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1.

1:1 Inledning

Medborgarskapsfrågan är en demokratifråga. Eller snarare hjärtat av den moderna debatten om

demokrati. Idag är synen på demokrati (se t.ex. Dahl, Held eller Habermas) som någonting mycket

mer än en beslutsprocedur både accepterad och förespråkad av nästan samtliga i denna debatt. De

undantag från denna konformitet (t. ex. Bo Söderstens variant av Platons väktarstat, fast med

nutida ekonomer och teknokrater vid makten) är ointressanta och moraliskt tveksamma om du

väljer att utgå från Dahl, Held eller Habermas. Att utgå från en enkel instrumentell syn på

demokrati kommer inte att hjälpa mig om jag vill diskutera den fråga som jag tycker är intressant.

Denna fråga handlar om inklusion och exklusion i de moderna västeuropeiska välfärdsstaterna,

USA och Kanada. Mer specifikt vill jag granska de moraliska, filosofiska eller politisk teoretiska

argument som motiverar inklusion eller exklusion.

"The contemporary analysis of citizenship has to be seen whitin the broader context of the study of

social and human rights, because any inquiry of citizenship necessarily raises questions  about the

relationship between obligation and right, or between responsibilities and entitlements"..

Citizenship is thus defined as a bundle of entitlements and obligations which constitute individuals

as fully fledged members of a socio-political community, providing them with acsess to scarce

resources"1. Turner börjar denna antologi med att beskriva och ge en kommentar till om vad

dagens debatt om medborgarskap handlar om. Som denna definition visar är denna debatt

mångfacetterad och spänner över ett vitt fält av frågor. Jag, och stora delar av dagens debattörer,

väljer att utgå från T.H. Marshall. Denna artikel har inspirerat och definierat det språkbruk och de

termer som debatten förs i. Marshalls artikel stämmer också väl överens med en icke-

instrumentella demokratisyn som debattörerna implicit eller explicit är förespråkare av. Marshalls

historiska beskrivning av Storbritannien har fått stå som definition av medborgarskapets tredelade

uppdelning. Om man som Marshall, och de övriga debattörerna, ser hur relationen mellan

                                                
1 Turner, Bryan & Hamilton, Peter eds.: "Citizenship"-Critical Concepts, Routledge, London 1994,
"General Commentary", s.1.
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medborgarskapets tre delar förutsätter och är beroende av varandra blir diskussionen omfattande

och kommer att beröra så vitt skilda frågor som mammaledighet, mc-hjälm på Sikher och EU:s

östutvidgning. Dessa tre frågor följer Marshalls distinktion från 1949 och pekar därmed på vilket

sätt man kan närma sig problemet på2.         

Från att ha varit i det närmaste bortglömd  under 1970-talet har frågan om medborgarskapet

återigen aktualiseras. Sedan början av 1990-talet har det kommit ett otal artiklar och böcker som

sätter frågan om medborgarskap i fokus3. Mouffe hävdar t.o.m. att det är frågan om

medborgarskap som är kärnan i debatten mellan liberaler och kommunitärer4. Om detta är jag inte

lika tvärsäker som Mouffe, men denna teoretiska dispyt kommer jag belysa senare i uppsatsen.

1:2 Metod

Mitt material för denna uppsats är texter. Detta betyder att det som denna uppsats kommer att

handla om är tolkningar, och dessa är självklart mina egna. För att dessa inte ska vara slumpartade

och så att säga beroende av dagsform och tillfälliga ingivelser har jag arbetat med materialet under

en lång tid. Jag har satt mig in i debatten och läst mycket litteratur som inte direkt är redovisad.

För att tolkningen ska få ett större värde presenterar jag alltid en kritiker till den specifika texten,

då det varit möjligt. Detta har, förutom att jag fått någon annans åsikt om den berörda texten,

troligtvis hindrat mig från de största misstagen och vulgärläsningarna. Dessutom har jag under ett

flertal år arbetat med de flesta av dessa författare och har därmed skaffat mig en viss erfarenhet av

dem och den textkritiska metoden som är grunden för min analys. Vissa av dessa texter har

dessutom diskuterats på de kurser jag har läst under mitt år på magisterutbildningen. Första

kapitlet har presenterats på magisterkursens metodseminarium och har efter kommentarer och

kritik reviderats.

Om man ska kategorisera min metod är den en hermaneutisk argumentationsanalys. Då blir den

första delen av uppsatsen är en presentation av argumenten, den andra delen en pro et contra

analys och avslutningskapitlet blir den värderande pro aut contra analysen. Efter att jag har

                                                
2 Marshalls föreläsning hölls 1949, men alla författare refererar till 1963 års utgåva.
3 Kymlicka, Will & Norman, Will: "Return of the Citizen- A Survey of Recent Work on Citizenship
Theory, Ethics 104, Jan. 1994 sid. 353.
4 Mouffe, C ed.: “Dimensions of a Radical Democracy”, Verso, London 1992, s. 226.
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presenterat de berörda texterna kommer jag i slutkapitlen göra en analys där jag jämför de olika

författarna. Där kommer jag först att analysera vad dessa författare är eniga om. Deras enighet

kommer jag senare tillskriva vissa orsaker, men det kommer att ske i den värderande analysen. Jag

kommer att ägna en något större del åt deras oenighet. Där kommer jag att bena ut vad de är oeniga

om och varför. Jag kommer i kapitlet "Enighet- oenighet" att göra denna analys enligt vissa

statsvetenskapligt betydelsefulla begrepp som deras åsikter rör. T. ex. kommer en sådan analys

handla om deras olika åsikter om staten. Jag kommer att avsluta denna uppsats med en

värderande analys där jag diskuterar dels vad man kan dra för slutsatser av den genomförda

studien och dels vad det finns för problem i den framtida utvecklingen av medborgarskapet.

Mitt urval av författare har skett genom att jag noggrant har satt mig in i den förda debatten. Det

har under de senaste åren publicerats ett antal antologier med titlar som "Citizenship" och

"Citizenship- critical concepts". Jag har sökt i "Philosophers Index" på termen "citizenship" och

där gått igenom debatten från 1990 och framåt. Där finns det ett antal återkommande texter och

återkommande tänkare. Jag har gjort ett urval bland dessa och mina kriterier har varit följande:

Uppsatsens betydelse för den följande debatten, uppsatsens representativitet för en politisk-

filosofisk inriktning och slutligen att uppsatsen har haft något att tillföra mitt arbete. Jag har valt

att presentera representanter från följande skolor: Egalitär liberalism (Kymlicka och Habermas),

feminism/ perspektivism (Iris Marion Young), kommunitarism (Walzer) och slutligen "civic

republicanism" (Mouffe). Men hela min uppsats kommer att starta med den artikel som har

definierat denna debatt och som samtliga inblandade i denna debatt förhåller sig till, T.H.

Marshalls "Citizenship and social Class". I debatten om medborgarskap fyller denna artikel

samma funktion som Rawls “A Theory of Justice” gör i rättighetsdebatten, nämligen

utgångspunkten för diskussionen och en språngbräda för att föra fram kritik och egna åsikter. I

debatten som har förts omkring Marshalls text kan finna ett antal viktiga nycklar till att förstå

medborgarskapsfrågan och vad som gör detta ämne och denna artikel aktuell fyrtio år senare. Jag

tror också att man i denna debatt kan hitta anledningen till att denna fråga fick förnyad aktualitet i

början av 1990-talet. En ytterligare anledning till att diskutera Marshalls artikel är att den står sig

väl än idag.
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1:3 Frågeställning och syfte

Mitt syfte i denna uppsats är att jag vill kartlägga 1990-talets debatt om medborgarskap. Jag

kommer att söka efter de viktigaste artiklarna och se vad som skiljer dem och om man kan säga att

denna debatt har tagit någon speciell vändning, med fokusering på vissa problem och

frågeställningar. Min frågeställning kommer att vara tredelad. Först kommer jag att gå igenom

denna debatt och se vilka svar den kan ge mig vad det gäller synen på medborgarskap i 1990-talets

slutskede. Jag vill fundera kring de viktigaste frågorna och detta kommer att bli min andra

frågeställning, att se vilka dessa frågor är och sedan diskutera dem normativt efter den förda

debatten. Min tredje frågeställning handlar om hur man kan använda denna litteraturstudie för

framtida forskning. Jag vill med ett par exempel visa på hur man kan diskutera

medborgarskapsfrågan med en tydligare koppling till verkligheten. Jag vill, med andra ord, hävda

att denna diskussion har vissa mycket tydliga och viktiga kopplingar till några av de stora

politiska problem som ligger i vår närmaste framtid. Detta kommer att bli min tredje

frågeställning, att se hur resultatet av denna studie kan kopplas till vissa av de dagsaktuella

frågorna.
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2.

2:1 T.H. Marshall

T.H. Marshall är sociolog och har i denna artikel valt att skriva historien om hur medborgarskapet

utvecklades i sitt hemland Storbritannien. Han delar upp medborgarskapet i tre olika

komponenter och det beroende på när dessa uppkom historiskt, nämligen:

I) Det civila medborgarskapet. Detta handlar om civila rättigheter för att skydda den enskilde

individens frihet. Bland dessa nämner Marshall personlig frihet, yttrandefrihet, religions och

tankefrihet, rätt till personlig egendom, rätt att sluta kontrakt och ingå avtal och slutligen juridiska

rättigheter.  

II) Det politiska medborgarskapet. Denna del rör individens rätt att styra sig själv genom att

rösta, kunna ställ upp i val och kunna bli vald som representant till parlament eller lokala

församlingar med politisk makt.

III) Det sociala medborgarskapet Till den sociala delen av medborgarskapet räknar Marshall hela

spektrumet av rättigheter inom ekonomisk välfärd. Han räknar även med rättigheten att bli

behandlad enligt den standard som är gällande i samhället för att bli betraktad som likvärdig
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medborgare. De viktigaste institutionerna för genomförandet av dessa positiva rättigheter är

skolan och de sociala försäkrings- och service systemen5.

De civila rättigheterna tillkämpades/ tilldelades de brittiska undersåtarna efter hand av de styrande

i parlamentet och hovet. Marshall är här yvig i sin datering men väljer till slut att förlägga kampen

om de civila rättigheterna till 1700-talet och införandet av dessa runt 1800-talets första hälft. Om

de politiska rättigheterna stod kampen runt sekelskiftet, men de infördes universellt (för både

män och kvinnor) 1918. Dateringen som berör de sociala rättigheterna lägger kampperioden till

tiden efter första världskriget. De sociala rättigheterna införs efterhand och det var främst om

dessa som kampen stod under den tid då Marshall skrev sin artikel.. Periodiseringen är enbart

stipulativ och skall behandlas elastiskt. Detta gäller framförallt de två sista perioderna där

periodiseringen är överlappande.

Denna historiska kategorisering har kommit att gälla som en tydlig uppdelning av medborgar-

skapet i olika sfärer. Marshall poängterar gång på gång att det finns ett tvunget samband mellan

dessa olika nivåer av medborgarskap. “Similary, the right to freedom of speech has little real

substance if, from lack of education, you have nothing to say that is worth saying, and no means

of making your self heard”6.  Det Marshall hyser störst oro för och som han hela tiden

argumenterar för är att hela befolkningen, inklusive arbetarklassen, ska kunna göra sig hörd och få

sina tillkämpade rättigheter tillgodogjorda. Att klassificeringen ser ut som den gör med de

obestämda tidsangivelserna tror jag beror på att Storbritanniens historia och lagstiftning under en

lång period har visat stor selektivitet när det gäller de medborgerliga rättigheterna. Det finns redan

under 1700-talet exempel på att vissa grupper hade relativt utvecklade sociala rättigheter men att

det skedde till priset av att de inte hade några civila eller politiska rättigheter. Det skedde t.o.m.

ganska tidigt att alla män behandlades som fria och lika, men sådan var inte situationen för

kvinnorna. Ogifta kvinnor räknades inte ens som medborgare utan det krävdes att de skulle gifta

sig och inte bara det, maken måste först dö för att kvinnan i fråga skulle åtnjuta medborgerliga

rättigheter7. Det som är intressant för Marshall är inte dessa specialfall då en invånare genom att

                                                
5 Marshall, T.H.: ”Citizenship and Social Class” i Goodin, R. & Petit, P.: ”Contemporary Political
Philosophy”, Blackwell publ., Oxford 1997. Sid. 294.
6 ibid. s. 302.
7 ibid. s. 297-298.
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uppge de civila och politiska rättigheterna fick tillgång till sociala rättigheter eller när en person

måste gifta sig för att få rättigheter. Nej, tanken med medborgerliga rättigheter för Marshall är att

de ska tilldelas alla universellt inom det givna territoriet. Medborgarskapet för Marshall fyller den

funktionen att det ska tilldelas alla lika och att det i sig självt är ett medel för ökad jämlikhet.

Marshall är driven av ett sällan skådat patos för sina idéer. Han är en klassisk socialdemokrat och

dem han talar för är den brittiska arbetarklassen och deras intressen. Hans artikel handlar

egentligen lika mycket om medborgarskapet som hur och på vilket sätt som man ska förbättra för

samhällets sämst ställda. “...// an equalization between the more and less fortunate at all levels-

between the healthy and the sick, the employed and the unemployed, the old and the active, the

bachelor and the father of large family. Equalizitiation is not so much about classes as between

individuals whitin a population which is now treated for this purpose as though it where one

class. Equality of status is more important than equality of income”8. Dessa medborgerliga

rättigheter har till syfte att öka arbetarklassens makt och minska klyftorna i status. Det är just

därför som Marshall på ett kraftfullt sätt argumenterar för att om en utveckling ska komma till

stånd, måste den ske genom en utvidgning av de medborgerliga rättigheterna. Eftersom vi lever på

1900-talet är det de sociala rättigheterna som kampen står om idag. Att dessa positiva rättigheter

ska vara universella för hela befolkningen är en självklarhet. Detta på samma sätt som att det är

staten som ska stå som garant för detta. “One will be protected by the principle of social justice,

while the other is left to the mercy of the market../..”9. “The Qustion is a pertiment one, for it is

clear that, in the twentieth century, citizenship and the capitalist class system has been at war”10.

Jag är helt övertygad om att han skulle hålla med Plant då han diskuterar hur utgången av

marknadstransaktioner redan på förhand är given, d.v.s. de som går in med mest kapital och

möjligheter kommer ut med mer kapital och ännu fler möjligheter11. Det omvända gäller för de

som går in med lite kapital eller än värre inget kapital alls. Att det också står en strid mellan den

kapitalistiska klasstrukturen och medborgarskapet är även det ett mycket starkt argument. Den

                                                
8 ibid. s. 309.
9 ibid. s. 307.
10 ibid. s. 300.
11 Plant, R & Barry, N: “Citizenship and Rights in Thatchers Britain: Two views”, IEA Helth and
Welfare Unit, London 1990. S.19-20.
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ständiga utökningen av rättigheter ger även de sämst ställda medborgarna större möjligheter och

inte minst att de blir behandlade lika och inte efter tillgång på kapital.

2:2 Kort historik om tiden efter Marshalls artikel

Marshalls artikel pekar med sin efterkrigsoptimism framåt mot en osäker framtid. Han önskar

större ekonomisk utjämning som väg mot den demokratiska socialism han explicit erkänner sig

till12. Vägen mot detta är ett medborgarskap som garanterar alla rätt till individuell frihet,

deltagande och en dräglig social välfärd. Den osäkra framtiden var under ett antal år mycket

gynnsam för Storbritannien och många av de västeuropeiska länderna. Den gynnsamma

ekonomiska situationen gav möjligheter för ett starkt socialt medborgarskap med en utökad

välfärd till följd. Denna framstegsoptism tillsammans med en relativt enkel värld som bestod av

ont och gott - öst och väst, dolde effektivt ett antal olika problemställningar och motsättningar.

Bland de motsättningar som doldes av denna till synes enkla värld är den klassiska, den mellan

arbete och kapital en av de viktigaste. Kapitalet tog i Storbritannien nya tag och det blev en

konservativ regering som gjorde sitt bästa för att underminera de sociala rättigheterna och t.o.m.

avskaffa vissa av dessa. En annan problemställning som inte var lika tydlig när Marshall skrev sin

artikel gällde om vilka som skulle vara medborgare. Ett yttre och inre tryck från personer med

annan etnisk tillhörighet än den brittiska blev manifest. Nu visade det sig att även inom landet

fanns det personer som inte till fullo kunde åtnjuta de civila och politiska rättigheterna, på grund

av att deras brittiska medborgarskap var ifrågasatt. Dessutom var Europa satt under ett tryck av

ökad invandring från de närliggande världsdelarna. I de forna koloniala stormakterna

Storbritannien, Frankrike och Nederländerna var behovet av arbetskraft stort. Efter kriget önskade

de att modernisera och bygga upp det som hade blivit förstört. Svaret på denna "efterfrågekris"

blev att locka till sig invånare från de forna besittningarna, som i det koloniala medvetandet

betraktades som imperiets, om inte egendom, så åtminstone boende inom imperiets intressesfär13.

Deras forna koloniala herrar lockade med ett universellt medborgarskap i en modern och utvecklad

stat, Storbritannien. Men väl inflyttade i sitt nya hemland blev de "segregated, exploited and

                                                
12 ibid. s. 311.
13 För en diskussion om det koloniala medvetandet, se t. ex. Said, Edward: "Kultur och imperialism"
Ordfront, Stockholm 1996.
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excluded"14. Det är i denna förändrade verklighet som kritikerna börjar rikta sina strålkastare mot

Marshalls artikel och idéer de tillskriver honom.

