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Genus och miljö – en fruktbar symbios
Välkomna till detta nummer av TGV
med tema genus och miljö! Miljöproblem
uppmärksammas och tas på allvar av allt
fler. Orsaker till miljöproblem, så som
förbränning av fossila bränslen, utsläpp
av miljögifter samt konsekvenser av klimatförändringar och minskad biologisk
mångfald tvingar till handling. Inom dessa
olika områden engagerar sig människor i
en strävan mot förändring. Vetskapen om,
och erfarenheten av, att det inte finns några
enkla lösningar eller entydiga svar, visar på
behovet av att inte lämna över denna fråga
till några få. Miljöforskning har, historiskt
sett, företrädesvis varit naturvetenskaplig
och teknisk. Humaniora och samhällsvetenskap har dock en viktig roll och allt fler
poängterar dess betydelse. I artikelserien
Den nya humanismen, som är ett samarbete
mellan Dagens Nyheter och avdelningen
The Environmental Humanities Laboratory
vid KTH, ges flera exempel på värdet och
behovet av att inkludera samhällsvetenskap och humaniora i hanteringen av miljöfrågor. Artikelserien, som publicerades
inför klimatmötet i Paris under hösten
2015, inleddes med orden ”Klimatförändringarna är en alldeles för allvarlig sak för

att överlåtas åt klimatexperter” (Wiman
med flera 2015). Noel Castree, professor i
geografi, uppmuntrar i artikelserien humanister och samhällsvetare att lämna
sina akademiska trygghetszoner (Castree
2015). Att överskrida samma trygghetszoner
beskrivs som en målsättning i satsningen
på miljöhumaniora vid Linköpings universitet som uppmärksammas i detta nummer (Kall och Persson). Författarna delar
en strävan efter att verka över disciplinära
uppdelningar och samarbeta både inom
och utanför akademin. Allt och alla är berörda, vilket skapar större utrymme och ett
ökat behov av att inkludera fler perspektiv,
frågor och lösningar. Samtidigt har uppdelningen mellan natur och kultur börjat
ifrågasättas i allt högre grad. I en ny antropocen tidsålder är inget längre fritt från
mänsklig påverkan. Naturen och samhället
kan inte separeras utan påverkar varandra
ömsesidigt. Socialantropologen Marianne
Elisabeth Lien och antropologen Anna L
Tsing (2015) menar i Dagens Nyheter att
denna ”till synes banala insikt” är på väg
att förändra den samhällsvetenskapliga
och humanistiska forskningen: ”Vi inser
nu att vi är beroende av samspelet med
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andra arter: de skapar våra berättelser lika
mycket som vi skapar deras”. Förståelsen
för detta beroende är avgörande för vår gemensamma överlevnad. Vi står inför nya
utmaningar som kräver andra tankebanor,
angreppsätt och metoder. Sättet vi formulerar frågor och tar oss an problem måste
ändras. Vi behöver perspektiv och personer
som visar på komplexiteten, eller med andra
ord, som krånglar till det. Vi måste lära
oss hantera osäkerhet och det faktum att
konsensus inte går att nå. Tvärvetenskapliga
angreppssätt – en mångfald av perspektiv,
metoder och discipliner är en nödvändighet, men också kunskaper och praktiker
från människor som genom historien har
haft små ekologiska fotavtryck (Rose med
flera 2012). För att nå nödvändig kunskap
om miljöfrågorna spelar genusforskning
och feministiska perspektiv en viktig roll
(Buckingham 2015). Frågor om vilka kategorier som skapas, vilka föreställningar våra
beskrivningar rymmer och hur relationer
till det vi definierar som natur ser ut, är av
betydelse. Vem värnar, vem belastar och
vem påverkas? Hur och av vilka produceras kunskapen? Vilka problem, frågor och
lösningar formuleras? Vilka har makten att
få sina perspektiv hörda?
Forskning om genus och miljö är två
områden som korsar varandra på olika
arenor, olika forskningsfält och utifrån
olika frågor. I slutet av 1990-talet var den
miljöforskning som gjordes i Sverige med
ett genusperspektiv begränsad (Anshelm
och Hédren 1998; Hedrén och Anshelm
1998). Kombinationen var inte prioriterad
varken hos miljöforskare eller genusforskare. Detta håller dock på att förändras.

Antalet avhandlingar i Sverige som på olika
sätt tar sig an miljö och genus har ökat de
senaste åren (se till exempel Dahl 2014;
Henriksson 2014; Kaijser 2014; Holmgren
2015). Detta går hand i hand med ett ökat
Vi måste lära oss hantera
osäkerhet och det faktum att
konsensus inte går att nå.
intresse från forskningsfinansiärer. Idag finansieras denna typ av forskning av bland
andra Energimyndigheten, Formas och
Mistra. Det ökade intresset för genus och
miljö avspeglas också i olika verksamheter och aktiviteter. Olika konferenser och
workshops har organiserats under paraplyet Posthumanities Hub vid Linköpings
universitet. Workshopen Gender and the
Politics of Environments har organiserats
av Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.
Ett annat exempel på mötet mellan genus
och miljö är konferensen Nakna Sanningar
i Norrköping och sessionen Vad har genus
med miljö att göra? liksom plenumsessionen
Nature, bodies, technologies, matters, and
responsibility och Feminist interventions and
altercations vid konferensen G14 i Umeå.
Olika inriktningar har bidragit till att
fördjupa och bredda förståelsen om relationen mellan genus och miljö. I den utsträckning genus och miljö kan beskrivas i termer
av ett forskningsfält, vilket säkerligen flera
skulle opponera sig mot, delas en övertygelse om att den är angelägen. Varför och
på vilket sätt råder det delade meningar om.
Texterna i detta nummer spänner över en
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rad olika inriktningar som allt ifrån konst
och kärnkraftsmotstånd, till saltutvinningens påverkan på kroppar och hur genus
och miljö kan artikuleras i historiska texter.
Exemplen är hämtade både från Sverige
och andra delar av världen som till exempel
Uganda, Japan och Argentina. Författarna
har olika bakgrund och kombinerar olika
vetenskapliga discipliner och angreppssätt.
Förändringar av och påverkan på ekosystemet, ökade miljögifter, minskad biodiversitet och klimatförändringar resulterar
i många förlorare. När regnskogar skövlas,
vatten förorenas, klimatet förändras påverkas också människor negativt. Vissa drabbas hårdare. Det är en fråga om ojämlikhet.
Även om kategorierna kvinnor och män
inte är homogena visar forskning att kvinnor i högre utsträckning än män drabbas
av negativ miljöpåverkan (Hanson 2010;
Ratty och Carlsson-Kanyama 2010). Inte
minst för att kvinnor utgör en större andel
av världens fattiga, men också för att de
tar ett större ansvar för hemmet, särskilt
på landsbygden i utvecklingsländer, och
i större utsträckning påverkas av förändringar i till exempel vatten- och energiförsörjning (Terry 2009; Wonders och Danner
2015). Ojämlikhet och maktförhållanden
har framhållits som ett argument för att
också använda intersektionella perspektiv
och belysa fler hierarkiska relationer (Kajiser och Kronsell 2014). Om detta skriver
miljöforskarskaren Anna Kaijser i sin avhandling Who is marching for Pachamama?:
an intersectional analysis of environmental
struggles in Bolivia under the government of
Evo Morales (2014) som recenseras i detta
nummer (Skill). Detta kan också relateras

till landsbygdsutvecklingsforskaren Seema
Arora-Jonssons artikel i detta nummer, som
handlar om kvinnliga aktivisters handlingsutrymme i Sverige och i Indien. I artikeln,
som prisats av tidskriften Signs och som
har översatts till detta specialnummer,
ifrågasätter hon etablerade sanningar om
genus och miljö i det globala Syd och det
globala Nord. Kolonisering är inte ett avslutat kapitel, dess effekter pågår fortfarande.
Idéhistorikern Katarina Leppänen och litteraturvetaren Therese Svensson tar i sin
artikel utgångspunkt i hierarkiska dikotomier som kvinna – man, svarthet – vithet, natur – kultur. De ifrågasätter synen
på vår egen tid som unik genom att visa
på idéer och perspektiv som uppmärksammades i Sverige genom litteraturen under
1920-talet. En analys utifrån ett historiskt
perspektiv görs också av genusvetaren Kajsa
Widegren i detta nummer. Genom att relatera dagens japanska samhälle och 2011 års
kärnkraftsolycka i Fukushima med traumat
efter atombomberna i Hiroshima och Nagasaki skriver hon om samtidskonst, natur,
teknik och genus. Särskilt fokus riktas mot
det japanska konstkollektivet Chim↑poms
arbete. Det är en text om underordning,
makt och handlingsutrymme.
Enskilda individer och grupper i samhället påverkas på olika sätt men de agerar
också miljövänligt i olika hög grad. Var i
världen vi bor och vilka ekonomiska förutsättningar vi har spelar stor roll ur miljösynpunkt. De som har råd att konsumera
mer, ha större bostäder och kan resa längre
bort på semester, påverkar miljön negativt
i större utsträckning. Forskning har också
visat att kvinnor, statistiskt sett, agerar mer
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miljövänligt än män. De handlar mer miljövänlig mat, kör snålare bilar och äter färre
kilo kött (Mont med flera 2013). Utifrån
konsumtionsmönster och vanor lämnar
Att relatera det biologiska
till det kulturella har varit ett
område där genusvetenskapen
legat längre fram än många
andra forskningstraditioner.
kvinnor ett mindre ekologisk fotavtryck
än män (OECD 2008: 65).
Forskning av det här slaget är ett sätt
att argumentera för vikten av att kombinera genus och miljö inom forskningen.
Det finns naturligtvis flera. Ekofeministen
Carolyn Merchants genushistoriska analys i
The Death of Nature (1980) om hur föreställningar om miljö har förändrats under påverkan av olika hegemoniska maskuliniteter
utgör en klassisk text inom området. Forskning har visat värdet av att, inte bara använda genusperspektiv där män och kvinnor
är fasta kategorier och ges olika möjligheter
respektive begränsningar, utan också hur
frågor om maskulinitet och femininet kan
knytas till miljö och natur, men också till
teknik. Internationell forskning har under
lång tid visat hur ideal, värderingar, exploateringar och förståelse av vår natur är
kopplade till görande av femininiteter och
maskuliniteter (till exempel Merchant 1980;
Rocheleau 2008; Alaimo 2010; Elmhirst
2011). Olika typer av maskuliniteter har
diskuterats i relation till miljöförstörande
verksamhet på oljeplattformar (Filteau
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2014), genom en kritisk diskussion om en
industrimodern maskulinitet och hur Arnold Schwarzenegger konstruerar och konstrueras som ekomodern hjälte (Hultman
2011; 2013; Anshelm och Hultman 2014)
samt genom att analysera energipolitiken
på Island (Woodworth 2015). Dessa analyser
har visat att vissa handlingar eller objekt
uppfattas som maskulina respektive feminina i olika hög grad. Inte sällan handlar
det om teknik som ofta benämns som mer
tekniskt avancerad när den relateras till
män. I detta finns också föreställningar om
vad teknik är och vad kvinnor och män är
eller borde vara (Wajcman 2010). Om maskulinitet knyts till det subjekt som agerar
och ska utvinna och förädla det i naturen
lagrade, knyts femininet snarare till berättelserna om kvinnan som närmare naturen,
och ibland till och med i gestaltning av
naturen i form av till exempel Moder Jord.
Genus- och kulturvetaren Dean Laplonge
visar i en text om hydraulisk spräckning
som används för att utvinna naturgas,
i dagligt tal mer känt som fracking, hur
föreställningar om genus utgör en central
del av dess praktik. Diskursiva utsagor och
handlingar manifesterar och reproducerar
ett sexuellt maktförhållande mellan kvinnor och män genom språket som används
för att beskriva element och handlingar i
verksamheten (Laplonge 2013). En tydlig
parallell kan dras till språkforskaren Leticia
Gómez som i detta nummer analyserar en
film som berättar om exploateringen av ett
urfolksområde i Latinamerika. Genom att
rikta fokus på hur detta gestaltas i filmen
visar Gómez också hur sexism, rasism och
kolonialism sammanlänkas på liknande vis
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som sker i Sápmi idag (Cocq 2014; se även
Öhman 2007).
Inom genusteoretisk och feministisk
forskning har det i Sverige under lång tid
funnits en tradition av att analysera och
ifrågasätta etablerade sanningar och ställa
frågor om hur det skulle kunna vara annorlunda. På så vis har forskningen bidragit till
att bryta mönster och överskrida gränser.
När det kommer till vår relation till naturen
har dock diskussionen inte pågått lika länge
eller i samma utsträckning. Vårt samhälle
bygger på ett system där naturen används
för att skapa och tillgodose våra behov och
upprätthålla vår livsstil. I boken Det här
förändrar allt: kapitalismen kontra klimatet, vilken recenseras i det här numret av
miljöforskaren Martin Hultman, använder
författaren Naomi Klein begreppet extractivism för att beskriva vår relation till jorden
som ett dominansförhållande baserat på
endast tagande. Klein konstaterar att vårt
ekonomiska system och planetens system
förstör varandra. Klein, som bygger sina resonemang på studier inom politisk ekologi,
menar att det är destruktivt och förödande
för vår natur och våra kroppar att upprätthålla vårt användande av fossila bränslen.
Den natursyn som detta system inbegriper
gör naturen till något vi extraherar, utvinner, utnyttjar, förädlar och förändrar. Naturen får i första hand sitt värde när den
omvandlas och blir till något annat.
Utifrån ett annat perspektiv och som en
reaktion förstås naturen inte bara som en
passiv mottagare av mänskliga kategorier,
förståelser och värderingar, utan formad
av mänskliga och icke-mänskliga relationer. Med utgångspunkt i teoretiker som

Judith Butler, Karen Barad och Donna
Haraway visas hur mänskliga relationer
påverkar naturen och tvärtom. Att relatera det biologiska till det kulturella har
varit ett område där genusvetenskapen legat
längre fram än många andra forskningstraditioner. I en, till detta nummer nyöversatt
text av den kanadensiska sociologen och
vetenskapsteoretikern Myra J. Hird riktar
hon uppmärksamheten mot avfall, och argumenterar för vikten av ett feministiskt
perspektiv på det materiella och det ickemänskliga, inte minst utifrån ett miljöperspektiv. Hird poängterar också feministiska
vetenskapsstudiers roll i att utmana idéer
om människans överlägsenhet.
Relationer mellan det mänskliga och
det icke-mänskliga är också av betydelse
i genus- och miljöforskaren Birgitta Rydhagens text om saltarbetares praktik. Hon
visar med ett konkret exempel det svåra
och problematiska i att dra en tydlig gräns
mellan det vi kallar natur och oss själva.
I detta fall, saltarbetarnas egna kroppar.
Texten bygger på förståelsen av att våra
kroppar inte är särskilda från den omgivande miljön. Miljöproblemen finns både i
och utanför oss. Vatten har av flera forskare
använts som ett sätt att tänka på relationerna mellan ting och människor och mellan
det materiella och det sociala eller mellan
natur och kultur (jämför Strang 2014). Vi
består av vatten och vi är på så vis en del
av naturen och den är en del av oss. Vatten genomsyrar alla levande organismer,
också människor. De mediciner vi stoppar i oss blir en del av naturens kretslopp.
Miljögifter vi släpper ut från våra fabriker
hamnar i fiskarnas kroppar. Vatten flödar

Tidskrift för genusvetenskap 36(4)2015–37(1)2016

7

från redaktionen

och binder samman olika nivåer, över tid
och mellan platser (Strang 2014: 133). Vi
lever i universum och universum lever i
oss. En parallell kan även dras till genusforskaren Jennie Olofssons artikel i det här
numret. Med utgångspunkt i begreppet
fluiditet argumenterar hon för att det behöver kompletteras med begreppet läckage
för att på så vis öka förståelsen för hur genus och miljö kan kopplas samman. Genom att visa på samband mellan kvinnors
kroppar och till exempel översvämningar,
avfallshantering och kärnavfallförvaring
resonerar Olofsson om sambandet mellan
kvinnoförtryck och miljöförstöring, men
också om hur begreppet kan förstås utifrån
kön och materialitetens agens.
I denna tradition av att lösa upp dikotomier och att överskrida gränser har
också forskningsinriktningen djurstudier
eller animal studies vuxit fram. Det är ett
forskningsfält som har utvecklats under de
senaste åren och som har växt, inte minst
genom nätverk som Nordic Animal Studies
Network (Holmgren 2015). I diskussionen
om miljö har frågor som rör djur varit förvånansvärt frånvarande. Här finns ett intressant fält som kan dra miljöforskningen och
den genusteoretiska forskningen närmare
varandra. Geografen Alice Hovorka argumenterar för att djur behöver feminism.
Hon menar att feminismen är väl rustad
för att ta sig an frågor om och relaterade
till djurs liv genom teoretiska idéer, begrepp
och metodologiska angreppssätt som till
exempel intersektionalitet, performativitet och situerad kunskap (Hovorka 2015).
Kanske är det också så att det inte bara är
djuren som behöver feminismen utan också
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miljöforskningen. I detta nummer skriver
litteraturvetaren Johanna Lindbo utifrån
ett materiellt ekofeministiskt perspektiv en
artikel om fåravel, kroppar och moderlighet, och visar samtidigt på gemensamma
beröringspunkter för å ena sidan studier om
genus och feminism, och å andra sidan om
miljö och natur.
Valet av dessa texter är ett sätt att exemplifiera olika typer av perspektiv och angreppsätt på genus och miljö, och samtidigt
skapa en plattform för diskussion. De berör på olika sätt frågor relevanta för temat.
Olika inriktningar och perspektiv har som
så ofta i forskningen varit en reaktion mot
eller en utveckling av det föregående. Vi
föredrar dock att se dessa som en kartbild,
där alla har en plats även om fokus mellan
dem varierar. Vi behöver fler tankar och
åsikter, inte färre.
Martin Hultman & Ann-Sofie Kall,
gästredaktörer
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Experiencing nature in Elin Wägner and Hagar Olsson
Read through the lens of ecocritical and critical whiteness studies
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Summary
The starting point of our article is that Western thought is based on
hierarchical dichotomies which are difficult to deconstruct, such as
for example male-female, whiteness-blackness, culture-nature. The
article combines feminist ecocriticism with critical whiteness studies
in a wish to highlight the ways in which questions concerning the
environment, gender and race have been present in feminist
discussion since, at least, the 1920s. We discuss the theoretical
points in relation to texts from the early twentieth century by Hagar
Olsson (1893–1978) and Elin Wägner (1882–1949). Through close
readings we anchor contemporary theory in a historical context,
and thus rearticulate the importance of theory as well as literature
and history. Throughout the article, texts are read for their ways of
articulation humanity in its complex relationships to the more-thanhuman. We examine, more specifically, how the relationship
between human situatedness and the more-than-human is conveyed, and the discursive and theoretical possibilities that spring
from this relationship.

Elin Wägner och Elisabeth Tamm

Hagar Olsson

Tema/ Om naturupplevelser hos Elin Wägner och Hagar Olsson

Att upprätthålla dialogen mellan feministisk teori och
genushistoriska texter är en utmaning som bygger på ett
kontinuerligt kommenterande av äldre texter i ljuset av
teoretiska omförhandlingar. I artikeln aktualiseras ekooch vithetskritiska frågeställningar i två äldre texter.

Om naturupplevelser hos
Elin Wägner och Hagar Olsson
Lästa i eko- och vithetskritisk belysning
Katarina Leppänen och Therese Svensson

Den amerikanska genus- och litteraturforskaren Greta Gaard konstaterar i en artikel 2011 att de viktiga feministiska teorier som idag utvecklas kring intersektioner
av rasism, sexism, kolonialism, militarism, artism [speciesism] och miljö förefaller
vara förvånansvärt historielösa. Möjligen beror detta på att ekofeminismen, den
teori inom vilken Gaard själv varit en drivande kraft, hamnade mitt i den inomfeministiska debatten om feministisk essentialism under 1990-talet. Det Gaard vill
lyfta fram är att det inom ekofeminismen redan under 1980-talet teoretiserades
kring dessa intersektioner, varför flera av de fält som idag utvecklas redan har en
förhistoria som kan “räddas“ för att “återerövra en intellektuell och aktivistisk
historia, samt utveckla dagens teoretisering och aktivism“ (Gaard 2011: 26).
Men varför stanna vid 1980-talet? Insikten att det västerländska tänkandets
historia bygger på att hierarkiska och svårdekonstruerade dikotomier som manligtkvinnligt, vithet-svarthet, kultur-natur går att spåra mycket längre tillbaka i
historien, liksom feministiska teorier som både reproducerat och utmanat dem
(Merchant 1980; Plumwood 1993). Även insikten att människan befinner sig i
en väv av beroenderelationer till andra människor, till både sin naturliga och
av människan skapade omgivning, och till andra arter, är en insikt med djupa
historiska rötter. Mycket civilisationskritik under hela 1900-talet, och därmed
många feministiska tänkare, har anlagt ett systemomvandlande perspektiv där
förhållandet mellan människa, natur och djur, omformulerats. Trots att detta
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inte kan sägas vara någon dominant huvudströmning inom feministiskt tänkande,
så går det att finna inflätade trådar och
parallellt löpande inslag av en mer genomgripande systemkritik av, det vi idag kallar,
ekofeministiskt, vithetskritiskt och dekolonialt slag. Men det har också ständigt
pågått en kamp om tolkningsföreträde även
mellan feminister: Ska förändringsarbetet
ske inom systemet eller vågar man trotsa
den rådande ordningen med risk för att
ytterligare marginaliseras?
Genom att kombinera teoretiska utgångspunkter som feministisk ekokritik
och feministisk vithetskritik med läsning
av skönlitterära texter vill vi visa att (och
hur) frågor om natur, kön och ras, har varit
ett ständigt närvarande inslag i feministiskt
tänkande åtminstone sedan 1920-talet. Vårt
syfte i den här artikeln är inte att dra linjerna för de feministiska teoriernas genealogi,
utan att visa på två exempel där dagsaktuella teoretiska problem formuleras. I likhet
med Gaard menar vi att tidigare teorier inte
ska förkastas för att de i sig kan innehålla
inslag som för oss känns främmande, utan
att vi bör undersöka den teoretiska historia
som utgör grunden för dagens teorier.
Vi diskuterar i den här artikeln två
texter från det tidiga nittonhundratalet
skrivna av den finlandssvenska författaren
Hagar Olsson (1893–1978) och den svenska
författaren och feministen Elin Wägner
(1882–1949). Genom teoretiska närläsningar
av dessa förankrar vi samtida teori i en historisk kontext och utvidgar på så vis betydelsen av teori såväl som litteratur och
historia. En teoretisk närläsning i det här
fallet innebär att distinktionen mellan teori

14
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och empiri upplöses för att istället skapa
kontinuitet mellan tidigare feministiskt
skrivande och feministiskt skrivande idag.
Även genregränserna överskrids eftersom
det inte handlar om jämförelse, utan om
idéer som återkommer i olika typer av texter. Som en röd tråd genom vår artikel går
texternas gestaltande av mänsklighet och
dess komplexa förhållande till det mer-änmänskliga. Vi undersöker närmare bestämt
hur mänsklig situering skrivs fram, samt
vilka diskursiva och teoretiska möjligheter
som springer ur denna relation.
Idéerna, diskussionerna, och teorierna i
det tidiga 1900-talets feminism går att finna
i varierande genrer av text, vilket vårt urval
av en skönlitterär text och en debattbok belyser. Vi kommer främst att förhålla oss till
två författarskap och röra oss inom två teoretiska fält. Dels analyseras skönlitteratur
genom Hagar Olssons Chitambo (1933) som
berättar historien om flickan Vega Maria
Eleonora Dyster som fostras av sin mor till
att bli en vit, jungfrulig kvinna (Maria) och
av sin far till att bli en vit, manlig kolonisatör (Vega). Flickan väljer själv identiteten
Vega och föraktar därefter allt som framstår
som kvinnligt. När hon fyller femton överger fadern emellertid henne i det att han
betecknar henne som fruntimmersaktig,
och Vega Maria Eleonora kastas ut i en
värld där hon måste våga allt för att erövra
sin fortsatta tillblivelse i det som framstår
som fri mänsklighet. I den här artikeln gör
vi en vithetskritisk närläsning av kapitlet
”Min tavastländska odyssé” där flickan har
rymt till sin farfar på landet.
Dels står Elin Wägners ekofeministiska tänkande i fokus för vår analys, med
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särskild tonvikt på den ekofilosofi eller ekopolitik hon utvecklar. Elin Wägners bok
Väckarklocka väckte en del uppmärksamhet
när den kom under kriget 1941. Boken är
radikalt civilisationskritisk och pacifistisk.
Den bild hon målar upp är en annan värld,
med andra värderingar och nya förutsättningar för människans liv och kultur. Även
historien bör omvärderas menar Wägner,
för att öppna vårt sinne för nya tolkningar
av historiska epoker, som i sig kan utgöra
grunden för en alternativ framtid. Redan
några år tidigare hade hon tillsammans
med godsägaren och riksdagsledamoten
Elisabeth Tamm publicerat häftet Fred med
jorden (1940) där flera av idéerna om ett,
vad som kan kallas, tidigt ekofeministiskt
tänkande, grundlades.
Syftet med artikeln är att analysera hur
idéer om vithet och ekologi kan förankras,
inte bara i vår samtid utan också i en historisk kontext genom närläsningar av texter
av Hagar Olsson och Elin Wägner. Hur
sker gestaltningen av mänsklighet och
dess komplexa förhållande till det merän-mänskliga i texterna? Finns det en
relation mellan feministiskt tänkande då
och nu? Det finns anledning och orsak,
menar vi, att läsa ”gamla” skrifter för att
ge en djupare resonansbotten till dagens
kritiska tänkande. Vi vill genom våra analyser framhålla en genealogi för feministiskt
nytänkande kring kopplingen människa
och det icke-mänskliga, långt före tanken
om feministisk(a) teori(er) som vetenskapligt fält.
Varför Hagar Olsson och Elin Wägner? De två rörde sig i delvis olika litterära
kretsar. Wägner, som var något äldre, hade

under 1920 etablerat sig som framgångsrik,
om än feministiskt obekväm, medan Olsson slogs för den finlandssvenska modernismen. Olsson skapade sig en plattform
som skarp kritiker i både finländsk och
svensk press men tillhörde inte den litterära parnassen i samma utsträckning som
Wägner. I kritikerdebatten pågick till och
med ett försök att rentvå Wägner från den
feministiska politiska och religiösa tematik som hade utmärkt hennes författarskap
(Wistrand 2006). Det var framför allt litteraturprofessorn, tillika kritikern, Fredrik
Böök som bidrog till att göra henne acceptabel. Men den nya positionen innebar att
Wägner uppfattades som mindre radikal
än tidigare. Wägner och Olsson rörde sig
i samma kretsar genom Fogelstadgruppen,
litteraturen och feminismen. Karin Boye
skriver i en dubbelrecension av Olssons
Kanaanexpressen och Wägners Svalorna
flyga högt: ”ändå är de samma andas barn
… trots att allt i de båda böckerna … vid
första ögonkastet tycks vara ojämförbart”
(citerad i Wistrand 2006: 51).
Det finns alltså anledning att läsa samman dessa två för att undersöka hur de
hanterar frågor kring mänsklighet och
dess komplexa förhållande till det merän-mänskliga. Man kan fråga sig i vilken
utsträckning de idag kan läsas som ”samma
andas barn”, för att låna Boyes uttryck. Det
vill säga, finns det affinitet mellan deras
tänkande som kan översättas till dagens
feministiska teorier? Vi menar att en sådan
linje är tydlig. Vissa teman återkommer hos
båda. De intresserar sig för gränsuppluckrande erfarenheter och tillfällen då naturen tycks erbjuda alternativa tolkningar av
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mänskligheten, bortom sociala konventioner eller förförståelser. Detta kan ske
genom att ett naturfenomen, exemplet molnfödelse analyseras nedan, driver
författaren att reflektera över världen på ett annorlunda sätt. Det är som om
naturen erbjuder ett filter genom vilket våra tolkningar förskjuts – något utöver
det som människans vardagliga tolkningsramar kan erbjuda. Här utgör även
jorden i form av den konkreta myllan en referenspunkt i deras tänkande både i
förhållande till vithet, till femininitet, feminism och politik. En viktig fråga, så
som vi läser Olsson och Wägner, är deras undersökningar av kvinnans position
mittemellan natur och kultur. Det som blir synligt i de analyserade texterna är
de ”posthumanistiska” och ”ekologiska” frågornas långa historiska närvaro och
aktualitet i feministiskt tänkande och civilisationskritik.
Naturens politik

Vi inleder med att undersöka Elin Wägners ekofeministiska filosofi. Det finns
en tematisk affinitet mellan Wägners analys av civilisationens förfall och Hagar
Olssons utforskande av en alternativ kvinnlighet, som ligger i deras aktivering av
naturen i bred bemärkelse, som inspiration för alternativ. I boken Väckarklocka
utforskar Wägner förhållandet mellan människan och det mer-än-mänskliga ur
flera olika perspektiv – naturen, djuren, kulturen och civilisationen. Trots att
de texter som analyseras här är journalistiska och debatterande, bör Wägners
litterära författande poängteras eftersom det ofta är genom mer skönlitterära
grepp som hon beskriver naturen. Under sin livstid publicerade hon ett fyrtiotal
romaner och novellsamlingar, arbetade som journalist och krönikör, var aktiv
inom kvinnorörelsen och en framträdande medarbetare i Fogelstadgruppen (Eskilsson 1991). Hennes ekofeministiska tänkande är tydligast i två verk, Fred med
jorden (1940) som hon skrev tillsammans med Elisabeth Tamm, och den mer
omfattande debattboken eller stridsskriften Väckarklocka (1941). I Väckarklocka
utvecklar Wägner en ekofeministisk systemkritik där frågan om herraväldet över
jorden förstås som ett uttryck för samma logik som driver männens herravälde
över kvinnorna, och enligt vilken civilisationen med dess värderingar, institutioner
och politiska system arbetar mot målet att upprätthålla och legitimera herraväldet
på alla fronter, över såväl natur, kvinnor som män.
Männen är verkligen hårt engagerade på alla fronter: för att hålla kvinnan nere,
att med sin tanke erövra universum, att steg för steg betvinga naturen, att skapa
en ny ordning, att hålla varandra inbördes i schack. (Wägner 1941: 98)

Tydligare än så kan inte den ekofeministiska teorin uttryckas trots att den egentliga teoretiska utvecklingen kom långt senare.
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Att identifiera Wägners ekofeministiska filosofi är naturligtvis en anakronism och vi har valt att i den här artikeln använda termen natur för det som
omväxlande kallas jorden, världen och naturen. Termen ekofeminism myntades
på franska 1974 av Francois d’Eubonne, årtionden efter Wägners död. Men det
patriarkala fenomenet, dominanslogiken enligt filosofen och ekokritikern Val
Plumwood (1993), var naturligtvis observerbart och analyserbart långt innan. Det
är intressant att undersöka hur Wägner positionerar sig ekofilosofiskt inom ett
område som i begreppslig och teoretisk mening inte finns i hennes tid. Wägner
närmar sig naturen ur ett antropocentriskt perspektiv genom att hon framför
allt driver en civilisationskritik där exploateringen av naturen är obönhörligen
knuten till människans industriella och militaristiska exploatering. Det Wägner
försökte visa i flera av sina skrifter var att ”mänskligheten” och ”vår civilisation”,
för att använda hennes språk, led av en fokusering på ”människans skapade
behov” vilket ledde till ”rovdrift” och ”utsugning”. Den feministiska poängen
som Wägner ger uttryck för är att denna människocentrering också utgår från
manliga, västerländska värderingar och ignorerar alla andra kulturella värden,
inklusive de områden som designerats kvinnliga.
Wägners ekofilosofiska projekt går ut på att motarbeta denna människomanscentrering och intellektuellt pröva alternativa tolkningar. Hon skapar alltså
motbilder som samtidigt är mer naturfokuserade och ändå utgår från människans kultur och värderingar. Det är viktigt att uppehålla sig vid den här dubbelheten, inte minst eftersom ett ekocentriskt tänkande ofta uppfattas som mer
omvälvande och kritiskt än ett antropocentriskt tänkande (Salleh 1992). Det
hela beror till viss del på hur radikalt begreppen definieras. Elin Wägner har
inte människans fortsatta exploatering och herravälde över naturen som sitt mål.
Naturen är inte bara ett medel för mänsklighetens självförverkligande vilket är
ett vanligt sätt att definiera antropocentrism. Men hennes tänkande kan inte
heller kallas ekocentriskt eftersom det ändå är människans och kulturens överlevnad som i huvudsak står i centrum för hennes ekofeminism. Detta betyder
att hennes omvärdering av människans förhållande till naturen inte bygger på
en a priori bestämning eller överenskommelse kring naturens inneboende värde; miljöförstöringens omfattning; eller de mer-än-mänskliga aktörernas agens
eller subjektskap. Istället politiserar Wägner människans förhållande till naturen
genom att hon läser människans verksamhet på jorden mot naturen som ett
ständigt närvarande yttersta existensvillkor. Med naturens politisering menar vi
att all mänsklig verksamhet hos Wägner måste utvärderas utifrån verksamhetens
miljöpåverkan. Naturen blir alltså central i Wägners tänkande även om den inte
tillskrivs röst eller inneboende värde. Politisering hos Wägner, som vi läser henne,
betyder alltså något helt annat än utplåning av skillnader. För att låna Chantal
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Mouffes (2008) politiskfilosofiska terminologi så skulle man kunna säga att det
inte råder någon politisk antagonism mellan människan och naturen utan mellan
människor (kanske till och med ideologier) och de olika sätt på vilket mänsklig
aktivitet, produktion, konsumtion och kultur hanterar frågan om naturen som
resurs och/eller yttersta existensvillkor. Det är alltså inte intressant om eller hur
naturen har en röst, en vilja eller ett inneboende värde. Det är ändå i slutändan
människan som gör sig till tolkare och språkrör för naturen. Svaret är då inte
att definiera vad eller vilket värde naturen har, utan att istället ständigt dra in
naturen i diskussionen. Politiseringen av naturen görs av människan, värderingen
av naturen görs av människan, bara människan kan ändra sin inställning till
naturen. När naturen ”säger ifrån” är det inte ett intentionellt yttrande (jämför
Plumwood 2009). Väckarklocka är därför en bok om civilisationen, samhället,
män och kvinnor, natur och kultur, snarare än om Naturen med stort N. Fördelen
med Wägners civilisations- och människocenterade kritik är, menar vi, att den
sätter fingret på problemet och möjliggör en direkt politisering av människans
förhållande till naturen.
Wägners analys går i korthet ut på att undertryckandet av det feminina,
av reproduktionen av människor liksom materiella och kulturella värden, och
ohämmad exploatering av naturresurser som möjliggörs av att varken kvinnan
eller naturen dras in i det politiska beslutsfattandet, kommer att leda till jordens
undergång. En intressant fråga, ur dagens ekokritiska perspektiv, blir naturligtvis
hur Wägner föreställer sig förhållandet mellan kvinnan och naturen, samt vad
naturen egentligen är. Om vi börjar med det senare så finns det hos Wägner
flera beskrivningar av naturen som en ”känslig, finstämd levande enhet” och “en
levande organism som hålls i gång av ett hjärta” (Wägner 1941: 333, 337). Den
organiska helheten (naturen) kräver att, skriver Wägner:
Jorden måste få behålla stora områden där hon kan få vara i fred. Hon behöver
behålla ett mått av frihet för att livet skall kunna arbeta i alla sina variationer:
vatten, sten och mark, växt och djur. (Wägner och Tamm 1940: 22)

Det Wägner och Tamm här lyfter fram är ett slags ekologiskt systemtänkande
där jorden ses som en komplex helhet bestående av samverkande beståndsdelar:
vatten, sten, mark, växt, djur (inklusive människodjuret). Att jorden är en hon kan
ha en viss retorisk tyngd i en feministisk politik som undersöker kvinna/naturkopplingen men vi läser det inte som ett förmänskligande eller individualiserande
av jorden i sig, snarare tillhör detta gängse språkbruk under1900-talets första hälft.
Politiseringen av naturen, så som den beskrevs ovan, handlar alltså inte alls
om att förtingliga naturen eller att bara se den som en resurs för exploatering.
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Att ge sig på ett kort svar till den andra frågan om förhållandet mellan kvinnan
och naturen är mer komplicerat, delvis eftersom här finns en lång tradition av
feministisk forskning att förhålla sig till. Wägners förklaring till varför ”Jorden
behöver kvinnorna och kvinnorna behöver jorden” (Wägner och Tamm 1940: 21,
kursiv i originalet) ligger främst i det västerländska tänkande, där ”Männens
kamp för herraväldet på jorden har gått jämsides med deras kamp för herraväldet
över kvinnan. Segern måste vara en dubbelseger för att bli fullständig” (Wägner
1941: 334). Poängen är så viktig att den upprepas redan på nästa sida: ”Liksom
herraväldet över naturen och kvinnan gått jämsides, bör avvecklingen av detta
herravälde gå jämsides” (Wägner 1941: 335). Men kvinnans närhet till naturen är
inte en essentiell egenskap utan en förvärvad kunskap från en tid innan patriarkatet
som endast kan lockas fram genom att kvinnorna avlär sig patriarkatet enligt en
argumentation som ligger i linje med de Gayatri Spivak långt senare identifierat
som ett ”careful project of un-learning our privilege as our loss” (Spivak 1988: 287).
Förundran och molnfödelse

