi står för en högre civilisation,

som vi i stället finner universalismens gränser? Hur dessa mekanismer samspelar och vad

resultatet blir är en svår fråga och man måste skilja på ett antal saker.

2:1 Chomskys kritik Chomsky är den evige kritikern. Han ser detta krig som fortsättningen

på den amerikanska dubbelmoralen, USA: s konsekventa fifflande och myglande med inter-

nationella avtal och vad värst är, att det återigen sker i civilisationens namn. Återigen är det

                                                          



prinsen, just nu Clinton, som ska åka och förgöra draken. Just denna gång råkar draken var

just en drake men detta gör inte Clinton till den ädle prinsen. Serbien ska "rensas" och "en ny

internationalism där brutalt förtryck av hela etniska grupper inte längre tolereras"3. Det

Chomsky hävdar är att det inte är särskilt upplysta stater som drar i krig. Att det råkade bli

krig denna gång berodde inte på en "ny internationalism" utan var mer än slump.

Den käre Noam har i denna text ett otal poänger men han breddar tyvärr inte analysen. Som

kritiker av USA:s cyniska krigföring är han en av de främsta och detsamma gäller hans

koppling och läsning av nyheter och icke- nyheter. Denna gång är situationen så absurd,

invecklad eller komplicerad (välj uttryck själv) att de som behöver läsa Chomsky (NY Times

läsekrets bl.a.) inte får ta del av vad han säger. Chomsky blir däremot förstasidesstoff i den

serbiska propagandan och kom omedvetet att legitimera Milosevic politik. Ignatieff hävdar,

och jag tror med den rätta, att kriget lika mycket var en kamp i västerländsk media (för och

emot kriget, krigets legitimitet) som ett högteknologiskt krig i luften och ett lågintensivt

terrorkrig på marken4. Hur länge skulle Nato:s presstalesmän kunna slänga ur sig direkta

lögner, prata humanistisk och civilisationistisk retorik utan att anti- krigsopinionen i väst till

slut lockade till sig även de mest troende på sin sida och Nato bli tvungna att avbryta

bombningarna? Ignatieff talar om "Balkanfysik" d.v.s. att Newtons gravitationslagar inte går

att tillämpa på den postjugoslaviska verkligheten5. Det är inte ens så enkelt att det som var

moraliskt rätt igår blir moraliskt fel idag. Det skiftar snabbare än så och troligtvis är det så att

det finns väldigt få personer kvar utan någon liten fläck på sitt samvete. Det jag skulle vilja

hävda är att Chomsky blev indragen i en balkanfysik där det han trodde var rätt användes av

Milosevic för att legitimera fortsatt terror. Hade de västerländska intellektuella, med Chomsky

som exempel, kunnat handla annorlunda? Svaret är troligtvis nej och här kommer en av mina

poänger.

Det bipolära systemets död drog också med sig stora delar av den realistiska synen på

utrikespolitik och krig. Kompassen som pekade ut fiende och vän började snurra och har inte

stannat än. Alla är vi fiender till krig, mord och etnisk rensning, men vad är vad och när? Men

detta betyder inte att det har uppstått ett moraliskt vakuum. Moralen finns där och sträcker sig

idag längre än till grannen nästgårds eller det söta barnet på Tv. En symbol på detta är att det

                                                          
3 Citaten från New York Times och Tony Blair, Chomsky s. 30.
4 Ignatieff, s. 193-194
5 ibid. s. 183



aldrig har funnits så många hjälporganisationer finansierade av enskilda bidrag på ett

katastrofområde. Om detta scenario (du har som moralisk aktör en "utvidgad" moral men

ingenting att rikta den på, om du vill känna dig tillfredsställd med ditt val) är en sanning beror

på en rad faktorer. En av de främsta är att det som förut skyldes och sopades undan har

kommit fram i solljus dager och står där med sin dubbelmoral. Vi är inte hänvisade till en

tolkning av en händelse utan kan välja och, om möjligt, genomskåda och motbevisa. Som

Manuel Castells ständigt påpekar har "nätet" gjort att jorden har krympt, men avstånden ökat6.