2:3  Kritik mot Marshall

Självklart har denna artikel fått utstå en hel del kritik. Jag tänker här presentera ett antal av de

mest kända kritikerna. Kändisskap inom den akademiska världen brukar inte vara ett kriterium på

att det är kvalitet som det handlar om. Men efter att ha gått igenom mycket av de material som

har skrivits väljer jag att presentera ett antal författare. En del av de synpunkter som jag tänker

att presentera kan verka triviala och ovidkommande. Med detta vill jag här mena att det är svårt

för en nutida läsare att finna relevansen i kritiken. Men det kan också bero på att de av er som

inte har läst Marshall enbart har min tolkning av hans artikel. I detta fall betyder det att jag ganska

bestämt har tolkat honom som sociolog och historiker, vilket inte är självklart för alla kritiker.

Efter varje kritiker följer en diskussion då jag diskuterar dennes argument och vad i författarens

kritik som är av värde.

2:3:1 Anthony Giddens

Giddens har ett antal olika invändningar mot Marshall. Den kritik han kommer med är inriktad på

vissa teoretiska antaganden som han finner i texten. Den kritik som främst har kommit att

förknippas med Giddens gäller att Marshall inte har tagit hänsyn till/ insett att han likväl som alla

andra lever inom en viss kontext och vid en viss tidpunkt. Den kontext han inte har tagit hänsyn

till är den speciella tidsanda som rådde åren efter andra världskriget. Den optimism och tro på

framtiden som något förändringsbart och påverkansbart, med i Marshalls fall progressiv Labour

                                                
14 Young, Iris Marion,:" A Multicultural continuum" i Constellations vol. 4, # 1 1997, s. 50.
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politik15. Giddens fortsätter med att påstå att Marshall har en evolutionistisk syn på

medborgarskapets utveckling och de rättigheter som då medföljer. Med detta menar Giddens att

det inte på något sätt finns en automatik i den brittiska utvecklingen. Inom detta argument hävdar

Giddens att det är en stor skillnad mellan de civila och politiska rättigheterna å ena sidan och de

sociala å andra sidan. Kampen om de civila och politiska rättigheterna drevs av en liberal

bourgeoisie men de sociala rättigheterna var krav från arbetarklassen. De sociala rättigheterna är

såpass särskiljande att man inte kan jämföra de med de övriga vare sig i uppkomsthistoria,

maktomfördelningsperspektiv eller potentiellt hot mot den kapitalistiska ordningen. Inom

Giddens evolutionistiska kritik vill han även argumentera mot vad han anser som en

irreverisbilitet i för hållandet mellan de olika rättigheterna. Det vill säga att om rättigheten ifråga

en gång är införd så går det inte att inskränka dem. Med detta hävdar Giddens även att sambandet

inte är nödvändigt utan högst tillfälligt. Det kan alltså existera politiska eller sociala rättigheter

utan att det existerar civila.

Här framkommer det med klar tydlighet hur mycket av tolkningen av Marshall som beror på hur

man kategoriserar honom och denna text. Min tolkning av honom som en sociolog som beskriver

ett historiskt skeende påverkar mitt svar på Giddens kritik. Då blir mycket av hans kritik uddlös

och svårförståelig. Jag håller helt och hållet med Turner då han säger att mycket av kritiken mot

Marshall bygger på en missuppfattning av vad det är Marshall är ute efter16. Turner ställer sig här

klart på Marshalls sida och säger att han var mycket medveten om att han skrev utifrån en

mycket bestämd kontext och att han var medveten om den speciella stämning som rådde under

artikelns tillkomsttid. Om man ser det på det sättet som att han beskriver ett historiskt skeende

under en bestämd tid i en speciell kontext lyckas inte Giddens med mer än att bara peka på vissa

punkter i Marshalls teori som är värda att begrunda.

Bland den kritik som jag finner värd att begrunda är den del av det evolutionistiska i Marshalls

resonemang som handlar om sambandet mellan de olika formerna av rättigheter. Att sambandet

mellan dessa rättigheter inte på något sätt är givet visar till och med den brittiska utvecklings-

                                                
15 Giddens, A: “Profiles and critiques in social Theory”, MacMillan, London 1982 citerad i Turner,B:
“Outline of a Theory of Citizenship” i Mouffe, C ed.: “Dimensions of a Radical Democracy”, Verso,
London 1992. S.36-37.
16 ibid. s. 37.
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historien. Det som jag är ute efter är att det mycket väl kan existera sociala rättigheter utan att det

existerar civila och politiska. För att tala med andra termer är demokrati och mänskliga rättigheter

ingenting som på något sätt är nödvändigt för en väl utbyggd social välfärd eller en stark

ekonomisk tillväxt. Här kan man nämna ett otal empiriska exempel bland annat många av de

asiatiska tigerekonomierna. Här blir det naturligt att övergå till nästa kritiker, Michael Mann och

hans exempel med bl. a. Nazi-tyskland och Sovjet.

2:3:2 Michael Mann

Den kritik som Mann riktar mot Marshall är marxistiskt influerad och handlar om medborgar-

skapets koppling till de styrande klasserna. Mann väljer att kritisera Marshall för att han är dels

evolutionistisk och dels för att den är etnocentrisk. Den första kritiken har vi avhandlat, men

Manns största bidrag till denna debatt går ut på att om man tar exempel från andra stater än

Storbritannien blir medborgarskapets förhistoria mer diffus. Dessutom är det lätt att se att med-

borgarskapet inte enbart handlar om ett folks kamp för vissa rättigheter. Tiden som denna

historik gäller är från 1800-talets mitt fram till tiden före och runt första världskriget. I

förhistorien till det medborgarskap som vi ser idag finns det mycket stor anledning att ta hänsyn

till de ekonomiska förutsättningarna som rådde under perioden. Det ekonomiska tryck som dessa

länder var satta under ledde till att staterna ifråga var tvungna, eller åtminstone kände sig nödgade

att modernisera, för att genomföra de industrialiseringar av landet som de önskade. Staten i den

berörda nationen kan också ha haft baktankar. De baktankar som Mann här diskuterar är att

staten eller de styrande klasserna använde medborgarskapet som politiskt alibi för att inte

genomföra de större reformer som befolkningen krävde17. Ett exempel som Mann tar upp för att

styrka sin tes att det fanns olika strategier är att vid de politiska rättigheternas införande i vissa

länder inskränktes den allmänna rösträtten genom en gradering av rösterna beroende på inkomst

och dylikt. Alltså en förtäckt demokratisering som gav folket en del av vad de önskade, men den

härskande klassen bibehöll ändå makten18. Förutom dessa baktankar vill Mann lyfta fram att det

finns ett antal andra strategier att gå mot det tredelade medborgarskapets införande. De empiriska

exempel Mann tar upp, förutom den liberala med Storbritannien och USA i spetsen, är den

                                                
17 Mann, M.: “Ruling class Strategies” i “Sociology” vol. 21 no. 3 s 340.
18 ibid. s. 343-344.
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reformistiska (Sverige och Frankrike bl.a.), den auktoritära monarkistiska (Tyskland, Österrike

och Ryssland), den fascistiska (Tyskland och Italien under mellankrigstiden) och auktoritära

socialistiska (Sovjetunionen och dess satellitstater) vägen mot medborgarskap19. Här visar Mann

med historiska exempel på hur det har gått till när invånarnas i det specifika landet fick sina

medborgerliga rättigheter. De olika  strategierna innebar olika vägar att gå mot medborgerliga

rättigheter, men visar också på att det inte går att tala om en evolutionistisk utveckling. Inte nog

med att vägarna mot medborgarskapet var olika. Medborgarskapet kom också att innebära helt

olika saker beroende på vilket land det var frågan om. Detta gäller framförallt de två stater som

kom att dominera Europas historia efter första världskriget, Tyskland och Sovjetunionen. Nazi-

tyskland valde till exempel på att satsa sina kort på det sociala medborgarskapet och garantera

alla tyskar inom landet arbete och välfärd. Samma taktik användes även av Sovjetstaten som tog

hand om sina invånare från vaggan till graven. Priset för detta var att de varken hade civila eller

politiska rättigheter och att det ena inte förutsätter det andra på något sätt.

Turner är en av dem som har kritiserat Mann och får därför bli den som svarar på Manns

inflytelserika artikel20. Det som Turner har att invända mot Mann är till stor del den kritik som

brukar riktas mot marxister i 1980-90 talets politiska debatt i allmänhet, vilket gör den intressant

även för fortsättningen av uppsatsen. Turners första poäng är att Mann inte tar hänsyn till

faktorerna “aboriginality”21, nationalism eller etnicitet vid formandet av det moderna

medborgarskapet. Eftersom medborgarskap även är en fråga om tillhörighet i en större gemenskap,

nationen, och inte bara en uppsättning rättigheter så krävdes det av staten att den var tvungen att

ta hänsyn till och konfronteras med frågan om ursprungsbefolkning och mångkulturalism. En

marxistisk analys av Manns modell klarar inte av att ta hänsyn till frågor om etnicitet, vilket gör

att även den blir europeiskt etnocentrisk och förutsätter de relativt homogena europeiska

nationalstaterna22. Turner tar även upp religionens betydelse för formerandet av nationalstaterna

och införandet av medborgarskapet. Hans tes i detta fall handlar om att det är en viktig

                                                
19 ibid. s. 340-349.
20 Turner, B: “Outline of a Theory of Citizenship” i Mouffe, C ed.: “Dimensions of a Radical
Democracy”, Verso, London 1992. S.40-47.

21Denna term kommer inte att översättas. "Ursprunglighet", "ursprungsbefolkningshet" eller
"aboriginalitet" låter inte bra på svenska och/ eller lyckas inte fånga det engelska begreppets innebörd.
22 ibid. s. 42.
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förklaringsvariabel för att förklara medborgarskapet i stater som Israel, USA och varför den

italienska formen av fascism mer rör sig om korporativism och mindre om “Fürerprinzip”.

En betydligt mer fruktbar kritik än den som behandlar om religionen riktar Turner mot den

centrala delen av Manns resonemang. Vid medborgarskapets införande har Mann överbetonat

överifrånperspektivet. Genom att han inte har full empirisk täckning för att det överallt har

handlat om ett överifrånperspektiv. Detta innebär att Manns tes om “ruling class strategies” får

sig ett allvarligt slag i sidan. Genom att bara betona överifrånperspektivet minskar analysens

hållbarhet och missar lika många exempel som den tar med. Detta betyder att Manns analys

skulle missa sådana viktiga grupper som feminismen, freds- och miljörörelsen, Solidaritet i Polen

och organisationer som arbetar för barns rättigheter som BRIS. Dessa rörelser har på ett eller flera

sätt påverkat kampen om medborgarskapet ska gälla t.ex. barn eller till och med djur. Dessa

grupper är från början sammanslutningar som arbetar för en eller ett par frågor som direkt eller

indirekt har med medborgarskapet att göra. Organisationsformen och det underifrån kommande

folkliga engagemanget är det som utmärker och karaktäriserar de så kallade "nya rörelserna". Trots

den stora blandningen av motiv, krav och politiskt risktagande (Solidaritet i synnerhet) har de en

sak gemensam. De har ingenting att göra med "the ruling class", utan är till stor dess totala

motpol. Turner har gjort en fyrfältare som på ett utmärkt sätt förklarar hur han ser på

medborgarskapets utvecklingshistoria. Denna ska i Turners ord ses som ett komplement till både

Marshall och Mann.

Citizenship23

Below Above

Revolutionary French tradition                       Passive English case    +     Public space                       

American liberalism                                        German Fascism          -      

Denna tabell visar enligt Turner hur kampen för medborgarskap har gått till i ett antal olika länder.

Fyrfältaren är ett argument mot Mann på det sättet att den visar att det inte med nödvändighet

                                                
23 Fyrfältaren hämtad från ibid. s. 55.
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behöver vara en ovanifrån kommen strategi och som är en del i det större projektet att kuva de

klasser som strävar efter en ekonomisk utjämning eller en revolutionär förändring.

Det som jag vill ta fasta på Manns kritik av Marshall och Turners kritik av Mann är ett antal

olika punkter. Det som är givet är att Marshalls tankar om medborgarskapet är kontextbundna

och speciella för det brittiska fallet, men det var något som jag redan hade läst in i min Marshall-

tolkning. Det nya och intressanta hos Mann är att han på ett mycket tydligt sätt visar att det

ligger en nödvändighet i att alla tre delar av medborgarskapet existerar i och det den ordning som

de utvecklades i Storbritannien24. Manns näst intill konspirationsteoriliknande marxinfluerade

tankar om de styrande klassernas maktstrategier vill jag nog ta med en nypa salt. Dessutom visar

Turners kritik att alla förändringar och utökningar av medborgarskapet inte var ovanifrån komna.

Turners fyrfältare har den fördelen gentemot både Marshall och Mann att han visar att uppkomst

historien varierar med kontext och samhälle. Men det viktigaste som Turner påpekar är att

Manns marxistiska analys inte klarar av att brottas med det som har kommit att bli den centrala

frågan under 1990-talet, etnicitet och nationalism. Det har varit och är den starkaste invändningen

mot de marxistiskt influerade författare som förekommer i denna debatt. En ensidig fokusering på

de ekonomiska omständigheterna är lika illa som en ensidig fokusering på den etniska

problematiken.

          

2:3:3 Bulmer och Rees- Medborgarskapet i det tjugonde århundradet25

Bulmer och Rees har skrivit slutkapitlet i en bok som är en sammanfattning av de senaste tretton

årens föreläsningar till minne av Marshall. I detta kapitel sammanfattas debatten om Marshall och

pekar mot en framtid för forskningen som berör medborgarskapet. I denna antologi finns bl. a.

Manns artikel med och många är minst lika kritiska mot Marshall som Mann. Denna antologi

tycker jag på ett bra sätt sammanfattar hur det står till med relevansen av denna snart femtioåriga

text. Jag tror Bulmer och Rees har slagit huvudet på spiken när de säger:

                                                
24 Jag tycker mig här se en tydlig koppling till Rawls lexikala ordnande av rättigheter. Se Rawls, John:
"A Theory of Justice", Oxford University Press, Oxford 1971 & Rawls, John: "Political Liberalism",
Columbia University Press, New York 1993.
25 Bulmer, M & Rees, A.M. eds.: “Citizenship Today -The contemporary relevance of  T. H.
Marshall”. Ch 14 - Conclusion.
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“However, not so long after Marshall wrote, a sea change occurred. This had the effect of

undermining the walls separating the compartments into which Marshall had so carefully placed

political and social citizenship. A much wider range of inequalities became seen as appropriate

object for direct redress through the political system..//..”Under the dispensation of the New Right,

political citizenship was downplayed and social citizenship disappeared almost entirely as a

distinguishable and acceptable aim. Civil citizenship (in its more individualistic forms, that is)

was more and more identified as the only form of citizenship that could be granted full

legitmacy”26.

Bulmer och Rees fortsätter att peka på ett antal viktiga saker som Marshalls schema inte har tagit

med eller negligerat. Det som många feministiska kritiker har pekat på är att varken familjens eller

kvinnans situation diskuteras på något ställe i Marshalls text. “There are several groups that

may better be viewed as part in, and part out, of citizenship”27. Den feministiska kritiken av

Marshall är även gällande för ett antal andra grupper i det brittiska samhället. Bland de grupper

som är i samma situation är de många invandrare som bor i Storbritannien. Dessa kommer främst

från de före detta koloniala besittningarna. Dessa blev lovade brittiskt medborgarskap om de

flyttade dit. Så har i väldigt många fall inte skett, utan dessa lever som någon sorts

kvasimedborgare och saknar främst tillgång till de få social rättigheter som ändå finns kvar, efter

den konservativa regeringens angrepp och nedmontering av välfärdsstaten. En annan grupp som

Bulmer och Rees vill hävda tillhör denna grupp med kvasimedborgare är de den nya underklassen

som befolkar vissa stadsdelar i Storbritannien och USA. Denna grupp är den grupp som förut

definierades som arbetarklass, men som nu har förlorat både jobben och hoppet om att någonsin

få ett nytt. Dessa människor befolkar vissa stadsdelar som präglas av stor brottslighet, extremt

hög arbetslöshet, många ensamstående mödrar och är stigmatiserade från det övriga samhället i

den stad de bor28. Om dessa områden till stor del bebos av invandrare eller afroamerikaner29 är

risken stor att: “... the denial of effective citizenship is powerful”30.

                                                
26 ibid. s. 273-274.
27 ibid. s. 275.
28 ibid. s. 277.
29 Se kommande kapitel där dessa definitioner diskuteras mer utförligt.
30 ibid. s. 278.
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Jag vill avsluta diskussionen av Marshall med två påpekanden, det ena är metodologiskt och det

andra är historiskt. Bulmer och Rees delar min uppfattning att medborgarskapsdebatten är ett

mycket tydligt exempel på en fråga där den politiska teorin så att säga krockar med verkligheten

och den vardagliga politiken. “This tension between the reality of equality and the ideal of equality

is a timeless one that gives the topic its continuing appeal and its contemporary relevance”31.

Min andra tes, som jag tycker ligger implicit hos flera av dessa författare, är att det är den

förändrade verkligheten som ligger till grund för den kritik som man kan ge Marshall. Samhället

ser inte ut som det gjorde 1949. Nya problem har tillkommit, eller legat dolda under en fernissad

yta. Dessa har kommit fram och blivit brännande under 1960-80- talen, men blivit riktigt akuta de

senaste tio åren.  

                                                
31 ibid. s. 283.
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3.

3:1 Will Kymlickas "Multicultural Citizenship"- A liberal Theory of minority Rights32

Jag kommer i denna uppsats presentera Kymlicka som representant för den angloamerikanska

liberalismen vad det gäller denna fråga. Detta beror på att medborgarskapsfrågan till stor del har

negligerats av de två stora, Rawls och Dworkin. Det som Kymlicka vill göra är att anpassa deras

egalitära liberalism till denna frågeställning och utifrån deras tankar skapa en teori om rättigheter

som berör frågorna om det mångkulturella samhället och det medborgarskap som där blir aktuellt.