I Elin Wägners texter kombineras politisk analys med förundran inför naturen.
Känslan av förundran kan i sin tur få oss att dra oväntade och nya politiska
slutsatser. Känslan blir här en förmedlande länk mellan individ och kollektiv,
eftersom den estetiska erfarenheten måste tolkas för att kunna kollektiviseras,
det vill säga någon måste ge känslan eller upplevelsen en innebörd på ett sådant
sätt att erfarenheten blir förståelig i ett politiskt sammanhang. Men låt oss först
stanna upp i frågan om förundran.
Förundran som en förmåga som öppnar människans intellekt för nya tankar
är förstås gammal. Aristoteles skrev följande om filosofisk förundran:
It is through wonder that men now begin and originally began to philosophize;
wondering in the first place at obvious perplexities, and then by gradual progression raising questions about the greater matters too, e.g. about the changes
of the moon and of the sun, about the stars and about the origin of the universe. Now he who wonders and is perplexed feels that he is ignorant (thus the
myth-lover is in a sense a philosopher, since myths are composed of wonders).
(Aristoteles 1989: 982b, 1)

Det intressanta med Aristoteles tanke är att den förundran som uppenbara perplexiteter väcker, direkt leder oss till att undersöka konkreta fenomen som månen,
solen, stjärnorna och universums ursprung. Även för till exempel René Descartes
var förundran (den första passionen) visserligen svår att tygla men samtidigt starkt
förbunden till lärande och vetenskaplig undersökning, själva grunden för vårt
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epistemologiska begär, eftersom vi står fullständigt öppna för den förunderliga
erfarenheten. Wägner riktar sin filosofiska förundran mot människans plats i
världen. Genom att tillåta oss att förföras av naturfenomen och naturupplevelser
kan vi erfara världen annorlunda, men kanske ännu viktigare, vi kan tänka
världen annorlunda. Susanna Lidström och Greg Garrard (2014) argumenterar
övertygande för att det finns två olika modus genom vilka litteraturen (i deras
exempel poesin) kan verka i och för ett ekologiskt tänkande. Dels finns texter
som kan förändra individens förmåga att uppmärksamma och uppleva sin fysiska
omgivning på ett nytt sätt, dels finns litteratur som behandlar miljöfrågor och på
så sätt engagerar läsaren i vidare miljöarbete. Denna distinktion leder författarna
till slutsatsen att det finns ekofenomenologisk och ekologisk poesi. Poängen här
är inte att utreda Lidströms och Garrards teori i detalj, utan bara påpeka att i
Väckarklocka kombinerar Wägner dessa olika former; den poetiska rösten som
talar till individens förundran och känslor, samt den mer sakliga beskrivande
rösten som pockar på politiskt engagemang. Den filosofiska förundran har också
ett öppet perspektiv mot framtiden, för vem vet vilken framtid vi kan fantisera
ihop om vi öppnar våra intellekt (och varför inte sinnen) för att utforska förunderliga framtider och utopier?
Den klassiska avslutningen av Väckarklocka, ”Molnfödelse”, som bland annat
varit ett Satelliter-tema i TGV har analyserats många gånger eftersom kapitlet
framstår som ett koncentrat av Wägner civilisationskritik som helhet. Wägners
tänkande kopplas av Lisa Gålmark, Birgitta Rydhagen och Sverker Sörlin till
bland annat djurrättsaktivism och posthumanism (Gålmark 2011; Rydhagen
2011; Sörlin 2011).
Wägner beskriver i ”Molnfödelse” (följande citat från Wägner 1941: 323–338)
hur hon bevittnat hur det framför hennes ögon, mot ”en fläckfri blå himmel” skapas tunna slöjor av dimmoln ”som jag först trodde satt i mina egna ögon”. Denna
undran inför naturens kraft att skapa moln, något som en kanske förvirras tro är
en chimär eller en synvilla, så underlig är erfarenheten av molnfödelse om en ”bara
aldrig så tydligt sett en molnfödelse förr”. Men förundran inför naturens förmåga
att skapa moln som ”i sinom tid ge torra flodbäddar och brända marker liv och
förnyelse” kan snabbt överföras till människans verksamhet: ”Om jag nu bredvid
denna bild sätter en annan som handlar om en slags molnfödelse i tankens värld
[---] då tankar tätnade i ord och fick ett slags form”. Därefter följer en konkretisering av vad det goda livet och en god levnadsstandard kunde vara, istället för
den rådande ”konsumtionstävlan”. Den lilla grupp vars talan Wägner för drömmer istället om, för att använda dagens terminologi: solidaritet med exploaterade
jordbruksarbetare, etisk djurhållning, närproducerat, småskalig egen produktion,
som möjliggörs av kortare arbetstid, som möjliggör ännu mer egen produktion.
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Hennes tankar är utopiska när hon beskriver hur människor med små medel kan
förändra sina konsumtionsmönster och därmed påverka hela samhället. Ofta är
det en oväntad naturupplevelse som ger nyckeln till en alternativ förståelse av människans aningslösa handlande. Kasten mellan det lokala och globala, mellan ”Vår
mjölk skulle hämtas från närbelägna gårdar” till ”Så länge det klibbade nöd och
tårar vid aprikoserna, kaffet och apelsinerna som vi serverade, låg vi djupt under en
människovärdig levnadsstandard” gör att Wägner skapar en systemkritik som vi
idag skulle kalla intersektionell, en kritik av de ömsesidigt förstärkande strukturerna
mellan ras, kön, klass, miljöförstöring och militarism.
En skönlitterär text, liksom en litterär debatterande text, kan naturligtvis ha
många olika funktioner och vi läser också texter olika i olika tider. Rita Felski
(2008) kritiserar i sitt litteraturvetarmanifest Uses of Literature den litteraturvetenskapliga forskningen för att i sin iver att vara distanserad, kritisk och misstänksam förlorat förmågan att engagera oss i text och låta texten engagera oss.
Felski identifierar fyra modus för textuellt engagemang, alltså olika sätt för text
och läsare att interagera: igenkänning, hänförelse, kunskap och chock. ”I propose”,
skriver hon,
[t]hat reading involves a logic of recognition; that aesthetic experience has analogies with enchantment in a supposedly disenchanted age; that literature creates
distinctive configurations of social knowledge; that we may value the experience
of being shocked by what we read. (Felski 2008: 14)

Felskis argument bygger inte alls på någon anti-intellektualism och hon föreslår
ingen naiv läsart, snarare vill hon lyfta problemet med läsarter som aldrig tillåter
läsaren, forskaren eller kritikern att engagera sig i texten. Det är den här typen
av öppna läsningar som både Hagar Olsson och Elin Wägner kräver. Felskis
manifest lyfter på ett intressant sätt fram textens förmåga att vara allt detta på en
och samma gång. Hagar Olssons roman är också den ett sätt att utforska världen
som skapar kunskap om densamma. Romanens form tillåter att läsaren förförs
av historien och, möjligen, tillåter sig själv att betrakta världen från Vega Maria
Eleonora Dysters perspektiv där relationen mellan svarthet/vithet och femininitet/
maskulinitet problematiseras inom ramen för den fiktiva berättelsen. Detta är
naturligtvis en av anledningarna till att romanen historiskt varit en farlig genre
för kvinnliga läsare. Väckarklocka var redan i sin tid svår att genrebestämma vilket
kan bero på Wägners vilja att samtidigt engagera läsaren i flera samtida debatter
om feminism, krig och natur. Hennes uttalade syfte är att engagera läsaren inte
bara i texten utan också i världen utanför texten. Boken har definierats som politisk pamflett, stridsskrift, essäistisk, litterär och som en rörelsetext (Forsås-Scott
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2003; Leppänen 2008). Igenkänningen skapas genom bokens tydliga situering i
ett krigsdrabbat samhälle:
Under mina försök att få fram något resultat av långvariga förarbeten har
händelsernas lågor slagit upp skyhöga över vårt land. Ingen har kunnat undgå
ögonblick av yttersta medvetenhet om hur förintande ohygglig den monotona
förstörelsen av liv och värden är. (Wägner 1941: 6)

Hänförelsen, och förundran, skapas genom de många parallellerna mellan människa och natur och alternativa tolkningar av till exempel historiska källor. Inslagen av alternativ feministisk kunskapsproduktion är många. Wägner vandrar
i antika ruiner i Grekland; hon fördjupar sig i gamla filologers verk för att söka
kunskap bortom patriarkatet. Chockeffekten däremot, kommer med insikten om
människans totala beroende av naturen. Mottagandet av en så mångfasetterad
bok kan naturligtvis bli splittrad, vilket också skedde med Väckarklocka. Vinsten
kanske är att boken fortfarande engagerar läsare på ett sätt som få andra av tidens
politiska pamfletter förmår göra.
Den vita kvinnan som kolonisatör

Chitambo (1933) publicerades sjutton år efter det att Hagar Olsson först debuterat
som prosaist och räknas i allmänhet som författarskapets skönlitterära höjdpunkt.
Romanen har fått sitt namn efter den plats - hövding Kitambos by - i nuvarande
Zambia där den skotske missionären David Livingstone år 1873 miste livet efter
en längre tids sjukdom. Platsen och missionären spelar också en avgörande roll
i romanbygget som helhet: berättelsen om Vega Maria Eleonora Dyster ramas
in av en inledande och avslutande scen där författarjaget betraktar en teckning
föreställande Livingstone skrivande i sin dagbok i den afrikanska byn. Detta
porträtt prydde, tillsammans med andra bilder av europeiska kolonisatörer, vägg
arna i hennes barnkammare. Kanske är det denna bild av den vita mannen som
skriver sitt liv med den svartifierade världsdelen som fond som får jaget att skriva
ner sitt eget livs historia.
Mellan den inledande och avslutande ramberättelsen skildras i utvecklingsromanens form den unga vita kvinnan Vega Maria Eleonora Dysters kamp för
att som fri människa och fullkomligt subjekt existera i en patriarkal värld. Först
när hon har smakat på döden i ett av olycklig heterosexuell kärlek frammanat
självmordsförsök lyssnar hon med Birgitta Svanbergs ord ”bara till sig själv”
(Svanberg 1996: 231). Men den röst som Svanberg igenkänner som berättarjagets
egen är starkt färgad av den skotske kolonisatörens: ”Jag skall öppna vägen till det
inre eller förgås” (Olsson 1933: 314). I en mening formuleras så conquistadorens
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centrala credo; erövrandet av jungfruliga rum är den verksamhet som expanderar
den vita människans varande i världen.
Medan Livingstone gick under i sökandet efter Nilens källor samtidigt som
han kartlade den afrikanska kontinenten åt framtida europeiska exploateringsföretag, föds det Dysterska berättarjaget ur sin kamp med döden på nytt och känner
genom formulerandet av trossatsen för första gången i sitt liv en anknytning till
”verkligheten”: ”Om jag inte var kallad att öppna vägen till det inre av Afrika, så
fanns det svarta världsdelar nog för mig i mitt eget land, nöd, mörker och natt,
slavjakt och brödrakrig.” (Olsson 1933: 315f). Den litterära formeringen av det
finska är folket på så vis det grepp som förankrar berättarjaget i en förmodad
jordisk verklighet och samtidigt förmår ge det en transcendental och närmast
gudomlig status: ”jag ägde en rot i tillvaron, ett folk, ett egendomsfolk och genom det en mänsklighet, ett universalliv” (Olsson 1933: 313). Det finlandssvenska
romanjagets inre konflikter upplöses i samma ögonblick som hon förutspår den
frälsande och upplysande kraft hon kommer att äga i relation till den svartifierade
majoritetsbefolkningen i landet. Läst i det ljuset slutar romanen i berättarjagets
antagande av en klassisk kolonial subjektivitet.
När vi möter Vega Maria Eleonora Dyster i kapitlet ”Min tavstländska odyssé”
är hon femton år, avfärdad av sin far som fruntimmersaktig och därmed förvisad
till en framtid på kontor. Istället för att inordna sig i denna ordning beger sig den
unga fröken Dyster på olovlig resa till sin farfar i Kangas i Tavastland. Romanens
stil och struktur utmärks av ironiska vridningar och tvetydigheter, och berättarrösten skildrar skeendet i Kangas med en distanserad såväl som engagerad ton. Det
enskilt viktigaste mötet under Vega Maria Eleonoras vistelse på farfaderns gård är
det med farbror Eberhard, som tillåter den unga kvinnan att inleda en särskild relation med det mer-än-mänskliga. Berättarjaget låter oss förstå att Eberhard förstår
sig på den unga Vega Maria Eleonora som ingen annan och att hon i hans sällskap
känner sig fri att förenas med den värld som breder ut sig omkring henne. Så snart
hon stiger upp i hans vagn som tar henne till gården från stationen känner hon
”obeskrivliga dofter av häst och klibbiga löv och gammal soltorkad hästlort” kittla
henne i näsan och ”höet under sitsen” sticker henne i benen. Hennes hjärta, som
sekunderna innan hade skrikit ut ”sitt trots, sin längtan, sitt krav på livet” kvittrar
nu förnöjsamt: ”Du Vega, det här är det fria livet!” (Olsson 1933: 112).
Erövrandet av jorden

I sitt kapitel över den unga flickan i Det andra könet (1949) beskriver Simone
de Beauvoir hur privilegiet att få pröva sin styrka i relation till världen med
sin kropp är förbehållet vita pojkar (Beauvoir 2002: 387). För den som utövar
en sådan rätt ter sig världen inte längre som given, utan som något som är
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möjligt att ifrågasätta och överskrida. När pojkar slåss med varandra, klättrar
upp på höga höjder eller på andra sätt tillgriper sin kroppsliga styrka innebär
det att ”de har grepp om en värld vars gränser de gör anspråk på att vidga”
(Beauvoir 2002: 386). Att detta existentiella äventyr är färgat av ett kolonialt
och vidare imperialistiskt förhållningssätt går att avläsa i slutsatsen att processen ”innebär att bekräfta sin suveränitet över hela jorden” (Beauvoir 2002:
386). Liksom hos Olsson härrör detta tagande av världen i besittning ur en
rörelse djupt i det mänskliga hjärtat som inte får sitt utlopp hos feminiserade
och svartifierade människor i en sexistisk och rasistisk värld. Detta leder i sin
tur till ett uppsamlande av en explosiv kraft i den förtryckta kroppen: ”Det är
en fruktansvärd frustration att inte kunna rista in det som rör sig i hjärtat på
jordens yta”, skriver Beauvoir (2002: 387).
Även hos Olsson är det existentiella äventyr som består i att pröva sin kroppsliga
styrka i relation till andra liv och till jorden maskulint kodat, men det utmärks
av en högre grad av ömsesidighet mellan människa och natur än den Beauvoir
ser hos den maskuliniserade och vitifierade människan. I en passus i ”Min tavastländska odyssé” klarlägger den Olssonska texten sin filosofiska förståelse av
relationen mellan det mänskliga och det mer-än-mänskliga. Vi möter här Vega
Maria Eleonora Dyster då hon fritt får leva ut sina impulser i den lantliga idyll
som är hennes fädernearv på jorden:
De nya intrycken översköljde mig och drog mig oemotståndligt med som ett
vårflöde som river upp de gamla bryggorna. Mina händer, som varit fängslade
vid böckerna och sömnaden, lyfte plötsligt som fåglar ur sin fångenskap, tog
en värld i besittning. De blev starka, rörliga och ömma medan de handskades
med verktyg och don, med fiskeredskap, bössor, tjärpytsar, grepar, knivar, liar,
medan de grävde i jorden, lekte med hundar, matade grisar och höns, tyglade
hästar på fria marker och fångade fiskar ur stilla vatten i morgongryningen.
Mina sinnen förbrödrade sig med elementen – med luft och sol, med jord och
vatten och allt vad i dem är. Liksom en åker vilken raskt plöjdes upp lades mitt
väsen fritt för groende framtid. Det riste och värkte i mina lemmar, huden
brände och de bara fötterna sved – det var Moder Jord som gav mig sina första
kraftiga smekningar. Trots all min förvridenhet och galenskap har jag innerst
aldrig glömt hennes kärva smekningar, aldrig så helt brutit bandet mellan oss
att jag inte efter stunder av gudsförgäten tomhet kunnat återhämta mig vid
hennes bröst och dia av den kosmiska mjölken. (Olsson 1933: 119f)

Liksom i existensfenomenologin startar den Olssonska texten i sinnesintryckens
upprättande av en relation mellan människa och värld. De gamla bryggorna rivs
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upp, händerna befrias ur den vita och borgerliga femininitetens fångenskap och
precis som den Beauvoirska vitifierade pojken tar Vega Maria Eleonora likt en
imperialistisk kolonialmakt världen i ”besittning”. Inom det existensfenomenologiska tänkandet, så som det formuleras av Beauvoir och Maurice Merleau-Ponty,
skiljer sig människans rumslighet från tingens. Medan människans kropp utifrån
sin begynnelsepunkt är förankrad i föremål och genom dem orienterad mot sina
uppgifter i världen är tingen endast uppradade sida vid sida (Merleau-Ponty 1997:
53). Sara Ahmed tar fasta på denna filosofiska utgångspunkt då hon upprättar
sin vithetsfenomenologi:
What you come into contact with is shaped by what you do: bodies are orientated when they are occupied in time and space. Bodies are shaped by this contact with objects. What gets near is both shaped by what bodies do, and in turn
affects what bodies can do. (Ahmed 2007: 152)

Hur kroppar orienterar sig i världen, eller med andra ord hur världen finns tillgänglig
för dem, är den process som ständigt upprättar fenomen som vithet och svarthet.
I den aktuella passusen ur Chitambo är relationen mellan den mänskliga kroppen och det mer-än-mänskliga den centrala för upprättandet av ett jag i texten.
Det torde inte vara en överdrift att påstå att gestaltandet av denna relation även
i en mängd andra historiska och litterära kontexter är det väsentliga greppet i
framskrivandet av mänsklig subjektivitet. I det historiska tillstånd som Vega
Maria Eleonora Dyster lever, vilket med dekoloniala tänkare som Aníbal Quijano
(2010) och María Lugones (2010) kan benämnas modernitet/kolonialitet, är det
mänskliga subjektets relation till jorden avgörande för upprättandet av vithet.
Richard Dyer visar oss i White (1997) hur vithetens expansion i världen rent diskursivt beror av framflyttandet av gränsen mellan den obrukade och den brukade
jorden (Dyer 1997: 33). Vi vill därför föreslå att den ursprungliga kolonisatören
inte nödvändigtvis bör läsas som conquistadoren eller erövraren, utan istället, i
överensstämmelse med själva ordets etymologi, som colonus eller jordbrukaren.
Som Dyer framhåller emanerar det svarta pigmentet ur myllan, vilken också är
hemvisten för svarthetens diskurs på ett metaforiskt plan (Dyer 1997: 47). Vit är
ytterst den människa som kontrollerar materian: jorden, den egna kroppen och
andra levande kroppar. Att likt Vega Maria Eleonora Dyster ”förbrödra” sig med
elementen riskerar sålunda inte endast sätta det som vi idag läser som hennes klass
och kön, utan också hennes ras, på spel.
Till denna vithetskritiska läsning av myllans betydelse i Olssons text kan
läggas Elin Wägners beskrivning av kulturens uppkomst. I hennes tolkning av
civilisationens utveckling utgör kvinnorna de första jordbrukarna och därmed det
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första etablerandet av ”kulturen” som etymologiskt härstammar från odling eller
bruka jord (Leppänen 2008: 102). Ett tankekomplex där jord knyts till feminitet
såväl som kolonialitet kan sålunda skönjas i den vita feminismens genealogi.
Som har visat sig i vår läsning av Wägner har jorden en stark koppling till den
diskursiva konstruktionen Moder Jord i hennes text. Denna finns emellertid också
i det ovan citerade stycket ur Chitambo. Även om Vega Maria Eleonora Dyster
likt Beauvoirs vitifierade pojke tar världen i besittning, är det slutligen jorden,
närmare bestämt i gestalt av Moder Jord, som inverkar på det Dysterska jaget
med en så pass tvingande kraft att rollerna plötsligt kastas om och flickans kropp
förvandlas till en åker. Här är det inte det mänskliga hjärtat som ristar sin rörelse i
jordens yta, utan jorden som får det att rista och svida i människokroppen. Denna
betydelse av jorden framträder i Wägners text i en sådan utsträckning att hjärtat
där helt förflyttas ut ur människokroppen och förvandlas till ett jordiskt hjärta.
Tillrättaläggandet av jorden

När den unga flickan hävdar sitt ”fulla och fria människovärde” gör hon det
genom att ”spotta och svära så som det anstår en fri människa och karlakarl”.
Vega Maria Eleonora klär sig i smutsstyva byxor medan hon röker i smyg bakom
uthusknutarna i sällskap med muntert grinande drängpojkar. Att dessa aktiviteter
innebär om inte ett överskridande av vitheten så i alla fall en lek med densamma,
visar sig i det vuxna berättarjagets självreflekterande och sammanfattande kommentar: ”Jag lekte /…/ fri indian med en hänförelse som trotsar all beskrivning”
(Olsson 1933: 120). De kroppar, mer eller mindre levande, mer eller mindre mänskliga, som den unga flickan förbrödrar sig med genom sina äventyrliga aktiviteter
orienterar henne bort från en vit borgerlig femininitet som hon upplever som ett
fängelse och tar istället kurs mot ”herrerasens fria, dristiga och syndiga leverne”
(Olsson 1933: 124). Den vita maskuliniteten, som får sägas vara det narrativa navet
i den diskursivitet som texten här upprättar, beskrivs av Dyer som ett pendlande
mellan vithet och svarthet (Dyer 1997: 28). En maskuliniserad vit femininitet
förmår, till skillnad från den traditionellt borgerliga vita femininiteten, härbärgera vitifierade såväl som icke-vitifierade element utan att för den sakens skull
förvandlas till en anomali i det Olssonska textuniversumet. Även om Vega Maria
Eleonora Dysters vuxna liv utmärks av förvridenhet och galenskap slutar boken
i hennes antagande av en klassisk kolonial subjektivitet vilken innebär den enda
möjligheten till fortsatt liv i världen.
I den tavastländska kontext där konstruktionen av den unga flickans jag
som kropp i tid och rum tilldrar sig, utgör den lekfulla indianifieringen av
henne inte ett reellt ifrågasättande av kroppens vithet, då förekomsten av historiska och materiella kopplingar till den amerikanska ursprungsbefolkningen
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är obefintliga. Inte heller den lekfulla kontakten med den svartifierade jorden
sätter vitheten på spel, delvis beroende på den vita maskulinitet som hennes
unga kropp laddas med, delvis beroende på att jorden redan är underlagd
en kolonial diskurs i jordbrukarsamhällets gestalt. När Vega Maria Eleonora
först möter den finska landsbygden från Farbror Eberhards vagnssits är det en
tillrättalagd idyll hon skådar: små glada vägar, näpna stugor, linhåriga ungar,
små vita lamm, kacklande höns, björkskog i middagssol, granskog med trolska
skrymslen och stickande doft av barr, kärrblomster och mossa (Olsson 1933:
113f.). Redan här sker det en sinnenas förbrödring med den omgivande världen
som kläds i nationens språkdräkt:
Mitt underbara land öppnade sin famn för mig och lät mig känna sin doft och
sin tjusning, lät mig förnimma sina skuggors och dagrars lek som en ilande
fröjd i mitt eget blod. Med alla mina sinnen insöp jag landets själ, kände dess
smak och dess lukt och gömde allt hemlighetsfullt i mitt väsen. (Olsson 1933:
114)

Detta är Vega Maria Eleonoras första möte med den kraft som i slutet av romanen
skall träda fram som hennes räddning.
Landet härbärgerar emellertid inte bara tillrättalagda element. Varje gång
ekipaget passerar en grind dyker de upp, ”en massa ungar, smutsiga och barbenta,
som likt en hord vildar tjutande kastade sig över grinden för att sedan ställa sig i
rad på vardera sidan om vägen, grinande som solvargar” (Olsson 1933: 114). Bilden
av barnen på den finska landsbygden sammanfaller så med beskrivningen av en
av de tavlor som fadern lät pryda väggarna i Vega Maria Eleonoras barnkammare, föreställande:
”Cooks död den 14 februari 1779”. Där var liv, rörelse, vild rytm. En vajande
palm, en ovädershimmel, och på marken en skara framstormande vildar som
lömskt och hetsigt kringränner den ensamma vita mannen i krigaruniform.
(Olsson 1933: 32)

Men varken kopparsticket över kolonisatörens död eller de framstormande fattiga
barnen väcker någon som helst bedrövelse hos den unga flickan, tvärtom är hon
omåttligt förtjust inför tavlan såväl som inför de människor som hon i slutet av
romanen, likt en biblisk gud, skall komma att se som sitt egendomsfolk. Den finska landsbygden skildras i Chitambo som ett av den jordbrukande vitheten redan
tillrättalagt landskap till skillnad från den djungel som omgärdar Livingstone
under hans gradvisa undergång i Afrika. På så vis utgör det mer-än-mänskliga
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inget hot mot den vita feministiska subjektivitet som etableras i texten, utan utgör
istället en källa ur vilket det kan hämta sin livskraft.
Avslutning

Våra analyser av Hagar Olssons och Elin Wägners texter ovan är ett försök att
återaktivera skönlitteraturen och den politiska pamfletten i den teoretiska debatten.
Det är å ena sidan den feministiska forskningens utgångspunkt att kvinnor ofta
varit tvungna att maskera sitt mer samhällsanalytiska eller teoretiska tankearbete
som skönlitteratur eftersom varken utbildningsvägar eller publiceringskanaler varit
öppna för dem. Men det är å andra sidan något helt annat att ta detta på allvar
och läsa fram dessa analytiska och teoretiska utgångspunkter systematiskt, och
i förhållande till dagens feministiska teori. I den här artikeln har vi naturligtvis
bara skrapat på ytan. Vår analys av Olsson och Wägner visar att den feministiska
debatten om ras och kön, kolonialism och miljöförstöring, för att nämna några
teman som aktualiserats här, har teoretiserats tidigare ur olika feministiska perspektiv. Det sätt på vilket Wägner och Olsson tar sig an dessa idag så centrala
frågor innebär att naturen och det mer-än-mänskliga kommer att spela en viktig
roll för deras sätt att tänka, skriva och framför allt beskriva, världen. Med inspiration från Donna Haraway kan man säga att det mer-än-mänskliga erbjuder ett
prisma genom vilket världen ter sig radikalt annorlunda. Haraway kallar detta
en diffraktion, snarare än en reflektion, eftersom den inte utpekar (reflekterar)
skillnader utan istället uppenbarar konsekvenserna av skillnadsskapande (Haraway 1992; Haraway 1996).
Den sammanlänkning av olika typer av över- och underordningar som aktualiseras i de två analyserna visar också på vikten av en mer genealogisk, snarare
än kumulativ, kunskapssyn inom feminismen i likhet med Clare Hemmings
bok Why Stories Matter: The Political Grammar of Feminist Theory (2011). Vi
menar med våra läsningar alltså inte att Olsson och Wägner ska ses som ”föregångarna”, ”de första” som varje ny analys måste börja i. Snarare vill vi lyfta
fram vikten av litteraturhistoriska och idéhistoriska läsningar för att finna brott
i modernitetens kumulativa beskrivningar av feminismens utveckling. Enskilda
feministiska kunskapsområden kan marginaliseras även inom den feministiska
historieskrivningen. Den amerikanska ekofeministen Greta Gaard talar om en
beröringsskräck (Gaard 2011: 27, ”fear of contamination-by-accossiation”) som
lett till en uteslutning av ekofeministisk teori av rädsla för essentialism i följd av
essentialism/anti-essentialism-diskussionen runt 1990 (Davion 1994; Shor och
Weed 1994). Intressant nog har studier kring det mer-än-mänskliga också drabbats av samma exkludering med argumentet att djurrättigheter inte har något att
göra med människors rättigheter. Men, menar Gaard, detta innebär också att
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man riskerar att förlora den feministiska grunden i nutida teorier och aktivism.
Att kapa banden bakåt försvagar dagens teoretiska bygge genom att de förefaller
uppstå ur ingenting. Presentistisk teori förefaller vara fast förankrad i nuet. Och
lösningarna, teoretiska såväl som praktiska, framträder ofta som överdrivet innovativa eller geniala. Att förstå vår situering innebär ju också att denna situation
har en historia.
Även ur ett dekolonialt perspektiv är ifrågasättandet av nutida feministiska
teoriers genealogier centralt. Den dekoloniala teoribildningen emanerar ur en
latinamerikansk verklighet där över fem hundra år av kolonialt förtryck samt motstånd mot detta blottlägger sidor av den koloniala moderniteten, samt möjligheter
att överskrida denna, som inte synliggörs utifrån det europeiska tänkandet. Att
utföra en dekolonial läsning av en text innebär på så vis inte endast att blottlägga
moderniteten/kolonialiteten i den samma, utan även att avkolonialisera den. Det
inom modern teoribildning självklara bruket av prefixet ”post” i begrepp som
posthumanism, postkolonialism och postmodernism problematiseras så i en
dekolonial läsning av tid som med nödvändighet ifrågasätter vithetens, modernitetens och kolonialismens förståelse av tiden som en linjärt formad utveckling.
Att förlägga kritiken och dekonstruktionen av företeelser som humanismen till
ett ”efter” osynliggör det ifrågasättande, det motstånd och de alternativ som rent
historiskt har funnits redan i och med dess uppkomst.
Vår kunskap är naturligtvis situerad i samma utsträckning som deras och
vårt teoretiserande lika kringskuret av dess tillkomstomständigheter som tidigare
feminister varit. Det som däremot är nödvändigt, menar vi, är att se att den här
typen av texter också utgör en självklar historisk grund på vilken dagens teoretisering vilar, om än inte på ett enkelt linjärt sätt.
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Den posthumanistiska odlingen
The Seed Box och satsningen på grön humaniora
Ann-Sofie Kall & Alma Persson

Vid Linköpings universitet växer ett internationellt centrum för forskning inom
environmental humanities, eller grön humaniora, fram. ”The Seed Box” utgör en av
de största satsningarna hittills inom svensk
humaniora, och finansieras med sammanlagt 50 miljoner kronor av Formas, Mistra
och Linköpings universitet över fyra år. I
satsningen knyts olika perspektiv, vetenskapliga discipliner, erfarenheter och kunskaper samman. Inte minst är satsningen
ett sätt att knyta miljö och genus närmare
varandra.
Tvärvetenskap har en lång tradition
vid Linköpings universitet. 1980 bildades
Temainstitutionen där det idag bedrivs
forskning inom teman som miljöförändring, teknik och genus. Cecilia Åsberg,
professor vid Tema Genus, är initiativ
tagare till forskningsprogrammet och var
del av den första doktorandkullen när temat
bildades 1999. Med sin avhandling om föreställningar om gener och genus, natur
och kultur i populärvetenskap var hon den

första att disputera på Tema Genus. I den
miljön växte intresset för posthumanism
fram parallellt med feminismen:
– Ibland kan man vara posthumanist
utan att veta om det. Vi har säkert alla haft
upplevelser av att vi är en del av naturen,
och att allting hänger ihop. Det är faktiskt
en ganska posthumanistisk upplevelse. Det
handlar om människans litenhet i det stora,
säger Cecilia Åsberg.
Hon beskriver posthumanismen som
en strävan att vidga humanioras bekvämlighetszoner och räckvidd. I detta ligger
en kritik mot antropocentrismen och dess
placering av människan i centrum, tydligt
åtskild från naturen. Dessutom inkluderas
det icke-mänskliga som traditionellt varit
analytiskt frånvarande inom humaniora.
Cecilia Åsberg poängterar att trots postprefixet handlar posthumanismen inte om
något som kommer efter eller ersätter ett
humanistiskt perspektiv. Posthumanismen
är snarare ett sätt att utmana gränser, och
inkludera flera tolkningar, förståelser och
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alternativa berättelser. De posthumanistiska perspektiv som utgör grunden för
The Seed Box utmanar framför allt tanken om en tydlig gräns mellan natur och
kultur, vilket får betydelse för en rad andra
dikotomier, till exempel i uppdelningen
kvinnor/män, människor/djur, människor/
teknik. Här hämtar forskningsprogrammet kraft inte minst från den feministiska
forskningstraditionen.
– Feministisk teori har problematiserat många typer av dikotomier. Inte bara
natur och kultur utan även den mellan
teori och praktik, teori och empiri, det är
inte alls antingen eller utan det är både
och, alltid. I en feministisk teori-praktik
kan vi få in allt det här som handlar om
natur, det icke-mänskliga, djur, kroppen,
den typen av frågor. Och det är ju därför
som genusvetenskapen också varit en del av
den posthumanistiska utvecklingen, det är
ju inte bara den antropocentriska normen
som problematiseras utan den androcentriska, människan är en man, liksom. På
det viset har ju feminismen varit en smygposthumanism hela tiden.
Egentligen är den satsning som sjösattes i september 2015 något som växt fram
under lång tid i temamiljön vid Linköpings
universitet. Cecilia Åsberg hade sedan 2008
arbetat med att etablera forskningsplattformen The Posthumanities Hub vid Tema
Genus, där hon ville förena breda forskningsintressen med en posthumanistisk
ingång. För henne var det självklart att
grön eller ekologisk humaniora var ett av de
bärande inslagen. Detta blev än mer uttalat
när hon, tillsammans med gästforskaren
Astrida Neimanis, utformade en inriktning
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mot feministisk grön humaniora inom ramen för tre-universitetssamarbetet GEXcel International Collegium for Advanced
Transdisciplinary Gender Studies (Karlstads, Linköpings och Örebro universitet).
När utlysningen om medel för att etablera ett centra i Sverige, som med tiden
Det är ju den stora ironin,
att vi i feministisk anda
problematiserar individualism
och så är de flesta av oss
superindividualister.
skulle kunna bli en ledande internationell
aktör inom grön humaniora, såg hon chansen att bygga vidare på hubbens arbete. För
det krävdes dock en bredare bas. På andra
sidan korridoren satt Johan Hedrén, universitetslektor vid Tema Miljöförändring,
och i de dagliga samtalen i korridoren och i
fikarummet enrollerades han in i projektet.
Deras gemensamma kartläggning visade att
det fanns en lång tradition vid Tema inom
till exempel miljöhistoria och ekofeminism,
även om det tidigare inte samlats under
samma benämning. Dittills hade 40 avhandlingsprojekt som ryms inom grön humaniora genomförts vid Tema. Dessutom
fanns det flera pågående projekt i olika
stadier, flera nätverk och en livaktig miljö
med starka internationella kopplingar.
– Det fanns en massiv grund på Tema
för att göra detta, det var det perfekta
stället. Det är en tvärvetenskaplig miljö,
med en gynnsam konstellation av personer
och krafter som gjorde det möjligt, säger
Cecilia Åsberg.
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Till viss del handlade det alltså om att
föra samman det som redan fanns i en gemensam plattform och under ett samlande
namn. Att denna plattform byggde på en
radikal förståelse av relationen mellan natur
och kultur, som utgick ifrån att naturen
verkar i oss lika mycket som vi verkar i naturen, var en viktig förutsättning. Därifrån
gick det sedan att arbeta med en mångfald
av olika frågeställningar och angreppssätt
som utmanar disciplinära gränser.
The Seed Box bestod vid starten av en
portfölj med 20 projekt i olika stadier, från
forskningsidé till finansierade doktorandoch post doc-projekt, och fler kan komma
att ansluta längs vägen. Flera av projekten
tar sin utgångspunkt i mötet mellan feministisk forskning och grön humaniora,
till exempel projektet Sex Threats som leds
av Eva Hayward och Malin Ah-King vid
Uppsala universitet:
– Det handlar om vilket hot man upplever när fisk börjar visa tecken på hormonrubbningar på grund av de läkemedel vi
släpper ut i Östersjön. De här hormonrubbningarna orsakar moralpanik kring
något som egentligen är väldigt intressanta
transfrågor. Det är ett väldigt coolt projekt
som knyter ihop genus, miljö och queerstudier och problematiserar vad som ses
som normalt eller naturligt i relation till
kön och sexualitet.
En utgångspunkt för arbetet i The Seed
Box är också att inkludera fler röster och
former av kunskap, till exempel från konsten. Med begreppet ”citizen humanities”
vill Cecilia Åsberg problematisera den vetenskapliga expertisen och göra plats för
vardagliga, kroppsliga erfarenheter som

vi kan göra forskning och teori av. Att
skapa en miljö som på samma gång ska
vara världsledande, radikalt tvärvetenskaplig och samtidigt inkludera fler röster och
perspektiv än de traditionellt akademiska
är en utmaning:
– Det är ju den stora ironin, att vi i feministisk anda problematiserar individualism
och så är de flesta av oss superindividualister. Joan Scott hade så rätt, ”feminism has
only paradoxes to offer”. Och akademin är
ju en hård värld.
När vi möter Cecilia Åsberg har de nya
doktoranderna som ska ingå i The Seed Box
just börjat installera sig i Linköping, och
plattformen är på väg att bli en högst konkret miljö. Och för henne är det långsiktiga
målet med forskningen tydligt:
– Målet är att försöka göra bra saker helt
enkelt. Förändra världen, det är det vi vill,
det är inget snack om saken. Det är klart
att det är politik.
Ann-Sofie Kall
E-post: ann-sofi.kall@liu.se
Alma Persson
E-post: alma.persson@liu.se
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Nuclear power, earthquakes, war
Chim↑pom and relational aesthetics as nuclear power resistance
Kajsa Widegren
Keywords
Chim↑pom, nuclear power resistance, affects, relationel aesthetics,
Fukushima-crisis
Summary
This article analyses the Japanese art collective Chim↑pom and
their interventions in contemporary and historical aspects of
nuclear politics and the atomic bombings of Hiroshima and
Nagasaki. The study situates Chim↑pom’s artistic work in a context
of a new governmentality, theoretically developed by the philosopher Brian Massumi (2009). The ”environmental” governmentality is
– contrary to Michel Foucault’s (2008) concept biopolitics – not
built on calculation and statistics, or securing a flourishing population, but on neoliberal economization of risk and disaster. Intertwined as a part of the environmental governmentality is the
neoconservative militarization, that responds to the very same
unstable processes, but with military force. These processes are
”environmental”, not because they are ecological or green, but
because they act on the forces and powers of open and unstable
processes, the forces that we sometimes call natural disasters or
accidents.
The aim of the article is to analyse Chim↑pom’s work on the
Fukushima crisis and the historical traumas of Hiroshima and
Nagasaki in the light of this new governmentality in Japan.
Chim↑pom’s relational aesthetics also feeds on these open-ended
and unstable of processes, however in terms of social and emotional
orientations. The historical conditions that have discursively
separated nuclear power as ”peaceful use of nuclear energy” from
its disastrous military and warfare use is the hegemony of rational
technocratic based in a modern liberal ”biopolitics”. This modernization has built on dichotomies such as that between body and
mind, reason and emotion, nature and culture. Chim↑pom thematise
nuclear politics from the perspective of those who has been
silenced and ignored by this dichotomization, or those who have
been considered unintelligible, such as animals.
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Kajsa Widegren analyserar det japanska konstkollektivet
Chim↑poms kärnkraftsmotstånd och Japans politiska förskjutning
från teknisk rationalitet till nyliberal ekonomism. Chim↑poms verk
är interventioner för att synliggöra kärnkraftens komplexa sociala,
historiska, miljömässiga och traumatiserande effekter.