Vissa delar faller i glömska, tynar bort och går under i en lågintensiv vapenvila. Men du har

som aktör hela tiden tillgång till en information som gör att du kan påverka. Det finns inte lika

många ursäkter för ditt eget handlande längre. Ett slagord som de mest fanatiska nätälskarna

ständigt försöker pådyvla oss är att vi är "dömda till kunskap"7. För en gång skull har de i sin

klyschartade försäljarretorik en poäng. Informationen och därmed möjligheten att göra

någonting (upprop, insamling, maila den berörda riksdagsmannen eller helt enkelt starta och

driva en egen kampanj för just den här saken) är större än någonsin. Om vi handlar är, som

vanligt, en sak mellan dig själv och ditt samvete. På det sättet har ingenting förändrats. Det

enda som är nytt handlar om att nu måste du själv ansvara för dina icke- handlingar och din

overksamhet och kan inte skylla på någon annan. Men samtidigt måste du vara medveten om

att du själv inte längre har tolkningsföreträde till dig själv. Du kan utnyttjas, dina tankar kan

flyttas från sitt sammanhang och dyka upp hos den du minst anar. Radikala försvarare för

tryckfrihet blir idag av en icke påläst opinion sammanbuntade med nazister. Det kanske är

synd att det har blivit så här men det finns inget annat att göra än att acceptera detta och

hoppas på att mänskligheten ska komma till insikt.

2:2 Habermas och universella rättigheter Hur mår då våra universella rättigheter i en tid av

nätversksamhällen, lågintensiva krig med mördarband istället för soldater och en komplicerad

tid då ingen är moraliskt hedervärd? För att ta Walzer som exempel har han nu börjat

diskutera tolerans istället för att ge sig in i den mer klassiska rättighetsdiskussionen. På

samma sätt kan man nog klassificera den sene Rawls. Det är möjligheten för samlevnad trots

skilda åsikter som är grunden i den sena nittiotalsdiskussionen. Att fokus har flyttats något

beror på att verkligheten på vissa sätt har förändrats. De stora narrativen är inte självklara i en

tid då många anser att Marx teorier om kapitalismen utveckling numera är korrekta. Det är när

kapitalismen har segrat som det hobbesianska tillståndet av idag gör att Marx är en av de få

                                                          
6 Castells, Manuel: "Informationsåldern band 1- Nätverksamhällets framväxt", Daidalos, Göteborg 1999.
7 En parafras på Jean- Paul Sartre och hans tanke om att vi är dömda till frihet.



som har lyckats i sina förutsägelser. Mekanismerna bakom och historien dit missade han, men

hur det såg ut på segerfesten visste han. Den stora frågan har då blivit hur man ska undvika att

sammanblanda de universella rättigheterna med en amerikanskt Leviathan? Problemet av idag

är att den makt som har möjlighet att vara en upplyst, demokratisk och mänskliga rättigheters

främjande Leviathan inte är det8. Det är maktspråk och Hobbes rätt av. Att Rawls, Dworkin,

Berlin, Walzer och en nästan oräknelig mängd filosofer, samhällsteoretiker och statsvetare har

modifierat och kritiserat den hobbesianska synen på samhällsteori verkar inte ha berört den

nation som hade möjligheten att bli det som den inte blev. Den största paradoxen av alla är att

denna nation med en treårings envetenhet tror att den är allting som dessa vise män säger.

Situationen har då blivit att alla de stolta orden förlorar i värdighet och blir ifrågasatta från de

som hyser kritik mot den praktik som ligger bakom det cyniska maktspråket9. Det vill säga att

de stolta liberala värderingarna eroderar och blir ifrågasatta när det är praktiken som ska ha

det! Detta är självklart inga nymodigheter och denna debatt har förts sedan andra världskrigets

dagar, minst.