Jag tänker att börja med de definitioner som Kymlicka gör och sedan fortsätta med en

presentation av den teori som Kymlicka arbetar fram.

Kultur (egentligen samhällelig kultur): "-i.e., a culture which provides its members with

meaningful ways of life across the full range of human activities, including social, educational,

religious, and economic life, encompassing both public and private spheres. These cultures tend

to be territorially concentrated, and based on a shared languge"33.  

Polyetnisk. En stat är polyetnisk om dess invånare kommer från ett antal olika ursprungsländer

och/ eller är uppvuxna i en annan samhällelig kultur. Exempel på detta är alltifrån Sverige till USA,

Tyskland och Kanada34.

Multinationell stat. En stat är multinationell om den innehåller två eller fler olika språkligt och

kulturellt skilda grupper av invånare35.

                                                
32 Kymlicka, Will: "Multicultural Citizenship"- A liberal theory of minority rights, Clarendon, Oxford
1995.
33 ibid. s. 76.
34 ibid. s. 15-16.
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Nationell minoritet/ etnisk grupp. "..//..distinct and and potentially self-governing societies

incorporated into a larger state..//..36 Exempel på dessa grupper är samer, innuiter och

amerikanska indianer. Det är viktigt att särskilja denna grupp från invandrare som frivilligt har

lämnat sitt hemland for att slå sig ner i ett nytt land (exempelvis irländare i USA).

Afroamerikaner. Slavar som har blivit tvingade till ett land (USA). Deras historia är särskiljd

från alla andra grupper och bör betraktas som en egen kategori. Detta beror även på den speciella

behandling de har fått utstå i sitt nya hemland (massiv rasism, segregering och övriga hinder för

att motarbeta deras integration i samhället)37.

Det är om dessa grupper och definitioner denna bok sysselsätter sig med. Som vanligt med

definitioner missar de lika mycket som de tar med (se kritik nedan). Men det är dessa grupper

som ska ha utökade rättigheter i det liberala samhället där de bor. Jag skulle vilja likna Kymlicka

med en socialdemokrat som ser att det kapitalistiska systemet (som han delvis erkänner sig till)

lider av vissa marknadsimperfektioner. Denna metafor använder Kymlicka vid ett antal tillfällen

då han pratar om den "kulturella marknaden"38. Ett stort framsteg för den angloamerikanska

liberala traditionen är att Kymlicka säger att de liberala staterna av idag inte är neutrala. "In the

areas of official languages, political boundaries, and the division of powers, there is no way to

avoid supporting this or that societal culture, or deciding which groups will form a majority in

political units that control culture-affecting decisions regarding language, education and

immigration39. På den kulturella marknadsplatsen ska vissa grupper få hjälp för att kunna

bibehålla den kultur som de önskar. Det är alltså ett argument för att kunna öka eller bibehålla den

valfrihet som är så viktig för liberaler. Den valfrihet som hela denna bok handlar om är valfriheten

till en samhällelig kultur. Kymlicka bygger här sitt resonemang på Dworkin och hans tankar om

kulturen som bas för vår förståelse av oss själva och det samhälle vi lever i. Att förstå de

kulturella narrativen  är en förutsättning för att kunna fatta de intelligenta och välinformerade

                                                                                                                                           
35 ibid. s. 15-17.
36 ibid. s. 19.
37 ibid. s. 24.
38 ibid. s. 113.
39 ibid. s. 113.
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besluten om hur vi ska leva våra liv. Den samhälleliga kulturen är inte viktig som intrinsikalt mål i

sig själv, men det är enbart genom den samhälleliga kulturen som vi kan identifiera våra val-

möjligheter40. Man ser den tydliga blandningen av Rawls och Dworkin då han några sidor senare

plockar fram Rawls idé om "primary social goods". Kymlicka vill komplettera Rawls lista med

"acsees to ones culture" och detta är alltså någonting som individen önskar oavsett vad denne har

för vision om det goda41. De idag befintliga liberala staterna ska med hjälp av Kymlickas teori och

de rättigheter som den implicerar rätta till de imperfektioner som idag råder inom dessa stater.

Argumentationen handlar om att man ska inrikta sig på andemeningen i den liberala teorin. Genom

att påvisa att en konistent liberal argumentation och ett formulerande av en teori redan implicit

innehåller de åsikter som Kymlicka här för fram,  vill han rätta till denna saknad i det liberala

teoribygget.

Som vanligt när det handlar om liberala teorier är huvudargumentet autonomi. Denna autonomi

ska tilldelas och tillerkännas individer och bygger på Rawls tankegång om möjligheten att välja

och kunna revidera sin livsplan. Som jag tidigare har visat på handlar detta om distinktionen

mellan det rätta och det goda42. Det rätta är den liberala staten, som genom att sätta rättvisa

spelregler för samhället, garanterar individen en möjlighet till att fritt välja hur hon ska leva sitt

liv. Personen i fråga kan och ska ha rätt välja hur hon vill leva när det gäller frågor som religion,

livsåskådning eller levnadsmönster. Dessa ska väljas (eller inte väljas) på den kulturella marknads-

platsen som samhället enligt denna teori kan liknas med. Kymlicka sammanfattar detta såhär:

"Individuals must therefore have the conditions necessary to acquire an awareness of different

views about the good life, and an ability to examine these views intelligently. Hence the equally

traditional concern for education, and freedom of expression and association. These liberties

anable us to judge what is valuable, and to learn about other ways of life" 43. För att lösa

problemet med att vissa grupper har ett sämre utgångsläge än andra på den kulturella marknads-

platsen inför Kymlicka en tredelad utökning av vissa gruppers rättigheter. Dessa grupper ska

kompenseras för ett sämre utgångsläge (för att kunna behandla alla lika- "the equality argument")

                                                
40 ibid. s. 83 och Dworkin, Ronald: "A Matter of Principle", Harvard University Press, Cambridge
1985. s. 228-233.
41 Kymlicka 1995, s. 86. Uttrycken "det goda" (Rawls) och "etik" (Habermas) kommer att användas
omväxlande i uppsatsen, men betecknar samma idé.
42 Unsgaard, Olav: "Om det rätt och det goda", C-uppsats Stockholms universitet 1997.
43 Kymlicka 1995. s. 81.
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historiska orättvisor inklusive de avtal som slutits mellan vissa grupper och staten ifråga och

slutligen värdet av kulturell mångfald44. Dessa är huvudargumenten för de rättigheter som ska

tilldelas dessa grupper som grupper, och inte individer.

 I) Självstyrelse rättigheter. Deligeringen av makt till nationella minoriteter vilket kan ske

genom t.ex. någon form av federalism.

II)Polyetniska rättigheter. Finansiellt stöd och lagligt skydd för tillämpandet/ utövandet av

vissa praktiker med koppling till personens kultur eller religion. Även  preventiva lagar liknande

den om "hets mot folkgrupp" är en viktig del av de polyetniska rättigheterna45.  

III) Särskilda representations rättigheter. Garanterade platser för etniska eller nationella

grupper inom statens lagstiftande församling och institutioner46.

Denna tredelade utökning av vissa gruppers rättigheter är att betrakta som ett förslag till hur en

liberal stat ska kunna lösa problemen med problemen som finns på den kulturella marknads-

platsen. Dessa grupper kommer då få utökade möjligheter att ha en levande kultur och ger även

deras efterkommande detta val. Här kommer Kymlickas distinktioner återigen in. Han svävar

något på målet, men jag tror att man ska uppfatta det så att I) och III) ska tilldelas de nationella

minoriteterna. Hur detta schema ska läsas och appliceras beror på inom vilken kontext man rör

sig. Men för att ge en fingervisning om vad Kymlicka åsyftar tar jag upp hans vanligaste exempel.

Inom I) diskuterar han hur de kanadensiska indianerna inom vissa områden ska få utökad makt

inom sitt territorium. Detta handlar bl. a. om rätt till att beskatta och straffa sig själva med skatt-

och kriminallagstiftning. När det gäller II) tar han upp exempel som rätt att ha sina affärer öppna

på söndagar, undantag när det gäller hjälmlagstiftning för sikher och ledighet för skolelever vid alla

varianter av religiösa helgdagar. Under III) tar han upp exemplet med Nya Zeeland och dess

system med ett antal platser inom senaten som enbart står öppna för Maorierna.  

                                                
44 ibid. kapitel 6.
45 Carens föreslår att man istället för polyetniska rättigheter ska kalla dessa för "erkännande"-rättigheter.
Kymlicka håller med om detta, men väljer att hålla fast vid sin ursprungliga term. Se Carens 1997.
46 ibid. s. 6-7.
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3:2 Kritik mot Kymlicka

Tidskriften Constellations ägnade nästan ett helt nummer till kritik och kommentarer om

Kymlickas bok. Detta nummer kommer att vara min huvudkälla vad det avser min kritik mot en

liberal teori som berör det mångkulturella medborgarskapet.

3:2:1 För många- för få

Den första kritiken kan man med en samlingsterm kalla "för många- för få". Huvudspåret i denna

argumentation riktar in sig på frågan: Vilka handlar denna teori om? Kymlickas definitioner ställer

här till med ett stort problem. Carens påpekar att Kymlicka talar alldeles för generellt om de som

är subjektet för de polyetniska rättigheterna47. Gruppen som detta handlar om är alldeles för

åtskild för att kunna generaliserar då den består av folk från världens alla hörn med helt olika

önskningar och vilja/ ovilja till integration och anpassning till en ny kultur (känns argumentet igen

från den svenska debatten, månne?). Att som Kymlicka gör prata helt generellt om muslimer som

grupp är bara det en övergeneralisering som knappast är värd en vetenskaplig uppsats.

Om jag skulle vara Kymlicka i detta fall skulle jag ta Rawls till hjälp. Det är ett jättestort problem

med att generalisera dessa oerhört diversifierade grupper och personer. Mot detta ska man rikta

stark kritik mot Kymlicka. Men jag skulle vilja hävda att de polyetniska rättigheter som

Kymlicka till slut kommer fram till inte påverkas av analysens bristande kategorisering. Detta om

man tar Rawls teori om "primary social goods" som utgångspunkt. Dessa P.S.G. är det som

individer (i detta fall personer som hamnar under de polyetniska rättigheternas räckvidd) önskar

oavsett vad de har för övriga idéer om sina liv. Vem vill bli trakasserad för sin härkomst eller

tvungen att avstå vissa fundamentala delar av sin religiösa praktik?    

                                                
47 Carens, Joseph: "Liberalism and Culture" i Constellations vol. 4,  #1 1997, sid. 37-38.
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Iris Marion Young riktar en kritik mot Kymlicka som han får mycket svårare att bemöta. I denna

kritik hävdar Young  att Kymlickas teori handlar om alldeles för få personer. De undantag som

hans definitioner så fint mejslar fram leder till slut till att teorins räckvidd blir oerhört liten.

Teorin handlar explicit inte om flyktingar. Kymlicka säger vid ett flertal tillfällen att denna grupp

ska särbehandlas och att vi som levande i den lyckligt lottade delen av världen har ett ansvar för

att dessa ska få en fristad i den lugnare delen av världen. Om Kymlicka sedan räknar bort afro-

amerikaner kan deras situation jämställas med t.ex. de stora folkomflyttningar som gjordes inom

det brittiska imperiet och som inte heller på något sätt kan kallas frivilliga. Kymlicka arbetar med

en dikotomi, ursprungsbefolkning och invandrare, när situationen av idag snarare präglas av

pluralism48. Young hävdar, och jag håller med henne, att situationen snarare ska betraktas som en

del i en kontinuitet där olika grupper med olika bakgrund avlöser varandra. "Thinking of

differences among cultural groups as a matter of degree rather than kind, however seems to me

to fits the facts better and to support more nuanced moral arguments" 49.

Argumentet om "för många- för få" är ett angrepp på Kymlickas definitioner. Young, Carens och

Parekh visar att räckvidden på Kymlickas teori minskar betänkligt. Detta innebär att det blir

oklart vilka Kymlicka pratar om och vad som är den moraliskt giltiga skillnaden. En paradoxal

konsekvens verkar bli att den moraliskt giltiga skillnaden är tiden. Om du lever i ett nytt land och

har gjort det länge (t.ex. Amish och ortodoxa judar i USA) behöver man inte anpassa sig till den

rådande liberala staten. Men om du kommer frivilligt som invandrare är integration målet. Hur ska

Kymlicka lösa problemet med de spansktalande i södra USA. Ska de betraktas som nationell

minoritet eller som frivilligt inflyttade invandrare50. Hursomhelst leder dessa distinktioner till att

vilka som ska tilldelas vilka rättigheter i vilket syfte, blir oklart.

3:2:2 Generalisering utifrån ett kanadensiskt perspektiv

                                                
48 Young 1997, s. 51-52.
49 ibid. s. 51
50 Parekh, Bhikhu: "Dilemmas of a Multicultural Theory of Citizenship", Constellations, Vol. 4, #1
1997, s. 61-62.
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Jag tror att Carens har en mycket viktig poäng när han säger att Kymlickas fördelar och

begränsningar beror på att han är kanadensare51. Kymlicka lyckas med sitt kanadensiska

perspektiv visa på att Rawls och Dworkins teorier har vissa brister när det gäller att förklara den

situation som råder i Kanada. I den kanadensiska politiken är Québec, med sin väldigt speciella

situation en av de hetaste politiska frågorna. Situationen som råder där är så specifik så att den

inte går att generalisera till något annat land eller område. En annan specifik situation som råder i

Kanada är att när det gäller invandrarfrågan har de en tydligt uttalad politik som handlar om att

dessa språkligt ska integreras. Förutom den språkliga integrationen ser Kymlicka, och många

liberaler med honom, att de nya kanadensarna ska acceptera den liberala statens politiska

institutioner och praktik. Denna politik är mycket vanlig bland liberala demokratier - men inte på

något sätt den enda möjliga. Det finns även här ett utrymme för politiska beslut och integration

på detta sättet är inte något tvunget. Den kanadensiska situationen med en ursprungsbefolkning

som lever i vissa geografiskt tydligt urskiljbara områden är även den något, som är om inte

specifikt för Kanada, så åtminstone inte legio över hela världen. Kymlickas teori är således en

lösning och ett inlägg i kanadensisk politik. Detta gör att den liberala teori som Kymlicka lägger

fram har sin främsta applicerbarhet i Kanada. Det är, som Kymlicka säger, viktigt att se den

specifika situationen som råder i landet ifråga. Den liberala teori som Kymlicka här lägger fram

ska ses som en lösning på det kanadensiska problemet och som ett förslag till hur vi i andra stater

kan gå till väga om vi önskar en liberal lösning på frågorna som rör det mångkulturella samhället.       

                                                
51 Carens, s. 39.
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4.

4:1 Iris Marion Young "A critique of the ideal of Universial Citizenship"

Young får i denna uppsats representera det feministiska och maktfokuserade perspektivet. Jag

tycker att Young är en utmärkt representant för denna skola. Det av den anledningen att hon

använder sina feministiska utgångspunkter till en kritik av det patriarkala samhället, men stannar

inte där. De insikter som har vunnit framsteg hos de feministiska forskarna kan appliceras på ett

stort antal olika grupper som alla lever under förtryck. Att hennes text är skriven under stort

inflytande av Michael Foucault står klart, och det är troligtvis förklaringen till att hon klarar av att

analysera även andra maktstrukturer än den patriarkala. När staten hos Kymlicka är icke-neutral

på grund av att den favoriserar en viss samhällelig kultur är samma mekanismer i Youngs analys

tecken på förtryck. Det är den styrande klassen av heterosexuella, vita medelklass män som

förtrycker den övriga befolkningen. Hennes definition av förtryck är följande: En grupp är
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förtryckt om en eller flera av dessa kriterier är tillämpbara på hela eller en stor del av gruppens

medlemmar: "1)The benifits of their work or energy go to others whitout those others reciprocally

benifiting them (explotatiion); 2)They are excluded from participation in major social activities,

which in our society means primarily a workplace (mariginalization); 3)they live and work under

the authority of others, and have little work autonomy and authority over others themselves

(powerlessness); 4) as a group they are stereotyped at the same time that their experience and

situation is invisible in the soceity in general, and they have little opportunity and little audience

for the expression of their experiance and perspective on social events (cultural imperialism); 5)

group members suffer random violance and harassment  motivated by group hatred or fear"52 .

Hon går vidare med att säga att åtminstone följande grupper är förtryckta i USA idag, på ett eller

flera sätt: Kvinnor, färgade, amerikanska indianer, Chicanos, Puertoricaner och övriga

spansktalande amerikaner, asiatiska amerikaner, homosexuella män, lesbiska kvinnor,

arbetarklassen, fattiga människor, gamla människor och mentalt- och fysiskt handikappade.          

Jag vill hävda att Youngs analys av orättvisor och förtryck bygger på tre olika teoretiska

utgångspunkter. Den ovan nämnda beskrivningen av förtryck kan man utan problem klassificera

som delvis marxistisk. Genom att hon visar på och diskuterar relevansen av exploatering på det

ekonomiska planet som grundläggande för förtryck har hon utan tvekan intagit en marxistisk

ståndpunkt. I en marxistisk analys är exploatering av de arbetande delarna av befolkning hela tiden

utgångspunkten. Hennes maktanalys ekar Foucault  lång väg. Genom att hon hela tiden visar på

att den heterosexuella mannen är det som samhället klassificerar som normalt. Resten av

befolkningen blir då klassificerade  som onormala och blir tvungna att anpassa sig till det samhälle

och de ideal som bestäms av detta ledande skikt. Det ledande skiktets tolkningar och värderingar

genomströmmar och påverkar individens självuppfattning och de mariginaliserade och förtrycktas

röst blir ignorerad eller inte tagen på allvar. Genom att mannen är samhällets norm blir staten

manlig till sin praktik och naturliga händelser i en kvinnas liv, som t.ex. barnafödande, blir

betraktade som onormala. Som feministisk teoribakgrund nämner hon explicit Hannah Pitkin och

Carol Patemans "The Social Contract"53.  I denna artikel angriper Pateman de universalistiska

                                                
52 Young, Iris Marion: "Polity and group difference- A critique of  the ideal of Universal Citizenship",
Ethics, January  1989, s. 261.
53 ibid. s. 253.
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kontraktstänkarna, de klassiska, Hobbes och Rousseau, men också de samtida med Rawls i

spetsen. Dessa, hävdar Pateman, har sin utgångspunkt i erfarenheter som enbart är manliga. Bland

dessa kan militaristiska normer, ett kyligt och icke känslomässigt resonerande om rättvisefrågor

och ett homoerotiskt kamratskap nämnas. Pateman analys har hämtat ett flertal av sina främsta

tankegångar från Freud, men Young är inte intresserad av en psykoanalytisk tolkning av

medborgarskapsfrågan, vilket jag vill hävda att Pateman gör om kontraktstänkarna gör i "The

Social Contract".                   