Kärnkraft, jordbävning, krig
Chim↑pom och den relationella estetiken som
kärnkraftsmotstånd
kajsa widegren

Kärnkraftens industriella och politiska komplex har nått framgång genom att
göra anspråk på teknisk rationalitet och objektivitet och genom dess historiska
kopplingar till paternalistisk samhällsnytta (Anshelm 2000; Lindquist 1997).
I boken Mellan frälsning och domedag (2000) konstaterar idéhistorikern Jonas
Anshelm att den svenska kärnkraftsdebatten från och med 1980-talet inte längre
fördes på tidningarnas kultursidor. Kanske är det därför kärnkraftsfrågan sedan
dess så sällan har konfronterats med till exempel den postmoderna kritiken av
universalistiska förnuftsanspråk och framstegsdeterminism. Fantasin om den
naturtämjande teknologin, som bygger på distans och noggrant separerande av
såväl intellekt och känsla som av människa och fysisk miljö, har reproducerats
genom expertnätverk av män (Alaimo 2011). Denna syn på kontroll och vetande
ställer såväl kärnkraftskritiker som kritiskt granskande akademiska arbeten inför
behovet av nya angreppssätt. Efter kärnkraftshaveriet i Fukushima i mars 2011
har frågan både aktualiserats och blivit akut.
Syftet med denna artikel är att undersöka hur japansk samtidskonst problematiserar kärnkraftsfrågan och dess kopplingar till teknik, rationalitet, genus och natur
och till Japans historiska trauma efter bombningarna av Hiroshima och Nagasaki.
Jag kommer att analysera ett antal verk skapade av det japanska konstkollektivet
Chim↑pom både före och efter kärnkraftshaveriet. Förutom analyser av konstverk
används också intervjuer av personer engagerade i anti-kärnkraftsrörelsen i Japan.

Tidskrift för genusvetenskap 36(4)2015–37(1)2016

39

Tema/ Kärnkraft, jordbävning, krig

Intervjuerna genomfördes i Tokyo våren
2013 och har bidragit med en historisk och
samtidspolitisk kontext för projektet. Krisen efter kärnkraftshaveriet i Fukushima
blir i denna kontext inte enbart en fråga
om energiförsörjning och rätten till jord
och vatten fria från radioaktiva, cancerogena ämnen, utan också en fråga om vad
moderniteten har trängt undan och tystat
i och med kärnkraftens utbyggnad.
Utgångspunkten i artikeln är att Japan
präglas av en förskjutning från modernistisk
och liberal till nyliberal och nykonservativ
styrning (Kingston 2014). Detta förändrar
också relationerna mellan kärnkraft och
militarisering. Historiskt har en nogsam
diskursiv och politisk separering mellan
atomkraft som fredlig verksamhet och för
militärt bruk praktiserats. För att dissociera kärnkraften från atombombningarna
1945 behöver kärnkraftsförespråkare kopplingen till rationalitet och kontroll. Den
maskulint kodade japanska kulturen och
dess maskulint dominerade politiska och
ekonomiska liv står som en fond mot vilken
konstnärskollektivet Chim↑pom arbetar
mot. Kollektivet utmanar denna rationalistiska hållning och berättar kärnkraftspolitikens historia med utgångspunkt i det
som moderniteten har trängt undan. Med
sin förgrundsgestalt Ellie i spetsen för de
in det affektivt laddade, det kroppsliga och
icke-mänskliga som betydelsefulla aktörer i
sin kritik, ett kontinuum av underordnade
positioner som kan fångas in under paraplybegreppet genus.
Chim↑pom har upprepade gånger använt det öde, evakuerade området kring
kärnkraftverket Fukushima Daichii, i sina
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verk. Först i en omedelbar, reaktiv och kritisk intervention på själva kärnkraftsanläggningen i Real Time (2011), sedan för
att uppsöka ungdomar som fortfarande bor
kvar i området för ett rituellt och lekfullt
åkallande av normalitet och liv i det postapokalyptiska landskapet (KI-AI 100 2012).
I videon Black of Death 2013 (2013) samlar
Chim↑pom en flock svarta kråkfåglar genom att hålla upp en död, uppstoppad fågel
och spela upp dess läte. Åkandes genom det
öde landskapet samlar de en gigantisk flock
fåglar som flyger efter fordonet, högljutt
klagande. Denna proteströrelse av djur,
teknologi och människor färdas i videon
från Fukushima till Tokyo. Artikelns frågeställningar är: Hur kopplar Chim↑pom
samman krig, ockupation och kärnkraft i
sina verk? Hur tematiseras nyliberal ekonomi, ekonomisk marginalisering och prekarisering? Och slutligen: Vilken betydelse
ges naturen i Chim↑poms arbeten?
Det faktum att Japan som nation är
byggd på en ögrupp lokaliserad i mötet mellan fyra tektoniska plattor är viktigt för mitt
val av teoretiskt perspektiv. Naturens krafter
blir påtagliga och närvarande, integrerade
i samhällsbyggandet genom Japans geologiska instabilitet. Landets långa historia
av återuppbyggnad efter jordbävningar är
ett materiellt villkor som aldrig riktigt har
kunnat byggas bort med modernisering och
teknologisk utveckling. Utan att hänfalla
till essentialiserande av nationell identitet
menar jag ändå att det samtida Japan på
olika sätt präglas av spänningsförhållanden mellan kontroll och kontrollförlust,
där överhängande jordbävningsrisker är
en aspekt av kontrollförlust och minnet
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av de amerikanska bombningarna och
efterföljande ockupationen, en annan.
Jordbävningsrisken som materiellt villkor
pekar ut behovet av en materialitetsteoretisk ansats som länkar natur och samhälle
till varandra, snarare än åtskiljer dem.
Fukushimakrisen, såväl dess förhistoria
som dess efterspel, förstås med ett sådant
materialitetsteoretiskt perspektiv.
Ekologisk styrningsmentalitet, kris
och katastrof

Historikern Michel Foucault (2008) kal�lar den moderna och liberala styrningen
för biopolitisk, en politik för livet. Med
vetenskapligt motiverad styrning skulle
säkerhet och nationell utveckling garanteras
och dessutom få livet att blomstra. Genom
statistisk kunskap om populationen och
beräkningar av hur livet optimeras styrs
skapandet av det goda och rationella samhället. I filosofen Brian Massumis (2009)
vidareutveckling av Foucaults biopolitikbegrepp placeras det i en nyliberal global
ekonomi. Foucaults begrepp ”styrningsmentalitet” (governmentality) används för
att beskriva hur de styrande utövar makt
genom att producera föreställningar om
befolkningens, medborgarnas och samhällets egenskaper. Massumi argumenterar för att samtidens styrningsmentalitet
bör ses som ”ekologisk” (environmental).
”Ekologisk” ska inte förstås som naturlig
eller miljömedveten, istället identifierar
Massumi ekologisk styrningsmentalitet
som urskillningslös (indiscriminate) och
o-urskillningsbar (indiscriminable).
Vår senkapitalistiska epok, till skillnad
från kapitalismen under 1900-talet, präglas

av ekologins öppna processer, snarare än
systematisk, statistisk prognos och populationens maximerade välstånd. I Massumis
(2009) politiska analys är den slumpmässiga
och förödande olyckshändelsen central:
olyckshändelser, särskilt naturkatastrofer,
är urskillningslösa och o-urskillningsbara.
Naturen placeras i denna förståelse inte i ett
motsatsförhållande till kulturen; naturens
rörelser och krafter är snarare ett villkor för
alla processer; öppna system vars komplexa
ömsesidiga påverkan gör det poänglöst att
tala om orsak och verkan (2009: 169). Massumi tar utgångspunkt i situationen som
uppstod efter orkanen Katrina 2005. I ett
tal som George Bush höll i samband med
denna naturkatastrof använde president
Bush samma säkerhetsretorik för naturkatastrofer som han gjorde i förhållande till
terrorhot. Såväl retoriken som den militära
beredskapen riktar in sig mot osäkerhet och
ovetskap, som konstrueras som hot i sig.
En ekologisk styrningsmentalitet agerar på
dessa öppna processer, på dess kriser och
kollapser, snarare än att försöka planlägga
och övervaka samhälleliga och naturgivna
händelseförlopp.
Massumi (2009) menar att det i vår tid
finns två samverkande, processuella styrningsmentaliteter; den nyliberala och den
neokonservativa, som styr på olika sätt,
med olika metoder, diskurser och handlingar, men som båda utgår från osäkerhet, instabilitet och risk. Å ena sidan den
nyliberala styrningen som ekonomiserar
på kris och osäkerhet och styr ekonomiskt
genom oförutsägbarheten hos det kapitalistiska systemet som i vår tid bygger på
ökad risk och post-katastrofuppbyggnad
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snarare än stabilitet hos populationers köpkraft. Å andra sidan den neokonservativa
styrningen som utvecklar en förebyggande
makt, en beredskap för katastroftillstånd
som tydligast materialiserar sig som ”the
first responder”, den kraftfulla och reaktiva
kraften hos ett militärt försvar, lika beredd
på krigstillstånd som på naturkatastrofer
(Massumi 2009: 158). Den ekologiska
styrningen räknar med och agerar på den
slumpmässiga störningen, oöverskådliga
sammanbrott, chockverkan och katastrof.
I en modernistisk styrningsmentalitet – det
som Foucault kallade biopolitik – måste vi
betrakta kärnkraftverket som en avskild
teknologisk apparatur, förutsebar och kontrollerbar. I en ekologisk styrningsmetalitet däremot, är kärnkraftsanläggningar
o-urskillningsbara från geologi och andra
naturliga krafter. Naturen, eller miljön, är
o-urskillningsbar från kärnkraftverken,
från de tektoniska plattornas oförutsägbara och våldsamma rörelser, från krafter
som styr havets vattenmassor. Resultatet
av dessa processer är urskillningslösa, det
vill säga oöverskådliga i sin komplexitet
och samtidigt ojämnt drabbande.
Konst, kaos, kris

Japansk konst har sedan efterkrigstiden tematiserat både krigets följder och de samhällsförändringar som återuppbyggnad och
modernisering innebar för Japan som nation.
Här har populärkulturen en särskild plats
genom att representera en växande ekonomi
– japansk populärkultur är och har varit en
framgångsrik exportvara – en förutsättning
för välstånd (Allison 2003). I populärkulturen tematiseras också en infantiliserad

42

Tidskrift för genusvetenskap 36(4)2015–37(1)2016

under- och eftergivenhet gentemot USA,
något som många konstnärer har inkluderat
i sina arbeten (Murakami 2000).
Det konstnärskollektiv som jag behandlar här, Chim↑pom, arbetar vidare i denna
tradition: deras kritiska arbeten har alltid
Den ekologiska styrningen
räknar med och agerar på den
slumpmässiga störningen,
oöverskådliga sammanbrott,
chockverkan och katastrof.
en ton, ett estetiskt inslag från olika referenser till populärkulturen i vid bemärkelse.
Chim↑pom består av sex personer födda i
Tokyoområdet på 1980-talet, barn av den
blomstrande japanska ekonomin och populärkulturen men också av ekonomisk kris,
nyliberal ideologi, prekarisering av en hel
uppväxande generation och del av Shibuyas
sub- och ungdomskulturer. Chim↑poms
förgrundsfigur Ellie iscensätter sin persona
som en slags programledare, en kraft som
framstår som driven av lika delar ifrågasättande, naiv nyfikenhet och en vilja att stå i
centrum. Ellie jobbar med den framgångsrika tonårstjejens extatiska framtoning,
hennes karaktär är glad, lättsam, lekfull
och exhibitionistisk. Ellie lånar drag från
femininitet så som den är framställd i animé
och manga från 1980- och 90-talen, vilket
sammanfaller med uppväxtåren för medlemmarna i konstkollektivet (Grigsby 1998). I en
mening kan man tala om Ellie som en personifiering av ett post-feministiskt tillstånd,
där kvinnor redan är fria, och främst fria
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att exploatera sig själva i kapitalistiska men jämställda meningssystem (McRobbie
2009). Ellie framställs dock aldrig som om hennes femininitet skulle göra att hon
står ”närmare” naturen, än de övriga, manliga medlemmarna av Chim↑pom. Hon
anknyter inte till någon ”gudinnefeminism” (jämför Alaimo 2010).
Utgångspunkten för analyserna av Chim↑poms videoverk är att de bär med
sig motsägelsefulla och komplexa former av mening. Deras iscensättningar – som
performance och videoverk – är aldrig helt kontrollerade, de har snarare karaktären av interventioner i sociala situationer utan säker utgång. Ellies impulsiva
persona bidrar till att verken – vid sidan av dess samhällskritiska ansatser – också
bekräftar en kaotisk och processdriven ontologi, det vill säga en övertygelse om
att världens beskaffenhet är genomsyrad av kaos och förändring. Det är denna
konstnärliga metod, i kombination med verkens tydliga referenser till sociala,
politiska och ekonomiska problemområden, som gör dem intressanta att analysera
som motståndshandlingar.
Chim↑pom beskrivs ofta som efterföljare till den europeiska Situationistiska Internationalen, en konstnärlig rörelse som ville omdefiniera och återta det
kapitalistiska stadsrummet med hjälp av sociala interventioner av olika slag.
Chim↑pom framhåller dock i sin egen biomytografi snarare det amerikanska
teveprogrammet Jackass som inspiration. Där Situationisterna vill bryta ner den
kapitalistiska staden är Chim↑pom snarare ute efter att intervenera i staden och
ge plats åt det som har blivit placerat i marginalen. När det gäller Situationisternas
strävan att bryta ner barriärer mellan konstnärer och konstens betraktare, ligger
Chim↑pom dock nära i arbetssätt. Metoden går via det festliga upptåget, karnevalen. Karaktäristiskt är Chim↑poms slogan ”Art is in the P art y”, vilket pekar
mot en relationell estetik. Den bygger på iscensättning av igenkännbara sociala
situationer, till exempel en fest, men som genom sina anspråk på att kallas för
”konst” bidrar till att avnaturalisera det sociala och relationella i vardagen, att
avtäcka dess normer och gränser (Bourriaud 2002).
Chim↑pom: estetisk-politiska interventioner i japansk kärnkraftshistoria

Bombningarna av Hiroshima får ofta representera en historisk brytpunkt, på
samma gång ett slut och en början. Som början betraktad görs Hiroshima till
en symbol för kärnkraftsteknikens utveckling, satsningar på teknisk forskning,
framtidsoptimism och fredliga relationer mellan forskare av olika nationaliteter.
Dessa betydelser menar jag har lett till att kärnkraften förstås på olika sätt beroende på om den placeras i ett freds- eller krigssammanhang. Det våldsamma
övergreppet mot civila, det akuta och långvariga lidandet, förödelsen och rädslan;
allt detta rensas bort när bombningarna av Hiroshima och Nagasaki görs till en
startpunkt för tekniska innovationer på energiområdet.
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Chim↑poms arbeten kring Hiroshima handlar inte i första hand om att skildra
de historiska händelserna. Istället tycks arbetena syfta till att väcka historien
till liv genom att intensifiera samtiden. I ett verk från 2009, Making the sky of
Hiroshima”PIKA!” använde de kondensstråk från ett flygplan för att skriva ordet
PIKA! över Hiroshimadomen, minnesmonumentet över de döda. Deras planerade
utställning i Hiroshima stoppades då av upprörda A-bomböverlevare och allmänhet. I Hiroshima 1945 kallades atombomben PIKA DON, de japanska orden för
blixt och för smäll. Först kom en blixt, sedan kom en smäll. De onomatopoetiska
beteckningarna förefaller tomma på de våldsamma efterverkningarna för dem
som drabbades. De som kallade bomben PIKA DON visste väldigt lite om dess
katastrofala efterverkningar (Kenichi 2012). Chim↑pom lyfter fram en specifik
form av skyddslöshet inför bombningarna, som går utöver begreppet ”civila”; det
handlar om att synliggöra en epistemologisk skyddslöshet, den skyddslöshet som
okunnighet kan försätta någon i. Kontexten för verket är hela den historieskrivning
och allt det informationsarbete som ligger mellan vår tid och 1945, men också den
diskurs som har insisterat på atomkraftens ofarlighet, själva objektiveringen av
atomklyvningen. Men det finns ett annat skäl till att verket upprörde efterlevande
till den grad att Chim↑poms planerade utställning ställdes in.
Idag står PIKA! snarare för den blixtformade svansen på Pikachu från Pokémon, den oöverträffat mest populära tecknade serien i japansk barnkultur (Allison 2003). Denna koppling mellan populärkultur och katastrof tolkades som
blasfemi och ledde till att Chim↑poms utställning i Hiroshima ställdes in, men
de valde ändå att stanna kvar i staden för att bemöta kritiken och förklara sina
intentioner. Projektet ledde senare till en bok som Chim↑pom skrev tillsammans
med A-bomböverlevare: Naze Hiroshima No Sora Wo Pika! To Saseteha Ikenainoka
– Why can’t we make the sky of Hiroshima “PIKA!”?
Bombningarna av Hiroshima och Nagasaki är de historiska händelser som
knöt samman atomkraft och krig. Sedan dess har olika regeringar i Japan nogsamt
artikulerat kärnkraften som något åtskilt från nationella och internationella aggressionshandlingar: kärnkraftsprogram både i Japan och i USA har gått under
namn som ”Peaceful use of nuclear energy” eller ”Atoms for Peace”. Kärnkraften
har naturligtvis haft en militär roll under hela perioden efter andra världskrigets
slut. Men under 1950-talets intensiva uppbyggnad av kärnkraftsteknologin
ansågs det vetenskapliga och teknologiska arbetet hjälpa till att skapa militär
avspänning. När internationella samfund av forskare arbetade tillsammans för
civilt användande av kärnkraft ansågs det främjande för fred och rationella relationer mellan nationer (Anshelm 2000). I Japan blev uppbyggnaden av det
energikonsumerande moderna samhället efter krigsslutet artikulerat som en
”gåva till de A-bombdrabbade offren och till den krigssargade befolkningen i
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stort”; löftet om ett gott samhälle. Formuleringen är från en av de intervjuer som
jag gjorde med miljöaktivister och kärnkraftsmotståndare i Tokyo våren 2013.
Ekologisk styrning och återmilitarisering

Samtidens politiska styrning i Japan har dock visat sig mindre inriktad på stabilitet
och välfärd och mer på aggressiv marknadsekonomi. Landets alla kärnkraftverk
stängdes ner efter Fukushimahaveriet men i och med den nya regeringen – under premiärminister Shinzō Abes ledning – har arbetet för att få till en omstart
varit konstant (Kingston 2014). En representant för den autonoma miljörörelsen
i Tokyo berättar i en av intervjuerna jag gjorde under 2013 hur myndigheter och
politiker förhåller sig till kärnkraftssäkerhet:
En talesperson för kärnkraftsadministrationen sa efter kärnkraftshaveriet i Fukushima att ”vi har aldrig lovat att kärnkraftverken är jordbävningssäkra – vi
har bara lovat att de ska byggas på fast mark”. Att medborgare kanske tolkar
”fast mark” som ett löfte om jordbävningssäkra anläggningar brydde han sig
inte om, ”det är deras problem om någon tolkar det så”. Intervju med Shie,
frilansjournalist och miljöaktivist

Jag tolkar detta som en del av en utveckling mot den ekologiska styrningsmentalitet som Brian Massumi (2009) diskuterar. Uttalandet är inte bara ett cyniskt
medgivande av politisk mörkläggning eller ett utnyttjande av ett maktövertag,
utan främst bekräftande av en politisk styrning som inte längre gör anspråk på
att ”reglera effekter” (Foucault 2008). Den geologiska grundens instabila rörlighet tycks direkt motsvaras av en språkets fundamentala instabilitet; ingenting
kan försäkras och inga löften kan hållas i en styrning som agerar på öppna och
oförutsägbara processer. Men med den öppenhet för krisens och kollapsens kraftrörelser, som Massumi menar ligger till grund för en nyliberal ekonomisk politik
– kan vi ens tala om en ”styrning” då? Massumi utgår ifrån att den nyliberala
styrningen alltid förkommer tillsammans med en neokonservativ rörelse, som
också agerar på samma katastrofhändelser, men med fokus på säkerhets- och
trygghetsskapande insatser. Den neokonservativa rörelsen är ofta av spektakulär
karaktär, den ska visa upp ett lands militära beredskap. Militära insatser används även för civila katastrofer, för att visa kraftfullhet och kontroll i tider av
kaos och katastrof. Parallellt med de politiska ansträngningarna för att starta de
nedstängda kärnkraftverken strävar också premiärminister Abes regering efter
en återmilitarisering av Japan (Kingston 2014).
Ett förslag på revidering av Japans konstitution är under intensiv debatt. Konstitutionens portalparagraf, som ”erkänner alla världens människor rättigheten att
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leva i fred, fria från skräck och nöd” (författarens översättning) är en av de delar som
föreslås för revision. Främst är det artikel 9
som har mött olika slags motstånd. Artikel
9 statuerar att ”det japanska folket för evigt
förnekar nationers rätt att använda krig och
hot om militärt tvång som ett medel för att
lösa internationella dispyter” (Ogawa 2011,
författarens översättning). Argumentet för
att revidera artikel 9 är att den är en rest
från det besegrade Japan, ett tilltvingat
ställningstagande som saknar frivillighetens legitimitet (Ogawa 2011). Men det kan
också ses just som återmilitarisering i relation till en global begreppsglidning kring
begreppet ”fred”. Praktiken att använda
militär för ”fredsbevarande” insatser, eller
som respons på naturkatastrofer, får i ett
globalt perspektiv den japanska konstitutionens definition av fred att framstå som
passiv och undfallande, rentav oansvarig.
Den ekologiska styrningsmentaliteten och
dess inriktning mot aktiv handling som
svar på framtida risker och oöverskådliga
processer innebär med nödvändighet att
bryta med de band som fäster den japanska samtiden vid sitt historiska förflutna.
Chim↑pom är inte beredda att bryta med
det förflutna, istället framhärdar de i att
levandegöra historien genom våra levande
och kännande kroppar.
Affektiva handlingsutrymmen

Centralt för Chim↑poms konstnärliga
aktioner är laddningen i relationer mellan
levande, mänskliga och icke-mänskliga
varelser, men också mellan levande och
icke-levande ting. Chim↑poms utställning
Pavillion från 2013 kommer här att fungera
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som en nod som för samman flera av de
teman som artikeln undersöker. Pavillion
är uppdelat i ett helt svartmålat rum och
ett helt vitmålat. I det svarta rummet trängs
en mängd olika konstverk på en ganska
liten yta. Chim↑pom arbetar här med en
intensifiering av rummet som förstärks av
att verken anknyter till ämnen som är känslomässigt laddade, samtidigt som de tar sig
an dessa med en kontrasterande lekfullhet.
I rummet visas videoverket Black of Death
2013 och en skulptur av svart blankputsad
sten som föreställer en hopknuten sopsäck, gjord i samma typ av sten som ofta
används för gravstenar i Japan. Här finns
också en video som visar gruppen när de
gör en nattlig räd mot en kyrkogård och
begraver sopor.
En samling bilder ingår också i utställningen. Det är fotografier av den svältande
civilbefolkningen under ockupationen av
Okinawa som har exponerats på brända
träplattor. Sopor och begravningstematiken kan ses som ett sammanförande av
konsumtionssamhällets restprodukter och
samma konsumtionssamhälles fixering vid
framåtrörelsen och glömskan inför restprodukterna. Porträtten som föreställer människor under USA:s ockupation av Okinawa
smälter samman med brännmärken i träet,
det förflutna är i en process av våldsam förgörelse. I Black of Death 2013, ett videoverk som
jag närmare analyserar nedan, kompletteras
konsumtionssamhällets rester och historiens
tystade röster med marginaliseringen av naturen som gör djur till ett obegripligt och
oväsentligt avfall i kulturen.
I det svarta rummet i Pavillion gör
Chim↑pom det uteslutna, tystade,
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marginaliserade till centralfigurer. Sopor
får plats på begravningsplatsen istället för
att gömmas undan och glömmas, brännas
eller bara placeras utom synhåll. De påminner om civilbefolkningen på Okinawa
och den kulturella glömska som samtida
politik ägnar sig åt när definitionen av fred
förskjuts. Och de föraktade och avskydda kråkdjuren formeras till en klagande
proteströrelse.
Videoverket Black of Death 2013 börjar
framför de stängda grindarna utanför
Fukushima Daichii och tar sedan betraktaren med ut i det öde landskapet runt
omkring kärnkraftverket. Några ödehus
filmas, där endast kråkor nu lever. Upptakten är ett samlande av dessa kråkor tills
en enorm flock med svarta fågelkroppar
avtecknar sig mot en blek himmel. Kameran filmar från en åkande bil med flocken
flygandes efter. De enda ljuden är bilmotorn
och de kaotiska och skärande skrien från
kråkor som ökar och kortvarigt avklingar,
för att sedan återkomma i styrka. Flocken
formerar en ordning som är riktad mot det
fordon som far fram på den öde vägen.
Vid fordonet är en kråka fäst, en död och
uppstoppad kråka, som far framåt utmed
vägens bana, medan de levande kråkorna
slår sina lovar från luftrummet. Flocken
ökar och minskar i fart och formation, ökar
och minskar i ljudstyrka, medan motorljudet är konstant, bara när det gasar intensifieras ljudet något och när det bromsar
in i en kurva.
Kameraperspektivet är i marknivå,
alltså i nivå med fordonet, men kameran
är något tiltad uppåt så att fordonet syns
i nederkanten av bildytan medan himlens

vidsträckthet tar en större del av den. Jordytan är således placerad i marginalen och
kråkflocken tar över bildytan, den förtätas
och dras ut och bildar kaotiska mönster av
svart mot blekblå himmel. Vildsint klagar
de över den döda kråkan fästad på fordonet.
Det ligger i alla fall nära till hands att tolka
dessa skärande läten som klagan, eller som
agitation. Kråkdjur är sociala varelser och
sägs vara intelligenta och känsliga, men i
Japan betraktas de som skadedjur och är
avskydda på samma sätt som till exempel
råttor.
Black of Death 2013 tar betraktaren med
på en resa, från Fukushimas ödeland runt
den förbjudna zonen, vidare till Tokyo och
Tepcos (Tokyo Electric Power) huvudkontor och slutligen till Shibuya, den Tokyostadsdel där Chim↑pom har sin kulturella
hemvist. Under resans gång blir Ellie mer
och mer berättelsens huvudperson. Från att
ha varit utanför bild framträder hon stegvis
som filmens centrum, men fortfarande med
flocken av kråkor runt sig. Ellie blir mer
och mer den som driver på sin härskara av
fåglar, en domptör som jublar i fartvinden,
med den uppstoppade kråkan som en trofé
i handen. I Tokyo är det människornas förvånade och misstrogna ansiktsuttryck, när
de vänder sig upp mot flocken av klagande
kråkor, som förtjust skildras. Då framträder
fåglarna som ett demonstrationståg av himmelsvarelser, svarta mot himlen, agiterade
och påträngande, stör de den välordnade
stadens sociala regler och förväntningar.
De radioaktivt besmittade invaderar staden och konfronterar dess invånare med
kärnkraftens katastrofala följder.
Chim↑poms Black of Death är en video
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i två delar, den första är från 2008 och uppföljaren från 2013. Den dramatiska och
hotfulla inramningen – titeln, mörkläggningen vid visning och i viss mån videons
huvudkaraktärer, kråkflocken med sin
tydliga referens till Hitchcocks Fåglarna
– bryts mot videons extatiska förundran
inför relationen mellan människa och djur.
Videon från 2008 har samma upplägg som
versionen från 2013, men i efterhand framstår den som ett oskyldigt upptåg, helt utan
Fukushimakrisens dystra kontext. Några scener bygger på det trafikkaos som
Chim↑pom och fåglarna åstadkommer eller
de undrande blickar som människor riktar mot den agiterade fågelflocken. Blickarna riktas om; från människornas plats
på jordytan, mot himlen varifrån andra,
vanligtvis obetydliga, varelser kan invadera.
I Black of Death 2013 tar Chim↑pom alltså
med sig denna människa/ickemänniskainteraktion till nya platser. På samma sätt
som kråkorna i filmen görs till symboler
för död och misär så insisterar de också på
liv och kapacitet, affekterna som väcks i
interaktionen, fåglarnas sympatier med en
av sina egna, deras oroliga klagan. Genom
referensen till Fåglarna blir flocken hotfull,
men videoverket frammanar också ett känsligare öra. Om kråkflocken tolkas som en
proteströrelse, vilket Fukushimakontexten
insisterar på, upphör fåglarnas klagan att
vara meningslösa läten. Utan att helt underkastas mänskliga meningskonstruktioner
är det ändå möjligt att – affektivt – förstå
fåglarnas ljud. I Black of Death 2013 blir
kråkornas beteende både socialt begripligt
och absolut okänt, öppet och kaotiskt. Trots
att det är en människa som manipulerar
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flocken så framträder fåglarna med en egen,
kollektiv agens som hela tiden hotar att ta
över situationen.
Ellies extatiska anförande av kråkhären
kan ses som sinnebilden för ett fritt agerande subjekt som utnyttjar sin möjlighet
till makt. Ellies persona är som tidigare
beskrivits modellerad på populärkulturellt
producerade och reproducerade föreställningar om framgångsrik och idealiserad
femininitet. Hon fungerar därmed som en
personifiering både av post-feministiska och
nyliberala föreställningar. I en populärkulturell ekonomi som bygger på synlighet
och skönhet är Ellies vinst maximal visuell
exponering, men hennes agerande bygger
också på en logik bortom kalkylerande med
eventuella ekonomiska vinster, eller med
kalkylerande intentioner överhuvudtaget.
I Black of Death 2013 uttrycker hon både
njutning och glädje i interaktionen med
djuren, med dess kaotiska och intensiva
klagan. Hon tycks gå upp i affekterad,
ömsesidigt påverkande interaktion mellan mänskligt och icke-mänskligt liv, en
interaktion som Donna Haraway (2003)
menar att uppdelningen mellan natur och
kultur har osynliggjort.
Ellie avvisar alla traditionella uttryck för
kritik, som ilska, upprördhet och krav, argumentation eller avslöjanden, istället visar
hon fram kontinuiteterna i natur och kultur,
skönheten och glädjen i att agera i och med
naturens processuella och öppna krafter.
Med Brian Massumis (Zournazi 2003) perspektiv kan man säga att hon utnyttjar affekternas manöverutrymme, de handlingar
och interventioner som den kännande kroppen genomför i och genom olika typer av

Tema/ Kärnkraft, jordbävning, krig

affekter. Det kroppsliga och känslomässiga
som traditionellt har förknippats med brist
på kontroll, svaghet och femininitet vänds
istället till en kraft eller en rörelse, även
om det är oklart vad rörelsen har för intention och slutmål. Chim↑poms utställning
Pavillion gör avfallet, det bortglömda, det
ohörda och avskydda till väsentliga aktörer
i Japans kärnkraftspolitik: från krigsslutet
och atombombningarnas efterverkningar,
över frågan om kärnkraftens slutförvaring,
naturens kaotiska processer, bristen på kontroll och Japans seismologiska skörhet. Men
i det triumfatoriska och extatiska finns en
affekterad rörelse framåt. En hoppfull
rörelse som möjliggör föreställningar om
en annan framtid.
The Artist’s Bone

På den gigantiska Shibuyastationen i Tokyo hänger en väggpanel, cirka 30 meter lång och 5,5 meter hög, med namnet
Myth of Tomorrow. Panelen har en säregen
historia. I samband med kärnvapenprovsprängningen som drabbade Lucky Dragon
5, fiskebåten som utsattes för radioaktiv
strålning på Stilla havet 1954, började den
då redan välkända konstnären Taro Okamoto (1911-1996) lufta sitt missnöje med den
japanska regeringens historielösa hållning
i kärnvapenfrågan. I Japan är detta en välkänd och älskad konstnär, med expressivt
och färgrikt formspråk. På 1960-talet fick
Okamoto ett utsmyckningsuppdrag för ett
hotell i Mexico City och uppdraget utformades som den jättelika panelen Myth of
Tomorrow, en episk och symbolistisk framställning över bombningarna av Hiroshima
och Nagasaki och provsprängningen som

drabbade Lucky Dragon 5. Mardrömslika
scener utspelar sig över muralpanelen med
ett dansande, fragmenterat skelett i dess
centrum, omgiven av blixtar, kroppsdelar,
Chim↑poms utställning
Pavillion gör avfallet, det
bortglömda, det ohörda och
avskydda till väsentliga aktörer
i Japans kärnkraftspolitik.
eld och explosioner. Hotellbygget i Mexico
blev aldrig realiserat, panelen stuvades undan och glömdes bort. I början av 2000-talet hittades den i ett förråd och den fördes
till Tokyo 2003.
Veckorna efter Fukushimahaveriet började ett rykte spridas på Internet att Taro
Okamoto hade förutspått kärnkraftsolyckan i Fukushima och inkluderat en bild av
detta i Myth of Tomorrows nedre högra hörn.
Det ryktades att det infällt i panelen fanns
en bild av två reaktorer, varav det kommer
rök från den ena, bilder som alltså skulle
föreställa reaktorerna i Fukushima. Det
visade sig vara Chim↑pom som hade integrerat detta visuella nytillskott i Okamotos
panel. En film som visar ingreppet släpptes
på Youtube och gruppen anmäldes till polisen för skadegörelse. Taro Okamotas explicita kärnkraftskritik, expressiva formspråk
och dramatiska framställning av ett efterkatastrofen-scenario anknyter starkt till
motståndsformer som bygger på synlighet
och offentlighet. Samtidigt gjordes panelen
för en kommersiell publik, i ett land långt
borta från japansk offentlighet och politik.
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När hotellplanerna stöp glömdes konstverket bort. Och när det förs till Tokyo är
Okamoto död och hans offentliga ställning
har skiftat från regeringsoppositionell till
upphöjd nationalsymbol. Okamoto har
tystnat, eller stillnat. Integrerad i samhällskroppen, snarare än ett störande element.
Om kultur är en effekt av de naturliga, slumpmässiga och öppna processer
som Massumi kallar ”natur” snarare än
en del av motsatsparet natur-kultur, så är
Chim↑poms tillägg ytterligare en del av
den processen. Myth of Tomorrow är en
del av den ekologi – urskillningslös och ourskillningsbar – som konstnärskollektivet
Chim↑pom verkar med och i. Chim↑pom
som är barn både av den blomstrande japanska ekonomin och av den ekonomisk
kris som slog hårt mot Japan på 1990-talet
behandlar ofta den prekarisering av en hel
uppväxande generation som de har mött i
Shibuyas sub- och ungdomskulturer. Dessa
har i hög grad formats av ungdomar utanför arbetsmarknad och diskurser om säkra
framtidsutsikter. Att Myth of Tomorrow är
placerad just på Shibuya station skapar förutsättningar för en intensifiering av platsen
och återvitaliserandet av Okamoto. Den
händelsebaserade konst Chim↑pom arbetar med öppnar för sociala och politiska
processer, vars effekter inte kan avgöras på
förhand. Efter att åtalet för skadegörelse
lades ner, vändes betydelsen av Chim↑poms
intervention i Myth of Tomorrow från förargelseväckande avvikelse i det offentliga
rummet, via en mytisk idé om Okamotos
framtidsförutspåelse, till att Chim↑pom
blev inbjudna att ställa ut i Okamotomuseet under jubileumsåret 2013, den ovan
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diskuterade utställningen Pavillion. Denna tematiserar inte bara japansk nationell
historieskrivning utan intervenerar också i
Okamotos politiska och konstnärliga profil,
och i hans fysiska kvarlevor.
Om affekter är krafter som flödar i
och mellan mänskliga och icke-mänskliga kroppar, en slags gräns för manöverutrymme som pekar ut vad som är möjligt
att göra och att röra sig i för riktning vid
varje enskilt, konkret tillfälle, så föreslår
jag att affekter är ett av de material som
Chim↑pom arbetar mest intensivt med.
Om den relationella konsten vanligtvis
agerar med sociala normer och dess begränsande effekter så arbetar Chim↑pom
mer manipulativt med affektiva impulser.
I det helt vita rummet i Pavillion, så likt
det traditionella gallerirummet att enbart
kontrasten mot det helt svartmålade,
mörklagda rummet bredvid, gör vitheten
synlig, ställer Chim↑pom ut något som de
påstår är en bit av Okamotos kvarlevor.
De kallar verket The Artist’s Bone. Vit och
porigt skör presiderar detta makabra objekt i en belyst glasmonter. Objektet ges en
specifik verkan i utställningsrummet där
ljussättningen spelar en viktig roll. Konstbesökarens återhållsamma kroppsschema,
socialt och kulturellt modulerat efter normer om distans, respekt och värdighet kollapsar inför glasmontern där The Artist’s
Bone ligger. Med dess morbida associationer
och genom ljussättningen luras ögat och
betraktarens avståndsbedömning. Nyfikenhet – en affekt som sällan behandlas i
den teoretiska litteraturen – får kroppar att
röra sig framåt. Kanske med avsikten att se
bättre och kanske för att kunna avgöra om
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detta verkligen är ”konstnärens ben”, lutar sig ett stort antal av besökarna för långt
fram och slår i glaset med sina huvuden. I det vita och avskalade gallerirummet
blir denna lilla krock med glaset ett svårt etikettsbrott, eller sett på ett annat sätt,
ett lågmält skämt med besökaren. Den egna morbida nyfikenheten, den impulsiva
reaktionen i kontrast med rummets sakrala anspråk gör ett avtryck i kroppen,
pekar ut dess manöverutrymme och riktning.
Låt oss leva – Chim↑pom och prekariatsrörelsen