1945 inrättades Förenta Nationerna och två år senare antogs de mänskliga rättigheterna. Dessa

är, om man läser dem, oerhört omfattande och går vida över de flesta rättighetskatalogerna

som någon filosof har formulerat. Dessa rättigheter tillsammans med krigsförbrytartribunalens

förhistoria i Tokyo och Nürnberg där åtalspunkten "brott mot mänskligheten" infördes har

givit världssamfundet de juridiska möjligheterna att arbeta för universella rättigheter. Ett

utvecklat FN som strävar efter en fredlig och demokratisk Leviathan är det många, framförallt

Habermas och Kant, ser som det önskvärda i en framtida värld. Det finns ett embryo till en

möjlig demokratisk och rättighetsbaserad politik med FN och, i slutet medlemsnationerna,

som garanter för det enskilda subjektet dess rättigheter. Ignatieff anser att då FN verkligen

hade chansen var direkt efter murens fall under Boutrus Boutrus- Ghalis tid  som general-

sekreterare10.  Men problemet var att FN enbart ska stå för fredsbevarande insatser, inte

rättvisa. FN:s demokratiska principer förhindrar dem att göra det jobb de skulle kunna göra,

men det är så det ska vara. Om inte vore FN bara fortsättningen på en imperialistisk logik där

man med bibeln i ena handen och svärdet i den andra bankade in rättvisa och den enda

sanningen i huvudet på de drabbade. För att världssamfundet ska få legitimitet krävs det att

                                                          
8 Det är här Chomsky är relevant som en av de främsta kritikerna.
9 "Det var uppenbart under Vietnamkriget, och det uppenbaras ständigt genom det sätt man hanterar problemen
på den egna "bakgården". Men den "nya" blandningen av humanitär självförglömmelse och imperial maktlogik"
(Ulrich Beck) är en gammal tradition i USA." Habermas, J. s. 16.
10 Ignatieff, s. 88-89



det inte får finnas ett spår av imperialistisk retorik och att våldsanvändandet är passivt och

fredsbevarande, d.v.s. inte rättviseskipande. Om det på något sätt ska skipas rättvisa är det

mot ett enskilt subjekt och ingen nation, provins eller trakt. Detta handlar om den stora och

komplicerade frågan om vem som är den internationella rättens rättssubjekt. Svaret för det

demokratiska FN är och måste bli att det är den enskilde individen. Till stöd för detta finns

dels Tysklands "tillfrisknande" (empiriskt argument som kan ifrågasättas) efter andra världs-

kriget och den liberala tanken att det faktiskt är på det sättet att individens rättigheter bäst

garanteras av att de tilldelas individen som aktör.

Diagnosen på de universella rättigheterna är att de har en framtid, både i den politiska filoso-

fin och som regel för hur t.ex. FN ska arbeta i en framtid. Men nu var det så att bombningarna

i Kosovo och Serbien inte genomfördes på ett FN mandat. Det var NATO och EU som var de

som godkände bombningarna mot vissa medlemsstaters vilja. Till detta finns en mängd

anledningar som handlar om allt från realpolitik till ett outvecklat internationellt rättssystem

samt slutligen att det faktiskt på vissa sätt var ett brott mot FN- stadgan att bomba en stat för

att en provins vill frigöra sig. Som Habermas vid ett flertal tillfällen säger är det två normativa

argument som står mot varandra. Det ena argumentet handlar om att enskilda stater har rätt till

självbestämmande och där har Jugoslavien rätten på sin sida. Det andra argumentet handlar

om att det första argumentet inte är giltigt för att det i Kosovo håller på att ske ett så gravt

övergrepp mot de mänskliga rättigheterna att det inte kan tolereras. Men huvudkänslan hos

många av oss var ambivalens. Vad vi än trodde kände vi oss inte säkra på att vi hade rätt. Två

mycket centrala principer som vi båda omhuldar stod tydligt framför oss. "Våra samveten kan

alltså vara lugna. Så säger oss vårt förstånd, men vårt hjärta vill inte riktigt lyssna på det . Vi

är osäkra och oroliga...11".Vi var tvungna att välja sida och det enda vi visste var att ett litet

barn, hur vi än valde, skulle få betala priset.