"Now in the late twentieth century, however, when citizenship rights have been formally extended

to all groups in liberal capitalist societies, some groups still find themselves treated as second

class citizens"54. Anledningen till detta är att de är förtryckta, enligt de ovan nämnda kriterierna.

De normer och värderingar som samhället lyder under är bara uttryck för en grupps åsikt. De

termer som den styrande gruppen använder för att legitimera sin maktstruktur är tal om lika

behandling och universella normer. Dessa normer som handlar om lika behandling är falska. Den

likhet inför lagen som dessa normer implicerar är bara en mekanism för en viss grupps förtryck av

de övriga. De historiska rötterna till detta förtryck kan spåras långt, långt bak i tiden. Young

angriper alltifrån den amerikanska konstitutionens fäder till Rousseau för deras exklusion av

kvinnor. Denna exklusion gäller inte bara kvinnor utan i USA:s fall alla icke-vita och när det gäller

den europeiska kontexten, bl.a. judarna. Detta förtryck handlar delvis om att dessa män delade in

samhället i två sfärer, den offentliga och den privata. I den offentliga sfären rådde (råder) det

manliga normer som ett icke-känslomässigt förhållande till rättvisa, ett bortträngande av alla

personliga känslor och en förmåga att ställa sig utanför den egna kroppen. I den privata sfären,

hemmet, fick däremot alla bortträngda känslor som ömhet, behov och kroppslighet full frihet. De

specifikt manliga umgängessättet blev norm för samhället och politiken. Young hävdar till slut att

allt tal om en möjlig opartiskhet är en myt. Människors olika bakgrundshistorier, sociala uppväxt-

miljöer, kultur och erfarenheter påverkar och influerar deras förhållande till politik och de beslut

som ska fattas. I ett samhälle där det finns förtryck (enligt definitionen) kommer alla försök till

att anlägga en generell åsikt utmynna i att de förtrycktas röst blir tystad och marginaliseringen

fortgår55.

                                                
54 ibid. s. 250.
55 Hela stycket hämtat från ibid. s. 253-258.
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Efter denna ganska bistra beskrivning av verkligheten presenterar Young sin syn på hur man ska

komma till rätta med dessa orättvisor och detta förtryck: ..//.. "We need a group diifererentiated

citizenship and a heterogeneous public. In a heterogeneous public, differences are publicy

recognized and acknoweledged as irreducible, by which I mean that persons from one perspective

or history can never completely understand and adopt the point of view of those with other group-

based perspectives and histories. Yet commitment to the need and desire to decide together the

society's policies fosters communication across those differences"56.  Efter denna argumentation

kommer Youngs definition på grupp, vilket handlar om vilka som ska få dessa utökade rättigheter

för att få sin röst hörd i den politiska debatten vilket förhoppningsvis kommer att leda till

minskat förtryck: "A social group involves first of all an affinity with other persons by which they

identify them. A person's particular sense of history, understanding of social relations and

personal possibilities, her or his mode of reasoning values and expressive styles are constituted at

least partly by her or his group identity"57. Young går vidare med att hävda att det inte är ovanligt

att definitionen av gruppen är en utomgruppslig och samhällelig kategorisering. Men om samhället

i övrigt gör denna definition kan gruppen känna samhörighet tillsammans genom att de är

kategoriserade på just det sättet. Young använder Heideggers begrepp "throwness" till att förklara

den centrala betydelsen av identiteten i konstituerandet av sig själv och förståelsen av samhället.

Jag tror att hon menar att man i detta fall har väldigt lite val och att man inte kan undvika den

identitet som man är född med eller finner konstituerande för sig själv. Samtidigt utesluter hon

inte att man kan slänga av sig sin identitet, en heterosexuell person kan välja att bli homosexuell

och vi kommer alla, om vi lever tillräckligt länge, bli pensionärer.  Grupp ska skiljas från två andra

definitioner, ihopbuntning (aggregate) och sammanslutning. Den första kategorin är felaktig på

grund av att identitet och utseende (t.ex. hud- eller ögonfärg och könsorgan) inte är en kausal

relation utan det är den upplevda identiteten som är den viktiga. En sammanslutning

karaktäriseras av att människor frivilligt sluter sig samman och arbetar för ett mål. Exempel på

detta är politiska partier, föreningar eller intressegrupper. Denna definition tillåter att man som

individ kan vara med i ett antal grupper.

                                                
56 ibid. s. 258.
57 ibid. s. 259.
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Young är anhängare av en variant av demokrati teori som hon kallar "deltagande demokrati". Det

innebär i detta fall att samhället ska vara uppbyggt på det sättet att en fri och öppen debatt kan

föras. Olika gruppers röst och syn på hur saker och ting ligger till måste få bli hörda. Hon vill

skapa institutionella mekanismer som är finansierade med allmänna medel som stöder tre olika

aktiviteter. A) Stöd till organisering av grupper där förtryckta kan mötas, diskutera och umgås

och där deras situation och samhällsanalys är gällande (t.ex. RFSL). B) En institutionell garanti

som leder till att närhelst ett beslut som på något sätt rör gruppen ska fattas får gruppen säga sin

åsikt om saken (jfr. det svenska remissystemet). C) Vetorätt när det gäller frågor som direkt rör

gruppens fortlevande eller existens58. Hennes argument för sin  demokratisyn handlar om att

samhället måste komma till rätta med de orättvisor som pluralismen ger upphov till utan att

kväva densamma. Hennes syn på demokrati är influerad och delvis hämtad från Habermas

kommunikativa modell. I avsaknad av en gud eller filosofikung måste människorna gemensamt

komma överens om hur de ska leva tillsammans, Om samhällets nuvarande institutioner och

praktiker inte klarar av att ta hänsyn till en stor del av dess medlemmars åsikter måste den i den

kommunikativa demokratins namn reformeras59. De universella rättigheternas (som är blinda för

etnicitet, kön och andra skillnader mellan grupper)  tid är förbi. De tillhörde och hade sitt syfte i

en tid som nu är förbi. Idag måste vi ha ett medborgarskap som tar dessa skillnader på allvar och

kan överkomma de problem som det har lett till.

I rättvisan och demokratins namn måste det införas gruppspecifika rättigheter. Young är något

otydlig på den punkt som handlar om konkreta förslag. Ur hennes schema (A, B & C, se ovan)

har hon i alla fall givit några praktiska exempel: a)Större flexibilitet vad det avser pensionsålder

(för att överkomma problemet med åldersstigmatisering och ålder som kriterium för arbets-

duglighet). b) Mammaledighet och självklar rätt till sitt gamla jobb vid barnafödande. c)

Likställandet av spanskan och indianspråken med engelskan som officiellt språk i USA. d)Lika

lön för likartat arbete och ett likställande av omvårdande med  producerande arbete. Detta är fyra

förslag på vad hon menar med gruppspecifika rättigheter.

4:2 Kritik mot Young

                                                
58 ibid. s. 262-263.
59 ibid. s. 263.
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Jag har bara hittat en författare som explicit argumenterar mot Young. Det är ovan nämnde och

diskuterade Will Kymlicka. Jag är medveten om att du kan rikta all vanlig kritik som finns mot

feministiska och maktorienterade författare mot Young. Eftersom detta inte är en uppsats om

feminismen vill jag koncentrera mig på vissa delar av hennes resonemang.

4:2:1 Will Kymlickas kritik

Kymlickas kritik mot Young utgår från hans schema som delar in och diskuterar grupprättigheter i

tre delar (se ovan). Kritiken mot Young handlar alltså om att det enligt Kymlicka går att dela in

kollektiva grupprättigheter i tre olika sfärer beroende på vilka det handlar om60. Invandrare ska

särskiljas från ursprungsbefolkningar som ska skiljas från kvinnor. Den indelningen som

Kymlicka gör handlar om att det rör sig om olika bakgrundshistorier som ger olika svar på frågan

varför dessa rättigheter och med vilka argument. Denna indelning ger svar också svar på varför det

ska vara olika institutionella lösningar för olika grupper.

Jag tror att Young säkert skulle hålla med Kymlicka på denna punkt. Redan i hennes text finns

det en stor öppenhet för olika institutionella lösningar beroende på bakgrundshistoria och vilket

forma av förtryck som det handlar om. Denna tredelning av grupprättigheter tillhör inte heller de

delar av Kymlickas bok som Young kritiserar61.

En annan kritik som Kymlicka diskuterar är att om grupprättigheter ska tilldelas alla som är

förtryckta, enligt Youngs definition, skulle dessa rättigheter tilldelas 60% av USA:s befolkning62.

En annan kritik som ligger i linje med detta handlar om att det är bl.a. det neutrala

medborgarskapet som håller nationen samman. Detta sagt i den meningen att känslan av

samhörighet som finns mellan medborgarna och i det amerikanska samhället som helhet skulle

ifrågasättas. I linje med detta argumenterar vissa av författarna för att en  politik som fokuserar

sig på olikheter kommer att förstärka dessa och skapa större gap mellan medborgarna63.

                                                
60 Kymlicka 1994, 371-375.
61 Young 1997.
62 Kymlicka 1994, s. 372-374.
63 ibid. s. 371-372. Bland de författare som Kymlicka nämner är Glazer, Kristeva och Kukatas.



32

Young skulle på den första kritiken svara att ni har slagit huvudet på spiken. Det är en minoritet

av vita anglosaxiska medelålders män som styr samhället. Resten är förtryckta och kan inte göra

sin stämma hörd på samma sätt. För att i demokratin och rättvisans namn komma till rätta med

detta problem krävs det åtgärder som kan verka extrema och/ eller kräva ganska stora uppoffringar

av denna grupp. Den andra varianten av kritik som handlar om att det i det amerikanska samhället

finns vissa värden som jämlikhet inför lagen och ett neutralt medborgarskap där alla blir behandl-

ade som fria och jämlika kan rubbas av ett gruppdifferentierat medborgarskap. Det

"sammanhållande kittet" och samhörigheten i en gemenskap är viktiga, men om det inte existerar-

vad göra då? Det amerikanska samhället av idag är differentierat och det finns inte något

"sammanhållande" kitt. Att tala om den amerikanska konstitutionen eller "den amerikanska

drömmen" som utgångspunkten för hur ett samhälle ska fås rättvist blir lätt konservativt och

världsfrånvänt. Utan att hänfalla åt de värsta konspirationsteorierna kan Young nog utan några

som helst problem leta fram statistik som visar på att just de förtryckta grupperna har svårt att

sin röst hör eller bli behandlade på det sätt som konstitutionen förespråkar. Statistiken skulle visa

på vilka som sitter i fängelse, vilka som har de sämst betalda jobben eller vilka som har sämst

möjligheter att förverkliga sin livsplan. Det är entydigt att det är samma personer som råkar ut för

detta förtryck gång på gång. För att kompensera det sämre utgångsläget och/ eller för att leva upp

till konstitutionen bokstav och mening krävs det olika behandling av olika personer.      

4:2:2 Jürgen Habermas kritik

I "Kampen för erkännande i den demokratiska rättsstaten" riktar Habermas en allvarlig kritik mot

Charles Taylor. Jag är övertygad om att den kritiken även är giltig och relevant för en diskussion

om de som förespråkar kollektiva rättigheter i allmänhet och mot Young och Kymlicka i synner-

het. Jag vill utan att föregå min presentation av Habermas syn på medborgarskapet mer specifikt

gå in på ett par tankegångar som ifrågasätter det resonemang som de för.

Habermas argumentation går ut på att dessa kollektiva rättigheter skulle överbelasta en

individualistiskt formad rättighetsteori. "Även ifall sådana grupprättigheter skulle kunna medges
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i en demokratisk rättsstat, så skulle de inte bara vara onödiga, utan dessutom normativt

tvivelaktiga. Ty skyddet av identitetsbildande livsformer och traditioner skulle ju till syvende og

sidst  tjäna erkännandet av dessa medlemmar; det har under inga förhållanden samma innebörd

som ett administrativt skydd av hotade arter"64. Argumentationen fortsätter med att Habermas

säger att den demokratiska rättsstaten enbart kan och ska möjliggöra den hermaneutiska själv-

förståelsen, som är grundvalen för en kulturell livsvärld. Medborgarna i det mångkulturella

samhället ska tillförsäkras möjligheten att växa upp i en värld präglad av sin ursprungskultur.

"Det betyder att envar har möjlighet att reda ut sina mellanhavanden med sin ursprungskultur-

liksom med varje annan- och att föra denna vidare på konventionellt vis eller att omvandla den,

såväl som möjligheten att likgiltigt vända sig bort från eller självkritiskt svära sig fri från denna

kulturs imperativ, för att sedan leva med en tagg av det medvetet genomförda traditionsbrottet

eller rent av med en kluven identitet ..//.. Kulturer lever vidare endast om de genom kritiker och

avfällingar får kraft att omvandla sig själva. Rättsliga garantier kan enbart stödja sig på det

förhållandet att envar i sin kulturella miljö behåller möjligheten att regenerera denna kraft"65.

Nyckelordet i detta citat är "rättsliga garantier" och det är på denna punkt den största oenigheten

mellan å ena sidan Young och Kymlicka å andra sidan Habermas. Det som är viktigast för

Habermas är rätten att säga både "Ja" och "Nej" till sin ursprungskultur. Det är och ska vara lika

rätt för en invandrad kurdisk kvinna att säga nej till sin ursprungskultur och leva med de väster-

ländska värderingarna som det är för en sökande och sekulariserad västerlänning att konvertera till

en österländsk religion och leva ett asketiskt liv i en stuga i bergen. Anledningen till detta är att

det, enligt Habermas, minskar fundamentalism och är grunden i det autonomi ideal som han

förespråkar. Alla andra åsikter är för Habermas konservativa och eftersträvar en traditionalism

som inte längre är eftersträvansvärd. "Den etiska integrationen av grupper och subkulturer, som

var och en har sin egen kollektiva identitet, måste alltså frikopplas från den abstrakta politiska

integrationen, som omfattar alla statens medborgare i lika mån"66. En traditionalistisk praktik

som stödjer sig på religiösa eller historiefilosofiska tolkningar av världen som enbart accepterar en

privilegierad livsform är inte acceptabel i en rättsstat eller i ett mångkulturellt samhälle67. Den

                                                
64 Habermas, Jürgen: "Kampen för erkännande i den demokratiska rättsstaten" i "Diskurs, rätt och
demokrati"- Politisk filosofiska texter i urval, Daidalos, Göteborg 1995, sid. 171-172. (Habermas 1995
b)
65 ibid. s. 173.
66 ibid. s. 175.
67 ibid. s. 174.
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distinktion som Habermas gör, i Rawls och Dworkins efterföljd, mellan det goda och det rätta är

grunden för detta resonemang och hela den kritik som kan riktas mot Young och Kymlicka. Men

för Habermas är denna distinktion bärande och sätter gränser för vilka frågor som man kan och

ska diskutera diskursivt. Frågor som rör det rätta (politikens sfär) går det att nå konsensus om,

men det är inte troligt att det går att nå någon som helst överenskommelse i frågor som rör

individens privata sfär (moral, etik eller religion). Men Habermas säger att alla de västliga demo-

kratierna är genomsyrade av en etisk komponent som rör sig på och påverkar det rättas sfär. De

exempel som han ger på detta är att de kristna kyrkorna åtnjuter speciella privilegier som t. ex.

inte andra samfund åtnjuter. Ett ytterligare exempel som han tar upp är att dessa stater också

prioriterar familjen gentemot andra samlevnadsformer68. Grupper som anser sig förtryckta

kommer att sätta sig upp mot dessa etiska komponenter i de olika västliga rättsstaterna. Men de

västliga rättsstaterna måste, p.g.a. sina demokratiska ideal, ha institutionella medel för att lösa

dessa konflikter. Men staten får inte, med utgångspunkt i detta resonemang, privilegiera en

livsform framför en annan med hänvisning till att staten och därmed medborgarna har kommit

överens om en form av "det goda". Hur detta ska gå till (hur man kommer ur denna paradox), rent

institutionellt, är för att tala med Veit Baders ord, "en ständigt frånvarande komponent" hos

Habermas69.

Det svar som Young skulle kunna ge Habermas är att han verkar blanda ihop "är" med "bör".

Verkligheten är inte på långa vägar lika demokratisk som Habermas verkar vilja förutsätta. En

patriotism med en ideal författning är inga problem- men en patriotism mot en förtryckande

konstitution är inte samma sak. Du kan knappast som kvinna, afroamerikan eller spansktalande

känna något för en maktstruktur som konsekvent underordnar dig i samhället och på grund av ditt

ursprung diskriminerar dig. Det är av just denna anledning som dessa grupper behöver speciella

rättigheter för att komma till rätta med dessa orättvisor.

5.