2012 skapar Chim↑pom ett videoverk med ungdomar som lever kvar i det jordbävningsdrabbade området en bit från Fukushimas kärnkraftverk. På en strand,
översållad av spillror efter jordbävning och tsunami, bildar några medlemmar ur
Chim↑pom tillsammans med fem-sex andra ungdomar en ring. Med kameran
i mitten av ringen startar de en slags lek: var och en ska ropa ut en mening, en
önskan eller en frustration, i tur och ordning i ringen. Efter varje rop gör gruppen
ett gemensamt hojtande. De ska i en och samma filmtagning samla 100 ropade
yttranden, ropen ska röra sig genom cirkeln. Gruppens gemensamma rop sätter rytmen för de spontant komponerade yttrandena och skapar en musikalisk
spänning, liknande den i ett demonstrationståg, med skillnaden att den typen
av slogans är noggrant förberedda både till innehåll och språkrytm för att skapa
skanderandets estetiska effekt av samordnad kollektivitet, folkets gemensamma
röst. I en transkriberad och översatt version av KI-AI 100 (100 Cheers) kan läsaren
följa ögonblickets associationer och flödena hos yttrandena som rör sig från politik
till vardag, från nonsens till samhällskritik (jämför Kenichi 2012). Men i videon
är detta meningsinnehåll underordnat påfrestningen på de ropande rösterna,
de ofrivilliga stakningarna, tvekandena, de plötsligt nyvunna självförtroende,
bestämdheten som kommer och går ur ropen. Det är rytmen som tränger sig
på, kropparnas samordning och tillfälliga oordning. Kameraperspektivet byter
mellan två olika intensiteter.
Från ett utifrånperspektiv när lekens regler presenteras och gruppen förbereder
sig, till ett under/inifrånperspektiv när ritualen sätter igång, där alla i ringen, med
armarna om varandras axlar, lutar sig över kameran. Med detta perspektiv blir
betraktaren indragen i den hetsiga och glädjefulla ansträngningen, hur den rör
sig genom gruppen. Mot en gråaktig himmelsfond sticker ungdomarnas ansikten
fram och ner mot kameran, kräver uppmärksamhet. I kontrast mot detta – när
filmen byter perspektiv – ett utifrånperspektiv som visar stranden, förödelsen, de
regntyngda molnen, det grå havet och den lilla gruppen, en ring av människor
med armarna kring varandras axlar. Detta är den plats där ungdomarna lever,
detta är deras liv. Den lilla ringens intensitet fälls in i det större sammanhanget,
natur-kulturen av krafter, oöverblickbara för enskilda subjekt. Genom ropen får
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vi veta att ungdomarna önskar sig vardag,
att gå till stranden, träffa någon att vara
tillsammans med, planera för framtiden,
men i stället har deras liv fångats in i den
situation som jordbävning, tsunami och
kärnkraftshaveri tillsammans har format,
eller uttryckt annorlunda: som Japans
kärnkraftshistoria har format.
Verket visar de öppna processernas instabilitet i interaktion mellan människor
och icke-människor, som aldrig är ett på
förhand avgjort dominansförhållande. KIAI 100 gör också kärnkraftspolitiken till en
fråga om generation, där det är den yngre
generationens situation som lyfts fram; de
som varken gynnas av kärnkraften som påstådd tillväxtmotor, eller har möjlighet att
skydda sig fysiskt och socialt mot miljöns
urskillningslösa krafter. Generationerna
födda på 1980- och 90-talen har heller inte
den närhet till de historiska händelser som
tidvis har fungerat som startpunkt för sociala rörelser som till exempel miljörörelse
och fredsrörelse. Chim↑pom reaktiverar
historien men situerar den i samtiden genom detta minimala demonstrationståg,
vid vad som ser ut att vara världens ände.
Chim↑pom har kulturella och sociala försänkningar i japansk ungdoms- och populärkultur och inlemmar dessa i sina verk
men de har också affinitet med den japanska prekariatsrörelsens kulturella uttryck.
Prekariatsrörelsen är en reaktion mot både
den utsatta situation som många, framför
allt unga, hamnade i efter den ekonomiska
krisen på 1990-talet i Japan, men också en
reaktion mot den traditionella, rigida och
undergivenhetsdrivna arbetsetik som företagsvärlden i Japan har präglats av under
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efterkrigstiden. Carl Cassegård (2014) undersöker dessa rörelser och dess reparativa
funktioner. Den startade i den så kallade
Dame-ren-rörelsen (”dame” betyder ungefär ”good-for-nothing”) som framhöll sig
själva som ”värdelösa”. Genom reformer i
japansk arbetsreglering som har gjort osäkra
anställningar till norm, har rörelsen inkluderat både de som inte kan, de som inte får
och de som inte vill arbeta. Marginaliseringen och stigmat för de icke-fastanställda,
de fattiga och de med funktionsvariationer
bryts genom att inta gator och torg med
dans, musik och poesi. När rörelsen antar
begreppet ”prekariat”, som pekar mot en
skör och riskfylld tillvaro, tar den också
med sig kravet på att inte bara ”överleva”.
Att leva är något annat som inte helt kan
reduceras till ekonomiska tillgångar. Den
post-apokalyptiska tiden skapar ett intensifierat nu som i sig bär på affekternas processuella rörelse; framåt, bort, ut, mot ett
någonting-annat (Cassegård 2015). KI-AI
100 skildrar det post-apokalyptiska tillståndet i all sin brutalitet, här har ingen
röjt upp och lagt till rätta, den biopolitiska
styrningen för blomstring och välstånd har
svepts bort av tsunamin som enbart lämnat
spillror efter sig.
Avslutning

Utgångspunkten för denna artikel har varit
att placera det japanska konstkollektivet
Chim↑pom och dess arbete i en kontext av
det Brian Massumi (2009) kallar en ekologisk styrningsmentalitet. I det kraftfält
som ekologins öppna och instabila processer
verkar i får kärnkraftspolitiken en annan
roll, där säkerhet, teknisk rationalitet och
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kontrollerbarhet inte är prioriterade. Premiärminister Abes nyliberala ekonomiska
politik, fyndigt fångat i neologismen ”Abenomics”, bygger på att upprätta ett politiskt
kontinuum mellan kärnkraftsutbyggnad,
kärnkraftsexport och återmilitarisering av
Japan. Den moderna och liberala åtskillnaden mellan kärnkraften som civil energiteknik och som militär och konfliktfylld
– traumatiskt associerad – atomkraft håller
långsamt på att utraderas. Den ekologiska
styrningsmentaliteten fungerar genom
samverkan och sammanvävning av både
nyliberala och neokonservativa processer.
Enbart nyliberalism, med ekonomisering
på kris och katastrof, kan knappast ses som
styrning överhuvudtaget. Den neokonservativa militariseringen är ett sätt att göra
styrning med fast hand, med tydliga fiender
och mål för den nationella säkerheten. Samtidigt bygger de neokonservativa processerna i lika hög grad på öppna och instabila
händelseförlopp, som kan konstrueras som
potentiella hot.
Chim↑pom bygger sin relationella estetik på öppenheten i sociala situationer.
De iscensätter och provocerar fram affekter
av olika slag och låter resultatet av dessa
processer vara delvis öppna. Verkens mening vecklar på så sätt ut sig temporalt,
utan på förhand givet resultat. Genom sina
situationistiskt inspirerade interventioner
kan Chim↑pom ses som ett exempel på en
ekologisk nyliberalism. De centrerar en typ
av individ som är fritt handlande, manipulativ och egenmäktig, den postfeministiska
unga kvinnan – samtidigt som de tar parti
för de tystade och marginaliserade. Den
relationella estetiken arbetar vanligtvis

med sociala normer men Chim↑pom laddar situationer, objekt och relationer mellan
människa och icke-människa med affekter som glädje, extas och nyfikenhet men
De centrerar en typ av individ
som är fritt handlande,
manipulativ och egenmäktig,
den postfeministiska unga
kvinnan.
också med upprördhet och avsmak. Med
utgångspunkt i de ekonomiska och sociala
förändringar som har format hela generationer av unga människor i Japan knyter de an
till prekariatsrörelsens upprop: Let us live!
Liv är en mängd olika saker i Chim↑poms
konstnärskap: det är karnevalisk festlighet, interventioner i det offentliga rummet men också de meningsprocesser som
konstrueras när oväntade möten uppstår,
mellan till exempel sopor och en kyrkogård, atombombning och populärkultur
eller en kvinna och kråkor. I de verk som
tematiserar kärnkraftshaveriet i Fukushima
tar Chim↑pom fasta på de positioner som
är mest marginaliserade och tystade. Ett
kontinuum upprättas mellan historiens
tystade röster, arbetslösa ungdomar i en
raserad region, djurliv och natur.
Chim↑pom verkar också för att sammanföra kärnkraft och krig, men snarare
som ett sätt att intensifiera det historiska
arvet i samtiden. De generationer som inte
har en egen kroppslig erfarenhet av de historiska skeendena, men som påverkas av
Japans nya styrningsmentalitet, kan med
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Chim↑poms konstnärliga verksamhet ges tillgång till affektiva, kroppsliga manöverutrymmen i förhållande till historia och samtida politik. Chim↑poms verk
visar det urskillningslösa hos naturens öppna och ibland våldsamma, ibland
njutningsfyllda processer. De visar hur detta drabbar, men inte urskillningslöst,
utan specifikt. Till skillnad från den ekologiska styrningsmentaliteten åkallar
Chim↑pom ingen responderande militär kraft som skydd mot osäkerhetens processer. Snarare tvärt om. När USAs ockupation och bombningarna av Hiroshima
och Nagasaki tematiseras tar Chim↑pom de civila offrens perspektiv, de som
inte visste vad de behövde skydda sig mot efter bombningen. Men de synliggör
också de positioner som den nyliberala ekonomi har producerat: de som lever
prekära liv, de som har drabbats av kärnkraftshaveriet i Fukushima innan deras
liv ens fick börja på allvar, djuren som inte har någon begriplig röst och avfallet
som ingen vill ta i.
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I kroppen finns berättelser
Om tackor och berättande materia
Johanna Lindbo

Vi är ett trettiotal deltagare som sitter tätt tillsammans i ett litet rum någonstans inne i museet. Lukter av våt ylle, gammalt trä och folk. Vi ska
få lära oss allt vi behöver veta inför årets lamningssäsong. Under dryga tre
timmar, inklusive kaffe och semlepaus, presenteras kunskap och handfasta tips om avel och urval, om tackornas dräktighetsperiod och själva
förlossningsarbetet med alla de komplikationer som kan uppstå.
Det var en nyttig föreläsning men den lämnade en däven eftersmak:
ord som beteckning, besättning, rekrytering, sortering, avel tycktes
krocka med andra ord så som moderegenskap, anknytning, kroppskontakt, digivning, och rekommendationer av varma bad för nerkylda
lamm. Ur ett materiellt ekokritiskt perspektiv var kursen fylld av besvärande förståelser kring genus och mer-än-mänskligt agentskap men
också en fängslande ambivalens mellan att se tackorna som produkter
för ekonomisk avkastning och som omsorgsberoende, levande individer. Jag vill dröja vid denna ambivalens då den återfinns i handböcker
om fårhållning, och koppla den till begreppet ”storied matter”, vilket
betecknar tanken att all materia, och således alla kroppar, bär på berättelser. Vilka berättelser skymtar fram då vi betraktar tackan och hur ser
bilderna ut som konstruerades den där kvällen i relation till litteraturen?
I artikeln ”Theorizing Material Ecocriticism: A Diptych” (2012),
liknar Serenella Iovino och Serpil Oppermann materia vid text, som i
likhet med den konventionella texten du nu har i din hand, går att läsa
och tolka. De kallar det ”storied matter” och ”a corporeal palimpsest”
som likt narrativ berättar om erfarande och historia (2012: 451). Begreppet ”storied matter” påminner mycket om vad Donna Haraway pekar
mot då hon skriver om ”naturalcultural bodies” vilket är levande hybrider av materia och diskurs (Haraway 2004: 199ff). Ordet palimpsest
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vittnar om att de förstår kroppar som både diskursivt och materiellt
laddade och där dess betydelse tolkas olika beroende av geografiska och
historiska situeringar och förhållanden, och att dessa kan samexistera.
Palimpsest är ett begrepp som ofta används inom litteraturvetenskap
och betecknar en yta, oftast pergament, som används upprepade gånger
och där text eller bilder om och om igen skrapats bort, men ändå lämnar spår i form av avtryck i ytan.
Lynda Birke (1994:) problematiserar den mänskliga blicken i förhållande till andra arter då hon refererar till den mer-än-mänskliga kroppen och menar att vad eller vem än, i vårt fall tackan, är för sig själv och
för varandra i flocken, blir hon alltid något annat genom människans
blick. I relation till Iovino och Oppermann kan detta förstås som att
den mänskliga blicken inte förmår, eller vill, se alla de lager av mening
som andra arter bär på. Ett slående exempel på denna blick finner jag i
Tim Tynes The Sheep Book for Smallholders (2009) då urvalsprocessen av
tacklamm beskrivs. Denna process innebär att fårahedern noga väljer ut
vilka lamm som ska sparas till avel. På Tynes gård sker urvalet sommartid, även bagglammen ska genomgå gallring men det är något särskilt
med den där dagen då tackorna ska sorteras:
With all the female lambs yarded up together, we begin by drawing
out the few real ”eye-catchers”, the very best, the ones we’d spotted
months ago and have been admiring ever since. We pen these few up
together, then waste a lot of time just leaning on the gate and looking
at them – and well worth looking at they are too! Eventually we drag
ourselves back to the task in hand, and draw out all the lambs at the
other end of the scale – a few poor doers, perhaps, or something with
an undershot jaw or wonky legs, anything in fact, that just doesn’t fit
it. (Tyne 2009: 168)

En ogenerad njutning präglar texten, där blicken tillåts dröja länge vid
de utvalda tacklammens kroppar där de står samlade. Citatet är intressant att se närmre på av flera skäl. Bland annat därför att det knyter
an till historiska kopplingar mellan begreppen femininitet, animalitet
och natur och därför möjliggör en diskussion av denna problematik. I
The Sexual Politics of Meat (1990) argumenterar Carol J. Adams för att
arter inom köttindustrin sexualiseras och feminiseras utifrån antropocentriska, patriarkala diskurser (Adams 2010). Berättarens blick i citatet
beundrar tackorna, de är ”eye-catchers” och i ett annat avsnitt används
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ordet ”motherly old girl” i stället för ”ewe” (Tyne 2009: 113). Scenen
berättarrösten återger, bygger delvis på en antropocentrisk och patriarkal västerländsk diskurs. Denna har sedan länge lyfts fram och kritiskt
granskats av aktivister, teoretiker och filosofer, bland annat Simone de
Beauvoir. Beauvoir diskuterar sambandet ur ett historiskt och stundtals
problematiskt universellt perspektiv i Det andra könet (1949) men pekar
samtidigt på de kolonialistiska och essentiella föreställningarna som
präglat begrepp så som människa, kvinna och natur. Många gånger har
en essentiell koppling framhävts, där kvinnans biologiska funktioner
sagts peka mot en jordiskhet. Både naturen och kvinnan har växlat mellan att uppfattas som passiva objekt eller likt destruktiva krafter som
måste kontrolleras. Hon är en källa till liv, en jord att så i, moderlig.
Hon är nyckfull, kaos, mystisk och den Andre (Beauvoir 2012:). Teoretiker som Stacey Alaimo (2008), Chandra Talpade Mohanty (1984)
och Richard Dyer (1997) har ur skilda perspektiv kritiserat det fokus på
essentialism och dualism som tidigare feministiska teoribildningar ofta
haft. Inte sällan framstår begreppen som statiska, men positioneringen
av kvinna som natur är föränderlig. Den förgrenar sig genom strukturer
så som rasism och sexism där klasstillhörighet, sexualitet, nationalitet,
ras, ålder och funktionalitet spelat roll (Alaimo 2008). Animalitet och
jordiskhet har tillskrivits olika feminiserade kroppar olika mycket och
den vita, framför allt den nordiska och anglosaxiska kroppen, är den
som laddats minst med natur (Dyer 1997:). Det finns en tendens att förbise möjligheten att negativa konnotationer av associationer mellan subjekt och natur är sprungna ur ett västerländskt, kapitalistiskt samhälle.
Den förringande synen på det mer-än-mänskliga är lokal, inte universell. Närhet till jord, växtlighet eller vatten är inte i sig förkastligt.
Men, nu vill jag återvända till tacklammen och plocka fram något
ytterligare ur Tim Tynes citat. Nämligen det som inte står skrivet, men
som urskiljs i glappet mellan de beundrade och de bortsållade. När
fårherden betraktar de utvalda tackornas kroppar består de inte enbart
av sitt här och nu. De berättar också om de andra. Iovino diskuterar i
”Bodies of Naples. Strories, matter, and landscapes of porosity” (2014:)
hur dagens kroppar i Neapel, mänskliga så väl som mer-än-mänskliga,
är inskrivna med stadens historia. När hon skriver om kroppar skriver
hon om ett slags hybridiserad kropp som blir till genom diskursiva och
materiella intra-aktioner och nämner landskap och naturkrafter som två
exempel på präglande element men också fantasi och minnen (Iovino
2014:). Men hur ska detta inskrivande av berättelser på den levande
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kroppen förstås? Här, precis som i fallet med de utvalda tackorna, måste
vi paradoxalt nog vända blicken till frånvaro och tomrum.
All of these stories are written on the living bodies of Naples. They are
bodies in which, like in Pompeii’s plasters, an absence is often encapsulated [...] It is a narrative populated by substances, choises, voices,
human presences, illness, scars, memory, forgetfulness, natural catastrophes, war, contamination, fear, death, and life. (Iovino 2014: 111f)

Ur ett materiellt ekokritiskt perspektiv är frånvaro och det eventuella
tomrum de resulterar i inte det samma som ingenting, istället förstås de
vittna om det som en gång fyllde dess plats. Om materia lagrar erfarenheter och historia som Iovino föreslår, så kan tackornas kroppar ses bära
de andra tackornas berättelser i det att för var urval som sker, för var år
som passerar, blir deras kroppar till genom den frånvaro som de bortsållade utgör. I boken Får av Sjödin (2007) rekommenderas att tjugo
procent av tackorna byts ut varje år för att ersättas av nya tacklamm från
mödrar med de bästa egenskaperna. De önskade egenskaperna blir alltså
till genom rensning; under varje god egenskap som syns finns också
frånvaron av en dålig, eller som i liknelsen med en palimpsest spår av
det som skrapats bort från den kroppsliga materian. Den berättande
materian bär i tackans fall en tusenårig historia av antropocentriska behov och önskemål, men också om en eventuell gomspalt, ett rymningsbenäget beteende, en ovilja att dia sitt lamm eller en oönskad ullkvalitet
som påverkat bortgallringen.
Vad har då detta att göra med den ambivalens jag uppfattade i
det där trånga rummet på hembygdsmuseét? Av alla de berättelser
tackan bär i sin kropp är det endast ett fåtal som uppmärksammas i
den dagliga samvaron med henne. Det är en samvaro som präglas av
det faktum att den ena individen ägs utav den andra och att ägandet
har ett ekonomiskt syfte. Blicken är, som i citatet ur Tynes bok, riktad
mot tackan som objekt, om än så beundrad. Men föreläsningen den
där kvällen handlade först och främst om lamning, ett skeende som
skiljer sig mycket åt från urvalsprocessen. Under lamningen träder det
hoptrasslade nätverket tydligt fram där antropocentriska och stundtals patriarkala förståelser av det mer-än-mänskliga och moderskap
intra-agerar med materiella faktorer och erfarenheter. Tackan är inte
längre ett passivt objekt i den stunden. Att det är just vid lamningen
som hennes objektposition luckras upp och i stället närmar sig en
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subjektsposition tycks kopplat till moderskapet: ”[s]å fort det första
lammet fötts slår modersinstinkten ut i full blom. Ömt slickar tackan
lammet rent från fosterslem och vaktar ängsligt, så att lammet inte
vinglar iväg alltför långt” (Sjödin 2007: 119). Synen på tackan som en
produkt i färd med att ge fler slaktkroppar blir svår att vidhålla i just
det ögonblicket hon faktiskt bidrar till ekonomisk avkastning. I det
ögonblicket blir hon så mycket kropp att hon längre inte ryms i ramen
för en produkt, ett objekt.
I stället är hon blödande, frustande, ångande och kämpande och
berättelser om smärta, död och liv träder fram och blir synliga för den
mänskliga blicken att läsa. Kanske kommer hon för nära något som inte
är hennes att göra anspråk på. Men bara för ett ögonblick. I Erik Sjödins (2007) Får kopplas förlossningskomplikationer och bristande modersegenskaper till fåraherdens väl och ve och Öje Danell skriver:
”[s]vårigheter med lamningen leder inte bara till färre slaktlamm, det
ökar också arbetsinsatsen och kan vara nervpåfrestande” (Danell 2007:
32, 123). Ingen av dessa tre orsaker berör tackans eller lammets erfarande
av situationen, ett möjligt argument för att ta tidigare förlossningskomplikationer i anspråk vid urval skulle ju kunna vara att minska risken för
smärtsamma och traumatiska förlossningar för nästkommande besättning. Det är som om ömheten och oron det mer-än-mänskliga djuret
tillskrivs i ena andetaget måste stävjas i nästa.
Så där satt vi en vinterafton i ett rum vars atmosfär pendlade mellan en slags orolig omsorg och en produktionsinriktad drivkraft. Bilden
av tackan som målades upp den kvällen påminde om de som återfinns
i litteraturen. Hon förkroppsligar en komplex förståelse av tackan där
hon på en och samma gång agerar moder, flicka, boskap och slaktkropp.
Men också som en bärare av historia och meningsskapande tomrum, ”a
storied matter”. Inte så märkligt då, att vi var många som hörbart drog
efter andan då förslag på vad en bör ha nära till hands vid lamningen
gavs: rent vatten, gulsåpa, plasthandskar, frottéhanddukar, spritgelé,
termometer, sondmatare, råmjölksersättning, bultpistol.
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Den könade landsbygdens globala
mening
Introduktion till Seema Arora-Jonsson
Per-Anders Svärd

Seema Arora-Jonsson är docent i landsbygdsutveckling vid Institutionen för stad
och land, Sveriges lantbruksuniversitet. Hennes forskning rör sig i gränslandet
mellan utvecklingstudier, miljöförvaltning och genusvetenskap, med särskild
inriktning mot frågor om medborgarskap och institutionernas roll i landsbygdsutvecklingen. I ett flertal artiklar, bokkapitel och i boken Gender, development and
environmental governance: theorizing connections (2013), har hon belyst samspelet
mellan identitet, kön, etnicitet och klass inom utvecklings- och miljöområdet.
Kännetecknande för Arora-Jonssons arbete är hur hon rör sig i zonerna mellan
skilda kunskapsfält och forskningsmetoder. På så sätt utvecklar hon en särskild
blick för hur olika samhälleliga skeenden överlappar varandra och hur olika
vetenskapliga analysingångar producerar olika typer av kunskap. Genom att
blottlägga förutsättningarna för människors handlande och villkoren för vår
kunskap plockar hon isär komplexa samhällsproblem för att sedan sammanfoga
dem, lager på lager, till nya helhetsbilder.
Den artikel av Arora-Jonsson som publiceras i detta nummer av TGV illustrerar
andan i denna forskningsansats. Här återges resultaten av långvariga deltagande
studier bland kvinnliga gräsrotsaktivister i två ytligt sett väldigt olika lokalsamhällen
– Nayagarh i delstaten Odisha (före detta Orissa) i östra Indien och Drevdagen i
svenska Dalarna. Studierna dokumenterar på ett djupgående sätt kvinnornas situation, deras aktivism och deras reflektioner kring sin egen organisering (se även
Arora-Jonsson 2005, 2008, 2013; för de svenska kvinnornas egen berättelse om
sitt deltagande, se Bergelin med flera 2008). Samtidigt handlar artikeln inte bara
om lokala kvinnogrupper i två marginaliserade landsbygdssamhällen. Den vidare
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ambitionen är att kartlägga hur globala diskurser om miljö, utveckling och kön
artikuleras i specifika sammanhang – och tvärtom, hur lokala aktörer bidrar till att
rita upp (och rita om) globala förbindelselinjer genom att utöva ett eget aktörskap.
Texten ska också ses mot bakgrund av de förändrade styrningsprocesser som
kommit att prägla miljö- och utvecklingsområdena. För att använda ett av statsvetenskapens modeord handlar det om nya former av ”governance” – ett svåröversatt begrepp som är tänkt att fånga den mångfald av nya styrningsformer som
i dag existerar parallellt med ”government” (det vill säga nationalstaten och dess
organ) (Hufty 2011; Bevir 2012). Det kan röra sig om överstatliga ordningar (som
till exempel EU), samarbete inom regionala nätverk, eller lokala processer som
involverar en mångfald av aktörer – från stater och kommuner till lokalsamhällen, föreningar och företag.
Intresset för governancestudier har växt kraftigt sedan 1990-talet, inte minst
som en följd av den nyliberala vändningen och statens reträtt från allt fler samhällsområden. Två av de områden där studiet av governance har tilldragit sig
särskilt intresse är just miljöskydd och utveckling. Här har tonvikten ofta placerats
på att identifiera de institutionella omständigheter under vilka åtgärder för att
skydda miljön och befrämja utveckling har varit effektiva, liksom vilka faktorer
som stått i vägen för lyckade insatser (Agrawal och Lemos 2006; Bäckstrand med
flera 2010; Meadowcroft med flera 2014). Dessa frågor har också ofta parats med
ett genusperspektiv. Kvinnors sociala och ekonomiska villkor, deras delaktighet,
liksom deras roll i förvaltningen av lokala miljöresurser, har ofta lyfts fram som
viktiga insatsområden. Stater och organisationer har fyllt sina åtgärdsprogram med
hänvisningar till ”gender mainstreaming” och “genusstrategier”. Samtidigt framgår
det, som Arora-Jonsson nyligen visat i en genomgång av fyrtio års forskning på
området, att tolkningarna av vad “genus” ska betyda i dessa sammanhang har
varierat betänkligt. Ofta har genusperspektivet urvattnats i praktiken och i vissa
fall har det helt reducerats till en teknokratisk måttstock istället för att fungera
som en kritisk analyskategori och en förändrande kraft (Arora-Jonsson 2014).
Gemensamt för många av de nya styrningsformerna är att de bygger på ett
deliberativt tänkande där det tas för givet att ett öppet, demokratiskt samtal är
nyckeln till att lösa kollektiva problem. Men detta synsätt missar lätt maktskillnader mellan aktörerna, liksom det faktum att alla intressen inte är lika formbara
eller kompromissbenägna. Dessutom försvinner lätt analysen av den samhälleliga
kontext i vilken institutionerna verkar – inte minst vad gäller relationerna mellan könen.
I Arora-Jonssons artikel belyses problematiken med de nya styrningsformerna
ur ett genusperspektiv genom att frågan angrips så att säga ”utifrån”. Istället för att
börja inom byalagen och skogsföreningarna och fråga ”var är kvinnorna?” så börjar
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hennes undersökning bland kvinnorna själva
och i vad de valt att göra istället för att gå
in i de mansdominerade organisationerna.
Därtill används jämförelsen
mellan Indien och Sverige för
att kasta om våra invanda
tolkningsrepertoarer.
Därtill används jämförelsen mellan Indien
och Sverige för att kasta om våra invanda
tolkningsrepertoarer. Arora-Jonsson visar att
om vi för ett ögonblick släpper antagandet
att “Sverige” är synonymt med ”utvecklat”,
”modernt”, ”urbant” och ”jämställt”, medan
”Indien” genomgående står för det motsatta,
så kan vi lättare se dialektiken mellan begreppen, praktikerna och platserna – det vill
säga hur de förutsätter och går in i varandra,
även på en halv världs avstånd.
De kopplingar mellan platserna som
lyfts fram i artikeln visar hur en och samma
globala diskurs om utveckling, modernitet
och kvinnoförtryck kan ta sig olika uttryck
i lokala materiella praktiker. Ett av de mer
slående exemplen handlar om den svenska
jämställdheten och hur den kom att bli något av ett hinder för de kvinnor som grundade kvinnoforumet i Drevdagen. I ljuset
av den svenska genusideologi som premierar
könsneutralitet och utgår från att formell
jämställdhet redan existerar blev det för
många män i den svenska byn obegripligt
varför kvinnorna alls behövde organisera
sig för sig själva. Varför ställa till bråk om
orättvisor som tillhörde det förflutna? Även
bland kvinnorna själva fanns en ambivalens

kring den könsseparatistiska organiseringen
då den tycktes signalera svaghet och oförmåga, egenskaper som var främmande
för deras självuppfattning som ”moderna
kvinnor”. Den sortens offerskap förknippades istället med ”andra” kvinnor, främst
representerade av tidigare generationer och
kvinnor i tredje världen.
I indiska Nayagarh var situationen närmast den omvända. Där var de patriarkala
relationerna mycket mer synliga, vilket paradoxalt nog fick kvinnornas självorganisering att framstå som mer rimlig – även när
de tog till konfrontativa metoder som civil
olydnad. Medan de svenska kvinnorna hölls
tillbaka av jämställdhetsnormen och drog
sig för att tala och handla som grupp var det
lättare för de indiska kvinnorna att använda
sina kvinnogrupper som plattformar för
att ställa krav och utveckla en ”subaltern
motoffentlighet” (Fraser 1993). Samtidigt
var dessa skilda förhållningssätt inneslutna
i tämligen likartade föreställningar om vad
som ytterst skulle räknas som ett ”utvecklat”
och ”modernt” förhållande mellan könen.
Genom exempel som detta uppmärksammar Arora-Jonsson de förbindelselinjer
och migrationsbanor genom vilka globala
diskurser, troper och metaforer förflyttar
sig och finner unika, platsspecifika uttryck.
Inte minst demonstrerar hon hur de dominerande utvecklingsdiskurserna i dag är
delaktiga i konstruktionen av en på djupet
könad landsbygd och varför ett rumsligt
överkorsande genusperspektiv är nödvändigt för att greppa de politiska subjektiviteter som utvecklas av både kvinnor och män
när de snärjs in i de hegemoniska diskurserna om ”modernitet” och ”utveckling”.
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Discordant connections
Discourses on gender and grassroots activism in two
forest communities in India and Sweden
Seema Arora-Jonsson
Keywords
Reversing the gaze, Sweden, India, relational analysis,
collective/individual
Summary
The importance of gender-equality and of women’s work in relation
to the environment are considered to be crucial questions for
development in ‘third world’ rural societies. ‘Development’ and a
certain standard of welfare make these issues appear to be less
urgent in a wealthier country like Sweden. In this paper I trace some
of the contradictions and connections in the ways in which gender
equality is conceptualised in women’s struggles vis á vis environmental issues in rural areas in Sweden and India. The paper throws
light on two important insights: first, that in Sweden where gender
equality has been actively pursued as the bedrock of modern
societal organizing, the space to organize as women in relation to
environmental issues was hedged around with ambiguities. Second,
development discourses about equality and empowerment of
oppressed third world women bear not only on how gender equality
is conceptualised and practiced in the South but also shape the
space for gender equality in the North. Analysing the two cases in
relation to each other reveals the travel of ideas and conversations
across distances. While ideas about the independent, empowered
woman are used to deny agency to women’s collectives in India,
gendered discrimination has taken different forms in Sweden,
making it more difficult to contest. Understanding how this takes
place opens an opportunity for interruption in an order and in a
space that appears to have become narrower under the umbrella of
development, welfare, and growth. It brings into question the
category of development both in a Southern but especially so in a
Northern context where the North and especially Sweden is taken
as referent for questions of development and gender equality.

Tema/ Disharmoniska förbindelser

Illusionen om kvinnors totala frihet i liberala demokratier
i kontrast till det globala syd formar mycket policyarbete om
jämställdhet. I denna översättning av docent Seema AroraJonssons detaljrika ögonöppnande fältanalys av Sverige och
Indien påvisas hur liknande strukturerna är på dessa platser
när det kommer till genus och miljö.