För att kort rekapitulera de viktigaste dragen i denna text och föra in diskussionen på de mest

relevanta frågorna vill jag gå ett steg tillbaka. Vad kriget i Kosovo betydde för de drabbade

börjar vi nu få på pränt. Detta är ett folkmord med två sidor som cyniskt använder vårt

västerländska rättighets- och fredspatos för att kunna utkräva hämnd och "rättvisa" för

motståndarsidans övergrepp. Alla har blivit utnyttjade av "balkanfysikens" logik12. Vi har gett

                                                          
11 CDU:s Utrikespolitiske talman Karl Lamers om bombningarna. Citerad i Habermas, s. 13.
12 Begreppet "balkan" i ordet "balkanfysik" kan bytas ut mot de flesta av "post kalla krigets" krigshärdar. Det vill
säga Somalia, Rwanda, Tjetjenien eller Öst- Timor.



oss in i en situation där historien inte är historia. Övergrepp för hundra år sedan är lika

relevanta som gårdagens eller morgondagens troliga terror. Våra begrepp, alltifrån "skyddade

zoner" till "fredsbevarande styrkor" och "fiende" äger liten eller ingen giltighet för de

stridande eller den lidande civilbefolkningen. Hur ska vi då med FN:s hjälp och med våra

mänskliga och universella rättigheter kunna göra något åt saken eller åtminstone förstå?

Mina vänner tjatar om att jag ständigt och i tid och otid tjatar om Habermas och Rawls. I vissa

fall har de hävdat att jag inte kan säga något vettigt i en fråga utan att Habermas har uttalat

sig. Båda dessa påhopp är självklara överdrifter, men i detta fall har han kommit med en

förklaring som jag anser överträffar allting annat. För att förstå hur intressant och relevant den

är måste man ha en förkunskap om Habermas, och inte minst, ha accepterat hans uppdelning

av moral, etik och rätt. Det vill säga vad och hur man ska diskutera vissa frågor som rör hur

man ska agera mot sina medmänniskor. Lösningen av hur man ska agera är inte särskilt ny

utan följer en tradition i mänsklighetens tänkande som sträcker sig över århundraden och

kulturgränser. Det som däremot är nytt är poängen om hur man ska lösa legitimitetsfrågan på

ett tillfredsställande sätt. Det Habermas gör är att visa oss en teori om radikal demokrati,

förnuftets frigörelse från ett komprometterande förflutet och det som ligger i dess förlängning,

en teori om distributiv rättvisa och rättigheter (snarlik Rawls).

Habermas artikel i Ord & Bild tar ett klart avstamp i det som många med honom anser är en

mycket komplicerad och oroväckande situation där möjligheten till att arbeta för universella

rättigheter kanske har gått förlorad. Återigen kan det vara så att en historisk möjlighet för de

universella rättigheterna har gått förlorad i cyniskt maktspråk och Carl Schmitt återigen fått

vatten på sin kvarn. "Är det rädslan för att den militära insatsens politiska misslyckanden

skulle kunna kasta ett helt annat ljus över interventionen, ja till och med att projektet att

etablera en genomgripande rättsordning för de mellanstatliga relationerna kan kastas

årtionden tillbaka i tiden ..//.. skulle det vara ett vanligt krig, till och med ett smutsigt krig

som störtat Balkan in i än större katastrofer..//..  Av de källor till oro som finns, är det

gnagande tvivlet på att själva rättspacifismen kanske är ett felakt projekt det allvarligaste"13.