                                                
68 ibid. s. 168.
69 Bader, Veit: "Citizenship and Exclusion"-Radical Democracy, Community and Justice. Or What is
wrong with Communitarianism. Political Theory, Vol. 23 # 2 May 1995. Sid. 231-235
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5:1 Jürgen Habermas teori om medborgarskapet

Habermas teori om medborgarskapet är en del av hans större projekt. Detta handlar om en

kommunikativ etik med sina främsta utgångspunkter i ett kantskt autonomiideal. Huvudpoängen

är att demokratin måste förbättras, utökas och basera sig på talhandlingar och ett ömsesidigt

erkännande av den andre. Det är något vanskligt att säga att Habermas har en teori om

medborgarskap. Däremot har han uttryckt flera tankar som direkt rör denna debatt. Detta gör att

det blir jag som skriver hans teori om medborgarskap som måste förstås som en del i det större

teoribygge han under de senaste åren har ägnat sig åt.

Habermas projekt när det gäller medborgarskapet går ut på att skilja etnos från demos. Eller med

andra ord skilja en statsnationen från en folknationen. För att påvisa att denna historiska

koppling mellan en nation bestående av ett etnos inte längre är moraliskt giltig diskuterar

Habermas de europeiska nationalstaternas uppkomst70. De europeiska staterna blev national-

stater vid slutet av 1700-talet. De två komplementära rörelser som låg till grunden för detta var

nationalismen och republikanismen. Nationalismen bestod av att folket blev ett med nationen och

ett gemensamt ursprung och en gemensam framtid målades upp (konstruerades i Andersons

mening). I början av 1800-talet utvecklades nationalstaten i ett flertal fall till en volksnation. I en

volksnation blev det etniska ursprunget en mycket viktig komponent som flitigt användes till att

exkludera nationella, etniska eller religiösa minoriteter.

De gamla europeiska adelsnationerna demokratiserades under och i början av vårt eget sekel och

betydelsen av att inneha ett medborgarskap ändrade mening. Från att bara betyda att du var under

en härskares auktoritet ändrades medborgarskapet till att du fick ett antal politiska rättigheter.

Detta samtidigt som du hade kvar dina skyldigheter gentemot nationen, av vilka värnplikt är det

tydligaste exemplet. Denna utveckling fortgick och tog i ett par fall imperialistiska eller nazistiska

vändningar. Nazismen och imperialismen ..//.. "all illustrate the sad fact that in Europe the idea of

the nation did not so much promote loyality to the constitution but more often served, in its

                                                
70 Habermas, Jürgen: "The European Nation State. Its Achievements and its Limitations. On the past
and the future of  Sovereignty and Citizenship", Ratio Juris vol. 9 #2 June 1996, s. 126-127 och
"Medborgarskap och nationell identitet" i Habermas 1995. S. 124-133.
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ethnocentric and xenophobic version, as an instrument for securing mass mobilization for a

politic that should been opposed or resisted. The normative conclusion from the history of

european nation states is obvious: The national state must get rid of the ambivalent potential of

nationalism that had originally been the vehicle for its sucsess"71. Hur man ska se på

nationalstaten och dess framtid är enligt Habermas, klart och tydligt. Nationalstaten blir mindre

och mindre homogen och vi lever alla i mångkulturella och pluralistiska samhällen. "Except for

policies of ethnic cleansenig, there is no alternative to this route towards multicultural societies

..//.. If, however, different cultural, ethnic and religous subcultures are to coexist and interact on

equal terms within the same political community, the majority must give up its historical

prerogative to define the official terms of generalized political culture that is so shared by all

citizens, regardless of whence they come and how they live. The majority culture must be

decoupled from a political culture all can be expected to join72. De europeiska nationalstaterna

måste frikoppla sig från den nationalistiska komponenten i sin politik. Fokus måste sättas på den

republikanska delen av vårt arv från det begynnande skedet av våra staters utveckling. För att vi

ska kunna hålla sams med våra olika utgångspunkter (varianter av det goda) måste vi sätta fokus

på det rätta (som till betydande del är vårt republikanska arv). För att framgång ska kunna nås för

en gemensam version av det rätta måste den kompletteras med sociala och kulturella rättigheter

(som det framgångsrikt har gjorts i de europeiska välfärdsstaterna)73.

Habermas för två diskussioner som handlar om det framtida medborgarskapet som ska utveckla

sig ur vårt  republikanska arv. De två exempel på dagsaktuella frågor som utgör grunden för

Habermas diskussion är EU:s framtida utveckling och det medborgarskap som där blir aktuellt.

Den andra frågan som är kopplad till den första är den "välståndschavuinism" som idag präglar

vårt förhållande till en EU utvidgning och/ eller ett framtida världsmedborgarskap som är det ideal

som Habermas och varje Kantsk liberal, för att vara konsekvent, måste eftersträva.

I frågan som rör ett framtida EU medborgarskap är det den del av medborgarskapet som handlar

om mänskliga rättigheter som blir det överordnade. Den delen av medborgarskapet som kommer

                                                
71 ibid. s. 132.
72 ibid. s. 133.
73 ibid. s. 134.
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att bli underordnad och till slut tyna bort är den del som handlar om nationell identitet74. Det

moraliska argument som Habermas här stödjer sig på är mycket tydligt influerat av Rawls. De två

idéer av Rawls som Habermas här tar fasta på är tanken om "the veil of ignorance" och den

betydligt senare tankegången om "overlapping consensus". För att se vilken flykting- och

invandringspolitik som stat x ska följa bör varje inblandad beslutsfattare försöka sätta sig i den

sämst ställdes situation. Den sämst ställde i detta fall är den flykting som önskar skydd i det

ovanstående landet. Detta argument överträffar och slår alla andra möjliga argument inklusive det

utilitaristiska och kommunitaristiska, anser Habermas. I den stat som följer efter denna mycket

mer liberala invandringspolitik är den sammanhållande länken mellan individerna och de olika

grupperna en överlappande konsensus. Istället för Rawls teori om rättvisa är det i Habermas fall

"det rätta" som är den överlappande konsensusen. "Det rätta" är den konstitution som har vuxit

fram i den specifika nationalstaten. Det rätta innehåller två komponenter som är lika viktiga. Det

republikanska arvet från den franska revolutionen är den ena och den andra är hänsynen till dels

proceduren (att beslutet är fattat enligt vissa demokratiska principer, som kan vara specifika för

landet ifråga). "Det rätta" är den politiska självförståelsen som invånarna har i det mottagande

landet och den del av sitt tidigare arv som immigranten måste ta hänsyn och anpassa sig till. När

personen ifråga har blivit medborgare i sitt nya hemland har han lika stor rätt att påverka besluten

i parlament och övriga beslutande församlingar som alla andra. Han kan med hjälp av andra

försöka ändra den politiska självförståelsen på samma sätt som t. ex. yngre generationer gör mot

äldre. Den nye medborgaren har däremot full rätt att bibehålla sin version av "det goda" eller

anpassa sig till den nya kulturen och därmed överge sin gamla värderingar.         

Problemet med vår välståndschavuinism är betydligt mer svårlöst. "Högerradikala och främlings-

fientliga reaktioner har tilltagit i omfattning i hela Europa. De relativt depriverade skikten - vare

sig de först nu hotas av social deklassering eller redan har halkat ner i de segmenterade

randgrupperna - identifierar sig särskilt tydligt med det egna kollektivet ideologiserade övermakt

och avvisar allt främmande"75. Hotet om social deklassering och arbetslöshet är reellt och

identifikationen med nationen blir starkare. Problemet blir att påvisa att detta är ett problem som

handlar om ekonomiska orsaker och inte om nationell identitet. Om det normativa argumentet om

                                                
74 Habermas 1995a., s. 142.
75 ibid. s. 142.
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att det både är möjligt och önskvärt att skilja medborgarskapets republikanska sida från den

nationella identiteten måste detta tydliggöras och konkretiseras. Ett sätt att göra detta på är att

påvisa att de historiska argumenten om att en nation och ett folk hör samman är direkt felaktiga76.

Hur dessa problem ska lösas och med vilka politiska medel är oklart och Habermas ger oss inte

mycket mer än en analys av problem och ett utpekande av frågorna vi måste ställa. Lösningen

måste ske partikulärt, demokratiskt och med hänsyn tagen till landets specifika politiska kultur.

5:2 Kritik mot Habermas

Jag har haft mycket svårt att hitta kritik mot just dessa Habermasartiklar. Men det finns ett antal

generella påpekanden man kan göra mot hans teori och de förutsättningar som den bygger på.

Hylland-Eriksen buntar ihop Habermas med Voltaire och Marx som stora de upplysnings-

tänkarna med ett evigt förnuft i förgrunden77. Detta förnuft har aldrig varit något som, om det

existerar, man har kunnat bygga en stat runt. Det som stater kretsar och är legitimerade av är en

blandning av historia och myter. Det är aldrig dessa människors förnuft som har fått dem att gå ut

i krig. Det är myter som är den avgörande faktorn och den narrativa och legitimerande struktur om

att just deras samhälle är det bästa och har de värden som är värda att försvara.

Denna korta kommentar av Hylland-Eriksen och hans ihopbuntning av Habermas med ett par

andra förnuftsivrare visar att han inte har förstått vad Habermas kommunikativa och interaktion-

istiska demokratiteori har gjort med Voltaires förnuft. Det är inte längre samma enkla tankegång

om någon transcendentalt metafysik som det fanns hos de tidigare tänkarna. Utan att gå in på vad

Habermas teori i dess helhet skulle jag vilja säga att han utarbetat en från Marx och Voltaire klart

väsensskild förnuftsteori, som behöver en helt annan motargumentation  än den som Hylland-

Eriksen ger oss.

En ytterligare kritik som jag skulle vilja rikta mot dessa Habermas artiklar är att de trots sin

komplexitet tar lite för lätt på den ekonomiska sidan av den europeiska problematiken. EU:s öst-

                                                
76 Se t. ex. Habermas 1995b s. 183-187.
77 Hylland-Eriksen, Thomas: "Historia, myt och identitet", Bonnier-Alba, Stockholm, 1996, s. 73.
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utvidgning kommer att, liksom den Tyska återföreningen har visat, ge de subversiva krafter som

inte har en tanke på att skilja etnos från demos en helt ny legitimitet. Habermas säger i och för sig

att den ekonomiska faktorn är viktig. Min fråga och min kritik mot Habermas handlar om att det

snarare är på det sättet att den ekonomiska sidan är det största problemet. I alla fall ryms här  en

gigantisk problematik som kan sätta käppar i hjulet på mycket obehagliga sätt.           
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6.

6:1 Chantal Mouffes teori om medborgarskap  

Mouffe väljer i dessa två artiklar att kritisera både den kommunitära och liberala synen på

medborgarskapet. I likhet med Habermas räknar hon sig till den radikal demokratiska skolan, men

gör en egen tolkning som skiljer sig från dennes. Hennes projekt är att ta de bästa delarna från den

liberala och kommunitära synen på medborgarskap och förena dessa i en tolkning som stämmer

överens med hennes radikaldemokratiska icke-essentialistiska och pluralistiska teori.

Hennes utgångspunkt är att de liberala principerna ( jämlikhet och rättvisa) är de mest fulländade

och radikala man kan tänka sig78. Men problemet är att dessa fina tankar är långt ifrån genom-

förda. Felet och styrkan med liberala teorier som Rawls är att de i grund och botten är grundade i

en individualistisk syn på människan i samhället. Fördelen med de liberala teorierna är att de

skyddar individen och ger henne rättigheter som inte får överträdas. Det vill säga att enbart en

sådan teori klarar av att skydda individerna från övergrepp från statens sida. Den andra stora

poängen med liberalismen är att det är den enda teori som på allvar kan vara utgångspunkten för

ett pluralistiskt samhälle.

Den första kritiken som hon ger mot Rawls liberalism är att den inte klarar av att ta hänsyn till

andra maktrelationer än de rent ekonomiska. Bland andra maktrelationer som idag är aktuella och

pockar på uppmärksamhet är främst relationen mellan könen och andra grupper som hon

                                                
78 Mouffe gör hela tiden en åtskillnad mellan politisk och ekonomisk liberalism. Det hon är intresserad
av är en liberalism typ Rawls. Den ekonomiska liberalismen (nyliberalismen) avfärdar hon snabbt och
lämnar utanför diskussionen.
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kategoriserar som "de nya rörelserna". Liberalismen klarar inte heller av att ta hänsyn till det

faktum att människan i grund och botten är en social varelse. På grund av detta skapar hon sin

identitet i samverkan med andra personer i den gemenskap som hon föds inom. Det viktiga här är

att en liberal teori bortser och/eller inte kan ta hänsyn till denna för individen så grundläggande

gemenskap. Genom detta faktum gör sig liberalismen skyldig till misstaget att bara se

medborgarskapet som en laglig rätt för individen gentemot staten. Den sista kritiken som hon ger

mot Rawls liberaler är att de teorier som de har utformat till stor del bygger på och är utformade i

en specifik politisk kontext. Den institutionella och lagliga strukturen bygger på och kan enbart

existera i ett samhälle som vilar på ett arv som ursprungligen härstammar från den franska

revolutionen. Det Mouffe något tillkrånglat vill säga är att Rawls bör vara medveten om att hans

teori, likväl som hans praktik, är begränsade av hans utgångspunkter och således är partikularis-

tisk.

Mouffe vill som sagt blanda det bästa hos liberalismen med det bästa från kommunitarismen. Den

del av detta teoribygge hon är intresserad av är individernas starka känsla för sin "community".

Förutom att individen blir till en individ i ett samhälle och påverkas av de normer som där är

gällande (den psykoanalytiska teorin om hur man skaffar sig en identitet) ser Mouffe en styrka i

ett starkare engagemang. Detta starkare engagemang för politiken och det ökade deltagandet som

följer av detta anser hon nödvändigt. Den nära kopplingen mellan etik och politik har stora

fördelar. En enkel liberal syn på detta förhållande (en uppdelning mellan det offentliga och det

privata) lider av stora brister och denna koppling är inte enbart instrumentell. Slutsatsen är att det

som Mouffe hämtar från denna tradition är förmågan att ta hänsyn  till ett aktivt deltagande i

politiken som leder till ett aktivt medborgarskap.

Problemet med kommunitaristernas aktiva medborgarskap är att det inte är pluralistiskt och

ifrågasättande. Kommunitarister, som Sandel, säger att samhällen ska byggas runt en gemensam

definition av det goda. Det vill säga att det är det goda som är prioriterat över det rätta. Den egna

självförståelsen och de gemensamma värden det bygger på är farliga. För det första är dessa

personer inte garanterade de individuella rättigheter som finns inom en liberal stat. För det andra

är den största vinsten med den demokratiska revolutionen, dess svagheter till trots, att den gagnar
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och är förutsättning för en kulturell och individuell pluralism. Det starka deltagande och den stora

patriotism som följer av en kommunitaristisk politik är inte värt det pris av minskad pluralism

som obevekligen blir följden.

"What we share and whats makes us fellow citizens in a liberal democratic regime is not a

substansive idea of the good but a set of of political principles specific to such a tradition: the

principles of freedom and equality for all. ..//.. To be a citizen is to recognize the authority of those

principles and the rules in which they are embodied; to have them informing our political

judgement and our actions"79.  Denna självförståelse och organisering av samhället vill Mouffe

likna med en "politisk grammatik".  Politisk grammatik ska ses i den wittgensteinska betydelsen

som ett överordnat regelsystem som ska styra vårt politiska handlande. Denna grammatik ska

kombinera de viktiga lärdomarna från liberalismen (demokrati, jämlikhet, pluralism och

distinktionen mellan det privata och det offentliga) med viktigaste lärdomarna från

kommunitaristerna (patriotism, den etiska aspekten och gemenskapens betydelse för politiskt

handlande och individuell självförståelse). Det grepp Mouffe använder för detta konststycke är

att ta Michael Oakeshott idé om "societas". Denna idé handlar om att människor i grunden är

samhällsvarelser som försöker att organisera sig tillsammans och det som styr dem är en lojalitet

mot varandra. Det är en variant av tankegången om att det finns en allmännytta (min översättning

av "public concern") som övertrumfar egennyttan. Den gemensamma allmännyttan som Mouffe

kallar  "respublica". "These (respublica- min anmärkning) consist in a complex of rules or rule-like

prescriptions, which do not prescribe satisfactions to be sought or actions to be performed but

moral considerations specifying conditions to be subscribed to in choosing performances"80.

Denna idé ser inte samhället som någonting som är byggt runt en idé av det goda utan lyckas

också, enligt Mouffe, ta hänsyn till den individuella friheten. De band som håller denna form av

gemenskap samman är allmännyttan. Denna "community" är inte slutlig eller given utan ständigt

formbar efter vad medborgarna tycker. Enligt Mouffe lyckas denna tankegång gå förbi

kommunitaristernas ständiga sökande efter och identifikation med det antika och förmoderna

"polis", som enligt deras historieskrivning och tolkning var byggd runt en gemensam idé av det

goda. Till skillnad från de idag liberala staterna har denna konstruktion en större chans att ta till

                                                
79Mouffe 1992b, s. 231.
80 ibid. s. 232.
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vara de liberala värdena utan den instrumentalism som där har blivit följden av de individuella

rättigheterna. Enligt Mouffe är detta en hegeliansk tolkning av Rawls idé om det rättas prioritet

över det goda. Det nya är att denna tolkning ger utrymme för en "sittlichkeit" och en större

identifikation med varandra och staten/konstitutionen inom "respublican". Det nya med

medborgarskapet i "respublican" är att individen går från liberalismens passiva mottagande av

rättigheter till en person som identifierar sig med och delvis får sin identitet som person genom att

vara aktiv deltagare i det politiska livet. I denna politiska gemenskap kan personer med olika

versioner av det goda mötas genom att de alla är en del av "respublican". I Mouffes

radikaldemokratiska tolkning av denna konstruktion leder detta till att man nu mera kan ta större

hänsyn till tidigare förtryckta grupper (kvinnor, homosexuella och invandrare) och öka

medvetenheten  av tidigare negligerade problem (främst miljöproblemen). "Respublican" lyckas

även överbygga dikotomin mellan det offentliga och det privata genom  att varje handling där per

definition sker mellan det offentliga och privata. Ingenting är alltså bara offentligt eller bara privat.