Disharmoniska förbindelser
Diskurser om genus och gräsrotsaktivism i två
skogssamhällen i Indien och Sverige
Seema Arora-Jonsson

När Wangari Maathai tilldelades Nobels fredspris år 2004 kom frågan om kvinnors miljörättigheter tillfälligt upp på den internationella dagordningen. I en
gemensam artikel av Maathai och Lena Sommestad, båda aktiva i nätverket
för kvinnliga miljöministrar, betonades att miljöpolitiken måste utformas med
kvinnors intressen för ögonen (Sommestad och Maathai 2005). Författarna lyfte
fram jämlikhet mellan män och kvinnor som en avgörande utvecklingsfråga
och som ett villkor för effektiv och hållbar utveckling, särskilt i fattigare länder.
Det är uppenbart att både jämställdhet och kvinnornas förhållande till naturresurserna är viktiga utvecklingsfrågor i tredje världen. I ett rikare land som
Sverige med dess generella välfärdssystem framstår frågor om genus och miljö
ofta som mindre akuta på grund av landets utvecklingsnivå och dess generella
välfärdsystem. Min forskning bland kvinnogrupper i svenska och indiska skogssamhällen ledde emellertid till andra slutsatser. För det första är frågor om genus
och makt i miljöfrågor inte bara viktiga i ett fattigare land som Indien utan också
i ett rikare land som Sverige. I det senare fallet kan dessa frågor till och med ta
sig former som gör könsdiskriminering svårare att ifrågasätta. För det andra, de
utvecklingsdiskurser som handlar om jämlikhet mellan könen och stärkande av
förtryckta kvinnor i tredje världen påverkar inte bara hur jämställdhet förstås
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och praktiseras i det globala Syd; de påverkar också möjligheterna till jämställdhet i
Nord. Först när vi förstår hur det går till
öppnas möjligheter att ingripa i den ordning och det rum (en global–social ordning
och ett utvecklat och jämställt rum) som
tycks ha krympt ihop under paraplyet av
dominerande diskurser om utveckling, välfärd och tillväxt. Genom att analysera dessa
begrepp kan vi ifrågasätta vad ”utveckling”
betyder, inte bara i Syd utan också i Nord
– och det blir särskilt tydligt i Sverige som
ofta tas som normerande för vad som ska
räknas som utveckling och jämställdhet.
I den här artikeln, som bygger på deltagande studier i Nayagarhregionen i indiska Odisha och i byn Drevdagen i svenska
Dalarna, spårar jag några motsägelser och
kopplingar/förbindelser i hur jämställdhet
och egenmakt får sin mening i kvinnornas
kamp. Med hjälp av exempel på kvinnlig
gräsrotsaktivism ger de två fallstudierna
konkretion åt abstrakta resonemang kring
kvinnors handlingsutrymme i olika kulturella kontexter.
På båda orterna bildade kvinnor på
landsbygden (som var perifer i förhållande
till ländernas maktcentra) egna organisationer som verkade parallellt med de mansdominerade föreningarna i byarna. Kvinnorna
i Sverige hade det mycket bättre i termer
av sjukvård, pengar, livsmedel, möjligheter
att välja arbete och äktenskap, liksom deras
geografiska rörlighet. Men deras möten som
kvinnor präglades av osäkerhet och deras
organisering gav upphov till motstånd i
byn. Det var också tydligt att makt och
diskriminering fungerar på raffinerade och
dolda sätt i Sverige. Jämställdhetsretoriken
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bidrog paradoxalt nog till att skyla över
vissa former av underordning, vilket fordrade en mer känslig analys. De indiska
kvinnorna var mer rättframma om hur
de diskriminerades. Yttre och uppenbara
ingripanden i genusfrågor var också mer
accepterade i den indiska kontexten, medan
”yttre” inblandning i Sverige betraktades
som intrång i människors personliga relationer. Förhållandet mellan könen, liksom
förhållandet mellan människa och miljö,
uppfattades på olika sätt och påverkades
av olika förhållanden i de två kontexterna.
På båda platserna vävdes starka normativa
antaganden om utveckling, jämställdhet
och egenmakt samman. Ett komplext
flöde av idéer på den globala nivån – föreställningar om vad det innebär att vara
utvecklad, lantlig eller urban, bemyndigad
och självständig – uttrycktes också i den
dagliga utvecklingsverksamheten på båda
platserna.
En relationell analys

Många tredje världen-feminister och andra
teoretiker har ifrågasatt de universella föreställningarna om genus. De lyfter i stället
fram en förståelse av hur mening skapas och
utmanas som utgår från att alla historiska
och universaliserande kategorier i själva
verket är grundade i komplexa och specifika politiska val (jämför Mohanty 2003).
Genus är med andra ord en historiskt och
kulturellt föränderlig kategori. Samtidigt
kan likheter och kopplingar mellan fjär�ran platser göras synliga om vi fokuserar
på överlappande diskursiva kontexter och
återkommande praktiker i vardagslivets politik. Som mina studier visar väcker dessa

Tema/ Disharmoniska förbindelser

kopplingar nya frågor kring genus och
makt i en allt mer sammanlänkad värld.
Föreställningar om genus och jämställdhet
formas av olika lokala materiella praktiker, men som de två fallstudierna visar är
de också blandformer av olika influenser.
Jämställdhetspraktikerna på olika platser
skiftar i mening och varierar i sina kontextuella betingelser, men de fungerar också
som ekon av varandra, de präglas också av
historiska omständigheter och maktförhållanden som strukturerar världen i stort,
och de kan knytas till särskilda idéer om
modernitet och utveckling. Situerad kunskap, hävdar Cindi Katz (2001), bygger på
antagandet att kunskapen är koncentrerad
till en enda punkt: det vetande subjektet.
Detta, menar hon, medför ofta att viktiga
distinktioner kollapsar och att skilda dimensioner slås samman. Hon förespråkar
istället en topografi som kan klargöra hur
processer som involverar människor på
skilda platser överkorsar varandra, och som
därför kan stimulera en annan typ av politik
där rumsligt överkorsande och ”nivåbyten”
görs obligatoriska istället för att ignoreras.
Genom en rumsligt överkorsande läsning av berättelser från Indien och Sverige
har jag försökt utveckla en relationell analys
av de två orterna. Metodologiskt byggde
mina undersökningar på tre principer: att
frysa tiden, att vända blicken från Syd till
Nord och att anta en kritisk subjektivitet
(se Arora-Jonsson 2005). Språk och handlingar sågs med denna utgångspunkt som
indikatorer på underliggande strukturer,
indikatorer som inte bara gav kunskap om
den talande och handlande individen utan
även fångade diskursiva sammanhang som

sträckte sig långt bortom byarnas mikropolitik. Jag undersökte inte bara kollektiva handlingar utan också hur enskilda
kvinnor formade sina subjektspositioner
inom kollektivet. Istället för att acceptera
de vanliga antagandena om jämställdhet,
som ofta utgår från västerländska normer,
använde jag den indiska fallstudien som
min huvudsakliga referensram. Som forskare verksam i både det globala Nord och
det globala Syd blev jag medveten om att
det existerar en global genusdiskurs och
jag blev uppmärksam på behovet av självreflektion i situationer där jag verkar både
som akademiker och som aktiv deltagare.
I alla diskussioner om genus, jämställdhet och egenmakt är den stora utmaningen
att se bortom generaliseringar på makronivån samtidigt som man undviker att låsa
sig vid skillnaderna mellan de enskilda fall
man studerar. När jag hävdar att flödet av
jämställdhetsidéer påverkas av rådande
maktförhållanden menar jag därför inte att
Nord och Syd är symboliskt och ideologiskt
oföränderliga enheter. Inte heller menar
jag att idéerna i fråga är helt homogena.
Vad vi däremot kan konstatera är att Väst
utgör en given referenspunkt i de rådande
utvecklingsdiskurserna (se Mohanty 2003).
Kopplingarna mellan de två platserna behöver inte heller betyda att det är fråga om ett
enkelriktat idéflöde. När idéerna kommer i
dialog med varandra uppstår tvärtom oväntade effekter. Den relationella analysen ifrågasätter rådande metaforer och kategoriska
uppdelningar, samtidigt som den fokuserar
på de maktförhållanden som organiserar
världen i stort. På det sättet blir det möjligt
att placera varje fall i sitt eget sammanhang

Tidskrift för genusvetenskap 36(4)2015–37(1)2016

71

Tema/ Disharmoniska förbindelser

och ändå åstadkomma en dialog mellan dem, tvärs över den utvecklingsklyfta
som kan sägas skilja dem åt.
Även om deras konkreta erfarenheter skilde sig åt var invånarna på de två
orterna i Indien och Sverige ändå sammanlänkade på så sätt att de påverkades
av liknande resonemang om genus och utveckling. Detta framgår inte minst av
det västerländska inflytandet på politiken kring genusfrågor i Indien. Samtidigt
är en kolonial diskurs om den förtryckta kvinnan närvarande i Sveriges sätt att
positionera sig som unikt när det gäller jämställdhet. Även om Sverige aldrig
var en kolonialmakt så syns effekterna av kolonialiseringen och invandringen i
dagens föreställningar kring ”den andre” (de los Reyes med flera 2002). Kvinnorna i indiska Nayagarh gav istället upphov till bredare samhällsdebatter om
kvinnor och utveckling när de på oväntade sätt lyfte frågan om diskriminering
och kämpade för sin sak. I svenska Drevdagen användes begreppen utveckling
och jämställdhet snarast för att motverka förändring och skyla över ojämlika
förhållanden.
Jämställdhet i Sverige och egenmakt/empowerment i Indien

I den svenska genusdebatten är det tydligt att manligt herravälde och särbehandling av kvinnor har förlorat sin legitimitet som grundläggande samhällsprinciper.
Detta gäller både i den statliga politiken och i den allmänna samhällsdiskursen. Oavsett hur det ser ut i praktiken domineras den svenska kulturen i dag
av diskurser om jämställdhet och en ny sorts manlighet (Plantin med flera
2000). Sverige präglas av en känsla av att vara unikt, av att ha kommit långt
i jämställdhetsfrågor. Det inte-så-utvecklade Syd är på ett subtilt men ändå
tydligt sätt närvarande i den politiska definitionen av jämställdhet i Sverige,
men också, som jag kommer att visa, i självuppfattningen bland kvinnorna
som jag arbetade med i den svenska byn. Så här uttrycks detta i den svenska
regeringens skrivelse om jämställdhet:
Vi har i Sverige kommit långt i en internationell jämförelse, ja faktiskt [sic]
längst i världen. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter, vi exporterar gärna
vår svenska modell för jämställdhet. Men denna vår första plats får inte förleda
oss att tro att vi är färdiga. Ännu återstår mycket att göra på en mängd områden.
…
Vi har alla ett ansvar för att jämställdheten går framåt. Alla ministrar, alla
riksdagsledamöter liksom Sveriges medborgare i övrigt måste känna sig som
Sveriges jämställdhetsministrar. (Integrations- och jämställdhetsdepartementet
1999: 6)
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Den nationalistiska tonen i policy- och forskningsdiskurserna om Sveriges
unika jämställdhetsmeriter har gett upphov till en rad feministiska invändningar
som går ut på att betoningen på jämställdhet har förskjutit uppmärksamheten från
det verkliga problemet, nämligen diskrimineringen av kvinnor. Många feminister
anser att ”jämställdhet”, det ord som sedan 1990-talet har kommit att användas
för jämlikhet mellan könen, är problematiskt. Huvudorsaken till detta, menar
flera är att ett ord som står för en vision används för att benämna ett problem.
Begreppet är laddat med positiva associationer och fokuserar på målsättningar
och ambitioner, men samtidigt undviker det att nämna den missgynnade gruppen vid namn.
För att ytterligare problematisera frågan har postkoloniala feminister i Sverige
påpekat att ”jämställdheten” ofta har använts för att markera en skillnad mellan
svenskar och invandrade grupper. Begreppet har gjorts till en integrerad del av
den svenska självbilden, som definieras både i relation till resten av världen och
i relation till den invandrade befolkningen (de los Reyes med flera 2002). En
del forskare i Sverige anser att ett postkolonialt perspektiv (där ras och etnicitet
spelar en viktig roll i begreppsbildningen) är avgörande för att förstå det svenska
samhället. Till exempel skriver McEachrane och Faye i boken Sverige och de andra
(2001) att även om Sverige aldrig har varit en kolonialmakt så har den svenska
självbilden formats genom att den skrivits in i Västerlandets kulturhistoria. Denna
självbild har oundvikligen färgats av kolonialismen i Sveriges relationer till andra,
icke-västerländska, länder och genom förhållandet till landets icke-vita andra
(såsom landets invandrare).
Enligt Diana Mulinari och Anders Neergaard har Sverige länge präglats av en
sorts välfärdsstatsnationalism grundad i en ”vi-stolthet” (2004: 210) som konstruerats i kontrast mot en irrationell, kaotisk och konfliktfylld omvärld.
I den indiska kontexten framträder en annan bild av jämställdheten än i
Sverige. Här figurerar genus som en ”fråga” i en annan bemärkelse: som en kris,
ett problem, en skandal (Sunder Rajan 1999: 2). Sunder Rajan spårar denna
konstruktion till en banbrytande rapport om jämlikhet mellan könen från år
1974 (Towards Equality, framtagen av den indiska regeringen). Här uppmärksammades den demografiska skevheten mellan män och kvinnor, minskningen
av kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och nedgången i läskunnighet och
hälsa. Det gick inte längre att bortse från de könsbaserade klyftorna ifråga om på
utveckling, sysselsättning, näringsintag, markfördelning och arvsrätt – förhållanden som pekade på hur illa kvinnor for i det självständiga Indien. Över hela
fältet av statliga åtaganden, sociala rörelser, diskurser, akademiska discipliner och
utrymmen för socialt handlande började genus dyka upp som en ”fråga” och inte
bara som en analyskategori (Sunder Rajan 1999). Debatter om genus har flutit in
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i och aktivt bidragit till att konstruera föreställningarna om Indiens nationella
identitet, inklusive den nyfunna prioritet som getts åt utvecklingsfrågor (John
1999). Kvinnors öden knyts till mainstreamorienterade utvecklingsagendor:
Utvecklingsexperter anger ”könsfördomar” som orsaken till fattigdom i ’tredje
världen’; befolkningsplanerare tar ställning för indiska kvinnors egenmakt;
ekonomer pratar om feminiseringen av den indiska arbetskraften. … Ur en synvinkel kan man se denna nya synlighet som ett kvitto på den indiska kvinnorörelsens framgångar. Men samtidigt är denna framgång uppenbart problematisk.
(Tharu och Niranjana 1999: 494)

Kvinnor framställs i allt högre utsträckning som effektiva arbetare och ekonomiska subjekt, helt i linje med den nationella diskursen och det internationella
inflytandet. Samtidigt fortsätter politiska avsiktsförklaringar och åtgärdsprogram
att framställa kvinnor som i behov av hjälp. Bilden av offerskap och oförmåga
består. Det stöd som ges till kvinnor, i form av familjeplaneringsstöd eller hygienprogram, utgår alltjämt från stereotypa antaganden om kvinnorollen. Det
finns emellertid några oväntade undantag. På sina håll har medvetandehöjande
program fått kvinnor att organisera sig mot förtryckande statliga institutioner,
vilket resulterat i ”en märklig situation där staten sponsrar kvinnornas kamp mot
sig själv” (Lingam 2002: 317).
Jämför man Indien med Sverige blir det också tydligt hur konstruktionen av
genus i Indien har påverkats utifrån, ett utslag av maktskillnader mellan Nord
och Syd. Internationella biståndsorgan och icke-statliga organisationer har spelat
en viktig roll för indiska policyer och utvecklingsprogram. Kvinnornas marginalisering från maktens centrum är vida omdebatterad i Indien, inte minst för
att den omfattande utvecklingslitteraturen har skapat ett utrymme för så kallade
kvinnofrågor. Internationella feministiska nätverk har också kunnat påverka hur,
och till vad, olika former av utvecklingsbistånd har kanaliserats. Biståndsorgan
i Nord kräver ofta att deras program i Syd ska ha ett genusperspektiv eller en
genuskomponent. Och även om det praktiska genomförandet och effekterna av
dessa program varierar behandlar de ofta kvinnor som en särskild kategori. Detta
har i sin tur ofta lett till att genusfrågorna tagits över av byråkratin. Genus har
blivit ett teknokratiskt mått, vilket fått till följd att begreppet avpolitiserats och
förvandlats till en fråga om uppföljning och planering snarare än kamp (Baden
och Goetz 1998). Försöken att uppnå egenmakt genom självhjälpsgrupper eller
genom stöd till kvinnogrupper har också byråkratiserats, eller så har genusbegreppen överförenklats av statliga och icke-statliga organisationer och biståndsorgan.
Samtidigt underbyggs dessa åtgärder av typiska antaganden inom genusdebatten,
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det vill säga att det förekommer verkliga ojämlikheter och en uppenbar mansdominans. Kvinnorepresentation saknas ofta i formella strukturer som statens
administrativa organ, skogskommittéer och byorganisationer.
I både Nayagarh och Drevdagen har bilden av Sveriges könsneutralitet och
jämställdhet, i kontrast till det patriarkala Indien, påverkat hur kvinnor organiserar sig, hur de identifierar sig själva och hur de väljer att agera. När de två fallen
studeras sida vid sida kan de därför användas för att tydliggöra vilka handlingsmöjligheter kvinnor har i olika nationella och diskursiva sammanhang.
Drömmarnas hus och många små trådar

Drevdagen ligger i Dalarna, i en glesbefolkad svensk skogsbygd. Det är ett område
med litet utbud av service och med få möjligheter till anställning. Byn är etniskt
homogen och skillnader mellan invånarna vad gäller ekonomiska tillgångar och
utbildningsnivå är relativt små. Sedan 1950-talet har utflyttning till större städer
varit ett ständigt bekymmer och för att motverka trenden bildade männen och
kvinnorna i Drevdagen år 1995 ett byalag. I byalaget tog kvinnorna upp vad de
kallade sociala frågor: lanthandeln, skolan, turismen. Männen tog strid mot staten
för rätten att förvalta de omkringliggande skogarna för att öka sysselsättningen.
Denna kamp för skogen gjorde att de kom i kontakt med några av mina manliga
kollegor från universitetet, vilket ledde till att männen i byalagets ledning kom
att koncentrera sig just på skogen och nedprioritera de frågor som kvinnorna hade
lyft upp. Kvinnorna tyckte också att det vara svårt att göra sig hörda i frågor som
gällde skogen och de flesta kvinnor tappade intresset för byalaget. När jag först
besökte byn år 1998 för att prata med kvinnorna kring frågor om utveckling och
lokalt skogsbruk fanns en vilja hos dem att träffas på sina egna villkor och tala
om byns utveckling och om skogen. De styrde undersökningen i en ny riktning
genom att skapa något de kallade kvinnoforum. Kvinnoforumet blev en plats där
kvinnor från byn och andra ställen kunde träffas, umgås, stödja varandra i olika
projekt och arbeta för vad de kallade en ”levande landsbygd”. Vi träffades i en
övergiven byggnad där lanthandeln tidigare hade legat och som kvinnorna hade
döpt om till ”Drömmarnas hus” – en plats från vilken de kunde förverkliga sina
drömmar. Både kvinnoforumet och min egen deltagande forskning om processen möttes dock av motstånd från männen i byalaget och från mina kollegor
på universitetet (se Arora-Jonsson 2008, 2013 och Bergelin med flera 2008 för
en utförligare beskrivning av processen). De ansåg att kvinnornas organisering
störde harmonin mellan könen i byn. Mina kollegor påpekade för mig att det här
inte handlade om det globala Syd och att genusfrågor inte var ett problem här på
samma sätt som där. De menade också att min inblandning i deras skogsprojekt,
liksom mitt skrivande om vad de uppfattade som kritik från en handfull missnöjda
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kvinnor, hotade deras möjligheter att uppnå
större förändringar i skogspolitiken.
Dessa spänningar kastade en skugga
över kvinnornas organisering. Den framgår ännu tydligare om vi jämför dem med
en liknande process i indiska Nayagarh.
När jag kom till byarna i Nayagarh år
1998 höll kvinnorna på att organisera sig
i mikrolånsgrupper som ett led i ett utvecklingsprogram för kvinnor. Sedan 1980
hade en rörelse för lokalt skogsbruk spridit sig genom hela distriktet. Byarna hade
engagerat sig i att skydda skogarna, vilket
hade resulterat i en utbredning av skogen.
Många kvinnor hade varit aktiva deltagare
i rörelsen, också med stöd av manliga ledare som förespråkade vad de kallade ”total
utveckling”, innefattande sociala reformer
och ökat kvinnligt deltagande. När rörelsen
så småningom tog formen av ett formellt
nätverk av skogsorganisationer fick den
också ett mindre ekonomiskt stöd av biståndsorganisationen Oxfam. Det bildades
flera nätverk som växte samman till Nayagarhs skogsfederation. Kvinnorna, som aldrig hade haft formell beslutskraft lyste nu
plötsligt med sin frånvaro i formaliseringen.
Skogsbruksnätverken kom att domineras
av äldre män från de allmänna kasterna
- Khandait, Chasa, Kumithi, Telegus och
några andra. Oxfam började då ge stöd till
ett utvecklingsprogram för kvinnor som
skulle öka deras deltagande i skogsorganisationerna. Programmet tog formen av kurser
i sömnad, familjeplanering, hygienåtgärder
och, slutligen, år 1994, hjälp med att bilda
kvinnogrupper, så kallade mahila samiti,
för att genomföra ett mikrolånsprogram.
Vissa mahila samiti fanns bara på
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papperet medan andra utvecklades till informella långivningscentraler. En del gick
längre bortom programmets gränser och
förvandlade kollektiven till rum från vilka
de kunde agera å byarnas vägnar och å sina
egna vägnar som kvinnor. De ifrågasatte
hur pengarna användes och hur besluten
fattades inom skogsorganisationerna. Precis som de svenska kvinnorna, som också
behövde en fysisk plats att kalla sin egen,
inrättade en mahila samiti en örtträdgård
som både materiellt och symboliskt blev
deras eget rum. Det var den enda plats
där kvinnor kunde samlas och diskutera
olika frågor offentligt, utanför sina hem.
I Nayagarh var kvinnorna också tvungna
att navigera i en mer ojämn social terräng.
Åldersskillnaderna mellan deltagarna markerades ytterligare av skillnader i klass och
kast. Grupperna organiserades normalt
längs kastlinjer och även utifrån ålder.
Men trots dessa skillnader var kvinnorna
medvetna om den styrka de vann tack vare
att det fanns andra kvinnogrupper. Som en
kvinna formulerade det: ”Små, små trådar
blir ett stort tygstycke … små verktyg blir
en fabrik.”
Kvinnor från ett antal mahila samiti i
närliggande byar berättade om sin organisering och hur de tvingat flera markägare att
avstå den mark som behövdes för att bygga
en väg mellan byarna. En varm majmorgon lade sig kvinnorna ner på en offentlig
plats och vägrade att flytta på sig innan
markägarna gick med på att förhandla.
Denna aktion, påpekade kvinnorna ofta,
löste ett femton år gammalt problem som
männen hade misslyckats med att lösa i
sina kommittéer. Berättelser om denna
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händelse, liksom andra episoder, som när
kvinnor skyddade skogen från skövling och
gruvdrift, eller när de tvingade de regionala
myndigheterna att tillhandahålla tjänster
som de hade rätt till, bidrog till att bygga
upp deras kollektiv som politiska och inte
bara sociala krafter. Som en av samordnarna för kvinnoprogrammet sade: ”Vad
är poängen med att spara pengar och tillverka blandningar [snacks] när inget annat
förändras?”
Kvinnornas agerande fick blandad respons i byarna. Skogsfederationen försökte
inlemma alla mahila samiti i federationen
(inte utan motstånd från många män).
Även bland dem som stödde kvinnorna
trodde många att det fanns ytterst lite
som ”en grupp av läsokunniga kvinnor
kunde åstadkomma utan männens vägledning”. Men kvinnorna såg saken på ett
annat sätt: ”Vi kan inte vänta på att de ska
bestämma sig för att våra frågor är viktiga
nog att ta upp.” Spänningarna växte ytterligare när kvinnorna tog upp frågor om
våld och hemgifter, liksom när de började
tala om behovet av en kvinnofederation
vid sidan av männens kommittéer. Mahila
samiti-sammanslutningarna, och särskilt
personalen från de kvinnoprogram som
skötte samordningen mellan grupperna,
började möta motstånd från männen i
skogsorganisationerna.
Typer av självidentifikation

Att kvinnorna skulle mötas på det här sättet
var inget självklart eller naturligt, varken
i fallet med kvinnoforumet i Sverige eller i Indiens mahila samiti. Båda utgjorde
utrymmen som kvinnorna själva medvetet

hade skapat. Att dessa platser upprättades
var inte bara ett resultat av att kvinnorna
råkade befinna sig på samma plats. Det
fanns också sociala barriärer mellan kvinnorna – i form av klass, ålder, deras position
inom arbetslivet och kasttillhörighet – och
de suddades inte alltid ut när de organiserade sig tillsammans, utan synliggjordes när
kvinnorna försökte hitta nya sätt att förhålla
sig till varandra. Upplevelsen av en kollektiv
gemenskap visade sig vara en styrka snarare
än ett tecken på att de var svaga och osjälvständiga individer oförmögna att agera på
egen hand. Samtidigt tyngdes kvinnorna
på olika sätt i båda orterna av en rädsla för
att deras organisering skulle ge intryck av
att de var svaga eller inte kapabla.
I Drevdagen var idealen om jämställdhet och könsneutralitet i gemensamma
rum närvarande på flera sätt, inte minst
i kvinnornas egna tvivel kring sin separatistiska organisering och i det motstånd
de mötte. Det var tydligt att kvinnorna
såg sig själva som självständiga, men de
pratade också om den starka mansdominansen i de svenska byarnas föreningsliv.
Ingen av kvinnorna ansåg sig emellertid
ha blivit personligt missgynnad bara för
att hon var kvinna. På det personliga och
individuella planet såg de sig som männens
jämlikar. Trots detta (eller kanske just på
grund av detta) uppstod en spänning när
det bildades en grupp enbart för kvinnor.
Att ta på sig identiteten som medlem av
en kvinnogrupp kunde kännas obekvämt
när byn redan hade könsneutrala sammanslutningar i vilka både män och kvinnor
kunde engagera sig.
Att komma med klagomål inom ett
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system som redan sågs som jämställt kunde tolkas som hysteriskt. För kvinnorna i
Drevdagen fungerade därför jämställdhetstanken som en sorts självdisciplinering som
förhindrade dem att uttrycka missnöje om
de lämnades utanför eller blev diskrimine-

eftersom det vore att medge diskriminering.
Det, i sin tur, kunde medföra en förlust
av egenvärde och makt inom ett system
där alla redan förutsattes vara jämställda.
Dessa spänningar gjorde det ibland svårt för
kvinnorna att formulera en egen identitet
(eller rättare sagt: denna identitet behövde
ständigt bekräftas). Här spelade de inforAtt komma med klagomål inom mella formerna för deras möten en viktig
ett system som redan sågs som roll; de underlättade samarbetet mellan
kvinnor som var olika och som ville göra
jämställt kunde tolkas som
saker på olika sätt. En del ville till exempel
hysteriskt.
engagera även männen i forumet medan
andra inte ville det.
I Nayagarh var det inget sådant direkt
rade. Kvinnorna talade om sig själva som
starka kvinnor, vilket innebar att det fanns ifrågasättande av kvinnornas identitet som
en motsättning mellan deras självuppfatt- medlemmar i en kvinnogrupp. Här menade
ning och den offerroll som förknippades kvinnorna att det var just genom sina grupmed att uppmärksamma diskriminering. per som de upplevde att de kunde åstadNär kvinnorna förklarade varför de behöv- komma någonting. Jämfört med kvinnorna
de en egen grupp valde de medvetet att spela i Drevdagen tycktes kvinnorna i Nayagarh
på sina styrkor snarare än att framhäva sitt ha en starkare gruppidentitet. När de svensunderläge. De ansåg sig vara männens jäm- ka kvinnorna beskrev sina erfarenheter så
likar. Detta betydde inte att de blundade så talade de ibland om bristen på kvinnligt
för orättvisor, men de reagerade på dem på deltagande som grundat i låg självkänsla.
olika sätt. Skillnader i ålder och livserfaren- Samtidigt var det ingen av kvinnorna som
het (som deras yrke eller utbildningsnivå) talade om sig själv som att hon hade låg
påverkade hur kvinnorna uppfattade och självkänsla. Denna bild användes alltid för
hanterade sina känslor kring de orättvisor att beskriva någon annan: den gammalmosom förekom. En del kvinnor som tidigare diga, blyga och traditionella kvinnan – en
hade varit stadsbor tyckte att det var lättare bild som kvinnorna tog avstånd ifrån. De
att handskas med de lokala myndigheterna, såg inte sina egna roller som mödrar och
medan andra hade en känsla av att myndig- hustrur som konservativa, men tvekade inte
hetsföreträdarna såg dem som efterblivna att använda denna terminologi när de talantisar. Kvinnornas relationer till männen lade om tidigare generationer.
i byn varierade också, och det sågs som
När jag presenterade min forskning
angeläget att framhäva deras skillnader. från Nayagarh för kvinnoforumets medDet fanns en laddning kring frågan om lemmar ledde det till en diskussion om vad
att erkänna ojämlika maktförhållanden det innebar för kvinnor i Indien att vara
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moderna med avseende på genusrelationer
och jämställdhet. En deltagare reagerade på
detta: ”Jag har hört att kvinnorna i Indien
har blivit starkare … har utvecklats en hel
del, efter att Indien moderniserats. Kanske
är det därför de har lyckats göra de här
sakerna tillsammans.” En annan kvinna
kände sig förolämpad av jämförelsen med
kvinnorna i Nayagarh: ”Men vi är annorlunda”, sa hon. ”Vi är yrkeskvinnor.” De
svenska kvinnornas subjektsposition som
moderna konstruerades väldigt mycket i
relation till tidigare generationer och i kontrast till de inte-så-utvecklade kvinnorna
i tredje världen som inte räknades som
yrkeskvinnor. Föga förvånande saknades
denna inställning hos de äldre kvinnorna
(som var i 60-, 70-, och 80-årsåldern). Dessa
återgav istället berättelser om starka kvinnor i det förflutna, kvinnor i deras mödrars
generation som hade flyttat till dessa berg
och byggt upp de tidiga bondesamhällena.
Vikten av att vara förvärvsarbetande var
ett återkommande tema i våra diskussioner.
Kvinnornas arbete, främst inom serviceyrkena, utgjorde en stor del av deras identitet som självständiga, och återspeglade
dessutom de svenska ansträngningarna att
åstadkomma jämställdhet via arbetsmarknaden. Det var en viktig del av kvinnornas
status: att vara en modern arbetande kvinna
medförde en känsla av ha frigjort sig från
de tröstlösa mödor som präglat äldre tiders
kvinnor.
Samtidigt framgick det i berättelserna
från forumets yngre kvinnor (mellan 30
och 60 år) att bilderna var motstridiga. Det
fanns spänningar i hur kvinnorna uppfattade sina arbetsliv. De kände stolthet över

att arbeta utanför hemmet, men samtidigt
var det många som upplevde det som begränsande att inte kunna engagera sig i bylivet och att behöva åka långt till arbetet.
Även om många av kvinnorna arbetade
utanför hemmet kände de att de saknade
möjlighet att jobba på sina egna villkor och
de kände sig fångna i de arbeten de hade.
Deras delaktighet i arbetskraften – som på
vissa sätt gav dem ekonomisk frihet och en
egen identitet – snärjde också in dem i ett
system som de hade mycket lite inflytande
över. Många kvinnor påpekade också att
moderskapet, till skillnad från arbetslivet, utgjorde en relation som var givande
och en källa till uppskattning. Detta var
inte så mycket en fråga om att förhärliga
moderskapet som en återspegling av livets
praktikaliteter och erfarenheter som utgjorde något ”centralt för många kvinnors
föreställningar om sig själva” samtidigt som
de kände att moderskapet fick ”lite eller
ingen bekräftelse i de dominerande diskurserna” (O’Connor 1998:131). Den svenska
föreställningen om att mödrarna ska vara
huvudansvariga för barnen krockade med
ideal om jämställdhet, förvärvsarbete och
delat ansvar (Elvin-Nowak och Thomsson
2001). Delat ansvar är en stark diskurs i
Sverige, trots att verkligheten ofta ser annorlunda ut (Magnusson 2001). Att leva
och arbeta i byn innebar för en del kvinnor
att förhandlingarna om deras tid och deras
balansgång mellan familjeansvar och arbete
handlade mer om deras egna fördelar än
deras arbetsgivares, något som antydde att
lönearbetet inte alltid var meningsskapande
på det personliga planet.
För kvinnorna i Nayagarh var disk-
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rimineringen mer uppenbar. De kopplade
också orättvisorna i byarna till en mer vidsträckt samhällsordning utanför sina egna
lokala sammanhang. Mamta Tiwari, en av
fältorganisatörerna för kvinnoprogrammet,
uttryckte sig så här i en rapport: ”33 procent
av platserna i regeringen har reserverats för
kvinnor. Detta kan i framtiden komma att
stiga till 50 procent. Men detta kommer inte
att lösa våra problem om vi inte framställer
våra problem på ett effektivt sätt. Kvinnor
borde inte bara syssla med miljöarbete, de
borde agera för att skydda sig själva, för
att bygga upp en samhällelig medvetenhet.
Syftet med mahila-programmet borde inte
begränsa sig till diskussioner och möten
– snarare borde det omsättas i handling”
(Tiwari odaterat).
Skillnadsdimensioner

Kvinnornas sätt att identifiera sig själva visar olikheterna mellan de två kontexterna.
Några viktiga skillnadsdimensioner här var
gruppernas formella respektive informella
karaktär, retoriken de använde och deras
arbetsmetoder. Kvinnorna i Nayagarh kunde vara ”kvinnor” offentligt, det vill säga
formellt presentera sig som kvinnogrupper
på ett sätt som inte var möjligt för kvinnorna i Drevdagen. Eftersom deras mahila
samiti var en del av utvecklingsprogrammet för kvinnor följde de vissa regler och
styrningsprinciper: de hade formella roller, dokumenterade sina aktiviteter. Men
det som verkligen formaliserade dem var
att de framställde sig just som en kvinnogrupp och att det accepterades av resten av byn. Gruppen kunde erbjuda ett
avskilt utrymme för kvinnor som godtogs
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av skogsorganisationen och programmet
gav kvinnorna en legitimitet som de annars inte skulle ha haft. De kunde träffas
utanför sina hem i ett offentligt rum som
åtnjöt samhällelig och statlig sanktion. När
de uppnådde ett minimum av synlighet
som formell grupp fick kvinnorna också
starkare skäl att mötas, knyta kontakter och
kanske även börja formulera idéer om en
solidaritet som sträckte sig utanför den privata sfären. Programmets formella karaktär
gav grupperna en stabilitet inom byn och
de kunde knyta band till grupper på andra
ställen. Men gruppernas arbete skiljde sig
i inriktning och aktivitetsgrad. Gruppernas formella karaktär gav dem i vissa fall
större tyngd i förhandlingar med godsägare,
skogskommittéer eller våldsamma makar
och släktingar.
I Drevdagen fann kvinnorna det istället
nödvändigt att arbeta informellt. Inom de
formella strukturerna var utsikterna små att
påverka diskussionerna kring de frågor de
tyckte var viktiga. De ärenden kvinnorna
tog upp ansågs ofta vara mindre viktiga.
Männen i byalagen ansträngde sig för att
bevara rådande maktförhållanden genom
att insistera på att byalagen redan var könsneutrala. ”Ingen har hindrat kvinnorna
från att vara med i byalagen”, svarade en
av männen i byalaget när han fick höra att
många kvinnor drog sig för att delta. Det
var svårt för kvinnorna att utmana en ordning som var genomsyrad av föreställningar
om jämställdhet och välfärd för alla. Det
förstärktes av att byalagen också kämpade i
underläge mot urbanisering och uttunning
och med självpåtagen skuld om man inte
följde med strömmen.