Det är med andra ord inte särskilt lite som står på spel i denna konflikt, om man är intresserad

av en verksam internationalism med universella rättigheter som grund. Det världsmedborger-

liga tillståndet med individen som rättssubjekt ska göra att nationalstatens oinskränkta makt

sakta minskar i förhållande till ett världsmedborgarskap. Detta är Kant som talar med oss via



Habermas. Utgångspunkten är självklart "Om den eviga freden" och de tankar som finns

där14. Det är det normativa målet som dessa herrar önskar se förverkligat och som ligger

bakom den oro som Habermas känner. Vägen mot den eviga freden (som knappast kommer

att bli evig, utan bara en "näst bästa"- lösning) är lång och slingrig. Men som en evig optimist

ser Habermas att vi långsamt börjar närma oss en världsordning för den internationella rätten

som är det ideal han eftersträvar.

Den förklaring Habermas ser på detta är att det i Kosovo konflikten går att se två spår. En

europeisk modell där en intervention i en statlig angelägenhet faktiskt motiveras med hänsyn till

de brott som har begåtts- och, inte minst, vi är beredda att betala notan för denna nya världs-

ordning. Det andra spåret handlar om en Anglo- amerikansk vändning där det imperialistiska

maktspråket och civilisations retoriken dominerar. Denna linje ackompanjeras av en retorik som

förhärligar manligheten och manar till uppslutning bakom de egna leden av tappra och modiga

soldater. Heder, ära och nu ska vi lära er att bli lika civiliserade som vi är. Dessa två linjer har

ofta en likartad argumentation. Demokrati, fred och ett slut på övergreppen är den terminologi

båda parter lutar sig mot. Den första linjen kallar Habermas den rättspacifistiska och den andra

går under namnet "förtäckt maktpolitik". Läget som det ser ut idag är inte ljust, men kriget i

Kosovo pekar på att det finns en möjlighet till att den första sidan har samlat sig. Eller uttryckt

med det språkbruk som är så typiskt för Habermas. "Om det inte går på annat sätt måste

demokratiska grannar rusa till folkrättsligt legitimerad nödhjälp. Just då ställer emellertid det

faktum att det världsmedborgerliga tillståndet ännu inte är uppnått krav på särskild sensibilitet.

De redan befintliga institutionerna och procedurerna är de enda existerande instanserna som

kan kontrollera det icke ofelbara omdömet hos den part som vill handla å helhetens vägnar..//..

Natos egenmäktiga förfarande får inte bli till regel"15. Vägen mot den eviga freden är utstakad

och vi vet hur vi kan hamna där. Men kommer vi att göra det? Den väg som ligger framför oss är

svår. Men ett par saker försöker Habermas slå fast. Målet är en politik och ett förbund av

nationer som liknar Kants förslag i "Om den eviga freden". De försök i den riktningen som kan

leda eller leder dit är bra. Det svåra är bara att identifiera de händelser, beslut och framgångar

som är steg på den vägen. Det vill säga ha en positiv syn på framtiden, plocka fram de tecken

som finns i nuet och lita på att det kommunikativa förnuftet leder oss dit.

                                                                                                                                                                                      
13 Habermas, s. 14.
14 Kant, Immanuel: "Om den eviga freden", Athena, Stockholm 1996, i original 1796.
15 Habermas, s. 16-17.



Men inte ens Habermas är ofelbar. Det finns ett problem som alltid stör mig när jag läser hans

inlägg i de mer "dagsaktuella" frågorna16. Tyvärr verkar det som om han och många

"liberaler" har svårt att se att varje form av universalism måste med alla medel slå sig fri från

det imperialistiska arvet som ständigt fläckar varje försök i denna riktning. Att Habermas var

för Gulf -kriget är ett bevis på att han inte helt och hållet kan hålla isär detta. Men det är

samtidigt en absurd tanke att den störste normativa demokratiteoretikern inte, när man läser

hans bakomliggande verk, inte är medveten om detta. Det vill säga att det inte framgår i hans

artiklar om dagsaktuella frågor hur hans bakomliggande tankar ser ut. Jag kan mycket väl

förstå att en "slå det västerländska förnuftet i huvudet på alla" läsning är möjlig och ibland

t.o.m. den troligaste läsningen. Det är synd att han själv inte är mer sensibel i sina försök att

försvara det kommunikativa förnuftet. Man kan tyvärr inte utgå från att alla förstår denna

tanke.