"The wants, choices and decisions are private because they are the responsibility of each

individual but the performances are public because they are required to subscribe to the

conditions specified in respublica..//.. We can not say: Here end my duties as a citizen and begins

my freedom as an individual. Those two identities exist in a permanent tension that never can be

reconciled"81. Men Mouffe säger att det inom en demokratisk "respublica" ständigt kommer att

finnas en spänning mellan olika åsikter, det är ju det demokrati går ut på.

6:2 Kritik mot Mouffe    

Den kritik som man kan ge Mouffe för hennes försök att kombinera Rawls liberalism med en res-

publica variant av kommunitarismen är den att blandar ihop liberalismens teori med dess praktik.

Den kritik som hon ger en Rawls inspirerad liberalism är att den inte kan hantera en solidaritet

med en gemenskap. Hon ser en ökad upplösning och värdedifferentiering i samhället, vilket hon

kategoriserar som någonting negativt. Detta skyller hon på liberalismens individualism och

avsaknad av identifikation mot den andre genom att allmännyttan prioriteras över egenintresset.

                                                
81 ibid. s. 237-238.
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Som Berglund hävdar är detta en kritik mot liberalismens praktik och inte med dess teori82. Det

kan snarare vara på det sättet att det är liberalismens principiella icke-ställningstagande som har

skapat det som Mouffe uppfattar som ett värdevakuum. Berglund fortsätter med att kritisera

Mouffes idé om respublican för att vara både implicera föränderlighet och kontinuitet vilket är en

logiskt och inte minst politisk motsägelse. Du kan inte både argumentera för att en viss politik

skapar vissa maktrelationer och på samma gång hävda att dessa maktrelationer är orättvisa om du

hävdar att dessa är grunden för demokratisk självförståelse.

Det mest underliga med Mouffe är att hon inte verkar ha förstått Habermas och sene Rawls. Hon

gör sig själv en stor otjänst om hon kritiserar Habermas, men på samma gång lanserar en mycket

likartad teori. Det som Mouffe är ute efter med idén om respublica är så snarlikt antingen den

sene Rawls "overlapping consensus" eller Habermas idé om konstitutionen eller det rätta som

något överordnat individens egenintresse. Habermas demokratiteori är dessutom minst lika

radikaldemokratisk som Mouffes egen.

7.

7:1 Michael Walzers "Pluralism och jämlikhet"

Walzer kommer i denna uppsats att stå som representant för en kommunitaristisk teori om

medborgarskapet. "Pluralism och jämlikhet" är skriven 1983 och det har hänt en del i Walzers

tänkande efter det. Men den åsikt som han för fram om medborgarskapet i denna bok står sig

oförändrad fram till "On Toleration". Efter att ha läst de mesta av vad han senare har skrivit så

håller jag med Bader om att detta är huvuddragen i hans medborgarskapsteori. Sedan har det skett

ett antal minst sagt betydande förändringar när det gäller andra av hans teori. Bland dessa kan ett

närmande till en svag universalism nämnas83.

                                                
82 Berglund, Henrik: "Den liberala demokratins kommunitära praktik" i Lindensjö, Bo, Mörkenstam,
Peter & Reinikainen, Jouni ed. "Liberalismen och den demokratin", Studentlitteratur, Lund 1994, s.
85-87.
83 Walzer, Michael: "Pluralism och jämlikhet", Daidalos, Göteborg 1992 & "On Toleration", Yale
University Press, New Haven 1997. Baders kommentar finns i: Bader 1995, s. 213.
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Den viktigaste aspekten av Walzers medborgarskapsteori är det demokratiska självbestämmandet.

Invånarna i den berörda gemenskapen ska ha rätt till så stort medbestämmande som möjligt och

det som konstituerar detta självbestämmande är rätten till antagning och uteslutning. "Antagning

och uteslutning rör den kollektiva självständighetens kärna. De anger självbestämmandets

djupaste innebörd. Utan dem kan det inte finnas några karraktärsgemenskaper, historiskt stabila

fortlevande sammanslutningar av människor med ett speciellt engagemang för varandra och en

särskild innebörd i sitt gemensamma liv" 84. Den historiskt fortlevande sammanslutningen

Walzer talar om är gemenskapen. "Denna värld, som jag redan har hävdat är den politiska

gemenskapen, vars medlemmar delar upp makten mellan sig och om möjligt undviker att dela

den med någon annan" ."Antagningspolitiken formas dels av argument om ekonomiska och

politiska förhållanden i värdlandet, dels av argument om värdlandets karaktär och "öde" samt

om länders (politiska gemenskapers) allmänna karaktär. ..//.. "kopplingen mellan folk och land

är ett centralt inslag i den nationella identiteten". "Medlemmarna av en politisk gemenskap har

en kollektiv rätt att forma den bofasta befolkningen- en rätt som alltid är underkastad den dubbla

kontroll som jag beskrivit: medlemskapets innebörd för de aktuella medlemmarna och principen

om inbördes hjälp"85. Dessa fyra lösryckta citat visar klart och tydligt vad Walzers teori om

medborgarskapet går ut på och, inte minst, förutsätter. Den politiska gemenskapen i detta kapitel

är liktydigt med ett land eller en nationalstat. Nationalstaten har en demokratisk rätt till

självbestämmande. I rätten till självbestämmande ingår det som en viktig komponent att

bestämma vem som ska räknas som demos och vilka principer och moraliska argument som är

giltiga för att utöka demos med nyinflyttade invandrare eller flyktingar.

Med dessa tankar i bakhuvudet närmar sig Walzer problemet om hur man ska göra vid nya

medlemmars anslutning till gemenskapen. Hans teorival är ett mycket tydligt argument mot vad

han anser vara t. ex. Rawls arkimediska utgångspunkt (en oberoende observatör som studerar

samhället utifrån). Walzers val blir då att ställa sig i samhället och med historiska exempel och

analogier förklara vad hans moralteoretiska tankar om den politiska gemenskapen går ut på. De

liknelser som han använder när han diskuterar medborgarskapet är klubben, grannskapet och

familjen. Grannskapsidén, som han avfärdar, går ut på att han liknar antagningsreglerna för hur en

                                                
84 Walzer 1992, s. 85.
85 ibid. s. 51, s. 55 , s. 65 & s. 74.
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nyinflyttad ska behandlas med hur det går till när du väljer bostadsområde. Valet om antagning

beror bara på om du har tillräckligt mycket pengar för att flytta till det område. En annan tolkning

av denna liknelse är att invandringen skulle släppas fri på antingen ett nyliberalt eller socialistiskt

utopiskt sätt. Med hänvisning till orättvisor, utopism och ett minskat demokratiskt själv-

bestämmande för invånarna i gemenskapen avfärdar han detta argument och denna liknelse.   

De liknelser som Walzer till slut fastnar för är de om att gemenskapens antagningskriterier ska

liknas med klubben och ibland familjen. Liknelsen med klubben har flera fördelar. För det första är

inträdet bestämt av vissa kriterier men utträdet är fritt. Antagandet sker, som i klubben, enligt de

tidigare medlemmarnas kriterier och beslut. Detta garanterar att en procedur följs som behandlar

alla sökande lika och enligt samma kriterier. Antagningen i klubben sker genom att en antagnings-

kommitté beslutar i det enskilda fallet. "Därmed kan vi tänka oss staterna som perfekta klubbar,

med suverän makt över sina egna urvalsprocesser"86. Men Walzer säger också klart och tydligt

att denna procedurella syn på antagningen inte är helt rättvis, enligt hans teori om den

pluralistiska rättvisan. De gränser som tidigare har dragits mellan stater och därmed mellan

gemenskaper och därmed mellan individer är inte de moraliska gränserna. Det vill säga att han

anser att familjer ska hållas ihop (släktskapsinvandring), men han tolkar också ordet släkting som

någonting mer. Personer som också kan räknas till gemenskapens "släktingar" är individer i andra

länder som delar den nya gemenskapens principer och därmed blir tvungen att fly från sin gamla

gemenskap. Det vill säga att de juridiska gränserna kan ibland övertrumfas av moraliska gränser

och moralen är, som bekant för varje amerikan, det som skiljer oss från dom andra.

Denna diskussion har till stor del hittills handlat om invandrare. Walzer diskuterar och särskiljer

två grupper till som inte är invandrare utan någonting annat. Den ena av dessa grupper är

flyktingar som flyr undan en diktatorisk regim, svältkatastrof eller liknande. Dessa ska i moralens

och den pluralistiska rättvisans namn ha speciella rättigheter vid ankomsten till ett nytt land.

Efter en lång diskussion om argument för och emot (bland annat om stöd först ska ges till

flyktingens hemland) avslutar han med följande passage: "Det fanns inget annat val; i ett

extremfall är det praktiskt taget omöjligt att tillbakavisa kravet på asyl. Jag antar att det i

                                                
86 ibid. s. 62.
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praktiken finns gränser för vårt kollektiva ansvar men vet inte hur de ska specificeras"87. Den

andra gruppen som ska särskiljas från invandrare och flyktingar är gästarbetare. Walzer är mycket

negativ mot hur gästarbetare har behandlats i de västeuropeiska välfärdsstaterna (USA:s

mexikaner verkar inte passa definitionen av någon för mig väldigt oklar orsak). På det sätt hur de

har behandlats är inte värt en demokratisk politik. Vad är det nu som gör honom så upprörd? Det

främsta skälet är att mottagarlandet behandlar dessa som ett mellanting. Dessa personer väljer att

under några år leva, men framförallt arbeta, i ett främmande land. De gör sitt nya land en stor

tjänst genom att fylla ett behov av arbetskraft som det inte kunde uppbåda på hemmaplan. Men

de räknas inte som turister och inte heller som potentiella medborgare, vilket innebär att de inte

integreras i det nya samhället. Framförallt får dessa personer inte tillgång till de medborgerliga,

sociala, fackliga eller sociala rättigheter som det egna landets arbetare har. Walzer önskar att de på

något sätt skulle få ett utökat antal medborgerliga rättigheter antingen genom att de ges rätt till

kollektiva förhandlingar eller att det sluts avtal med hemländerna. Trots allt avlutar Walzer sin

argumentation med att hävda att även det är tveksamt. Hans lösning blir att antingen accepteras

dessa som medborgare eller inte. Detta rättsligt och politiskt diffusa mellanskikt bör avskaffas för

att gemenskapen inte bör behandla människor som konstanta främlingar utan några uttalade

kriterier för hur de ska kunna accepteras i sitt nya hemland88.

Jag vill avsluta med en kort diskussion som berör Walzers förhållande till nationalstaten.

Eftersom hans tillvägagångssätt i detta kapitel är empiriska exempel, analogier och diskussioner

om faktiska fördelningar kan staten bli den enda gemenskapen. Det finns alldeles för få, om några,

empiriska exempel på hur några andra gemenskaper än den politiska nationalstaten  har löst detta

problem. Walzer vill helst inte se ett logiskt uteslutande samband den politiska gemenskapen och

nationalstaten. I detta kapitel blir han dock tvungen att se denna koppling som den enda möjliga.

7:2 Veit Baders kritik            

Mot Walzers kommunitaristiska tankar om medborgarskap har det riktas en hel del kritik.

Habermas har i "Kampen för erkännande i den demokratiska rättsstaten" en genomgång av vad

                                                
87 ibid. s. 73.
88 Diskussionen om gästarbetare och flyktingar är hämtad från ibid. s. 70-84.
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han ser som allvarliga brister och moralisk tveksamma argument i detta kapitel av "Pluralism och

jämlikhet". Tyvärr måste jag säga att Habermas argumentation i detta hänseende är tveksam och

överdrivet generaliserande av Walzer. En författare som tar Walzer på betydligt större allvar och

för en minst lika polemisk argumentation är Veit Bader. Baders kritik mot Walzer sammanfattar

han i fyra olika punkter:

I) Walzers tankar om medborgarskap implicerar och argumenterar för "Fairly closed borders"

vilket ska jämföras med "Fairly open borders"  

II) Walzers argumentation är implicit ett försvar för strängare gränskontroller och ett selektivare

första urval. Detta beror på att han enbart, av demokratiska skäl, tillåter ett medborgarskap av

första graden.

III) Enligt Walzer är hjärtat av det demokratiska självbestämmandet inklusion. Detta leder till:

i) Stängda gränser är ett måste för bibehållandet av de "shared meanings" som råder inom gemen-

skapen. ii) Stängda gränser är legitimerat för att försvara denna identitet (politisk eller annan)

IV) Bader avslutar med att säga att Walzer aldrig lyckas ta sig ur paradoxen att det enbart är och

kan vara nationalstaten som vi känner den idag som kan vara grunden för gemenskapen. Det vill

säga att Walzer försöker att göra nationalstaten till något som den aldrig har varit eller kommer att

bli (om man inte tar Habermas citat om "..att förutom etnisk rensning, så finns det inget alternativ

till mångkulturella samhällen.."  på orden)89.

Diskussion om argument I: Bader har i denna artikel gjort en distinktion mellan "fairly open" och

fairly closed borders". Med "Fairly closed" menar han en teori som Walzers och det han främst

tänker på är hans liknelse med klubben. Det vill säga att tankegången om att  individernas själv-

bestämmande är det som ska räknas och enbart det. Problemet är inte att det är individernas

självbestämmande som är det som bestämmer vilka som ska ges tillträde. Problemet är i stället att

det är fruktan för en förändrad självförståelse och att den förändrade självförståelsen är ett hot

mot vad invånarna i gemenskapen ser som det eftersträvansvärda eller det goda. "Does not "fairly

                                                
89 Bader, samtliga exempel från s. 213.
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open actually means the same things as "fairly closed"? I do not think so...//.. Second, the

direction of those policies differs considerably: from a moral point of view, one asks, looks

intensely for and tries out more, much more (Carens). Realist arguments (in their traditional

mixture with prudential and ethical-political arguments) currently means, less much less, immi-

gration, asylum, and naturalization"90. Det Bader vill är att påvisa att det finns ett alternativ som

lyckas med att kombinera det som Walzer ser som huvudpoängen, demokrati i den meningen att

folket bestämmer över sig självt, men inte får de negativa konsekvenserna av att ständigt se sig

som hotade av den ändrade självförståelsen som automatiskt följer av att demos utökas med nya

medlemmar.

Diskussion om argument II: På denna punkt anser jag att Bader gör en alldeles för strikt tolkning

av Walzer och läser in något i dennes teori som inte finns där. Walzers diskussion går ut på att  

han anser att gästarbetare behandlas illa genom att de har en mycket oklar status, någonstans

mellan turistens och den fullvärdiga medborgaren. Jag håller med Walzer och Bader om att denna

status är djupt problematisk och enbart används för att exploatera en fattig människas behov av

arbete och en högre avkastning för detsamma. Den moraliska sidan av detta, och det som Walzer

säger, är att de ska behandlas som andra. Det vill säga som potentiella medborgare i landet där de

just nu arbetar. Bader får därmed underkänt på sin Walzer tolkning vad  det avser denna punkt.        

Diskussion om argument III och IV: Bader är en förespråkare för en radikal omdistribution av

världens resurser, både vad det avser den ekonomiska och politiska sidan av saken. Men nu är

detta inte möjligt och som näst bästa alternativ implicerar  "..the moral requirement of  fairly open

borders, open to the degree to compensate for policies of international redistrubition, are not

intended, implemented, or do have any sucsess or significant impact. Justice, not charity or

mutual aid, asks for fairly open borders"91. Det som Bader argumenterar mot är det som han

kallar kulturell och ekonomisk välståndschavuinism, en tankegång som han tillskriver Walzer.

Trots att Walzer tillhör de mindre konservativa kommunitaristerna delar han ett antal

gemensamma utgångspunkter som är moraliskt, sociologiskt och historiskt tvivelaktiga. Bland

dessa nämner Bader följande: Gemenskaper, av den sort Walzer och andra kommunitärer

                                                
90 ibid. s. 216.
91 ibid, s. 215.
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diskuterar, har aldrig varit homogen och enade kring ett gemensamt "goda". Etnicitet, språk,

kultur, religion, politisk gemenskap eller nationalstater har aldrig varit sammanfallande och av

dess medlemmar definierade som det gemensamma goda som gemenskapen ska byggas omkring.

Detta tillsammans med Walzers vårdslösa användande av staten som det som definierar

gemenskapen. Men det som förbryllar Bader mest är Walzers prediktioner om vad som kommer

att hända när gemenskapens gränser öppnas något. Walzer hävdar att den kulturella

självförståelsen kommer att ändras, men även att gemenskapens särdrag kommer att försvinna.

Detta tolkar Bader på två sätt: Gemenskapens särdrag kommer att försvinna och bli en del i en

"Världs Coca-Colakultur"  där allt som gemenskapen står för kommer att raderas ut (detta är en

variant av den konservativa kritiken mot globalisering). Den andra tolkningen handlar om att

varför skulle gemenskapens värden försvinna bara för att gränserna öppnas något. De svaga

grupperna i detta avseende är de ursprungsinvånare som lyckats att överleva kolonialisternas

behandling, men det är inte dessa grupper som Walzers bok främst sysselsätter sig med. "But for

me, it is strange to see those arguments applied with respect to those cultural majorities, which,

for the last 500 years or so conquered the world culturally as well as economically and politically.

The "threat" of the poor imigrants should be analyzed in the context of power assymetries to put

in context. Where does this "fear" for cultural encounter, so typical for conservatist and

neonationalist/ racist politics, come from in Walzers political theory, which otherwise streches

pluralism to its limits"92.  