Tema/ Disharmoniska förbindelser

Kvinnorna i Nayagarh uppnådde ofta
sina mål genom att direkt konfrontera
auktoriteter som manliga godsägare och
regionala myndighetsföreträdare. Genom
utåtriktade aktioner krävde kvinnorna sin
rätt och slog samtidigt sönder myten om
att de var offer och passiva stödmottagare.
De kommunicerade sitt budskap på ett fysiskt sätt, genom att visa upp sina kroppar
som annars förutsattes ha sin plats i hemmet. Genom sin delaktighet i aktionerna
bekräftade de sin egen identitet. Även om
en del av dessa demonstrationer startades av
en enskild mahila samiti så anslöt sig ofta
kvinnor från andra kaster och byar. Deras
identitet som kvinnor (snarare än kastmedlemmar eller bybor) hamnade i centrum för
rörelsen. Som Zygmunt Bauman skriver:
”I handling kan man vara ett offer utan
skam” (1995: 73). Kvinnorna i Nayagarh
utnyttjade, och bröt ner, sitt eget offerskap
på precis det sättet.
Politiken i Drevdagen gav inget utrymme för sådant agerande. Här skulle
liknande aktioner från kvinnornas sida ha
uppfattats som genanta eftersom svenska
kvinnor förstods som jämlika och absolut
inte som offer, även om de samtidigt uppfattades som passiva av både kvinnor och
män. Den mening som tillskrevs kvinnornas kroppar i Nayagarh, och hur kvinnorna
själva använde dem, är av stor betydelse
här. I Sverige, med dess förgivettagna könsneutralitet, var det nödvändigt att tränga
undan alla kroppsliga implikationer. Här
var det något betydligt mindre dramatiskt
som orsakade bråk, nämligen att kvinnorna träffades som kvinnor. När de agerade
som kollektiv drog de svenska kvinnorna

uppmärksamhet till könsojämlikheter av
ett slag som redan var väl synliga i Indien.
Kanske var det också just därför som kvinnoforumet framstod som mer hotande –
för att könsskillnaderna plötsligt gavs en
politisk mening.
I linje med detta fanns det också en tydlig skillnad mellan den retorik som användes av de indiska kvinnogrupperna och den
som användes av kvinnoforumet i Drevdagen. Kvinnoforumets språk präglades av
återhållsamhet. Även om deras agerande
antydde att skälet till deras organisering var
behovet av ett särskilt utrymme för kvinnor,
så var kvinnorna också snabba att påpeka
att de i själva verket arbetade för byns bästa
och dess fortsatta utveckling. Deras tvekan
inför att öppet utmana mansdominansen
och sin egen uteslutning från byalagets beslutsfattande var, med ett enda undantag,
en följd av deras ansträngningar att inte dra
onödig uppmärksamhet till sig själva som
kvinnor – en position som skulle ha gjort
dem sårbara i ett samhälle byggt på tanken
om könsneutralitet. Detta var ett strategiskt
drag som kan ses som raka motsatsen till
strategisk essentialism. Till skillnad från
kvinnorna i Nayagarh uttalade de sig inte
heller offentligt som ett kvinnokollektiv.
På båda orterna villkorades kvinnornas agerande av yttre interventioner och av
männens reaktioner på deras organisering.
I de bilder som kvinnorna gav av männen
blev de rådande idealen och diskurserna
kring könsrelationerna särskilt synliga. När
jag frågade kvinnorna i Nayagarh vad det
var som gjorde dem framgångsrika som
grupp var ett av svaren att ”Våra män är bra.
I andra byar blir männen missunnsamma
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när deras kvinnor utvecklas och de försöker hindra kvinnorna från att göra saker
tillsammans.” Kvinnoforumets kvinnor
hade dock en annan uppfattning. De talade ofta om hur gamla vanor var svåra att
övervinna och lät förstå att många män på
Beklagligt nog så kände
männen från universitetet inte
bara till dessa diskriminerande
praktiker, de deltog till
och med i att omintetgöra
kvinnornas ansträngningar.
landsbygden hade gammalmodiga föreställningar om förhållandet mellan könen. Till
exempel jämförde de byns män med mina
kollegor som arbetade med skogsprojektet.
Kvinnorna trodde att männen från staden
inte kände till diskrimineringen i byn, att
dessa män själva inte skulle bete sig på samma sätt, och att de skulle försöka göra något
åt saken om de fick reda på hur det såg
ut. Beklagligt nog så kände männen från
universitetet inte bara till dessa diskriminerande praktiker, de deltog till och med i
att omintetgöra kvinnornas ansträngningar
för att motarbeta dem genom att reducera
de senare till personliga eller bypolitiska
angelägenheter. Allt det där tycktes gå tillbaka till föreställningen om att det råder
jämlika förhållanden. De ojämlika förhållanden som ändå framträdde sågs inte som
ett uttryck för dagens värderingar utan som
kvarlevor från det förflutna.
Att säga att de gifta kvinnorna i Indien
hängav sig åt ett könskrig vore en överdrift,
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men de var betydligt mer rättframma när
de talade om sina konflikter med männen
i sina hem och i sina byar. I kvinnoforumet
i Sverige var de personliga relationerna till
manliga partners sällan föremål för gemensam diskussion. När frågan ibland kom
upp uttrycktes den snarast i form av ett
”kärlekskontrakt” (Magnusson 2001) där
relationer förhandlades genom kärleken på
ett sätt som gjorde förhållandet personligt
och unikt. Detta betyder förstås inte att det
aldrig förekom någon konflikt kring detta
i de svenska hemmen, eller att det saknades
kärlek i de indiska. Snarare är dessa bilder
beskrivande för olika typer av normativt
tal om man–kvinna-relationen. I Indien
är äktenskapet mer av ett samhälleligt arrangemang än i Sverige där det uppfattas
som parets privatsak.
För att förstå relationerna mellan könen är det nödvändigt att teoretisera inte
bara de olika samhälleliga intressen som
kvinnogrupper kan ha, och utan också
de djupa ömsesidiga beroenden som existerar mellan män och kvinnor. Männen
reagerade på olika sätt på kvinnornas organisering, men deras reaktioner kunde
inte nödvändigtvis placeras i olika kategorier (exempelvis utifrån männens ålder).
I Nayagarh fick kvinnornas aktivism ibland
stöd av männen (”våra män är bra män”)
och vid andra tillfällen handlade det om
en reaktion mot våld riktat mot kvinnor.
Medlemmarna i skogskommittéerna vid
skogsbrukskontoren bjöd ofta in mig för
att visa hur väl kvinnogrupperna i deras
byar fungerade. Detta betydde inte nödvändigtvis att de trodde på kvinnogrupperna
av samma skäl som kvinnorna gjorde det,
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men det indikerade i alla fall ett stöd för
kvinnornas organisering. De professionella
landsbygdsutvecklare som arbetade med
männen i Drevdagen och Nayagarh var
också män. I Drevdagen insisterade de på
att kvinnorna skulle inkluderas i byalagen.
Samtidigt ansåg de att kvinnornas kritik
bottnade i personliga konflikter som kvinnorna behövde lära sig att lösa tillsammans
med männen i byn. I Nayagarh ville de
gärna stödja kvinnorna i kvinnogrupperna,
men fann det svårt att ha kontakt med dem
annat än genom byorganisationerna. Under en kort period hade ändå kvinnorna
stöd i sin organisering från de Oxfamfinansierade program som infördes genom
skogsorganisationerna.
Kvinnornas förhållande till männen i
byarna var också en återspegling av mer
vidsträckta samhälleliga diskurser. Nayagarh ansågs vara mansdominerat och enskilda män som avvek från det mönstret
uppfattades som progressiva. I Sverige, ett
land som både internationellt och i den
nationella självbilden ansågs vara ledande i
jämställdhet, uppfattades maktfullkomliga
män på landsbygden som kvarlevor från
gångna tider. Men denna makt är inte ett
historiskt fenomen utan i allra högsta grad
närvarande. När man hänvisar till det förflutna för att förklara ojämlika förhållanden
legitimeras de ojämlikheter som är inbäddade i existerande maktrelationer.
Kvinnor är som båtar:
Det personliga och det kollektiva
aktörskapets mysterier

När man studerar de två gruppernas utveckling jämte varandra slås man av hur

det personliga och det kollektiva tog olika
former. En av männen från skogsfederationen i Nayagarh sade med en uppgiven suck
att kvinnorna vägrade komma till möten
och utbildningar om inte flera bjöds in
samtidigt: ”Kvinnor är som båtar”, konstaterade han, med syftning på den flotta
av katamaraner som fiskade i havet. ”De
vill alltid ge sig ut tillsammans. När de
kan ge sig ut på egen hand, skaffa sig utbildning och göra saker själva, då kommer
de att bli självständiga … bemyndigade.”
Men var det den sortens självständighet
som konstituerade kvinnornas egenmakt
på de två orterna?
En aspekt av att ha egenmakt anses
vara möjligheten att välja. På det sättet
kan egenmakt ses som en delvis normativ
idé. Kvinnorna i Sverige var (mer eller mindre) fria att välja var de skulle bo, vem de
skulle gifta sig med och hur många barn
de skulle få – möjligheter som många av
kvinnorna i Indien saknade. På dessa sätt
åtnjöt kvinnorna i Sverige redan egenmakt.
Samtidigt var deras utrymme för kollektivt handlande beskuret av jämlikhets- och
moderniseringsdiskursen. Genom att göra
diskriminering till något illegitimt satte
jämställdhetsidealen upp barriärer kring
vad kvinnor kunde och inte kunde göra
eller ifrågasätta i sina dagliga liv.
I Nayagarh erkändes kvinnorna inte
alltid som aktörer. Föreställningen om
individuell egenmakt genom modernisering var inte förenlig med tanken om att
kvinnorna skulle organisera sig i grupper.
Det är också sant att kvinnornas aktivism i
Nayagarh inte alltid resulterade i ett bättre
liv. På det personliga planet, när de kom
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hem från sina möten, förväntades de fortfarande täcka sina huvuden och hålla
tyst i äldre mäns närvaro. Detta var samma kvinnor som hade slagits för sin rätt
mot manliga långivare och skogsmyndigheterna. Den tilltro de hade till sig själva
och sina framgångar ledde förvisso i vissa fall till förändringar i könsrelationerna
i hemmet, men det fanns inget direkt orsakssamband här. I ett utkast till en Oxfamrapport om de lokala skogsbruksgrupperna återger författarna historien om
en ordförande i en av kvinnogrupperna, vars make misshandlade henne efter att
hon tagit ställning för en bykvinna som hade blivit utslängd av sin man (Mitra
och Patnaik 1997). Författarna använder detta enskilda fall för att förminska betydelsen av allt det som kvinnogrupperna sade och gjorde i sitt dagliga liv i byn:
de löste konflikter, tog itu med våldsamma män och elaka svärmödrar, och de
arbetade med olika problem kring hemgiftsfrågan. Genom att låsa sig vid tanken att egenmakt handlar om den enskilda kvinnan drog författarna slutsatsen
att kvinnogrupperna var maktlösa när det gällde att förändra könsrelationerna
i hemmen.
Cleaver har uttryckt det kärnfullt:
I takt med att ”egenmakt”’ (på engelska empowerment, författarens anmärkning) har blivit ett modeord i utvecklingssammanhang så har en av projektens
grundläggande målsättningar, dess radikala, utmanande och transformativa
udd, gått förlorad. Begreppet handling har individualiserats, och begreppet
egenmakt har avpolitiserats. (Cleaver 2001: 37)

Tredje världen-feminister har också kritiserat fokuseringen vid ”den enskilda
kvinnans medvetande” (Mohanty 2003: 81). Mohanty (2003) skriver att strategin
måste vara att tala inifrån ett kollektiv. Kollektiv organisering kan framstå som
ett hot mot de fördelar som enskilda kvinnor har uppnått genom att ta en plats
inom det existerande systemet. Men både i Indien och Sverige var gemensamt
handlande på deras egna villkor en väg till egenmakt för kvinnorna på kollektiv
nivå och bynivå, vilket visar att det inte alltid finns ett samband mellan individuell
och kollektiv egenmakt eller mellan strategi och praktik.
Å ena sidan hyste männen i Nayagarh attityder som begränsade kvinnorna
genom att stämpla dem som oförmögna att fungera jämställda i den offentliga
sfären. Å andra sidan gjorde den delade erfarenheten av diskriminering genom
fattigdom att både männen och kvinnorna i Nayagarh kunde utveckla en strukturell analys av vissa ojämlikheter och se behovet av kollektiv handling. På det
stora hela var männen och kvinnorna här befriade från den sortens individualism
som förvandlar varje ojämlikhet till ett personligt misslyckande hos dem som
inte gynnas av den rådande ordningen. Att redan ha insikt i diskriminering på
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grundval av klass och kast kan på det sättet underlätta upptäckten även av könsdiskriminering. Att förstå behovet av en oberoende, lokal skogsbruksrörelse kan på liknande
sätt öka förståelsen för varför kvinnogrupper kan behövas. Detta kan vara ett av skälen
(vid sidan av det faktum att kvinnogrupperna redan var delar av ett formellt program
inom den lokala skogsbruksrörelsen) till att många män som var aktiva i skogsrörelsen
stödde kvinnogrupperna, även om de hade sina egna idéer om hur dessa grupper borde
fungera i relation till dem själva (jämför Jane Mansbridges (1999) argument om att stödet
för kvinnorörelsen såg olika ut bland vita och svarta män och kvinnor i USA). Eftersom
deras män (eller i alla fall vissa män) kunde vara ”bra” män, tenderade kvinnogrupperna
i Indien att inte positionera sig gentemot enskilda män. Deras motstånd riktades istället
mot vad de uppfattade som manligt beteende, särskilt vad gällde problemen med våld
och hemgifter. För dem var varje tanke om utveckling otillfredsställande om den inte
tog hänsyn till könsaspekten. Samtidigt var utveckling en förändringsprocess genom
vilken kvinnorna inte bara blev självständiga och bemyndigade, utan också en process
genom vilken svartsjuka män skulle förvandlas till bra män.
I en perfekt värld borde det förstås finnas en direkt koppling mellan personligt och
kollektivt aktörskap i strävan att uppnå egenmakt. Men diskriminering tar många
former, och även om diskrimineringen utövas systematiskt finns inget givet samband
mellan det personliga och det kollektiva eller mellan det strategiska och det praktiska.
Vi måste bevara en öppenhet för olika möjligheter när vi föreställer oss hur kvinnors
frigörelse kan se ut i alla de sammanhang där kvinnor kan tänkas agera, både individuellt och kollektivt.
Det är tydligt att kvinnorna på båda platserna inte bara engagerade sig för sig själva
utan också för ett rättvist samhälle för både kvinnor och män. Samtidigt uppmärksammades frågor om makt betydligt oftare i Indien. Som en av fältorganisatörerna
skrev i en rapport fanns det ”ingen poäng med att prata om skogen när kvinnorna inte
hade någon makt själva” (Tiwari odaterat). Till skillnad från kvinnogruppen i Sverige
beskrev de indiska kvinnorna sig som just en kvinnogrupp. Jämfört med den svenska
kvinnogruppen tog de också upp frågor som tycktes vara mer hotande mot de rådande
könsrelationerna och mer inriktade mot diskriminering av kvinnor. Detta betyder inte
att makt och diskriminering var irrelevanta teman i den svenska byn. Snarare var det
så att utrymmet för att ta upp frågor om makt och diskriminering var mindre. Ändå
mötte kvinnorna motstånd, inte på grund av vad de sade utan på grund av vad deras
kollektivitet signalerade.
Det kändes illegitimt att organisera sig som kvinna i den svenska byn. Ojämlika
maktförhållanden doldes av ett språk som handlade om samarbete och harmoni mellan
könen. Det förstärktes av den generella föreställningen i politiken och inom de befintliga
institutionerna. Kvinnors organisering blev en ”förbjuden handling” (Eduards 2002). En
viktig kontextuell skillnad mellan de två platserna var att i Indien både sågs och erkändes

Tidskrift för genusvetenskap 36(4)2015–37(1)2016

85

Tema/ Disharmoniska förbindelser

skillnader, medan det i Sverige togs för givet
att skillnaderna tack vare jämställdheten
skulle vara minimala. Kontrasten låg med
andra ord inte så mycket i förmågan att
uppfatta skillnader som i reaktionerna på
dem när de faktiskt uppmärksammades.
”Överraskningsfaktorn” (Smith och
Smith 1983: 114) i att erfara sin underordning som ett resultat av en ordning som
sträckte sig bortom deras omedelbara
sammanhang var inte lika påtaglig bland
kvinnorna i Nayagarh som den var i Drevdagen. Kvinnorna i Nayagarh förväntade
sig inte att de, som enskilda kvinnor, skulle
ha särskilt mycket direkt inflytande över
kommittéerna eller de statliga myndigheterna. De hade därför mindre att förlora
och mer att vinna genom att tala inifrån
en kvinnogrupp.
För många svenska aktivister och akademiker är det just våldet mot kvinnor som
upprätthåller mäns makt över dem. Maud
Eduards skriver att kvinnors kollektiva
handlande är betydligt mer utmanande
för demokratin om det har att göra med
kropp, våld och makt eftersom det pekar
ut män som ansvariga, och just för att de
är män: ”Könsmaktsordningen avslöjas i all
sin nakenhet” (Eduards 1997: 21). I Indien
däremot, är denna koppling långt ifrån
lika enkel. Enligt kvinnorna i Nayagarh
spelade svärmödrar (och andra kvinnliga
släktingar) ofta en avgörande roll i att anstifta, uppmuntra och ibland delta i våld
mot sina svärdöttrar. I Nayagarh riktade sig
kvinnornas organisering lika mycket mot
sådana grymma svärmödrar som mot äkta
makar och svärfäder.
På båda orterna spelade män som inte
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själva kom från byarna en viktig roll. Utvecklingsprogram, särskilt sådana med
deltagarorientering, har ofta kritiserats
för att förstärka ojämlika förhållanden
genom att gynna dem som är mest högröstade på möten eller genom att sätta likhetstecken mellan vissa manliga invånare
och ”samhället” som sådant. I jämförelse
med Sverige så var det emellertid mer til�låtet för utvecklingsexperterna att utmana
ojämlika förhållanden i Indien. Detta
beror delvis på att dessa ojämlikheter är
mer tydliga i Indien, men också – och än
viktigare – för att det är mer tillåtet att
utmana ojämlikheter i ett agrart tredje
världen-samhälle som redan är genomdränkt av diskurser om utveckling och
där ojämlikheten därför redan från början
utgör en central utgångspunkt. Förändringarna orsakades inte bara av denna yttre
påverkan, men med utgångspunkten att
förhållandet mellan könen var ojämlikt
så erbjöds kvinnorna lite extra utrymme.
Det var ett utrymme som en del av dem
använde för att omförhandla de befintliga
maktförhållandena. Yttre intervention i
relationerna mellan könen hade alltså mer
legitimitet i den indiska kontexten.
Den relationella analysen i denna artikel
har brutit ny mark genom att ägna sig åt
förbindelselinjerna mellan de svenska och
de indiska kontexterna. Dessa förbindelselinjer framträdde på sätt som var både
kontextbundna och refererade till varandra.
På båda platserna sattes ramarna för hur
jämlikhet mellan könen kunde artikuleras av utvecklingsdiskurser om förtryckta
kvinnor och behovet av kvinnlig egenmakt
i det globala Syd. Så var det i Indien, där
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vikten av att stärka landsbygdskvinnorna
ofta betonades, men också i Sverige, med
dess självbild av att ligga långt före andra
länder i jämställdhetshänseende. I Indien
begränsades kvinnornas handlingsutrymme av en syn på kvinnor som inkompetenta
offer i behov av hjälp. Samtidigt gav den
existerande debatten om mansdominans
och kvinnligt offerskap de indiska kvinnorna ett utrymme att ta upp diskrimineringsfrågor och verka för förändring.
I Sverige kretsade debatten istället
kring jämställdhet och deltagande. Den
rådande jämställdhetsidén byggde på antagandet att systemet som sådant var bra
och att allt som behövdes för att uppnå
perfektion var att involvera fler kvinnor.
Föreställningen om att ”utveckling” redan hade uppnåtts i Sverige återspeglades
i hur kvinnorna i Drevdagen formade sina
subjektspositioner i kontrast till kvinnor
i det förflutna och i tredje världen, men
också i deras ambivalens kring huruvida de
skulle försöka utmana systemet – och i så
fall hur mycket de skulle försöka förändra.
Samma uppfattning om det utvecklade
Sverige återspeglades i den lätthet med vilken mina universitetskollegor lade märke
till könsmässiga ojämlikheter i det globala
Syd, medan de blundade för samma problem i Sverige. Genom att på detta sätt
överkorsa rummet och växla mellan olika
register går det att blottlägga hur diskurser
reproduceras på olika nivåer, från det internationella och nationella beslutsfattandet till bypolitikens nivå. Användningen
av termen ”utveckling” visade att det fanns
likheter mellan länderna när det gällde
de dominerande antagandena om vad

utveckling är och hur förhållandet mellan könen bör organiseras i ett utvecklat
samhälle.
Min jämförande analys av könspolitiken på de båda orterna ifrågasätter dock
de antaganden om linearitet som tycks
inbyggda i diskussionen om utveckling
och modernisering. Analysen kastar tvivel
över antagandena att kvinnlig egenmakt
är en direkt följd av den ekonomiska utvecklingen och att jämställdhet uppstår
ur en rätlinjig rörelse in i moderniteten.
Det fokus som i Sverige riktades mot individuell jämlikhet lade en tung börda
på kvinnorna själva, eftersom frågor om
uteslutning och diskriminering blev deras eget ansvar. Föreställningen om den
moderna kvinnan som i första hand en
bemyndigad individ fungerade också som
ett ideal i Indien, vilket osynliggjorde de
framgångar som uppnåtts genom kollektivt handlande. De två fallen synliggör
därför hur idéer kan migrera och ta sig
olika materiella uttryck på olika platser.
De återspeglar de ”utspridda hegemonier”
(Grewal och Kaplan 1994) som utövas av
föreställningar om utveckling och jämlikhet mellan könen i både Syd och Nord.
Översättning från engelska av Per-Anders
Svärd.
Denna artikel publicerades ursprungligen under
titeln Discordant connections: Discourses on gender
and grassroots activism in two forest communities in
India and Sweden (2009) i Signs: Journal of Women
in Culture and Society 35(1): 213–240. Artikeln utsågs
till vinnare av 2009 års Catharine Stimpson Prize
for Outstanding Feminist Scholarship.
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”Get dirty”
En introduktion till Myra J. Hird
Jenny Jarlsdotter Wikström

Den kanadensiska sociologen och vetenskapsteoretikern Myra J. Hird vänder
blicken mot det vi människor allra helst vill osynliggöra, gömma och glömma:
avfall, smuts, läckage, spill och vårt eget beroende av andra organismer. I artikeln
”Att förstå avfall. För en ahuman epistemologi”, som publicerades i ett specialnummer av tidskriften Social Epistemology år 2012 argumenterar Hird för att den
feministiska rörelsen bör omvärdera och utvidga sina epistemologiska ansatser och
närma sig den ickemänskliga världen och det ahumana inte bara som studieobjekt utan som fenomen med egen agens. Likaså utmanar hon avfallsforskare att
närma sig materia och det ahumana med dess särskilda materiella agens i åtanke
snarare än genom tekniska lösningar eller policydokument. Genom att granska
avfallssystem och soptippar från både mikro- och makroperspektiv ställer Hird
frågor som är mycket obekväma för den västerländska kapitalismen och dess syn
på såväl konsumtion, återvinning och ekonomi som natur, politik och subjektivitet. För att de frågor Hird diskuterar ska ha resonans i en svensk och nordisk
kontext är en översättning av texten och begreppen viktig. Det är trots allt högst
konkreta och vardagliga praktiker som Hird menar är fundamentala och de sker
också i svenska hushåll och soprum, på avstjälpningsplatser och soptippar i vår
omedelbara närhet.
Hird är verksam vid Queen’s University i Kanada och hennes forskning rör
sig mellan feministiska vetenskaps- och teknologistudier (STS), feministisk teori
och en samhälleligt och politiskt inriktad subjektsforskning, ofta med fokus
på kanadensisk sophantering. Även om en stor del av Hirds forskning berör
feministiska epistemologiska frågeställningar tangerar hennes arbete i lika hög
grad avfallshanteringens konkreta utgångspunkter och konsekvenser. Den
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tvärvetenskaplighet som präglar Hirds
verk handlar alltså inte bara om studieobjektet utan även om hur och för vem
forskningen bedrivs: resultaten har relevans såväl för feministisk forskning som
för avfallsforskning.
De senaste femton åren har feministisk
teori intresserat sig allt mer för ontologi och
materia. Det här specialnumret av Tidskrift
för genusvetenskap med fokus på miljö är ett
av många exempel på ett sådant transdisciplinärt feministiskt engagemang. Hird går
i dialog med flera av förespråkarna för en
vändning mot det materiella och det icke
mänskliga, bland andra Donna Haraway,
Karen Barad, Rosi Braidotti, Jane Bennett
och Elizabeth Grosz. De talar för att en
hållbar, trovärdig feministisk praxis måste
inbegripa också icke-mänskliga subjekt.
Hird antar ofta vetenskapsteoretikerns roll
i den diskussionen och många av hennes
texter diskuterar frågan hur: Hur gör vi
då denna vändning? Hur kan feministisk
filosofi och teori rent konkret engagera
sig i ting och materia? Hennes eget svar
blir ett Möbiusband: vi behöver granska
hur materia skapar epistemologi och hur
epistemologin samtidigt skapar materia.
I sin forskning granskar Hird institutioner och praktiker, men dessutom också
de ontologiska, biologiska och bakteriella
förutsättningarna för både mänskligt och
icke-mänskligt vetande och kunnande.
Hird har skrivit och redigerat ett antal handböcker i sociologi och feministisk
vetenskapsteori med särskild betoning
på kanadensiska perspektiv, bland annat
Questioning Sociology (2003) och Sociology
of Science (2011). År 2008 redigerade Hird
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tillsammans med Noreen Giffney den på
många sätt banbrytande antologin Queering the Non/Human med bidrag av bland
andra J. Jack Halberstam, Karen Barad,
Donna Haraway och Claire Colebrook.
Antologin gav prov på olika sätt att queera det mänskliga och hur samtida queerteori kan destabilisera det mänskliga som
kategori. Boken The Origins of Sociable Life
från 2009 är en fascinerande uppgörelse
med evolutionsteori, bakteriologi och hur
vetenskapsteori använder sig av kategorin
”liv”. Med hjälp av biologen Lynn Margulis
endosymbiontteori – teorin om livets uppkomst som resultat av bakteriell samevolution – utforskar Hird sexualitet, kön och
subjektivitet ur bakteriell synpunkt. Hon
poängterar hur blinda de flesta vetenskapsgrenar är för allt liv som inte är ”big like us”,
det vill säga liv på en skala som är mindre
än det mänskliga, och kritiserar genomgående vetenskapsteori för att vända blicken
från ett obekvämt faktum: att människan
varken är eller har varit världens centrum
och att livet på jorden utan problem kommer att fortgå också när människoarten har
dött ut. Tillsammans med Celia Roberts
redigerade hon år 2011 ett specialnummer av tidskriften Feminist Theory med
temat feministiska teoretiseringar av det
ickemänskliga, där den besvärliga (och på
ytan kanske märkliga) frågan om feminism
är ett uteslutande mänskligt fenomen ställs.
Hird är ändå mest uppmärksammad för
sitt arbete om och med avfall. I en artikel i internettidskriften O-zone (2014 med den suggererande titeln ”Deep Shit” utforskar hon
tillsammans med Nigel Clark den obrutna
kedja av kroppar i beroendeförhållanden

Tema/”Get dirty”

till varandra – från encelliga organismer
till människor, svampar, träd och blötdjur
– som allt levande på planeten tillhör. Hird
och Clark för fram att den biologiska forskningens upptäckt att bakterier samtidigt är
människans ursprung och hennes livsuppehållande system måste ha konsekvenser
för hur vi producerar kunskap. Faktum är
att människan på alla sätt är en restprodukt
av bakteriernas utveckling och den vetskapen stöder en ontologisk vändning inom
humaniora och samhällsvetenskaper att
både kroppen och anden/själen/intellektet/
subjektet blivit till genom andra (små) arters
arbete och processer.
Just nu leder Hird ett forskningsprojekt
som granskar den kanadensiska sopsorteringen och avfallshanteringen i praktiken
och i detalj. Projektet försöker också besvara den stora frågan hur avfallshanteringen kommer att se ut i framtiden och
om det finns andra sätt att begripliggöra
avfall än genom dagens modell, som bygger på att tekniska lösningar ska underlätta hanteringen av sopor och minimera
avfallsmängden.
I den artikel som översatts här är
soptippens epistemologiska status och bakteriella dynamik i fokus. Hird påvisar att
subjektet i grund och botten är en produkt
av avfallet eftersom avfall som epistemo
logisk kategori konstrueras som subjektets
materiella andra – skräp och avfall är det
vi gör oss av med, det vi stöter ifrån oss,
det som hindrar oss från att bli ”vårt sanna
jag” och vi anstränger oss enormt för att
dölja det.
För Hird blir avfall och avfallshantering alltså skärningspunkter där bakterier,

människor, kapitalism, konsumtion, teknik, etik, dekolonialism och politik möts.
En läsning av Hird ger vid handen att den
sena kapitalismens tid också kunde kallas
avfallets tidevarv, en tid där myndigheter,
korporationer och privatpersoner på olika
sätt arbetar med att stuva om, gömma, omplacera, processa, styra upp, förvandla och
göra pengar på olika typer av avfall, i hennes hemland Kanada ofta på ursprungsfolks
land. Den nyliberala kapitalismens logik
betonar individuellt ansvar och snabba teknologiska lösningar, vilket skapar subjekt
som lydigt sorterar och återvinner – för
att sedan fortsätta konsumera. Hird kallar
det ”Terminal kapitalism”; kapitalismen
muterar, skjuter skott och tuggar vidare
medan bördan av efterarbete läggs på ickemänskliga varelser och på människor som
inte ännu tilldelats fullvärdig subjektstatus.
Här kan nämnas avfallsplockare, framför
allt i Asien och Afrika, som tar emot Västs
avfall när vi inte längre vill ha det nära
inpå; soptipparnas måskolonier, insekter
och råttor; och, slutligen och framför allt,
bakterierna.
Avfall blir alltså platsen för en trögflytande, långsam och ofrivillig intimitet, processer i ett icke-mänskligt tidsperspektiv och
en osmotisk, klibbig närhet där substanser
och varelser trasslar ihop sig och snärjer in
sig i varandra. Ju mer vi förstår av den bakteriella världen och människors beroende av
den, desto ostadigare och opålitligare blir
liberalismens och humanismens suveräna
subjekt-individ. Den hisnande sårbarheten
som blottas i insikten om alltings konkreta,
fysiska sammankoppling bör feminismen
bygga politik och etik på.
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Med andra ord menar Hird att det är dags för feminismen att ”get dirty” – att
rulla sig i smutsen och skiten, att ta hjälp av mineraler, gaser, lakvatten, bakterier,
slemsvampar och alger för att förstå epistemologiska kategorier som avfall, sexualitet och kunskap i en tid som präglas av biokapitalism, Big Pharma och enorma
förhoppningar knutna till teknologi. Men det är även dags för avfallsforskningen
att börja se avfall som en typ av materia med en inneboende agens och med ett
eget slags långsam, bakteriell och trögflytande handlingskraft i stället för fokusera på teknovetenskapliga lösningar. Ner i skiten ska vi allihop till slut, betonar
Hird – därför behövs en ahuman, icke-antropocentrisk epistemologi och därtill
en feministisk etik rotad i det materiella och i alltings osmotiska insnärjning och
sårbara sammankoppling.
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Knowing Waste
Towards an inhuman epistemology
Myra J. Hird
Keywords
Feminist epistemology, environment, waste, inhuman

Summary
Ten years after the publication of the special issue of Social
Epistemology on feminist epistemology, this paper explores recent
feminist interest in the inhuman. Feminist science studies, cultural
studies, philosophy and environmental studies all build on the
important work feminist epistemology has done to bring to the fore
questions of feminist empiricism, situated knowledges and knowing
as an intersubjective activity. Current research in feminist theory is
expanding this epistemological horizon to consider the possibility
of an inhuman epistemology. This paper explores these developments through the subject of waste. Waste, as both an epistemological and material phenomenon, invites timely questions about
possibilities for acknowledging an inhuman epistemology. These
questions appear to be particularly urgent from an environmental
perspective.
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Myra J. Hird har de senaste åren publicerat flera internationellt uppmärksammade materiellt feministiska texter om
vår tids resurs- och miljöutmaningar. I denna översättning
av hennes mest banbrytande teoretiska resonemang får vi,
genom Jenny Jarlsdotter Wikströms omsorg, stifta närmare
bekantskap med Hirds spännande författarskap.

Att förstå avfall
För en ahuman epistemologi
Myra j. Hird

Skräp är allt det anonyma material som varken är uppskattade objekt eller simpelt stoft. (Kennedy 2007: 7)

Mitt anspråk på att förstå avfall, eller behöva förstå avfall, handlar om nationell
identitet. Kanada är trots allt världens största avfallsproducent per capita. Från år
2000 producerade vi mer avfall per invånare än amerikanerna och från år 2005
nästan dubbelt så mycket skräp som japanerna (Statistics Canada 2008b). Från
och med år 2006 producerade vi mer än 1000 kilogram skräp per person, 25 miljoner ton skräp under ett enda kalenderår (Statistics Canada 2008a). Lejonparten
av detta avfall dumpas i deponier, alltså nedgrävda soptippar (Statistics Canada
2008a). År 2010 nådde eller överskred 30 procent av de kanadensiska deponierna
sin kapacitet. Situationen förvärras ytterligare av att 30 procent av soptipparna
är funktionsdugliga i mindre än tio år och de soptipparna utgör hälften av den
totala volymen deponerat avfall per år (Statistics Canada 2005: 7).
Läget tillspetsas ytterligare av att Kanada exporterade mer än en miljon ton
sopor år 2002. En stor del av soporna gick från södra Ontario till de glesbebyggda
regionerna i Kanada, USA, eller också länge bort till länder som Kina, där soptippar ofta är öppna, de saknar tätning och innehåller en osorterad blandning av
problemavfall och hushållsavfall (Statistics Canada 2005). En del kanadensiska
städer har beslutat att öppna nya soptippar och i vissa fall investerat i byggnationen
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av sådana, bara för att sedan upptäcka att besluten väckt både betydande motstånd
hos allmänheten och skapat problem gällande risk- och konsekvensbedömning.
Avfall kan analyseras som konsumtionsekonomi och -politik, mellanstatliga relationer och relationerna mellan industri och stat, klyftor mellan urbana
och rurala områden, hälsa, arbetsförhållanden, genus- och avfallsekonomi, relationen mellan vetenskap och allmänheten, risk, statlig styrning, och så vidare
(Maclaren och Nguyen 2003). Säkerligen är det massproduktion, global transport
och kommunikation, samt billigt mekaniserat arbete som möjliggör de växande
bergen av mänskligt avfall. Dagens lagstiftning, policy och praktik i fråga om
avfallshantering är kopplad till kapitalismens produktion av överflöd och ”att
hantera överflöd är det som tas för individuell frihet i det senmoderna samhället”
(Bauman 2001: 90). Därutöver flyttar avfallshanteringspraktiker som återvinning
uppmärksamheten från ”industri och produktion till hushåll och konsumtion”
(Hawkins 2006: 104; Kollikkathara, Feng och Stern 2009).
Avfall tillhandahåller avsevärda epistemologiska insikter när det kommer till
hur människor bestämmer objekts existens och status (Kennedy 2007). Den här
artikeln fokuserar på hur vi förstår och lär känna avfall, särskilt i det globala Nord.
Med andra ord, den här artikeln vill analysera hur vi försöker att bestämma eller
avgränsa vad som är avfall. Att förstå avfall, hävdar jag, handlar i hög grad om
bestämmandet som sådant. Att förstå avfall handlar alltså om att framställa obestämbara enheter som bestämbara. Jag bygger på feministiska vetenskapsstudier
(feminist science studies, FSS) och dess teorier om det obestämbaras problem för
att hävda att avfallshanteringsteknik och -vetenskap per definition innebär ett
misslyckande i bestämmandet av vad avfall är. Att förstå avfall är i sig att göra
det obestämbara bestämbart.
Avfallsidentiteter

Trots att avfall är närvarande överallt ”finns avfall i gränslandet där ingen tydligt
’naturlig’ definition av [det] kan ges, inom vida marginaler av osäkerhet och variation” (Wynne 1987: 1). Det här stämmer både i kulturell, symbolisk betydelse
och i materiell betydelse. Avfall är en tvetydig språklig beteckning – vad som
helst och allting kan bli avfall, och ting kan samtidigt vara avfall och inte vara
det, beroende på betraktaren. Judd Alexander, före detta chef på konservburkstillverkaren American Can Company, definierar till exempel alla landområden
som inte ännu används som soptippar som förslösade eller som avfall i sig:
Allmänheten uppfattar det som att sopkrisen beror på okontrollerad tillväxt av
engångsprodukter, förpackningar och skräp generellt sett. Det verkliga problemet är naturligtvis inte att avfallet växer eller att mängden avfall ökar, utan att
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soptippar stängs och att det inte finns nya sådana eller andra sätt att hantera
avfallet från byar och städer. Produktionen av avfall svarar mot en befolkningstillväxt, hushållsbildning, välstånd och kommersiell aktivitet, men kapaciteten
att ta hand om avfallet handlar mera om tillgången till mark – utrymme – än
någon annan faktor. (Alexander 2005: 21)

Vi slänger, skrotar, kasserar, slösar bort och förspiller både konkreta ting och
sådant som är abstrakt, som kärlek, tid, ungdom, och energi. Supermodeller och
skådespelerskor blir så avmagrade att man på engelska använder uttrycket ”to
waste away” om dem, de förtvinar av misskötsel och vanvård. I kapitalistiska
samhällen associeras avfall, skräp, sopor ofta med slöseri av resurser som spänner
över hela skalan från förslösad arbetstid och otillräcklig produktion till oförmåga
att maximera profit genom icke-användandet av potentiellt utnyttjbara resurser,
precis som citatet av Alexander ovan illustrerar. [Övers. anm. Engelskans ord
för avfall, skräp eller sopor, ”waste”, finns också i uttrycket ”waste land”, alltså
ödemark. John Stuart Mill refererar till ”waste land” i Principles of Political Economy with some of their Applications to Social Philosophy (1848) och menar då
markområden som inte utnyttjas och inte bringar ekonomisk nytta. Hird speglar
uttrycket ”waste land” då hon skriver att Judd Alexander i citatet ovan anser att
sopproblemet egentligen handlar om att för lite mark används som soptippar, det
landet är alltså förslösat eller öde eftersom det inte används rätt.]
Den här senare betydelsen introducerar en av avfallets många tvetydigheter,
eftersom vi möter ett växande antal objekt bara som ”flyktig närvaro” (Kennedy
2007: x). Engångsföremål som kaffekoppar, sockerförpackningar, plastpinnar att
röra om i kaffet med, och så vidare har en inbyggd begränsning: vi använder den
en gång, slänger dem i soporna och glömmer bort dem. Edward Nortons karaktär
i filmen Fight Club menar att vi till och med har engångsvänner. Baudrillard
(1998: 43) noterar att våra engångspraktiker är obarmhärtiga, de är en ”dyster,
byråkratiskt karikatyr i våra samhällen, där slösaktig konsumtion har blivit en
daglig plikt, en påtvingad och ofta omedveten institution, som indirekt beskattning, ett svalt deltagande i den ekonomiska ordningens stela begränsningar”.
Kennedy observerar: ”Vi möter objekt som i grunden flyktiga, ögonblickliga,
tillfälliga” (2007: 158). Men trots att de flesta engångsvaror förefaller likadana före
och efter användning, har deras ontologi ändrats på ett fundamentalt sätt. Före
användningen är objektet en eftertraktansvärd vara, efteråt är det skräp. Det som
gör ting till skräp är att de inte längre är användbara eller att de saknar värde för
människors ändamål (Kennedy 2007). Det betyder att ingen entitet är skräp i
sig, och alla ting potentiellt kan bli avfall.
I artikeln ”Combing through Trash: Philosophy goes Rummaging” visar
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Elizabeth Spelman (2011: 313–325) på att avfall och skräp säger en hel del om
vilka vi är, trots vår relativa tystnad om det. För det första är avfallsgenerering
något som vi gör varje dag, men sällan talar om. Som jag har hävdat tidigare
så bär avfall faktiskt ett ironiskt vittnesbörd om en längtan efter att glömma
(Hird 2012). Den samvetsgranna, västerländska medelklasspraxisen att ställa
ut soporna eller soptunnorna på trottoaren för att skräpet sedan ska föras till
processtationer, soptippar, förbränningsanläggningar och liknande ritualiserar
denna glömska. Glömskan möjliggörs av juridiska beslut, verkställda enligt regler,
riskberäkningsmodeller, samhälleliga strukturer och teknisk praxis. Soptippar
uppträder alltså i landskapet som materiella uttryck för glömska.
”… Ett samhälle som är upptaget med att undanhålla och överskyla sitt avfall måste ha något viktigt att dölja”, påpekar Kennedy (2007: 4). Längtan efter
att stöta ifrån oss avfall och gömma undan det har psykosociala, evolutionära,
kulturella och strukturella förklaringar. Douglas (2007) utvecklade en välkänd
teori om hur avfallsreningspraktiker är definierande för såväl samhällelig utveckling och stratifiering som tekniskt underhåll. Sigmund Freud lyfte fram att
den anala fasen handlar om behärskandet av blåsa och tarm, med andra ord,
behärskandet av vårt första avfall. (Man kunde hävda att placentan är avfall
före avföring och urin. I västerländska kulturer anses moderkakan ofta vara
biologiskt riskavfall och förbränns som avfall eller används inom forskning. I
icke-västerlänska kulturer har placentan ofta en stor symbolisk betydelse eller
anses vara gåvor till jorden och så vidare. (Se Scott 2012.)) Observationer av
barn visar att de av sina vårdare lär sig att undvika sitt exkrement genom att
förstå det som avfall och lära sig allmänt godtagna toalettvanor i stället för att
leka med, eller på annat sätt fortsätta vara i närheten av sin avföring. På ett vis
kan man säga att vi fortsätter med den här praktiken livet igenom. Soptippar
svämmar över av föremål som vi en gång längtade efter och nu inte längre vill
ha, föremål vi en gång skattade högt och nu finner värdelösa. Det som återstår
efter utstötningen är vad vi betraktar (eller vill betrakta) som vårt sanna jag.
I kontrast till det här, menar Rathje och Murphy, står den vi verkligen är att
finna just i det vi stöter ifrån oss (Rathje och Murphy 2001, se även Douglas 2007).
De är skeptiska till arkeologins förmåga att i gravar, tempel och palats upptäcka
någonting annat än vad tidigare åldrars människor ville minnas och bli ihågkomna
för och hävdar i stället att utgrävningen av skräp kommer närmare sanningen.
Att rota i avfall avslöjar intima detaljer om sexuella vanor, hälsa (det vi verkligen
äter i stället för det vi påstår att vi äter), personlig hygien, ekonomi, relationer,
tankar, politiska sympatier och så vidare – vilket vilken Hollywoodstalker som
helst kan intyga. Oxford English Dictionary definierar garbologi som ”studiet
av mänskligt avfall med avsikten att få tag på ljuskänsliga sanningar” (Spelman
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2011: 315). Skräp ”är en epistemologiskt privilegierad resurs för förståelsen av vad
individer och gemenskaper egentligen sysslar med” (Spelman 2011: 323–4). Med
andra ord så förstår vi oss själva genom avfall.
Att bestämma avfall