Min slutsats vad det avser Habermas roll i denna debatt är att han klargör en komplicerad

situation utan att bli banal. Kosovokriget, Nato och EU:s bombningar och en gigantisk

ambivalens kan mycket, mycket lätt tolkas på ett sätt som innebär att vi slutligen har klivit in i

ett postmodernt tillstånd utan rätt och moral. Eller snarare att rätten och moralen slutligen har

förbrukat sitt värde och det bara återstår en blandning av argument utan substans. De univer-

sella rättigheterna är matspråk och en anledning att gå i krig för att testa nya vapensystem

under "verkliga" förhållanden. Men det som Habermas lyckas göra med denna artikel är att

lägga på en overhead film där han ritar in hur och på vilket sätt saker och ting kan tolkas. Den

karta som då träder fram ritar inte ut vem som är vän eller fiende, det går knappast att entydigt

svara på den frågan. Det han gör är att rita in hur de stackars rättigheterna ska tolkas och inte

minst påvisar att det finns en framtid för en sådan politik. På många sätt är 1990-talet en bryt-

punkt mellan något gammalt och någonting nytt. På vissa sätt står dumheten, våldet och

oresonligheten mot ett kommunikativt förnuft med demokrati och rättigheter på sin sida. Om

man normativt tar ställning för det senare, men inte förstår vad som händer kan det vara

mycket nyttigt med en karta som visar på ett sätt att tolka det man ser - men inte förstår.

                                                          
16 Dessa är de texter som jag för övrigt anser är hans bästa. Mer om det senare.



3:1 Förståelsen av verkligheten Det finns en liknelse av den moderna filosofin som en

nomadstam som letar sig fram genom en öken. Dessa är till sin natur nomader och den enda

boplats som de kan tänka sig är ett tält. Tältet kan flyttas, rivas eller man kan välja att sova vid

sin kamel med enbart djurets värme och en filt som skydd. Detta ska ses som en motsats till

det gamla där man byggde stora stenhus och katedraler vars mål var att nå himlen. Filosofins

grundval är inte ett stenhus där sten för sten fogas till bygget. Det har rasat under ett antal små

jordbävningar. Detta ska också ses i motsats till de sjöfarare som åker världen runt med en

båt. Det är ständigt dåligt väder och segel, roder och plankor försvinner och går sönder. Men

på något sätt håller sig denna båt flytande, främst tack vare besättningens ihärdiga arbete med

att laga sin farkost.

Dessa liknelser tänker jag ta från sitt sammanhang17. Men jag vill använda dess för att

beskriva den kaotiska situation som råder i världen idag och som kriget i Kosovo utan tvekan

är ett uttryck för. Läget är svåranalyserat och det råder ständigt dåligt väder. Men den

politiska teorins roll är, enligt min tanke, den främsta möjlighet vi har att lägga en overhead

film på denna karta. Kartan ritas inte om på något sätt. Man försöker istället att förtydliga

konturer, sudda ut gränser och få denna film att täcka så stora delar av världen som möjligt.

Då blir möjliga vägar synliga och om man pekar ut målet, en väg framåt möjlig. Habermas är

i sina bästa stunder en av de främst tecknarna av denna film. När han med sitt tunga bagage

tar steget från teori funderingar till verkligheten. Det tunga bagaget är ett måste för att man

ska kunna läsa den karta han ritar. Utan de långa diskussioner om vad det egentligen är för

någonting som han håller på med är den kritiske läsaren utlämnad till godtyckets diktatur,

vilket hon inte kan acceptera. När Habermas, som änglarna i "Himmel över Berlin", tar steget

ner bland de vanliga frågorna och till den politiska verkligheten gör han det som overhead -

filmsritare och där gör han sina främsta insatser.