8.

8:1 Enighet och oenighet

                                                
92 ibid. s. 220
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Vad har jag nu fått för resultat av min litteraturstudie? Jag har presenterat ett antal av de

viktigaste tänkarna inom modern politisk filosofi och vad de har skrivit om medborgarskapet. Jag

tänker att börja med att presentera de tankar som de är eniga om. Min analys kommer att bestå i

att jag tar ett antal för statsvetenskapen centrala begrepp och diskuterar vad de har att säga om

dem.

Det första som jag anser att de är eniga om, är för att tala med Veit baders ord:

"(1) within states, the tendency towards universalist inclusion is relatively advanced (legal and

political equality among citizens). However, this equality of inclusion has alwys been, and still is,

intrinsically interwoven with systematic exclusion (legal and political inequality between citizens

and noncitizens (foreigners, metics, denizens, etc). (2) Noncitizens and denizens increasingly get

rights that, traditionally, have been reserved to citizens, and by this citizenship does lose much of

its legal, political, and social importance. Moreover, it is exactly this development that add

additional momnetum to the tendency of exclusion. (3) Citizenship is developing in two ways into a

multiple and multilayered concept: political citizenship is complemented by economic, industrial,

and social citizenship (many spheres of citizenship), and political is gaining more importance on

different, increasingly suprastae levels of political integration. However, the idea and practice of

democratic citizenship is still predominantly linked and limited to state membership and

nationhood. ..//.. Yet at the same time, in a reactive mode, one finds the traditional superposition

and amalgamation of ethnic, "racial", cultural, and national identity and citizenship becoming

much stronger.93"

Det är dessa paradoxer som denna debatt kretsar runt. Det är frågeställningar som denna som

ligger bakom mitt och dessa författares intresse för att diskutera medborgarskapet i 1900-talets

slutskede. Denna analys, eller en analys som liknar denna, är grunden till vår oro om vad som

kommer att hända de närmaste åren. Utifrån våra respektive utgångspunkter och trosföres-

tällningar försöker vi komma till rätta med det.  

                                                
93 Bader, s. 212.
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8:2:1 Enighet om den ändrade självförståelsen

Människor har alltid varit i rörelse. Personer har flyttat från ett land till ett annat. Ibland har de

bytt medborgarskap och ibland inte. En del gränser av idag är lika svåra att passera lagligt, men

bara för vissa personer, som någonsin järnridån var. Varför är detta ett problem och vari ligger

rädslan för vissa främlingar?

Jag kommer att använda Habermas term "kollektiv självförståelse" för att börja diskussionen.

Med "kollektiv självförståelse" menar Habermas individernas samlade tankar om samhället som

kommer till uttryck genom demokratiskt handlande och bemötandet av främlingar och övriga i

landet boende. Jag anser att något som alla dessa författare är eniga om är att när det kommer nya

personer till nationen i fråga ändras självförståelsen (jag inkluderar här även förtryckta minoriteter

inom landet som bryter tystnaden och den disciplinering som de är/ har varit utsatta för). Denna

process kan liknas med hur samhället ständigt förändras genom att äldre dör och nya medborgare

föds. Vissa äldre erfarenheter går obönhörligt förlorade och ersätts med någonting nytt. Skillnaden

är kanske inte alltid så stor men denna process är ständigt i rörelse. När det nu flyttar in nya

medborgare och andra flyttar ut ändras den sammansättningen. Det flyttar in personer med nya

erfarenheter och de kanske skiljer sig från de tidigare på ett eller annat sätt. När de "nya

rörelserna" började göra sina röster hörda ändrades självförståelsen på samma sätt. Denna dia-

lektik är ständigt pågående i alla samhällen (även fast en del stater enbart har utflyttning eller vice

versa) och tillhör det naturliga livet och kan inte förhindras ens av diktaturer. Att detta är en av de

viktigaste delarna av medborgarskaps diskussionen tror jag klart framgår. Men det är också här de

olika författarnas åsikter går isär (se vidare diskussion nedan).

8:2:2 Enigheten om de institutionella lösningarnas lokala karaktär

Återigen är det Habermas som förser mig med det teoretiska hjälpmedel som jag behöver för

denna analys. Hans tankegång om att varje rättsuppfattning (det rätta) är partikulärt färgad av det
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goda är det som jag här tänker diskutera. Landets specifika historia, de  institutionella lösningarna

och den demokratiska kulturen (the "civil religion" som amerikanska teoretiker skulle kalla det) är

det som han säger påverkar nationalstatens neutralitet94. Hur detta har gått till kan man tvista om,

men jag tycker att det finns en mycket övertygande argumentation om att det ligger till på detta

sätt. Sådana historiska händelser som revolutioner, konservativ, liberal eller socialdemokratisk

välfärdsstat eller en konstitution som bygger på maktdelning, en enhetsstat eller federativ

republik är bland de faktorer som påverkar detta.

Detta är Habermas, Young, Walzer och Mouffe hundraprocentigt eniga om. Kymlicka gör sitt

bästa för att hävda att hans teori är universell, men medger vid något tillfälle att det måste finnas

öppningar för lokala lösningar. Som kritiken av Kymlicka visar är det så att hans teori är mycket

påverkad och rent av resultatet av att han bor i Kanada. Det vill säga att jag inte anser att han har

lyckats forma en universell teori om det mångkulturella samhället.   

Poängen med detta resonemang är att dessa författare har universella idéer om medborgarskapet.

Men de finner för att lyckas med att genomföra dessa universella medborgerliga rättigheter

kommer det att krävas att man genomför de önskvärda förändringarna med hänsyn tagen till det

åsyftade landets specifika historia och problem. En tankegång som jag lanserade i början av

uppsatsen kommer här till min hjälp. Detta problem, medborgerliga rättigheter, befinner sig mitt

där den politiska teorin möter verkligheten. Verkligheten i detta fall är den specifika kontexten där

de medborgerliga rättigheterna ska införas. De flesta politiska teoretikerna med universella

tankegångar, dem påskrivna dessa eller explicit argumenterade för, har reviderat sig och förtydligat

sig på denna punkt. T.ex. den sene Rawls säger att hans teori är sprungen ur och främst gäller den

kontext som den härstammar från. Universalismen gäller inte att saker och ting ska se lika ut över

allt. Universalismen handlar snarare om att det är en viss typ av principer som ska gälla för

statens styrande och organisering. I denna uppsats handlar den universalismen om det rättas

prioritet över det goda och medborgarskapets tredelade princip där alla delar är lika viktiga.

Förhållandet mellan Marshalls tredelade syn på medborgarskapet blir således dialektiskt, men

med en prioritet för de delar av medborgarskapet som infördes först, det civila och politiska.

                                                
94 Denna neutralitet är önskvärd, men inte genomförd hitills.
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8:3:1 Oenighet; Staten

Författare Staten idag Ideal stat (normativ)

Kymlicka Icke neutral Liberalt neutral

Young Förtryckande Icke-homogen

Habermas Etik-styrd Neutral (påverkad av etik)

Mouffe Icke neutral Respublica (påverkad av etik)

Walzer Neutral (påverkad av etik) Etik-styrd

Denna tabell handlar om de olika författarnas syn på staten. Som vi ser går åsikterna vitt isär,

både vad det avser analysen av samhället av idag och det normativt önskvärda tillstånd de vill se

inom en snar framtid. Utgångspunkten för mina tolkningar handlar om hur de beskriver samhället

av idag. Jag anser att detta påverkar deras analys och hur de ser på vad som är problemet och

därigenom lösningen. Om man som t.ex. Young anser att staten är förtryckande är det någonting

helt annorlunda än om man som t.ex. Kymlicka anser att staten "bara" är icke-neutral. Jag är

övertygad om att det i denna oenighet om dels statens funktion av idag och dels statens funktion i

framtiden kan hitta orsaken till de största skillnaderna mellan dessa och, inte minst, orsakerna till

konflikt. Detta syns i denna tabell tydligast mellan Habermas och Walzer där det den ena anser

önskvärt är just det som den andre vill förändra. Med de olika beskrivningarna av hur samhället

ser ut idag är jag inte helt och hållet säker på att t.ex. Kymlicka och Mouffe menar det samma

med icke-neutral, men jag tror att det är det bästa sättet att beskriva hur deras syn på dagens
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samhälle ser ut. Dessa olika kategoriseringar lyckas självklart inte att fånga hela deras teori om

staten. Walzer har bland annat den åsikten att olika ting ska fördelas efter olika kriterier. Men jag

anser att det betyder att han önskar en partikulär lösning som är påverkad av det speciella

samhällets etik. För att förtydliga Habermas ståndpunkt (etik styrd) handlar det om att de liberala

(universella) värdena får ligga i bakgrunden och att staterna av idag styrs av ett antal olika

partikulära idéer varav kopplingen mellan ett etnos och ett demos är det som han är mest oroad av

i dessa artiklar. Målet för Habermas är istället en variant av egalitär liberalism där vissa värden

övertrumfar den partikulära etiken. Den etiska komponenten finns fortfarande kvar, men har

förlorat betydligt i vikt.

8:3:2 Oenighet; Den förändrade självförståelsen

Som jag tidigare diskuterade var alla författarna eniga om att den kollektiva självförståelsen

förändras vid invandring eller någon annan variant av inflyttning till staten i fråga. Men vad denna

förändring har för innebörd är därmed ordentligt omtvistat. Hos Kymlicka, som liberal, är denna

fråga enkelt besvarad. Detta är ett naturligt tillstånd för länder och stater och bör därför inte

betraktas som ett problem. Om det nu blir problem med vad som skulle kunna kallas ett ojämlikt

medborgarskap så ska dessa problem lösas med att de kompenseras för de imperfektioner som

råder på den kulturella marknadsplatsen. Det är för honom på det sättet att alla medborgare har

lika stor rätt att få säga såväl ja som nej till sin ursprungskultur. Om nu detta blir ett problem ska

det lösas på ett sätt som garanterar jämlikhet och rättvisa. Hos Young är detta också naturligt

tillstånd hos staten. Olika förtryckta grupper gör sina röster hörda och utmanar därigenom den

etablerade strukturen. Den kollektiva självförståelsen är inte ett enhetligt fenomen utan består av

ett antal olika röster som  alla måste få göra sig hörda. Samhället ska garantera och ge institution-

ella hjälpmedel och garantier för att denna ickehomogenitet är det som är rådande. Allting annat är

exempel på förtryck. Habermas är till viss del enig med Kymlicka på denna punkt. Men nu är det

inte på det sättet att dessa två är liberaler av samma sort. För Habermas ses inte ursprungs-

kulturen som en handelsvara utan som någonting mer och komplexare. Det finns hos dessa båda

en likartad önskan om att det som ska garanteras är individens rätt att säga både ja och nej till sin

bakgrund. Habermas ser inte den kollektiva självförståelsen som ett problem utan det är även här
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en naturlig del av samhällens omvandling och individers handlingar. Med dessa tankar om den

kollektiva självförståelsen ses förändringar inte som ett hot utan som något berikande och tvunget

för att garantera individernas liv och leverne i en rättsstat. Även Mouffe är här av den åsikten att

det som ska prioriteras är demokratin och det ingår i den demokratiska ordningen att den kan

förändras. Det som ska stärkas är demokratin och det ska ske genom att individerna får en större

känsla för politiken och det som är politikens mål, en prioritering av allmänviljan framför

egenintresset. Den kollektiva självförståelsen är ingenting som Mouffe ser som något problem

utan som en naturlig del i demokratin. Dessa tänkare har, med olika motiv, en och samma åsikt om

den kollektiva självförståelsen. Denna ses som en naturlig, men ständigt föränderlig, del av den

moderna demokratin i en tid då det finns få, om inga, liberala eller demokratiska argument som

prioriterar ett demos självbestämmande framför en individs rätt till att bo och leva där hon vill.

Hos Walzer, som är oenig med dessa, finns det här ett problem. Problemet ligger i att han till varje

pris prioriterar demokratin. Det vill säga att han vill att individerna kollektivt ska ha rätt att

besluta om de vill ändra den kollektiva självförståelsen eller inte. Utgången av dessa beslut skulle

kanske kunna bli att det individerna kollektivt beslutar är "fairly open borders". Men det är en

öppen fråga som kan besvaras med ett ja eller ett nej. Att den kollektiva självförståelsen ändras

ses därmed inte som en naturlig del i det politiska livet. Det finns inom varje gemenskap personer

som av en eller annan anledning är rädda för förändring av något som de ser som själva kärnan i

den gemenskap som de uppfattar som sin egen och därmed konstituerande för självförståelsen.

Att ge dessa individer ett argument för att deras åsikter är dels legitima (motiverade med

demokratiska argument) och dels att denna förändring är någonting "onaturligt" blir, enligt min

åsikt, resultatet av Walzers argumentation (se nedan för normativ diskussion).

8:3:3 Oenighet; Kollektiva rättigheter

Här finner vi att Kymlicka, Young och Walzer står på samma sida. Med Kymlicka och Young är

det ett självklart resultat av deras texter då de explicit erkänner detta och även argumenterar för en

konstruktion av medborgarskapet som tillerkänner gruppen en större betydelse. Det är t.o.m.

själva kärnan i deras resonemang att de önskar komplettera den individuella syn som idag är
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rådande. Hos Walzer finns det samma kritik av ett medborgarskap som enbart fokuserar på

individen och dennes rättigheter. Walzers grundprincip är att olika ting ska fördelas efter olika

kriterier. Detta tillsammans med att han anser att gruppen (kollektivet, gemenskapen eller hur

man vill uttrycka det) har rätt till ett ökat självstyre gör att jag vill hävda att det inom hans teori

finns  utrymme för kollektiva rättigheter95.

Hos Mouffe blir denna fråga något mer svårbesvarad. Hon argumenterar för att individuella

liberala principer ska gälla, samtidigt som hon inte ser dessa som tillräckliga. Att de inte är

tillräckliga tror jag inte betyder att hon anser att det behövs kollektiva rättigheter. Det hon

försöker att lösa handlar snarare om hur och på vilket sätt som man ska kunna prioritera allmän-

viljan och ett utökat politiskt engagemang utan att det inskränker den liberala autonomin.

Kollektiva rättigheter ligger utanför hennes intresseområde, men om det gagnade hennes över-

gripande syfte så skulle hon nog kunna säga ja till en konstruktion med dylika. Habermas säger

därmed bestämt nej till detta. Hans argument är att det skulle överbelasta en individuellt utformad

rättighetsteori. Sedan skiljer sig han inte i sakfrågan, om att det finns grupper som är förtryckta,

men lösningen på deras problem heter inte kollektiva rättigheter. Lösningen finns redan inom de

individuella rättigheterna, det som behövs är snarare att de får en utformning som dels skiljer

etnos från demos och dels prioriterar det rätta framför det goda. Om en konstitution som kan ta

hänsyn till detta och kompletteras med praktisk och omfördelande politik är kollektiva rättigheter

bara problematiska.

8:3:4 Oenighet; Medborgarskapets innebörd

Under denna något vidlyftiga överskrift vill jag diskutera ett par saker som enbart en författare tar

upp. För att exemplifiera detta börjar jag med mitt tydligaste exempel. Mouffes tankar om

medborgarskapet handlar om att hon vill stärka det politiska. Medborgarskapet ska ändra

betydelse genom att individerna på ett tydligare sätt identifierar sig med varandra. Sättet det ska

gå till på är att det politiska får större betydelse och att allmänviljan blir det som styr individernas

politiska val. Detta ska ses som en arg kritik mot "rational choice"- skolans politiksyn där det

                                                
95 Se Walzer 1993, kapitel 1. Där förs en diskussion, som om inte direkt argumenterar för kollektiva
rättigheter, så åtminstone inte på något sätt utesluter möjligheten av dessa.
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politiska snarare har karakteristiken av en affärstransaktion där det är egenintresset som styr.

Politik ska ses som någonting mycket mer och för att detta ska bli möjligt krävs det ett ökat

engagemang och en ökad identifikation med respublican. Hos Young har medborgarskapet den

innebörden att det är en representation av identiteten i det politiska. Du ska i politiken, som i

allting annat, vara den du är med den identitet som du har. Din röst är lika mycket värd som alla

andras och du har en unik erfarenhet som ingen annan kan representera. Kort sagt, medborgar-

skapet är identiteten representerad i det politiska. Kymlicka, liksom Young, argumenterar för att

vissa grupper i samhället ska få en bättre möjlighet att uttrycka sina egna åsikter. De som han

främst är intresserad av är de grupper som under en lång tid har blivit förtryckta för sin kultur och

sitt ursprungs skull. För dessa grupper krävs det ett utökat medborgarskap med vissa rättigheter

som ska tilldelas dem som grupp och inte som individer. Innebörden för Kymlicka handlar, som

sagts förut, om valfrihet att kunna välja på någonting som liknar en marknad. Walzers tankar om

medborgarskap handlar om att han sätter självbestämmandet i främsta rummet. De som lever i en

kultur och en gemenskap har en rättighet att få behålla den kultur de önskar. Detta gäller inte bara

de förtryckta grupperna utan likväl alla människor. Idealet är att varje gemenskap, hur den än är

definierad (dvs. inte har med en nation att göra), ska få bestämma över sig själv. Där ska de få

avgöra enligt vilka principer som vilka rättigheter och vilka nyttigheter ska fördelas. Det speciella

med Habermas i denna diskussion är att han på ett mycket tydligt och direkt sätt använder

historien som något vi ska lära oss något av. Det finns vissa tillfällen i vår (framförallt i Habermas

Tyska kontext) där vissa kopplingar som har med medborgarskapet har blivit förödande. Jag

tänker främst här på nazismen som gjorde en koppling mellan medborgarskap och blodsband. För

att tala med Habermas terminologi var etnos (blut) och demos (volk) ömsesidigt förutsättande.