Det engelska ordet för avfall, waste, kommer från latinets vastus, som betyder
obebyggt eller öde och är besläktat med latinets vanus, som betyder innehållslös,
tom eller fåfäng. Soptippar är naturligtvis allt annat än obebodda, tomma eller
öde. Avfall försvinner inte trots att det är bortglömt och utom synhåll. Om vi
återvänder till Wynnes karakterisering av avfall som något som motstår enkel
definition utan vida marginaler av föränderlighet och osäkerhet, så gäller det
också när det kommer till de materiella aspekterna av avfall. Gregson och Crang
för fram att avfall ”är långt ifrån något som ’bara är’… utan det blir till” (2010:
1028). Med undantag för antikviteter tillbringar de flesta föremål en kort tid i
den mänskliga sfären av produktion och konsumtion. Ur ett biogeologisk tidsperspektiv är konsumtionsvaror verkligen bara ”ett kort ögonblick i ett föremåls
vidsträckta liv” (Parsons 2008: 392).
Avfallsdeponering är den vanligaste metoden för att göra sig av med sopor och
skräp globalt sett. Avfallsdeponier innehåller en uppsjö av olika ting – blöjor, döda
sällskapsdjur, plast, mat, tyg, möbler, omslagspapper, batterier och hushållsmaskiner – en blandning av ofarligt avfall och så kallat problemavfall. Problemavfall
sorteras ofta från övrigt kommunalt hushållsavfall med motiveringen att dessa
har olika ursprung, men Wynne menar att
”Farligt” avfall borde strängt taget också inkludera kommunalt hushållsavfall
eftersom en stor del av hushållsavfallet – batterier, rengörings- och poleringsmedel, kosmetik, medicin, etc. – uppvisar hög toxicitet. Gifthalten i vissa lakvatten från kommunala deponier är minst lika hög som den från kontrollerade
deponier för ”farligt fall”. Den största källan till kadmium i naturen anses vara
batterier som slängs i hushållssoporna. De kommunala sopförbränningsanläggarnas utsläpp innehåller också dioxin, möjligtvis i högre halter än utsläppen
från förbränningsanläggningar för farligt fall. Trots det exkluderas kommunalt
avfall från definitionen av farligt avfall, inte på grund av den tekniska risken,
utan av pragmatiska skäl. (Wynne 1987: 46)

När de sedan hamnar i jorden blir sopmaterialen del av bakteriers produktionsoch konsumtionsekonomi. Med andra ord så blir en mängd olikartade material
en del av en ickemänsklig eller ahuman sfär. I sophögar och deponier frodas och
sprider sig lakvatten bestående av förmultningsbart, tjockflytande material som
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skapas genom bakteriell metabolism. Inledningsvis producerar den bakteriella
nedbrytningen av biomassa i syrerik miljö en substans som är mycket sur och
giftig om den råkar i kontakt med ytvatten. Anaeroba bakterier utför sedan den
största delen av nedbrytningsarbetet djupare ner i avfallsdeponin. Lakvattnet är
en heterogen blandning av tungmetaller, hormonstörande ämnen, ftalater, växtgifter, bekämpningsmedel, samt olika gaser som metan, koldioxid, kolmonoxid,
väte, syre, kväve och vätesulfid. Det finns mer än sju miljoner kända kemikalier,
varav åttiotusen i kommersiellt omlopp. Omkring tusen nya kemikalier läggs till
omloppet varje år (Wynne 1987: 48). Dessutom hamnar omkring fjorton tusen
tillsatsämnen och förorenande ämnen i deponier genom bortslängd mat. Till de
stora orosområdena hör jord- och grundvattensföroreningar, gasutsläpp och en
uppsjö negativa effekter på flora och fauna. Nittio procent av alla växthusgaser
från avfallssektorn består av metan från soptippar och avloppsvatten, vilket utgör
omkring tre procent av de totala utsläppen av växthusgas. [Övers. anm. Troligtvis
utgör metangasutsläppen från avfallsdeponierna en mindre andel av de totala
avfallsutsläppen i Sverige på grund av deponiförbudet som införts för brännbart
material år 2002 och för organiskt material år 2005. Svenska miljöinstitutet beräknar enligt rapport C 99 från 2015 att metangasutsläppen från avfallsdeponier
kommer att minska ytterligare under de följande 20 till 30 åren.]
Till faktorerna som påverkar lakvattnets sammansättning och hur snabbt det
produceras hör:
egenskaper som är betecknande för avfallet (ursprunglig sammansättning, partikelstorlek, densitet, och så vidare), interaktionen mellan den sipprande avfallsfukten och avfallet, hydrologin och klimatet på platsen, avfallsdeponins planering och operationella variabler, samt de mikrobiella processer som sker medan
avfallet stabiliseras och medan avfallsdeponin stabiliseras. De flesta av dessa
faktorer förändras under perioden som deponin används eftersom utökningen
av deponin orsakar betydande förändringar i lakvattenkvaliteten och –kvantiteten. (Yidiz, Ünlür och Rowe 2004: 78)

Avfallsdeponier besitter särskilt mycket växt- och livskraft: bakterier omvandlar
oavbrutet bortslängda objekt till lakvatten, som i sin tur sipprar ner i jord och
grundvatten, där det sedan rör sig in och genom växter, träd, djur, svampar,
insekter och ut i atmosfären. Lakvattnet skapar geo-bio-nätverk: det rör sig vertikalt och horisontellt inom avfallsdeponier och fortsätter att färdas sedan det
läckt utanför deponin. Om vi drar oss till minnes Baudrillards påstående att
festmåltider inom en gemenskap hyllar en känsla av livfullhet och en blomstring
som inte bara handlar om överlevnad, så skriver Kennedy att ”avfall… kan på
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ett liknande sätt symbolisera livsprocessen, överflödet och livsglädjen i naturen”
(2007: 10, förf:s kursiv). Livsglädje och ett överflöd av liv är, med andra ord, helt
och hållet icke-mänskliga fenomen. Som Ingold erinrar oss,
var än livet pågår så rör de sig oavbrutet – flödande, rivande, blandande, muterande. Alltings existens är sammanlänkat till detta oupphörliga respiratoriska
och metaboliska utbyte mellan deras kroppsliga substanser och mediets flux.
(Ingold 2007: 13)

Genom lakvatten skapar bakterier kända, okända och nya sociala former. Därmed är deponier mötesplatser där en mängd bakterier samarbetar med mänskligt
avfall och geologiska krafter och skapar sammanslutningar. Somliga av dessa
vet vi att har konsekvenser för (människors) djurs och växters hälsa, andra sammanslutningar – nya föroreningar som väcker ny oro – har inte ännu identifierats
och hanteras alltså fortfarande virtuellt. Vetenskapen och ingenjörskonsten som
berör avfallsdeponier handlar om att förhindra att avfall läcker. Läckage, påminner van Wyck (2005) sker när materia och substanser rör sig mellan gränserna
för förvaring (rumsligt) och hantering (temporalt). Lakvatten gör just detta: det
läcker. Lakvatten rör sig genom geologiska strata, mellan förvaring och hantering
och mellan tid och rum.
Avfallshantering framträder som en berättelse om relationell materialitet, med
mänskliga och icke-mänskliga aktörer i växlande ansamlingar (Latour 1992).
Härnäst argumenterar jag för att avfallsdeponier röjer en begränsning i den analysmetod som fokuserar på samverkan, där människor i slutändan hanterar eller
styr processer och resultat. Soptippar lägger fokus på det som Clark (2011: 48)
hänvisar till som ”radikal assymetri” mellan geo-bakteriell vitalitet och människor.
I stället för att ge en aktör-nätverksteoretisk redogörelse för avfallshantering vänder
jag mig till en vetenskapsgren som nyligen börjat uppmärksamma specificiteterna
inom relationer mellan såväl människor och djur som det icke-mänskliga för att
undersöka hur det obestämda begripliggörs, nämligen feministiska vetenskapsstudier (feminist science studies, hädanefter också FSS). FSS ger fruktbara analysredskap för begreppsliggörandet av differentiella maktrelationer mellan och
inom sammanslutningar.
Feministiska vetenskapsstudier, det ahumana och obestämbarhet

Feministisk samhällsepistemologi innefattar ett brett urval av problematiker,
analysredskap och metoder, vilket Grasswick och Webb (2002) poängterar i ett
bidrag till Social Epistemology. De olika feministiska epistemologierna bygger på
ett angeläget intresse för en bättre förståelse för hur genus (eller kön, beroende
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på analysen) ”skapar skillnad i vetandet”. En stor del av den här forskningen
lägger särskild vikt vid mänskliga sociala, ekonomiska, politiska och kulturella
sfärer, där analyser tyder på att kvinnor har exkluderats från system för kunskapsproduktion och -cirkulation, som definierats och dominerats av män. Mot
dessa epistemologiska ramverk som antas vara grundade i antingen individuell
övertygelse eller generaliserad rationalism har den feministiska epistemologin
genomgående hävdat att kunskaparens identitet, sociala ställning och kontext
påverkar hur kunskap skapas och vad som räknas som kunskap (Code 1991). Ett
känt exempel är Emily Martins analys av hur medicinsk facklitteratur beskriver
mänskliga könsceller. Hon kom fram till att spermier ges idealiserade maskulina drag, som styrka, uthållighet och avancerad slutledningsförmåga, medan
äggceller tillskrivs idealiserade feminina drag som betonar kvinnors passivitet.
De här beskrivningarna står i motsats till forskning om spermier och äggceller,
som visar att eftersom äggceller är mycket större än spermier rör sig spermierna
förhållandevis slumpmässigt, och spermiers försök att undkomma äggcellen
hindras av äggets förmåga att först tvinga spermier att fästa sig vid äggcellens yta
och sedan upplösa spermiernas yttersta lager. Bakom dessa beskrivningar, som
Fausto-Sterling påpekar
[d]öljer sig slitstarka sociala problem om kön, genus, makt och den europeiska
kulturens sociala strukturer… Genom diskussionen om ägg och spermier i både
gårdagens och dagens etablerade evolutionsbiologiska verk ger vi oss själva lov
att föreskriva passande genuskodade beteenden. (Fausto-Sterling 1997: 54, 57)

I korthet så är det vi vet om fysiologi, morfologi och utveckling avhängigt vetarens egen kontext, liksom hur kunskap produceras och kunskapsproduktionens
inordning i maktstrukturer som till exempel biopolitik.
Med hänsyn till vetenskapens och teknologins dominans inom västerländska
tankesätt fäster feministisk epistemologi betydande uppmärksamhet vid att kritisera hur genus påverkar redogörelser för evolution, utveckling, reproduktion,
hälsa, fysiologi, immunologi, genetik och till och med döden. En del feministisk
epistemologisk forskning utvidgar forskningens ramar genom att hävda att kvinnor
betraktar och engagerar sig i världen på andra sätt än män. Det här öppnar upp för
möjligheter att närma sig vetenskapliga spörsmål på ett mindre manligt/konventionellt sätt. Evelyn Fox-Keller menar exempelvis att Barbara McClintocks Nobelprisvinnande forskning om gensekvenser influerades av hennes större öppenhet för
alternativa beskrivningar av genetik, eftersom hon ”undslapp en del av den psykosociala indoktrinering som hennes manliga kolleger utsattes för ” (Fox-Keller 1983:
163). Ett antal feministiska forskare har utforskat möjligheter och begränsningar
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för kopplingar mellan vetenskaplig kunskap
och ståndpunktsepistemologi (Hubbard
1989; Schiebinger 1989, 1993; Longino
1990; Hankinson-Nelson och Nelson 1996;
Stengers 1997, 2000).
Trots att infallsvinkeln varierar tenderar
analyserna att vara begränsade till mänskligt vetande. I en kommentar till Gaile
Phlhaus kritik av ståndpunktepistemologi
påpekar Grasswick och Webb att ståndpunktsepistemologin betonar vetande som
en intersubjektiv aktivitet som byggs i relation med andra. De relationerna ”inbegriper att odla kopplingar till dem som inte
delar en liknande social ställning” (Grasswick och Webb 2002: 193). ”I och med att
politiska intressen förändras”, skriver Grasswick och Webb, ”kommer nya spörsmål
att att uppstå för feministisk epistemologi
och nya forskningsvägar kommer att bli
till” (2002: 195). Författarna refererar här
till relationer till andra människor, men
under de senaste åren har den feministiska
epistemologin sökt sig till möjligheterna
och begränsningarna med att utveckla
relationer till icke-mänskliga varelser, det
som Haraway benämner ”sällskapsarter”
(2007: 4). Genom att betrakta kvinnliga
eller feminina sätt att skapa kunskap som
(potentiellt) annorlunda än manliga eller
maskulina sätt att skapa kunskap har feministisk epistemologi i själva verket öppnat
upp frågor om kunskapsproduktion bortom
kön och bortom det mänskliga.
FSS har sedan en tid tillbaka vänt sig
till djurstudier, som är en mycket rik källa
till kunskap om hur människor relaterar
till andra djur, var kopplingen sker och
hur möjligheterna och begränsningarna

för olika grader av relation ser ut. En rad
olika analyser tar upp fladdermöss, hundar, delfiner, primater, får och andra mer
familjära djur, liksom avgjort mindre familjära levande fenomen som slemsvampar
och andra protister, svampar och bakterier (Smuts 1985; Haraway 1989, 1991, 1997,
2007; Rowell 1991, 1993; se även Nagel 1974;
Mitchell 2002 ; för forskning om slemsvampar, svampar och bakterier se Tsing 2005;
Hird 2009; The Slime Mould Collective
2016).). Dessa skiftande feministiska analyser betonar ofta relationalitet snarare än
människans slutgiltiga självständighet från
djur, såsom den hittas hos Kant (2003),
Wittgenstein (1994), Lyotard (1989), Heidegger (1991), Levinas (1988), eller Derrida
(1991, 2004).
Feministiska vetenskapsstudier fokuserar på de materiella relationerna mellan
människor och andra former av liv, ibland
med hänvisning till aktör-nätverksteorins
betoning av ”ett parlament av ting” bestående av mänskliga och ickemänskliga element
(Latour 1993: 142). Till exempel har Haraways teori om möten mellan arter bidragit
med en ypperlig analys av komplexa och
olikartade mänskliga-ickemänskliga relationer. I ett samtal med Agambens verk för
Haraway fram behovet av ett erkännande
av en alltid redan oberäknelig insnärjning
över speciesgränserna och det akuta behovet
av en forskning som sträcker sig bortom att
”tala för” olika arter, något som berättigats
genom ihärdiga anspråk på mänsklighetens
ställning som enastående och exceptionell:
När fantasin om att klättra in i huvud,
det egna eller andras, för att få hela
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historien inifrån, har oskadliggjorts kan vi göra något slags framsteg för en
semiotik för flera arter. Att påstå att vi inte kan kommunicera med eller känna
varandra eller andra varelser, om än ofullständigt, är att förneka den förkroppsligade sammankoppling (det öppna) som vi är ansvariga för och genom vilken
vi reagerar… Respons är en förståelse för att subjektsskapande kopplingar är
verkliga. Respons sker öga mot öga i en intrasslad relations kontaktzon.
Respons finns i det öppna. Det här vet sällskapsarter. (Haraway 2007: 226; se
även Agamben 2003)

De här FSS-analyserna handlar på ett centralt vis om hur vi lär känna och förstår
ickemänskliga djur och levande varelser generellt sett och hur levande element
lär känna oss och andra livsformer, vilket är lika viktigt. Genom en sådan insats
engagerar sig FSS allt mer i vetenskaplig forskning som observerar och växelverkar med djur och andra organismer. Det som är särskilt intressant för FSS
är studier som beaktar ickemänsklig kunskap ur perspektiv som utmanar idén
om mänsklig överlägsenhet. Den kognitiva etnologen Ristau anger till exempel
att hon forskar om fåglar som pipare och vipor just på grund av den skenbara
bristande närheten till fåglarnas epistemologi – hur fåglarna skapar kunskap om
och svarar mot förändringar i sin miljö:
Jag valde att studera just fåglar inte för att en målinriktad tolkning av deras
beteende är tydlig, inte heller för att vi lätt kan känna empati med deras möjliga
kommunikation eller känslomässiga tillstånd (som vi verkar kunna med apor
eller keldjurshundar) utan just för att det är svårt att göra någondera. (Ristau
1991: 93)

Det som intresserar Ristau är att piparna och viporna är obekanta för oss och de
svårigheter att redogöra för deras beteende ur en mänsklig synvinkel som detta
skapar. I artikeln ”Knowledge in Humans and Other Animals” utvecklar Kornblith ett filosofiskt argument för kunskap som ett element i naturen snarare än
som en mänsklig konstruktion. Debatten mellan dessa två teorier är för vid för
att rymmas i denna text. Det intressanta här är Kornbliths fokus på mänsklig
överlägsenhet och det ahumana. Hon frågar sig
varför skulle det ha betydelse om kunskap är naturligt, ett fenomen i en värld
vars konturer är oberoende av trångsynta mänskliga intressen, eller om kunskap
snarare är en mänsklig skapelse, påtvingad oss av världen på sätt som bara svarar till våra egna angelägenheter och intressen? (Kornblith 1999: 342)
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Anledningen till att Kornblith ställer den här frågan och argumenterar för kunskap
som förekommande i naturen är både en växande anpassning till den mänskliga
överlägsenhetens begränsningar och ett bredare erkännande av en ickemänsklig
epistemologi.
Möjligheten – eller imperativet och ansvaret, som Haraway och andra betraktar
det – att förstå och känna det ickemänskliga sträcker sig till även det oorganiska
och icke-levande, till exempel i forskning som Roberts (2007) studie av hormoner,
Waldby och Mitchells (2006) utforskning av cellinjer, Pickerings (1995) forskning
om maskiner och Woolgars (1991) undersökning av datorer och användarkonfigurationer. Som Shapiro påpekar identifierar Woolgar i sin ovan nämnda analys
ett behov att ”återställa obalansen” genom att flytta fokus till metoderna vi kan
använda för att tala för maskiners räkning (Woolgar 1991: 90; se även Shapiro
1997). Förstås är att känna eller ha kunskap om andra ett moraliskt ställningstagande, något som Shapiro lyfter fram (1997: 108). Det faktumet frikänner inte
FSS från problemet att det är den som skapar kunskap som drar gränserna för
analysen. Inte heller garanterar det en förskoning från den ihärdiga kritik som
riktats mot djupekologin, som utövar en annan sorts mänsklig exceptionalism
genom att ”behandla naturen som en förlängning av jaget…” på ett sådant sätt
att skillnader inom och mellan olika former av liv och icke-liv kollapsar genom
yrkanden på att människor är naturen snarare än av naturen (Plumwood 1993:
174). (För en diskussion om människor som en del av naturen, se Barad 2012a).
Barads intensiva studium av kvantmekanik och nyligen även kvantfältsteori
bygger vidare på Haraways nydanande arbete och lyfter fram det som Barad kallar
en ahuman ”onto-epistemologi” inom feministisk vetenskapsteori (Barad 2007:
2012a). Barad intresserar sig för det allra minsta: elektroner, fotoner och senast
även det spöklika kvantvakuumets existens och icke-existens. Barads omfattande
verk är komplext och detaljerat och dess räckvidd och implikationer är större än
vad denna artikel kan rymma. För den här artikelns ändamål är det framför allt
Barads fokus på det ahumana som har betydelse för FSS, eftersom det bidrar till
diskussioner som för fram det omänskliga, oförmågan att separera epistemologi
från ontologi och implikationerna för obestämbarhet när det gäller att förstå avfall.
Barad utgår från den mångåriga debatten mellan Heisenberg, Einstein,
Rosen, Bohr och andra fysiker under 1930- och 1940-talen och fastställer att
åsiktsutbytet dem emellan handlar om en grundläggande oenighet om osäkerhet
och obestämbarhet. För Heisenberg, Einstein och andra utgör kvantmekanik
ett epistemologiskt ärende såtillvida att observationen av experiment påverkar
experimentets utfall. Heisenbergs osäkerhetsprincip gör gällande att om det
experimentella systemet kunde kontrolleras antingen så att det inte rubbas av
observationen eller så att den totala störningen kunde mätas och redovisas, så
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kan vetenskapen trots allt behålla delar av den klassiska fysikens kausalitetsbegrepp och den verklighet som människor erfar i termer av tidens oåterkallelighet, orsak och verkan. Med andra ord, enligt debattens osäkerhetsförespråkare
är kvantmekanik ett epistemologiskt problem som i teorin kunde övervinnas
genom nya tekniska mätinstrument. Bohr höll inte med utan argumenterade
för att kvantmekaniken tyder på att all materia och all betydelse är obestämbar.
Barad beskriver det här som mätningens ”intra-aktion” genom vilken de observerande aktörerna är oskiljbara från det som observeras (2012b: 5). Enligt Barad
är alltså all materia och all betydelse ”intrasslade” bortom en epistemologisk
hållning som bibehåller en föreställning om separata entiteter (oberoende om
dessa definieras som materiella objekt eller kulturella produkter som samtal,
normativa konventioner och så vidare) vilkas växelverkan inte kan bestämmas
genom mätningar (Barad 2012a: 14).
Från det här onto-epistemologiska perspektivet är materia och betydelse
”effekter” av måttagning. De är inte redan existerande individuella enheter och
inte heller är de till sin natur statiska i tid och rum (att binda dem i tid och rum
är att utföra en agentiell bestämning eller ett ”snitt”, som Barad uttrycker det. Se
Barad 2012a: 14). Världen består inte av entiteter som vi måhända kan eller inte
kan lära känna eller begripa, världen består snarare av ”fenomen” som produceras
genom mätning. Att mäta, att veta eller att förstå är att ”skapa värld”. Mätning
”trasslar ihop”, mätning ”skär ihop-isär” som Barad (2012a: 14) formulerar det.
Obestämbarhet är mätningens förutsättning: ”så märkligt”, skriver Barad, ”att
obestämbarheten i sin oändliga öppenhet är förutsättningen för möjligheten till
strukturer i alla sina dynamiskt omstrukturerande in/stabiliteter” (2012b: 16).
Schrader beskriver spår som framträder när det obestämbara görs till bestämbara
fenomen genom mätning:
Det finns ingen mätning utan minne, ingen intra-aktion som inte lämnar några
spår. Men spåret i sig är inte. Minnen måste läsas för att ”finnas till”. De kräver
alltså arbete som inbegriper materiell bestämning. (Schrader 2012: 43)

Det arbete som Schrader här syftar till är bestämmandet av fenomen – det arbete
som inbegriper kunskapsproduktion. Dessutom, skriver Schrader, kan vi inte både
vara en del av naturen och betrakta den från ett utifrånperspektiv. Det handlar
inte om att vi skulle vara en del av ett system där somliga delar är oåtkomliga för
stunden men tillgängliga i en framtid – Heisenbergs osäkerhetsprincip – utan
snarare är det omöjligt ”eftersom forskarens arbete hjälper till att bibehålla gränserna för det system som hon kommer att ha blivit en del av” (Schrader 2012: 44).
Att veta innebär därmed att bestämma det obestämbara. Det här är en gränslös
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process, så länge det finns fenomen (inklusive den spöklika virtuella materia som
beskrivs i kvantfältsteori) så finns det obestämbarhet som görs bestämbar:
Materia är aldrig fastslagen. Den är alltid redan radikalt öppen. En slutlig
bestämning kan inte säkerställas när betingelsernas o/möjlighet och levda obestämbarhet inte är kompletterande, utan helt och hållet väsentliga för vad materia är. (Barad 2012b: 16)

Det som gör Barads teori så fascinerande är att den placerar det omänskliga i
förgrunden när det kommer till att mäta/veta. Barads verk påminner oss om att
världsskapande inte görs enbart genom mänsklig kunskap, en uppsjö obegripliga
ahumana fenomen, såsom kvarkar, fotoner och icke/existerande virtualiteter inom
kvantfältet utför också mätningar. Icke-mänskliga mätningar gör världen bestämbar lika mycket som mänskliga måttagningar, om inte mer. ”Världen teoretiserar
och experimenterar med sig själv”, påminner Barad (2012a: 2). I relation till Aldo
Leopolds ekologiska texter skriver Shapiro om det här sättet att skapa världen i
geologisk tid. Leopold, skriver Shapiro:
”föreslog att man i själva verket kunde ”tänka som ett berg”… [men] var försiktig med att särskilja jorden och människorna, hävdande att jorden var betydligt
mindre levande i viss utsträckning, men betydligt mer levande i tid och rum”.
(Shapiro 1997: 106)
Barad vänder uppochner på den mänskliga överlägsenheten då hon hävdar att:
”Om vi trodde att den allvarliga utmaningen, det riktigt hårda arbetet, var att
ta hänsyn till konstitutiva exkluderingar, kanske det här uppvaknandet till
oändligheten av konstitutiva inkluderingar, den o/bestämbarhet som uppenbarar sig som virtualitet uppmanar oss till en ny sensibilitet” (2012a: 13).

I anslutning till ANT åberopar Shapiro en liknande känsla av mätningens obevekliga, tidlösa, oändliga egenskaper. ”Nätverksanalys har inget avslut, den bara
överges”, skriver hon (Shapiro 1997: 107).
Att o/förstå o/bestämt avfall

Gregson och Crang (2010) poängterar att majoriteten av den samhällsvetenskapliga
forskningen om avfall kretsar kring avfallshantering – avfallets bestämning – som
snabbt omvandlas till diskussioner om behandlings- och förvaringsteknologier.
Avfallets livfullhet inskränks med andra ord i hög grad till domesticeringens parametrar. I allmänhet vidmakthåller ett politiskt, ekonomiskt och kulturellt samhälle
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som är beroende av såväl konsumtion som
en inställning till miljöfrågor som bygger på
förvaltarskap, att avfallsdeponier och avfall
i allmänhet fortsätter att förstås i termer av
teknologisk innovation, lagstiftning och avledningspraktiker, som skapas genom utbildning, övervakning, sanktioner och kritik.
Antingen kapitaliserar avfallsdeponier
på, eller är offer för (beroende på ens politik), det som Frankfurtskolan kallade
teknologisk rationalitet, ”där rationaliseringens instrumentella logik genom ’teknologi’ koloniserar varenda aspekt av det
moderna livet, inklusive och i synnerhet
tänkandet” (Grajeda 2005: 316). Kennedy
förtydligar kopplingen mellan teknologi
och bestämmandet av vad som är avfall
genom att agentiellt skära ihop-isär, och
påpekar att ”teknologi… upplöser avfallsproblemet genom att fixera och absolutförklara dess inneboende tvetydighet” (2007:
10). Fuller har rätt i sin kritik i Social Epistemology där han karakteriserar de ”mer
energiska vetenskapsutövarna [som att] ha
antagit att kunskap är vad som helst som
låter oss kontrollera och granska världen
pålitligare” (Fuller 1987: 1). Barad beskriver
renormaliseringsprincipen inom fysiken
så här: ”Om det visar sig vara möjligt att
få slutliga resultat genom att subtrahera
oändligheter via en process som skär bort
den okända fysikens domän, så kan man
säga att teorin är renormaliserbar. Renormaliseringens avklippningsmetod är ett sätt
att sätta det man inte vet inom parentes”
(2012a: 11). Det här är vad ingenjörskonsten och vetenskapen om avfallshantering
gör: den gör vissa fakta om avfallsdepåer,
bioreaktorer och dylikt kända genom en
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process som tar bort all obestämbarhet eller sätter den inom parentes. Det här är
nödvändigt i förvärvet av kunskap, men
med Barads ord bygger en sådan metod
faktiskt teori av okunskap. Det som också
måste ske samtidigt är en skissering av de
kända och okända konsekvenserna av det
som Barad kallar att skära ihop-isär.
Disasterologi, alltså studiet av katastrofer, ”fokuserar på… specifika tidpunkter
när antingen enkla eller komplexa teknologiska system bryter samman – från
tillfälliga avbrott till obegripliga katastrofer”, sammanfattar Grajeda i sitt bidrag till
Social Epistemology (2005: 316). På så sätt
rubbar katastrofstudier upplysningens logik, som bygger på det moderna subjektets
förmåga att bemästra sin värld: disasterologi
”omstöper frågor om agens, intentionalitet,
och slutligen själva subjektiviteten i ljuset
av den sociala konstruktionen av teknologi,
trots att och kanske särskilt då saker och
ting går fel och rasar samman” (Grajeda
2005: 317). När saker och ting rasar samman
visar disasterologin en benägenhet att definiera naturkatastrofer som i hög grad, om
inte helt och hållet, resultat av mänskliga
handlingar som strukturerats av överutveckling och modernisering (Grajeda 2005:
316). ”De flesta, om inte alla katastrofer har
sin orsak i mänskliga handlingar”, påstår
sociologen Henry Fischer (citerad i Grajeda
2005: 316). Andra analyser talar för att den
beskrivningen av naturkatastrofer de facto
bygger på upplysningens försvagande av
naturens egen agens. Det här betyder att
teknologiska driftavbrott och felsymptom
är mer än mänskliga misstag. På olika vis
framhåller både Pickering och Petrovski
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att teknologiska fel är en livsbetingelse (Pickering 1995; Petroski 2001). Grajeda
anspelar på icke-mänskliga agenter involverade i komplexa system och stödjer
sig på Charles Perrows forskning när han varnar för att ”ingenjörer har designat
överkomplexa teknologiska system som när de väl satts i rörelse överskrider kapaciteten att behärska dem” (Grajeda 2005: 216). Eller som Code uttrycker det:
Etiskt herravälde över självet, herravälde över motspänstiga och avvikande. [sic,
övers. anm] Andra, och epistemiskt herravälde över den ”externa” världen utgör
sig för att vara upplysningsarvets fortfarande uppnåeliga mål. Herraväldes
diskurserna tecknar en reduktiv bild av epistemiska och moraliska agenter som
isolerade enheter i ett likgiltigt landskap, till vilket de relaterar med frånkopplad likgiltighet. (Code 1999: 65)

”Avfall”, observerar Kennedy”, döljer sin sanna natur genom att föra fram sig
självt som en immateriell, harmlös substans åtskild från de relationer till det fysiska som väver ihop alla varelser i den manifesta världens samberoende kontext”
(Kennedy 2007: 162). Problemet är att lakvatten, grundvatten och de deponerade
massorna som fräter, rör på sig och, ibland, exploderar, glider och kollapsar är
allt annat än likgiltigt. Avfall är intrasslat, i enlighet med Barads icke-humana
filosofi. Annorstädes har jag anfört att centreringen av geobakteriella relationer i
hur vi formulerar det mänskliga-andra gör mer än bara utvidgar det universum av
ting som vi måste ta i beaktande (Hird 2009). Fokus på geobakteriella relationer
uppmanar oss att se oss själva som sårbara inför och tillsammans med vår miljö,
som eftersläntrare i livets sedan länge etablerade blomstring och döende i ett rörligt
landskap. Naturen flödar oupphörligen, men inte nödvändigtvis på sätt som är
kompatibla med att människor frodas. Gregson, Watkins och Calestani diskuterar
den tekniska planering som används inom hanteringen av asbestavfall och pekar
på ”svårigheter som vissa material skapar för att tänka i termer av förtrollning
och generositet… somliga material är helt enkelt inte så trevliga för människor
att möta fysiskt, åtminstone i vissa tillstånd” (2010: 1069). På ett liknande sätt
noterar Clark att ”det finns pressande problem där det mest alarmerande handlar
om själva livets överflödande livskraft; dess förmåga att obönhörligt föröka sig,
förändras, mobilisera sig självt, dess benägenhet att dyka upp i former som vi inte
kan förvänta oss, på platser där vi inte vill ha det, i antal som vi inte kan hantera”
(2011: 27). Den icke-mänskliga blomstringen får Clark [sic., citatet är ur Code
1999, övers. anm.] att fråga ”Finns det människor, platser, växter, djur som inte
borde växa och frodas? Eller som inte borde frodas just här, nu, på just det här
sättet?” (Code 1999: 67). Att växa och frodas visar sig vara en obestämd resväg.
Problemet med avfallsdeponier är att förvaringen av dem alltid är tidsbestämd;
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i slutändan kommer de att läcka och spilla
över. Ingenjörer formger, planerar och undersöker komplexa teknologier för hejdandet av lakvattensspridning och beskriver
sedan konsekvenserna av när deponerandet
av avfall går över styr och misslyckas. Med
ingenjörstermer sträcker sig framgångsrik
avfallsdeponering och eftervård maximalt
hundra år fram i tiden, bara en kort ögonblick i geologisk och bakteriell tid.
Avfallsdeponering och avfallshantering
är i stort sett en tänjbar spänning mellan
bestämbarhet och obestämbarhet. Obestämbarheten – den heterogena, unika
blandningen av varje deponiinnehålls
materiella intra-aktion med årstider, väder,
nederbörd, de olika vinklarna av solljusets
bombardemang av avfall och så vidare –
betyder att hanteringen av avfall sist och
slutligen kommer att misslyckas. Misslyckas i spridningshejdandet, misslyckas
i att vara förutsebar, misslyckas i att vara
beräkningsbar, misslyckas med att vara ett
tekniskt problem (som kan elimineras),
misslyckas i att vara bestämbar. Wynne
påpekar att avfallsdeponier är platser där
”… naturliga processer och mänsklig växelverkan är hopblandade på komplexa sätt
med stor variationsgrad, vilket skapar ett
illa strukturerat och, faktiskt, obestämt
beteende-tekniskt riskgenererande system”
(Wynne 1987: 1).
Precis som ingenjörer strävar efter att
bestämma deponiplanering, -kontroll och
-förvaring strävar också samhällen efter att
påverka former av ideologisk, symbolisk
och social kontroll genom att göra avfall
till en tydligt definierbar kategori. Avfall
kontrolleras materiellt genom mänskliga
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praktiker som sortering av hushållsavfall,
sophämtning, återvinning, avfallsdeponering, förbränning och så vidare. Det
är ideologiskt, symboliskt och kulturellt
kontrollerat genom dessa materiella praktiker, liksom genom lagstiftning, över
vakning, folkbildande instanser, diskurser
om folkhälsa, nationsbyggande retorik
och så vidare. Såsom Clark noterar verkar ”fokuserandet på mänskliga normer,
institutioner och beslut” skapa kontroll
och ”politiska krav på handling för med
sig en ökad känsla av beslutsamhet och mening” (2012: 154). Samtidigt är kontrollen
och planeringen av avfall alltid materiellt
tidsbestämd och tillfällig, om än inte symboliskt dito. Samtida miljö- och hälsomässig oro för grävandet i avfallsdeponier med
syftet att utvinna tidigare värdelösa men
numera eftertraktade material påminner
om hur flyktigt avfallets definition som just
avfall är, hur flyktig vår förståelse av avfall
är. Genom att begreppsliggöra avfall som
ett problem som handlar om ickemänsklig kunskap har den här artikeln engagerat
feministiska vetenskapsstudier för att visa
på den inneboende osäkerheten i den värld
som både människor och ickemänniskor
försöker göra begriplig. Som sådant är avfall
ett produktivt ämne för socialepistemologisk analys.
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Normative currents and intrinsic resistances
On fluidity, leakage and women’s bodies
Jennie Olofsson
Keywords
Gender, fluidity, leakage, embodiment, environment

Summary
Informed by previous works within gender studies, postmaterialist
studies and environmental humanities, this article explores the
connections – and potential reciprocities – between the term fluidity
and the term leakage. Both terms can be said to depict movements
of liquids, but whereas fluidity translates to the ability to flow and
the state of being fluid leakage translates to (unwanted and/or
accidental) loss and to exude, spill and secrete. Investigating fluidity
and leakage in relation, both to environmental spills and women’s
bodies, this article seeks to a) show similarities as well as differences between exploitation of nature and oppression of women, b)
encourage an understanding of the two terms as gendered, and c)
emphasize materiality, not as a blank slate awaiting cultural
inscription, but as an active part of its own becoming. The hypothesis is that leakage is an active, innate, but first and foremost unruly
part of every attempt to enclose and contain, something that leads
me to suggest that there is an inherent resistance in the leakage – in
the movement itself – that remains ignored in recent discussions of
fluidity, particularly from a postmaterialist stance. Similar to fluidity,
leakage changes and transforms, both in relation to social structures, its own material composition as well as the particular context
that encompasses it; however, the former also carries its own
resistance in that it is involved in, and co-constituted by different
kinds of oppositional practices that spur disgust, repulse and calls
for different kinds of measures. This is evident, specifically in
relation to waste, where leakage can provide an understanding of
the continuous negotiations that occurs as waste both defines, and
is defined by (the constant threat of) leakage.