En misstanke som kommer över mig handlar om att jag som skolad i detta ämne måste ha en

text med denna begreppsapparat för att förstå. Det vill säga det är mig det är fel på och inte

alla andra. Hur det är med den frågan kan jag inte som enväldig domare avgöra, men jag har

så klart några idéer i den riktningen. Filosofins uppgift är att klargöra det självklara och

omvänt, att ifrågasätta allt. Om du blir skolad in i detta tänkande (kalla det kritiskt, eller vad

du vill) ställer du högre krav på en text och ett argument. Om du klarar dig ifrån den totala

                                                          
17 Dessa liknelser handlar egentligen om de anspråk på "sanning" man kan ge filosofin. Katedralen är kyrkan,
nomaderna de "postmoderna" tänkarna och båten tillhör Otto Neurath.



nihilismen och skepticismen kan du ofta komma med ett relativt bra svar på en fråga. Men

framförallt förfäktar du enkla lösningar och en beskrivning av verkligheten som enkel,

självklar och instrumentell. Genom att ständigt fråga och försöka se igenom retoriken har du

nått ett större förklaringsvärde, inte en sanning. Dessa insikter ska inte få dig att säga nej till

alla "Credo18", utan bara fråga en gång till så du blir tillfreds med svaret.

3:2 Kopplingen mellan mina frågor Jag tror att det ganska klart har framgått hur denna

koppling ser ut, men till skillnad från Habermas anser jag att tydlighet nästan är en dygd. De

universella rättigheterna har en framtid. Dessa ska garantera att individen får ett skydd mot

obehagliga överraskningar från nationalstater och internationella organisationers och så långt

det går garantera ett liv i fred och frihet. Vägen mot ett världsmedborgarskap där ingen saknar

skydd och alla skyldiga kan dömas är lång, men möjlig att gå. Bara för att världen kanske har

blivit mer komplicerad att analysera och beskriva har "den andra modernitetens" värde inte

gått förlorat. Detta är det Credo som Habermas har lagt över den sönderskjutna verklighet

Ignatieff beskriver.

Att detta svar också kom att handla om den politiska teorins uppgift är för mig ganska

självklart. Uppgiften handlar delvis om att ställa frågor till en alltmer svårtolkad värld. När

dessa förklaringar lyckas med att klargöra en situation, förklara ett tillstånd och visa en väg

framåt gör den ett fantastiskt jobb.

Att den politiska filosofin ständigt befinner sig i ett gränsland mellan lingvistik, subjekts-

filosofi, abstrakt tänkande och verkligheten är ingen ny företeelse. Ständigt måste den kopplas

och ta ett avstamp i verkligheten för att inte förlora sin kraft och sitt engagemang. "To neglect

the field of political thought, because its unstable subject- matter, with its blurred edges, is

not be caught by the fixed concepts, abstract model, and fine instruments suitible to logic or

linguistsic analysis- to demand a unity of method cannot successfully manage - is merely to

allow oneself to remain at the mercy of  primitive and uncriticized political beliefs19". "Nu så

här trettio år efteråt har väl debatten mattas något, men fortfarande framstår "A Theory of

Justice" som det arbete som lyckades damma av och vitalisera den akademiska moralfilosofi,

vilken sedan decennier varit på väg att sterilisera sig själv genom sin ensidiga inriktning på

                                                          
18 Latin , Jag tror.
19 Berlin, Isaiah: "Two concept of Liberty" i "Contemporary Political Philosopy", ed. Goodin, Robert E. & Pettit,
Philip, Blackwell publ., Oxford 1997, i original 1958, s. 392.



abstrakta språkfilosofiska och formallogiska frågeställningar20". Idag finns båda dessa spår

sida vid sida. Ställningen i denna kamp skiftar dag från dag. Idag kan ingen säga att den ena

eller andra sidan inte behövs. Detta blev ett försvar för den ena sidan av denna debatt och ett

för mig logiskt svar på var framtiden finns och vilken väg som är mest fruktbar.      
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