Om inte det fanns bevis på arisk härstamning var koncentrations- och förintelseläger inte långt

borta. För att förstå detta arguments prioritet och Habermas hela argumentation är detta

påpekande om historiens konsekvens och närhet mycket viktigt att göra. För Habermas ekar varje

koppling mellan ett demos med ett etnos nazism och bör med alla till buds stående medel

argumenteras emot.
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9.

9:1 Slutsats

Jag vill inleda med ett par tankar om denna debatt mer generellt. Dessa, som jag anser vara de

viktigaste tänkarna i 1990-talets debatt om medborgarskap, har ett antal saker gemensamt. För det

första vill jag säga att optimismen är borta. Varje analys utgår från en verklighet som de finner

diversifierad, ojämlik och förtryckande. Deras analyser ser ungefär samma saker som problem.

Bland dessa problem är orättvisa, diskriminering och minskat utrymme för politiskt handlande

och politiska beslut de största. 1990- talet har präglats av att världens enkla uppdelning i öst och

väst har försvunnit, en ökad ilska från förtryckta grupper inom landet, en ohämmad tilltro till den

ekonomiska liberalismen med nyliberalism och nykonservatism som följd och ett långsamt

accepterande av att vi lever i mångkulturella samhällen. Ett antal problem har dykt upp som har
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samlats under termen globalisering. Detta fenomen handlar om att staten försvinner, staten

kommer tillbaka, regionernas Europa, minskade avstånd genom förbättrade kommunikationer. Ett

antal fenomen som i sig är motstridiga och pekar åt en mängd olika håll. Debatten inom politisk

filosofi har kretsat kring dikotomin mellan liberaler och kommunitärer, ett genombrott för

feministisk och Foucault inspirerad kritik av vissa företeelser som norm och en minskad tilltro till

marxistisk teori. Jag tror att alla dessa rörelser har påverkat debatten om medborgarskap och gett

den dess fokus på vissa frågor som viktiga och relevanta, medan andra därmed har fallit ifrån.

Detta är inte tillfället eller platsen för en sammanfattning av 1990-talets historia och idéhistoria

men jag tror att det är dessa faktorer som främst har bidragit till att ge denna debatt just denna

inriktning.

Jag kommer nu att övergå till att diskutera de tänkare som denna uppsats har handlat om. Jag

kommer att inleda där jag började, med T. H. Marshall.

Marshall har lyckats med att sätta huvudet på spiken. Medborgarskapets tredelning och den

historiska kategorisering som han gjorde, med Storbritannien som modell, är kärnan i denna

debatt. Jag anser att likheten med Rawls tredelade princip är så stor att man kan diskutera dem

som samma idé. Den Rawlsianska principen har en lexikalisk ordning som gör att man inte , i

Marshalls termer, får kränka de civila eller politiska rättigheterna för ökade ekonomisk vinning

eller utökade ekonomiska rättigheter (se nedan med exemplet Chile). Detta är huvudpoängen i den

numera dominerande skolan som propagerar för egalitär liberalism och därmed mänskliga

rättigheter. I denna uppsats är Kymlicka, Mouffe och Habermas hundraprocentigt eniga med

Rawls och Marshall om dessa principers överhöghet.

Detta kan även formuleras i termerna det rätta och det goda. På denna punkt har inte någon av de i

uppsatsen anförda kritikerna (inte någon annan för den delen heller) lyckats formulera en kritik

mot detta. Det rätta ska således enligt min åsikt ha prioritet över det goda. Men som Habermas

säger är detta en sanning med modifikation. Det finns alltså ingen variant av det rätta som inte är

påverkad av landets specifika historia och kultur. Detta leder till att varje lösning på

medborgarskapets problematik kräver en anpassning till den specifika kontexten. Lösningen blir
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en universalistisk teori om medborgarskapet men med lokal tillämpning. Denna lokala tillämpning

ska ta hänsyn till landets befolkningssammansättning, ursprungsbefolkning, regioner som önskar

lokalt självstyre och den variant av invandrings- och integrationspoklitik som landet anser

moraliskt försvarbar (se nedan).      

En av de tydligaste svaren som min litteraturstudie har givit mig handlar om att medborgarskapet,

som det nu är formulerat, inte är tillräckligt. De tidigare teorierna och praktikerna utesluter stora

delar av befolkningen som på det sättet inte kan göra sina åsikter hörda på demokratiskt sätt.

Bland de grupper som är uteslutna finns kvinnor, invandrare, ursprungsbefolkningar, afro-

amerikaner och  flyktingar. Denna exklusion blir särskilt allvarlig om deras status (civila rättig-

heter) inte är garanterad i det landet som de just nu vistas i. Detta leder, enligt samtliga dessa

författare, till att de blir sämre behandlade och inte på något sätt kan integreras (om det nu är

önskan) eller leva ett liv som de övriga i landet gör. Det är dessa gruppers problem och icke

fullständiga medborgarskap som har blivit akuta de senaste åren. Att de inte har ett fullvärdigt

medborgarskap betyder i denna uppsats att de inte blir lika behandlade i det dagliga och politiska

livet eller att de har samma möjligheter som den del av befolkningen som är satt som norm.

Problemet är, som Mouffe påpekar, att de liberala principerna inte är genomförda. Det vill säga

att problemet inte ligger på det teoretiska planet utan i den praktiska politiken (eller möjligtvis i

avståndet mellan dessa). För att lyckas med att införa ett liberalt egalitärt medborgarskap som

måste ett antal gamla fördomar och tankar om politik bort. Ett medborgarskap som har sin grund i

en Kantsk tradition, med "Grundläggning av sedernas metafysik" och "Om den eviga freden" som

huvudkällor, är ett världsmedborgarskap obevekligen det mål som man bör sträva mot. Om den

Rawlska tankegången om "the veil of ignorance" ska grunda en teori om medborgarskap (se Rawls

och Habermas) är ett skiljande mellan etnos och demos ett måste. Demos ska, om deras teorier

blir genomförda, vara invånaran i alla stater som är medlemmar i världssamfundet (se "Om den

eviga freden", ej dagens FN). Dessutom har tankegången om ett demos som lika med ett etnos

alldeles för stora likheter med de Tyska termerna volk och blut men framförallt, det som dessa

termer har kommit att symbolisera. Slutsatsen av detta resonemang blir att dessa tankegångar

måste tas på allvar och t.o.m. vara kärnan i en teori om medborgarskap i slutet av 1990-talet. För

att lösa de problem som finns idag (ofta rubricerat som det mångkulturella samhället) måste etnos
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skiljas från demos och det rätta från det goda. Detta är ett måste om man önskar att de liberala

tankegångarna om frihet, jämlikhet och rättvisa ska vara de principer som politiken är byggd

kring.

Baders analys av den kommunitära politiken i Walzers tappning kan verka orättvis, vilket den är

på någon punkt, men innehåller ändå många viktiga tankar som gör att en kommunitär teori om

medborgarskapet måste förkastas efter en normativ diskussion. En stat har möjligheten att

utforma sin invandrings-, medborgarskaps- och flyktingpolitik på ett otal sätt. En del av dessa är

enligt Bader och mig moraliskt tveksamma. Att bygga en politik runt det som Bader kallar fairly

closed borders är någonting helt annat än att bygga en politik runt fairly open borders. För att ge

ett exempel så skulle en politik som bygger på fairly closed borders troligtvis bara ge

medborgarskap åt en viss kategori människor. Dessa är de som staten i fråga skulle ha nytta för

och inte de mest hjälpbehövande. En sådan politik skulle släppa in datatekniker från Indien,

fotbollsspelare från Brasilien, idrottare och vetenskapsmän  från öststaterna och skattebefriade

konsulter från Transnationella företag. Dessa, men inte hjälpbehövande från världens oroshärdar,

skulle bli aktuella för medborgarskap. Att detta är en generalisering håller jag med om, men frågan

är snarare om det inte är denna syn som ligger närmare verkligheten. Jag är också fullkomligt enig

med Bader om att rädslan för att "vårt västerländska kulturarv" ska förfalla är överdriven och i det

närmaste paranoid. Förutom att det har varit i hegemoni de senaste 500 åren och således har haft

en ganska god möjlighet att påverka och styra uppfattningen om vad som är rätt eller fel, god eller

dålig kultur och civiliserad eller ociviliserad människa borde det inte finnas någon rädsla för att vi

över en natt ska kastats in i en värld där det inte går att skilja rätt från fel, eller ont från gott. Om

det nu sker en påverkan utifrån som hotar vårt gemensamma goda får vi väl försvara de delar däri

vi önskar bevara. Det är som Habermas säger, bara genom kritik och ifrågasättande av sig själv och

sin kultur som vi vet vad vi önskar bevara, vad vi önskar omvandla och vad vi önskar att förkasta.

När det gäller frågan om kollektiva rättigheter är jag mer rådvill. Om man ser till Kymlickas tredje

förslag, det som han kallar polyetniska rättigheter, anser jag att en sådan lagstiftning är nödvändig.

Detta förslag handlar, som tidigare har nämnts, om sådana saker som i svensk lagstiftning kallas

för "hets mot folkgrupp". Troligtvis menar Kymlicka att en sådan lagstiftning måste utökas med
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vissa rättigheter. De rättigheter som han talar om är inte aktuella i det svenska fallet då vår

lagstiftning redan till stor del är anpassad till det Kymlicka diskuterar. Olika lösningar för

representation av t.ex. ursprungsbefolkningar i beslutande organ tror jag också är nödvändig och

normativt önskvärd. Men om man ska kalla en sådan lagstiftning för kollektiva rättigheter är jag

däremot mycket tveksam till. Det vill säga för en svensk lagstiftnings och författningstradition är

den kanadensiska och amerikanska fokuseringen på rättigheter främmande. Mycket av vad de

önskar se som rättigheter och lagstiftning finns redan inkluderad på ett eller annat sätt i vår

svenska rätt. Det jag vill säga med detta är att vår svenska grundlag till mycket mindre grad än

t.ex. den kanadensiska är formad av vår version av det goda. Med detta vill jag inte säga att jag

finner den svenska lagstiftningen tillräcklig på denna punkt.

Som man kan förstå av mina tidigare kommentarer finns det vissa författare som jag anser vara

viktigare än de andra. Det vill säga att jag anser att deras tankar om medborgarskapet har blivit de

som har format min slutsats. De två främsta anser jag vara Jürgen Habermas och Veit  Bader.

Deras kritik mot en viss syn på inklusion och exklusion i de moderna välfärdsstaterna anser jag

vara oerhört viktig om man vill diskutera de politik problem som står för dörren. Att arbeta efter

en utgångspunkt och människosyn som inte skiljer på människor vad det avser kultur, hudfärg

eller härstamning är att, som Bader säger, försöka lite mer. Det är den politik som ligger närmast

Rawls berömda tankeexperiment om "the veil of ignorance", som jag anser vara det bästa sättet att

testa moraliska omdömen i allmänhet och dina egna i synnerhet.

9:2 Nedslag i verkligheten

Jag har under denna rubrik tänkt att diskutera ett antal fall där man kan se vad resultatet av denna

teori om medborgarskapet har för praktiska konsekvenser. Metoden som jag kommer att använda

är att jag diskuterar några fall relativt kortfattat i en form av fallstudie. Detta för att ge en framtida

forskare en vägledning vad det avser denna teoris tillämpning på praktiska politiska problem.

9:2:1 Chile
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Detta latinamerikanska land har under ett antal år varit utsatt för ett politiskt experiment.

Pinochets regim förde en ekonomisk politik som var mycket influerad av Chicago skolans ny-

liberala ekonomiska politik. Denna politik medförde ett stort antal friheter på det ekonomiska

planet och har lett till att landets ekonomi har blivit en av Latinamerikas starkaste och mest

stabila. Det som gör detta exempel intressant i denna uppsats är att de ekonomiska reformerna

inte, förrän alldeles nyligen, följdes av demokratiska reformer. Det vill säga, i Marshalls termer,

att det civila och politiska medborgarskapet fick stå tillbaka för det ekonomiska. Eller med Rawls

terminologi kränktes den första och andra principen av den tredje (differensprincipen var i detta

fall den berömda nedsippringsprincipen och alltså inte Rawls egen). Den lexikala ordningen var

bruten. Rawls teori säger att i vissa fall får man bryta mot den lexikala ordningen under en kort

period för att skapa de ekonomiska förutsättningarna som demokratin kräver. Men jag är

fullkomligt övertygad om att det inte innebär en militärdiktatur som tydligare än de flesta använde

terrorn och storkapitalet som vapen för att driva igenom sin ekonomiska politik.

Här finner vi ett modernt exempel på det som Marshall och hans kritiker diskuterar. Detta

handlar om att de tre olika delarna av medborgarskap hänger samman på ett mycket tydligt,

dialektiskt och ömsesidigt förutsättande sätt. Om det civila och politiska medborgarskapet inte är

manifest och är de principer som styr landet, är det sociala medborgarskapet av ringa betydelse.

Resultatet av en sådan politik blir förtryck, terror och en ofrihet för invånarna som inte är värdig

en stat med demokratiska anspråk. Chile blir således ett bevis på att medborgarskapets tre delar

är ömsesidigt förutsättande och att den historiska eller lexikala prioriteten är giltig96.   

9:2:2 Tysklands återförening och EU:s östutvidgning

                                                
96 För diskussion om Chile se: Naranjo, Eduardo: "Den auktoritära staten och ekonomisk utveckling i
Chile", Lund Dissertations in Sociology 15, Lund 1997, Gunnarsson, Christer & Rojas, Mauricio:
"Tillväxt, Stagnation, kaos", SNS förlag, Stockholm 1995 och Sterba, Kristina: "Demokratiserings-
processen i Chile", B-uppsats Latinamerikakunskap, Göteborgs universitet 1998.
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Habermas diskuterar i "Medborgarskap och Nationell identitet"97 bland annat den Tyska åter-

föreningen och EU:s östutvidgning. Artikeln är skriven 1990 men jag vill påstå att det är först nu,

åtta år senare, som dessa frågor börjar bli riktigt aktuella.  

För det första har de ekonomiska kostnaderna för den tyska återföreningen vida överstigit alla de

kalkyler och prognoser som ekonomerna och politikerna gjorde innan den stora dagen. Nu är det

knappt tre veckor sedan ett högerextremistiskt och populistiskt parti tillskansade sig en större

andel av rösterna i  delstatsvalet i Sachsen-Anhalt. Detta är bara den senaste konsekvensen av en

ökad främlingsfientlighet som tar sig sådana drastiska uttryck att ambassadpersonal från vissa

länder (läs med mörkt hår och mörk hy) inte vågar färdas i östra delen av Tyskland kvällstid.

Detta är tyvärr bara senaste exemplet på en politik som handlar om medborgarskapet och vad

som kan hända när en viss grupp i samhället inte upplever sig vara fullvärdiga medborgare. För att

uttrycka sig drastisk så togs bara gränsen bort rent formellt. Skillnaden mellan östra och västra

Tyskland är lika stor som någonsin förut.

Anledningen att jag tar upp exemplet Tyskland handlar återigen om medborgarskapets tre delar. I

detta fall är det civila och politiska medborgarskapet infört, men det sociala bara i en del av landet.

Ett skraltigt socialt medborgarskap tillsammans med en hög arbetslöshet i ena delen av landet,

men inte i den andra, bäddar för en politiskt och socialt mycket instabil situation. Den

ekonomiska underordningen tillsammans med känslan av att vara en "andra klassens medborgare"

(typ den fattige kusinen från landet) har skapat en ny gräns som är mycket svår att överbygga

utan radikala förändringar i det ekonomiska systemet. Jag vill hävda att det sociala

medborgarskapet är en mycket viktig komponent, t.o.m. den viktigaste i fallet Tyskland. Här ser

man ytterligare ett exempel på dialektiken och det ömsesidiga beroendet i medborgarskapets tre

delar. Problematiken blir särskilt stor om det inom ett land finns en tydlig gräns mellan invånarna i

den ena delen och den andra delen.

Det tyska medborgarskapet innehåller även en mycket kontroversiell princip som jag måste

klassificera som normativt mycket tveksam. Det är tanken om att personer med tysk härstamning

                                                
97 Habermas 1995 a.
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har rätt till tyskt medborgarskap (d.v.s. vissa polacker och ryssar) utan att någonsin ha vistas där

eller kunna språket. Denna problematik blir särskilt allvarlig då man tänker på att det stora antalet

gästarbetare av första, andra och även tredje generationen inte har denna rätt då de har kanske har

vistats i Tyskland hela sitt liv och enbart kan tala tyska. Här ser man ett tydligt exempel på att

etnos och demos är åtskilt vad det avser medborgarskapsfrågan och rätten till medborgarskap.

Dessa två tendenser, att inte skilja etnos från demos och den sociala stratifieringen mellan öst och

väst, blir särskilt allvarlig när man tänker på den tyska historien. Om nu samma rörelser och

tankar är i omlopp bör detta i alla fall ses som ett problem och diskuteras. Likartade rörelser och

problem finns tyvärr i ett flertal stater i Europa och är lika förkastliga där. Jag tar bara upp

Tyskland som exempel för att detta är speciellt tydligt där.

Om nu EU går mot en union och/eller utvidgas österut är det sociala medborgarskapet en av de

mer svårlösta problemen. En frånvaro av ett socialt medborgarskap tror jag att bli grunden till

mycket ont. Självklart är de civila och politiska delarna grunden, men jag ser en stor fara i att

utvecklingen och debatten kommer att föras i termer av ett inskränkt civilt medborgarskap. Denna

nykonservativa och nyliberala syn på medborgarskapet leder ofrånkomligt till det som vi har sett

i Storbritannien, en nedmontering av social välfärd, differentiering av människor och en bibehållen

eller förstärkt klasstruktur. Problemen är således stora, men lösningen ligger  i ett tredelat med-

borgarskap som skiljer etnos från demos.    
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