Tema/ Normativa strömmar och underliggande motstånd

De senaste årens trendiga teorier i form av bland annat post
humaniora och materiell feminism har ofta haft en underliggande
ton av att uppmuntra flöden och mångfald. I Jenny Olofssons
teoretiskt nydanande text resonerar hon kring nödvändigheten
av att inkludera läckage som den marginaliserade aspekten av
fluiditet, inte för att begränsa flöden och mångfald, utan påvisa
fler sidor av tillblivandeprocesser.

Normativa strömmar och
underliggande motstånd
Om fluiditet, läckage och kvinnors kroppar
Jennie Olofsson

”Fluiditet” är en egenskap hos vätska och gas. Det som skiljer dessa från fasta
substanser […] är att de ”saknar förmåga att upprätthålla en tangentiell kraft,
eller skjuvkraft, när de befinner sig i vila” och därigenom genomgår [de] ”konstanta formförändringar närhelst utsatt för dessa krafter”. (Bauman 2000: t1,
författarens översättning)
Att hantera avfall är att också hantera det konstanta hotet om läckage. (Hird
2012: 454, författarens översättning)

Den här artikeln för en kritisk diskussion kring begreppet fluiditet som används
inom vissa postmaterialistiska teoribildningar för att demonstrera det agentskap
som återfinns hos materialitet. Syftet är att visa på att begreppet fluiditet behöver
kompletteras med begreppet läckage för att få en mer nyanserad förståelse för
hur genus och miljö hänger samman. Detta görs genom att visa på de potentiella sambanden mellan avfallshantering, kärnavfallsförvaring, översvämningar,
luftföroreningar och kvinnors kroppar. Att undersöka begreppen fluiditet och
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läckage och hur de omvandlas till varandra kan a) tjäna till att visa på likheter
och skillnader mellan kvinnoförtryck och exploatering av miljön, b) öppna
upp för en förståelse av de båda begreppen som bekönade, samt c) visa på materialitet, inte som ett passivt föremål för diskursiva inskriptioner utan som en
aktiv medskapare i ständiga tillblivandeprocesser. Givetvis finns skillnader i de
båda begreppens teoretiska och metodologiska aspirationer, deras utbredning,
användningsområden och historik: skillnader som med all säkerhet omöjliggör
en traditionell komparativ studie. Samtidigt kan jag inte låta bli att betrakta
läckage som den g(l)ömda, olycksaliga, ovälkomna och ständigt nedtystade
sidan av fluiditet. Att öppna upp för en förståelse av de båda begreppen som
bekönade blir viktigt, både utifrån genusforskning, och det som på svenska
kan översättas till humanistisk miljöforskning. Humanistisk miljöforskning
(engelska Environmental humanities) genomgår just nu en omfattande utveckling internationellt. I Sverige har humanistisk miljöforskning utvecklats till
ett multidisciplinärt område som undersöker begränsningar i de sätt på vilka
vi tänker kring hållbarhet, miljöexploatering och marknadsstrategier för att
komma tillrätta med vår klimatpåverkan (se exempelvis Sörlin 2012). På detta
sätt kan studier inom humanistisk miljöforskning bidra till en förståelse för hur
exploatering av miljö hänger samman med sociala och ekonomiska intressen.
Begreppet läckage är också intressant, både utifrån genusvetenskap, postmaterialistiska teoribildningar och utifrån humanistisk miljöforskning då det
relaterar till kvinnors kroppar – menstruation, laktation, urin och silikon från
bröstimplantat är några exempel på vad som kan utgöra läckage – men också
till det konstanta hot som följer med exempelvis avfallshantering, kärnavfallsförvaring, dammkonstruktioner och industriella utsläpp.
Både fluiditet och läckage visar på rörelse, men medan fluiditet eller fluid
definieras som ”flytande; som har samband med strömning”, översätts läckage
med ”förlust genom läckning” (SAOL 2006). Tittar vi på verbet läcka översätts
detta med ”Vara otät, tränga, eller sippra ut” (SAOL 2006). Läckage relaterar
alltså framför allt till otäthet och förlust medan förklaringen av fluiditet inte är
uppbyggd kring liknande negationer. Istället tycks det senare begreppet liktydigt
med ett icke-politiserat flöde, till synes utan kopplingar till läckage: en ickerelation som jag menar fordrar närmare granskning. Av den anledningen blir det
intressant att spekulera kring sambanden mellan begreppen fluiditet och läckage,
och då specifikt kring läckage som okontrollerad fluiditet. För till skillnad från
fluiditet så tycks begreppet läckage klinga dovt, ovälkommet och olyckligt – ett
misslyckande – och med skammens färg på kinden. Frågan är varför vissa rörelser
har kommit att betraktas som fluiditet och andra som läckage. Hur omvandlas
de till varandra? Vilka är skillnaderna och likheterna och på vilka sätt kan dessa
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begrepp (som relationella) hjälpa oss att
bättre förstå det komplexa sambandet mellan genus och miljö?
Tidigare studier om genus och miljö

Innan jag mer ingående granskar sambanden mellan begreppen fluiditet och
läckage är ambitionen att kort introducera tre tidigare studier som på olika sätt
visat på sambandet mellan genus och
miljö. Carolyn Merchants klassiska bok
Naturens död. Kvinnan, ekologin och den
vetenskapliga revolutionen (1994) är för
många en föregångare inom området genus och miljö. Merchant skriver om de
ekonomiska, kulturella och vetenskapliga
förändringar som ledde till att den mekaniska världssyn som växte fram i Europa,
främst under 1600-talet, kom att ersätta
föreställningarna om ett organiskt kosmos, samt om hur kön, och då speciellt
synen på kvinnan, också var del i denna
övergång. Merchant pekar bland annat
på hur den mekaniska världssynen uppfattade naturen ”som någonting dött och
passivt som skulle kontrolleras av människor” (1994: 13); antaganden som också
återfinns i talet om, och beskrivningar av
kvinnan. Att likställa natur och kvinnor
som kontrollerbara, ja rent av i behov av
mäns(klig) förvaltning rättfärdigade därmed exploatering av naturtillgångar samtidigt som det kom att reducera kvinnan
till en undergiven kropp (Merchant 1994).
Fortfarande märks relationen mellan natur
och kropp då exempelvis gruventreprenörer talar i termer av malmkroppar för
att påvisa en viss typ av mineralfyndighet
(som är i behov av utvinning).

I boken Environmental Culture. The
ecological crisis of reason (2002) argumenterar den ekofeministiska forskaren Val
Plumwood för att den antropocentriska
(människocentrerade) kunskapssyn som
dominerar dagens västerländska samhällen
bygger på antaganden om naturen som passiv, utbytbar och vars värde (ofta i termer
av en ekonomisk resurs) bestäms av och
utgår ifrån mänskliga antaganden. Mot
detta ställer Plumwood (2002) en etisk- och
omsorgsdriven vetenskap där kommunikation mellan olika arter sätts i centrum.
Hennes fokus på ”interspecies communication” eller ”kommunikation mellan arter” (2002: 188, författarens översättning)
visar på naturen som en aktiv medskapare
i all kunskapsutveckling, långt ifrån vad
den antropocentriska kunskapssynen låtit
göra gällande. Att, som Plumwood, också
likställa den antropocentriska kunskapssynen med en androcentrisk (manscentrerad)
kunskapssyn visar inte bara på hur olika
maktordningar samverkar utan också på
sambandet mellan genusforskning och
humanistisk miljöforskning.
Avslutningsvis utgör antropologen
Anna Lowenhaupt Tsings bok Friction.
An ethnography of global connection (2005)
en detaljerad etnografi av exploatering av
regnskogarna i Borneo, Indonesien och
visar på vilka sätt detta möjliggörs av samverkan mellan lokala och globala aktörer.
Teoretiskt visar Tsing på hur det vi förstår
i termer av global utveckling i själva verket
byggs upp av det hon valt att definiera
som friktion mellan olika kulturella uttryck: ”friktion vill visa på hur heterogena
och ojämställda möten kan leda till nya
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maktordningar och kulturella arrangemang” (2005: 5, författarens översättning).
Genom att använda sig av friktion för att
beskriva det som slentrianmässigt brukar
förklaras i termer av kulturkrockar lyfter Tsing fram de produktiva, och också
motstridiga krafter som återfinns i möten
mellan olika kulturella uttryck; samtidigt
som friktion är liktydigt med trögrörlighet
och motstånd så är det också just detta som
skapar rörelse: ”Ett hjul roterar på grund
av sin kontakt med vägen; rotation i luften
leder ingenstans […]. Friktion [är därmed
det som] genererar rörelse, aktivitet och
effekt” (2005: 5, författarens översättning).
I den avslutande diskussionen återkommer
jag till hur Tsings förståelse av friktion,
inte bara i form av motstånd, utan först
och främst som grundläggande för att generera rörelse, kan erbjuda nycklar till en
fördjupad förståelse för begreppen läckage
och fluiditet. För nu återgår jag till Tsings
studie där hon (2005) – i likhet med Plumwood – diskuterar naturens agentskap.
Även om Tsing inte för ett genomgående
resonemang kring genus i denna studie så
visar hon på kopplingen mellan genus och
miljö genom att notera hur uppkomsten av
en speciell typ av maskulinitet utvecklats
bland män som lever i och av de indonesiska skogarna, som ett sätt att särskilja
sig själva från kvinnor: ”Män beväpnar
sig med gamla krigshistorier […] där penisar likställs med vapen och sperma är
använda skott” (Tsing 2005: 39, författarens översättning). På detta sätt markeras
Borneos regnskogar uteslutande i termer
av en manlig domän dit kvinnor saknar,
eller har begränsat tillträde.
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Med detta sagt är sambandet mellan
genus och miljö långt ifrån en ensidig reproduktion av existerande genusordningar
där män och kvinnor inordnas i över- och
underordning tillsammans med begrepp
som kultur och natur, förnuft och känsla,
medvetande och kropp. För samtidigt som
många ekofeminister visat på det intrikata
sambandet mellan kvinnoförtryck och miljöexploatering (Agarwal 1992råder oenighet kring exakt hur genus – miljö kan och
bör konceptualiseras (Nightingale 2006).
Tidigare studier har exempelvis påvisat hur
den tänkta dikotomin natur-kultur vare sig
är universell eller ens given, på samma sätt
som de också visat att det saknas en klar
skiljelinje mellan vad som skall betraktas
som natur och kultur, man och kvinna.
Dessa studier tydliggör också hur talet om
sambandet mellan natur och kvinnor bygger på samhälleliga och historiska processer. Att inte ta hänsyn till dessa processer
innebär risk att reproducera dualistiska
ordningar där kvinnor förknippas med en
underordnad natur och män med en överordnad kultur. Således, även om naturen
historiskt har antagit olika former, både
som en välvillig och livgivande moder eller jungfru och som en vild och okontrollerbar häxa så har den traditionellt kodats
feminin (Merchant 1994). Samtidigt är det
viktigt att komma ihåg att studier av dessa
begreppspar också ger inblick i mäns och
kvinnors olika villkor, deras olika möjligheter och förutsättningar i relation till miljöförändringar. Bina Agarwal (1992) visar
exempelvis på hur kvinnor i Indien både
kan falla offer för, och aktivt motsätta sig
miljöexploatering.

Tidskrift för genusvetenskap 36(4)2015–37(1)2016

Tema/ Normativa strömmar och underliggande motstånd

I likhet med några av de studier som nämnts ovan föreslår jag att nya insikter
om sambandet mellan genus och miljö kan erhållas genom att anamma ett postmaterialistiskt (feministiskt) förhållningssätt där kropp och materialitet innehar
framträdande positioner. Detta innebär också försök att nå bortom dualistiska
tankesätt där män och kvinnor inordnas i över- och underordning tillsammans
med begrepp som kultur och natur, förnuft och känsla, medvetande och kropp.
Således, medan denna artikel syftar till att belysa sambanden mellan begreppen
fluiditet och läckage för att visa på likheter och skillnader mellan kvinnoförtryck
och exploatering av miljön, blir läckage samtidigt ett sätt att närma sig en förståelse
bortom dualistiska tankesätt. Istället framträder ett betänkligt haltande samband
mellan kvinnor och miljö.
Fluiditet

Postmaterialistiska (feministiska) teoribildningar och humanistisk miljöforskning delar många beröringspunkter och genom detta bidrar de också både till att
utveckla och utmana varandra. Såväl postmaterialistiska (feministiska) teoribildningar som humanistisk miljöforskning ifrågasätter mänsklighetens autonomi
och överlägsenhet i relation till icke-humana aktörer. De diskuterar sambanden
mellan antropocentriska och androcentriska perspektiv, samt de marknadsmässiga
krafter som i många fall determinerar förhållningssättet till vår miljö. Agarwal
exempelvis, noterar att ”Både feministiska rörelser och miljörörelser företräder
egalitära, icke-hierarkiska system” (1992: 120, författarens översättning). I relation
till denna artikels syften kan studier inom humanistisk miljöforskning också bidra
till att fördjupa och vidga vår förståelse för den kvinnliga kroppens läckage, och
detta genom att visa på alltings ömsesidiga samskapande. Med den kanadensiska
miljöforskaren Peter C. van Wyck (2005: viii, författarens översättning): ”Dagens
ekologiska tankegångar karaktäriseras av tanken på att allt är sammanlänkat.
Allt.”. På liknande sätt menar Myra Hird (2013: 109, författarens översättning),
också hon kanadensisk miljöforskare, att: ”Att förstå skapandet av världen som
ett samtillblivande av mänskliga och icke-mänskliga aktörer visar […] på de
myriader av relationer utifrån vilka allt liv utgår”.
Ytterligare en av beröringspunkterna mellan postmaterialistiska (feministiska)
teoribildningar och humanistisk miljöforskning är att de båda förstår materialitet, inte som ett passivt föremål för diskursiva inskriptioner utan som en aktiv
medskapare i ständiga tillblivandeprocesser. Materialiteters agentskap har formulerats på olika sätt och genom detta bidragit till mångfasetterade och djuplodade
granskningar av fenomenet. En av de mest kända posthumanistiska teoretikerna:
Karen Barad (2007) introducerar begreppet intra-aktiv för att beskriva materialiteters flytande och samtidigt robusta egenskaper:
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Materialitet bör inte betraktas som en given substans; snarare utgör [det] en
stabiliserande och destabiliserande process av iterativ intra-aktivitet (2007: 151,
författarens översättning)

På liknande sätt använder sig filosofen och genusvetaren Nancy Tuana (2010) av
begreppet viskos porositet (engelska viscos porosity), statsvetaren Jane Bennet (2010)
talar om vibrant matter, alltså pulserande materialitet, och teoretiker inom ANT
använder fluidity eller fluiditet (se exempelvis de Laet och Mol 2000; Law 2001;
Law och Mol 2002). Även om dessa begrepp inte är synonyma med varandra
pekar de på olika sätt mot materialiteters inneboende agentskap, dess ständigt
omskapande, omvälvande kraft och dess heterogena status som både temporär
och robust. De ovanstående begreppen exemplifierar också det ständiga samtillblivandet av sociala och materiella strukturer.
Kanske det område där just begreppet fluiditet – teoretiskt sett – utvecklats
mest är ANT. Begreppet användes första gången av Marianne de Laet och Annemarie Mol (2000) i artikeln ”The Zimbabwe bush pump: Mechanics of a fluid
technology”. Författarnas analys av en zimbabwisk vattenpump erbjuder banbrytande perspektiv på begreppet fluiditet som ett sätt att fånga objekts föränderliga
karaktärer och mer specifikt på hur teknologiska system och innovationer rör
sig mellan olika kontexter; hur de smälter in i de miljöer där de för närvarande
befinner sig samtidigt som de är flexibla och anpassningsbara, mottagliga nog att
flyttas till andra miljöer. Genom detta bidrar författarna också till att utveckla
ramverk för fortsatta postmaterialistiska analysmodeller när de förklarar att ”Den
fluiditet som utgör pumpens operativa fas inte är föremål för tolkning [utan snarare] integrerad i själva teknologin” (2000: 225, författarens översättning). Att ta
allvarligt, materialiteters agentskap – i detta fall genom begreppet fluiditet – är
att visa på materialitet som både temporär och robust. Fluiditet beskrivs här just
som flexibilitet, anpassningsbarhet och mottaglighet samtidigt som författarna
poängterar att:
Den fluiditet som utgör vattenpumpens gränser […] betyder inte att den är vag
eller slumpmässig; att den är var som helst eller vad som helst. [Snarare] definierar vattenpumpens olika gränser ett begränsat antal konfigurationer (2000: 237,
författarens översättning)

Fluiditet, i detta fall, innebär alltså en situerad, tekno-social mobilisering av
ett begränsat antal delar och aktörer snarare än en ospecifik flexibilitet, anpassningsbarhet och mottaglighet. Att vara ”var som helst” och ”vad som helst”
skulle göra den zimbabwiska vattenpumpen vag och slumpmässig, något som
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inte tycks karaktäristiskt för fluiditet, åtminstone inte enligt de Laet och Mol.
En jämförelse kan göras med Tuana som i sin kritik över begreppet fluiditet
skriver att:
(det) är alltför benäget att stärka antaganden om öppenhet och möjlighet, negligera rum för motstånd och opposition [och därigenom] den komplexitet genom
vilken materialiteters agentskap ofta är involverad i interaktioner som inkluderar,
men inte begränsas av, mänsklig agens (2010: 194, författarens översättning)

Samtidigt som Tuanas kritik inte explicit avser de Laet och Mols definition
av begreppet fluiditet är det ändå intressant att notera att det Tuana bland
annat vänder sig emot är den okänslighet inför materialiteters motstånd som
begreppet fluiditet – enligt henne – inbegriper, något som de Laet och Mol
också ställer sig kritiska till. Tuanas kritik av begreppet fluiditet resulterar i en
samläsning av begreppet porositet (engelska porosity) och begreppet viskositet
(engelska viscosity) för att visa på materialiteters simultana genomtränglighet
och motståndskraft. Men medan Tuanas samläsning av dessa båda begrepp
ifrågasätter fluiditet som ett lämpligt verktyg för att förstå materialiteters
inneboende motstånd och opposition, relaterar fokus på läckage, på ett mer
explicit sätt, till det inneboende motstånd som jag menar redan återfinns
hos fluiditet. Med andra ord, samtidigt som Tuanas kritik av begreppet fluiditet är inspirerande för den här artikelns syften ser jag ingen anledning till
att avfärda detta begrepp i sin helhet. Istället blir det angeläget att kritiskt
granska – och komplettera – fluiditet genom att undersöka läckage som en
integrerad och samtidigt särskild del av fluiditet.
Sammanfattningsvis kan sägas att oavsett om fluiditet används som förklaringsmodell för att påvisa tekno-sociala mobiliseringar av ett begränsat
antal delar och aktörer, som i fallet med den zimbabwiska vattenpumpen,
eller kritiseras för att företräda en förståelse av öppna möjligheter och därigenom negligera motstånd och opposition, drar författarna liknande slutsatser
i det att de poängterar vikten av att ta allvarligt det agentskap som utgör
materiella begränsningar. Att det råder oenighet kring begreppet fluiditet är
alltså tydligt men det är också denna oenighet som gör begreppet så spännande och – som denna artikel föreslår – i behov av komplettering. Tuanas
kritik tydliggör hur talet om fluiditet inom postmaterialistiska (feministiska)
teoribildningar, samtidigt som det öppnar upp för en fördjupad förståelse för
materialiteters inneboende agentskap, också löper risk att förbise vissa delar
av detta agentskap. Denna insikt är viktig då den synliggör de normativa
strömmar som omger begreppet fluiditet. Det Tuana talar om i termer av
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motstånd, opposition och den komplexitet inom vilka materialiteters agentskap
är involverad i olika former av interaktion kan, menar jag, med fördel förstås
i termer av läckage, ett förslag som också finner empirisk bärighet i Tuanas
studie av stormen Katrina, 2005. Med utgångspunkt från de Laet och Mols
definition av fluiditet menar jag att genom att begränsa talet om rörlighet
till ett flöde i enlighet med ett visst antal konfigurationer osynliggörs flödet
i sig som en aktiv del av sitt eget tillblivande. Snarare finns det ett inbyggt
motstånd i alla typer av rörelser – liknande Tsings förståelse för friktion – som
lätt förbises i talet om fluiditet. Genom att integrera läckage och motstånd i
fortsatta analyser av fluiditet så öppnar vi också upp för en bredare förståelse
för hur vi betraktar sambandet mellan avfallshantering, kärnavfallsförvaring,
dammkonstruktioner och industriella utsläpp och kvinnors kroppar, något
som kan bidra till viktiga insikter inom genusvetenskap, posthumanistiska
(feministiska) teoribildningar såväl som humanistisk miljöforskning.
Läckage - avfall

Det här stycket tittar närmare på begreppet läckage och dess relation till avfall.
På så sätt knyter det också an till, och kan läsas i ljuset av Tsings förståelse av
friktion. Läckage återfinns bland annat i studier av Hird (2012, 2013) och van
Wyck (2005) för att förstå och analysera nutida hantering av olika typer av avfall.
Hird menar exempelvis att ”Den ingenjörsvetenskap som rör deponier fokuserar
på att säkerställa att avfall inte läcker” (2012: 458, författarens översättning). Det
finns alltså ett starkt samband mellan hantering av deponier och förvar av avfall
och samtida åtgärder för att förhindra läckage. Hird noterar emellertid att ”Problemet med deponier är att deras förmåga att kontrollera och begränsa [avfall]
alltid är temporär; förr eller senare kommer de att svämma över och läcka” (2012:
465, författarens översättning). En liknande formulering återfinns i en av Hirds
senare studier där hon noterar att “Avfall försvinner aldrig; det är aldrig begränsat
eller möjligt att slutligt kontrollera” (2013: 114, författarens översättning). Dessa
observationer stämmer överens med van Wycks (2005) studie om förvaring av
kärnavfall i Carlsbad, New Mexico och hur läckage utgör en ofrånkomlig del av
varje försök att ackumulera eller deponera. Den brittiska miljöforskaren Jennifer
Gabrys för ett liknande resonemang när hon förklarar att ”Bortförskaffandet
av avfall har aldrig visat sig vara en slutgiltig lösning” (2009: 671, författarens
översättning). Gabrys använder sig av termen utsläpp (engelska spill) för att utmana vår förståelse av kolsänkor – hav, sjöar men också jord och vegetation
som absorberar och/eller lagrar kol och växthusgaser, – som del i en metabolisk
avfallshanteringsprocess där kol och växthusgaser lokaliseras, absorberas och till
viss del också oskadliggörs (och presenteras) i linjära och förutsägbara ordningar.
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Istället menar Gabrys att kolsänkor måste förstås som del i, och samskapande av
hybrida ekologier, som ”rum för omvandling likväl som för begränsning” (2009:
668, författarens översättning). Gabrys visar också på ett träffande sätt hur det
vi betraktar som utsläpp och föroreningar förändras över tid och rum:
Föroreningar är inte en statisk kategori, och vad vi betraktar som föroreningar har
en tendens att förändras över tid och rum (2009: 668, författarens översättning)

Studierna av Hird, van Wyck och Gabrys är intressanta på så sätt att de visar på
sambandet mellan avfall (engelska waste eller spill) och läckage. Även om avfall
inte läcker per se, så tycks hotet om läckage allestädes närvarande då läckage alltid sker någon gång, någonstans. Det är detta konstanta hot som gör slutgiltiga
lösningar på hantering av avfall, kärnavfall och luftföroreningar omöjliga. Med
utgångspunkt från ovanstående studier tycks läckage vara liktydigt med avfall i
rörelse. Gabrys noterar exempelvis att:
Utsläpp är ett sätt att beskriva rörelser och utbyten av avfall som inte rättar sig
efter en tydlig riktning eller ett distinkt nätverk utan snarare ger uttryck för
mer formlösa och splittrande geografier (2009: 666, författarens översättning)

I likhet med läckage utgör alltså utsläpp det oformliga, det orediga, det som inte
uttrycker en tydlig riktning eller ansluter sig till ett distinkt nätverk. Samtidigt blir
det viktigt att komma ihåg att läckage och utsläpp också rutinmässigt inordnas
under olika former av mätbarhet, skalbarhet och hanterbarhet, och detta som ett
sätt att begripliggöra dem och därigenom iscensätta (och legitimera) olika typer
av åtgärder. Det sker alltså en socio-materiell omförhandling i relation till läckage
och utsläpp som inbegriper både materiella och diskursiva praktiker. Här blir en
postmaterialistisk ansats viktig då den visar på läckage som aktivt omformande
av material; varken läckage eller fluiditet kan ses som enbart föremål för kulturella
inskriptioner. Snarare är de aktiva medskapare av sina egna rörelser; det som
läcker förvandlas också till avfall:
Avfall har möjlighet att gäcka och överstiga, inte bara de kategorier genom vilka
vi förstår det, men också de fysiska begränsningar som påbjudits det, [och på så
sätt] har [det] kapacitet att agera på samhället på intressanta och överraskande
sätt” (Moore 2012: 13, författarens översättning)

På liknande sätt som Tsings förståelse av friktion, pekar Hird, van Wyck och
Gabrys på läckage och utsläpp som självklara delar av det system som också syftar
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till att förhindra dem. Denna insikt kan bidra till en fördjupad förståelse för hur
vi betraktar läckage när det kommer till kvinnors kroppar.
Koppling mellan läckage, fluiditet, kropp och avfall

Med utgångspunkt från Mary Douglas, Michel Foucault och Susan Hekman
fokuserar det här stycket på kopplingen mellan läckage, fluiditet, kropp och avfall.
Med detta hoppas jag kunna visa på hur kroppar ofta, men inte alltid, likställ(t)s
med kvinnors kroppar och hur dessa kroppar också beköna(t)s genom talet om
läckage. Detta samtidigt som mäns kroppar i stor utsträckning ta(git)s för givna
som väldefinierade och kontrollerade entiteter.
Mary Douglas klassiska studie Renhet och fara (2004) diskuterar de ritualer
– religiösa, medicinska eller sanitära – som omger orenhet och hygien och hur
dessa också är del i skapande av (en specifik typ av) ordning. Smuts intar en
framträdande position i Douglas analys och då specifikt som en rumslig kategori.
Douglas (2004) uppmärksammar också smutsens tveeggade status då den är del
av själva det klassificeringssystem som den hotar. Detta uttalande visar på smuts,
inte bara som skadligt utan också som skapande i det att smuts används som en
biprodukt i skapandet av ordning. Även om Douglas inte anammar ett explicit
genusperspektiv blir hennes studie viktig för denna artikels syften då hon visar
på hur föreställningar om orenande används ”för att binda män och kvinnor
vid deras tilldelade sociala roller […]” (2004: 199). De senare delarna av Douglas
studie visar också på bekönade skillnader när det kommer till kropp, avfall och
de ritualer som skapas för att hantera dessa. Här beskrivs kroppen som centrum
för all symbolik rörande orenande. ”Det finns knappast något orenande som inte
har någon ursprunglig fysiologisk anknytning” menar Douglas (2004: 229) och
visar på utdrag ur bland annat Gamla testamentet där föreställningen om helighet
materialiserades i en kroppslig helhet som innebar avlägsnande och avskiljande av
kroppsuttömningar. Här lyfts även frågor kring kroppsvätskor såsom könsvätskor,
menstruation och barnsbörd men även blod från lik.
I Sexualitetens historia (2002) skriver Foucault att från och med 1700-talet, och
då som ett led i stärkandet av särskilda mönster för vetande och makt, utvecklades
också en hysterisering av kvinnokroppen. Kroppen, och då specifikt den kvinnliga
kroppen har således varit ett omdiskuterat fenomen under en lång tid; den har
mätts, vägts, dissekerats, kontrollerats och medicinerats samtidigt som den varit
tämligen frånvarande i termer av aktiv agent. Detta sätt att se på kroppen – som
diskursiv konstruktion, som föremål för representation och tolkning – återfinns
också inom postmodernistisk feministisk analys men då som ett sätt att undvika
att befästa androcentriska antaganden om sambandet mellan kvinna, natur och
(därigenom undergiven) kropp och man, kultur och (därigenom överordnat)
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medvetande. Hekman förklarar att “I motsats till män har kvinnor aldrig tillåtits
frigöra sig från kropp och biologi”, (2010a: 25, författarens översättning) och på
ett liknande sätt noterar Will H. Courtenay (2000) att män i större utsträckning
än kvinnor har möjlighet att frigöra sig från de sexuella och sociala konnotationer
som rör deras kroppar.
Även om kroppen som levd upplevelse har diskuterats inom fenomenologi (se
exempelvis Merleau-Ponty 2002; Ahmed 2006) har det saknats en mer utbredd
förståelse för dess agentskap och materialitet. Som Hekman skriver: ”många
feminister har omfamnat det diskursiva på bekostnad av det materiella” (2010b:
87). Därmed har vissa feministiska teoribildningar också haft svårt att inleda
dialoger med bland annat medicinsk vetenskap:
Att fokusera uteslutande på representationer, ideologier, och diskurser […] gör
det nästan omöjligt för feminism att engagera sig i medicin eller vetenskap på
innovativa, produktiva eller bekräftande sätt […] (Aliamo och Hekman 2010:
4, författarens översättning)

Inom postmaterialistiska feministiska analysmodeller har diskussioner om materialitet och kropp emellertid funnit nya ingångar och detta på sätt som också bryter mot
många av de dualistiska tankesätt som dominerar dagens västerländska samhälle.
Barad exempelvis, talar om ”de materialiserande effekterna av gränsdragningar
mellan människor och icke-människor” (2012: 31, författarens översättning, författarens anmärkning). På så sätt lyfter hon fram dualistiska begreppspar som effekter
av de agentiella snitt (engelska agential cuts) som determinerar och determineras av
olika socio-materiella situationer. Annorlunda uttryckt, istället för att motsätta sig,
försöka sudda ut eller invertera dualismer (strategier som alla förutsätter dessa som
utgångspunkter) betraktar Barad dualismer som situationella effekter.
Till skillnad från exempelvis postmoderna feministiska teoribildningar söker
postmaterialistiska feministiska teoribildningar att visa på kroppen som en aktiv
del i sitt eget tillblivande, samtidigt som de också förstår kroppen som bekönad
och därmed del i rådande könsmaktsordningar:
Frågor om sexuella egenheter, frågor om vilka typer av kroppar och om deras
skillnader, avkastningar och konsekvenser, kan uttryckas på sätt som tydligare
visar på, problematiserar och omformulerar kvinnors sociala underordning
gentemot män (Grosz 1994: viif, författarens översättning)

Elizabeth Grosz uppmanar oss alltså att ta kropp och sexualitet på allvar, inte
bara för att demonstrera, utan också för att problematisera och omformulera
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kvinnors underordning. Men Grosz stannar inte bara vid en analys av den bekönade
och sexualiserade kroppen; hon visar också
på hur kroppsvätskor i hög grad bidrar till
att beköna och sexualisera kroppar: ”[K]
vinnors kroppslighet beskrivs som ett tillstånd av läckage” (1994: 203, författarens
översättning). Genom Grosz kan vi alltså
förstå läckage som något som främst kommit att beröra (och besvära) kvinnors kroppar och då främst i form av menstruation
(Schott 1991; Lee och Sassen-Coen 1996;
Fingerson 2006), men också urin (Pauls
med flera 2008), laktation (Grosz 1994) och
på senare tid silikon från bröstimplantat
(Davies 1995). Med Grosz blir det tydligt
att det ”[F]ortfarande finns en allmän förståelse av den kvinnliga kroppen i termer
av en kropp som läcker [...]” (1994: 204,
författarens översättning). Detta uttalande
visar på hur fluiditet och läckage måste förstås, både som bekönade och politiserade i
det att vissa rörelser tycks ovälkomna och
andra inte: ”Blod, kräkningar, saliv, slem,
var, svett, tårar, menstruationsblod och
sädesvätska, läcker, flödar, passerar under
olika former av kontroll” (Grosz 1994: 195,
författarens översättning). Den bekönade
Vissa kroppsvätskor läcker
helt enkelt inte. Sperma
exempelvis.
och politiska aspekten av flöde av kroppsvätskor märks också tydligt om en betraktar
begreppet sekret (engelska secrete), som i
betydelsen av hemlig (engelska secret) just
hänvisar till olika typer av (ovälkomna)
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kroppsvätskor. Kopplingen mellan sekret
och kvinnors kroppar märks inte minst i
M Kenyon Bullards (1974) antropologiska
studie av intersexuella äktenskap i Belize,
Centralamerika under 1970-talet. I sina
försök att stärka äktenskapet (och i sin tur
säkerställa en ekonomiskt tryggad position)
visar Bullard hur gifta kvinnor – genom så
kallade ”metoder av hängivenhet” – kan
använda sina egna kroppssekret (urin och
menstruationsblod) i matlagning. Detta
sätt att inkorporera delar av sig själv i sin
make för att därigenom undvika skilsmässa
och ekonomisk utsatthet utgör del av vad
som betraktas som magiska ritualer. Som
sådant är dessa ritualer också något som
måste hållas hemliga för män: ”Stor ansträngning går åt att hemlighålla dessa
praktiker då vilken man som helst skulle
reagera våldsamt om han fick reda på dem”
(Bullard 1974: 262, författarens översättning). Detta uttalande visar inte bara på
kopplingen mellan kvinnors kroppar och
ovälkomna kroppsvätskor såsom urin och
menstruationsblod; det skvallrar också om
det intima sambandet mellan begreppet
”sekret” och begreppet ”hemlig”.
För att återgå till Grosz studie är det vidare intressant att betrakta hur sambandet
mellan avfall och läckage, som jag nämnde
ovan, också kan ses i relation, specifikt till
kvinnors kroppar. Således, medan läckage
kan förstås som ett misslyckande när det
kommer till hantering av avfall: kroppsvätskor likväl som sopor, kärnavfall och
luftföroreningar så gäller inte detta alla
kroppsvätskor. Vissa kroppsvätskor läcker
helt enkelt inte. Sperma exempelvis. Härrörande från mäns kroppar har sperma
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– speciellt under 1500-talet och framåt – setts som en aktiv, formbildande kraft
som förändrar både den mottagande kvinnan och det eventuella fostret (Merchant
1994). Vid fortplantning har kvinnan alltså endast antagits bidra med passiv
materia och alltså inte ansetts medverka till själva avlandet. Spermans status är
alltså icke-förorenande, i jämförelse både med menstruation och med exkrementer,
något som Grosz (1994) också påpekar när hon skriver att olika kroppsvätskor är
föremål för olika former av (social) kontroll. Med utgångspunkt från Merchants
studie är det tydligt att mäns kroppar inte läcker; istället flödar de, transcenderar,
överskrider både sig själva och andra(s). Jag nämnde också ovan att mäns kroppar
ofta beskrivs i termer av fasta, kontrollerade och väldefinierade tillstånd (Courtenay
2000). Susan M. Alexander exempelvis, visar hur tidskrifter såsom Men’s Health
lyfter fram vikten av att bygga och underhålla en hård kropp medan tidskrifter
såsom Cosmopolitan – som också riktar sig till kvinnor – lyfter fram vikten av en
smal kropp (2003). Mot bakgrund av ovanstående exempel menar jag att läckage
likväl som fluiditet har bekönade konnotationer:
Kan det vara så att i Väst, under vår tid, har den kvinnliga kroppen konstruerats [...] som en läckande, okontrollerbar, sipprande vätska; som ett formlöst
flöde; som klibbig, insnärjande, utsöndrande; som i avsaknad, inte bara av fallos utan även en kontroll över det egna självet (Grosz 1994: 203, författarens
översättning)

Inom många västerländska beskrivningar tycks alltså kvinnors kroppar liktydigt
med avsaknaden, inte bara av fallos men också av en tydlig definition och självbehärskning men också självkontroll och självstyre. Det egna självet löper amok
och kvar finns det läckande, formlösa flödet. Genom detta tydliggör Grosz (1994)
hur den kvinnliga kroppens läckage innebär ett hot mot ordningar. Liknande
resonemang återfinns både hos Hird, van Wyck och Gabrys fast då i relation till
avfall och utsläpp. I sin studie använder ju Gabrys till och med begreppet formlös för att beskriva läckage av avfall. Läckage som ett formlöst flöde står också i
stark kontrast till de Laet and Mols definition av fluiditet som ett begränsat antal
konfigurationer. Därmed tycks det utgöra ett större hot mot ordningar. Samtidigt,
som också nämndes ovan, är läckage föremål för olika typer av åtgärder – som
ett sätt att begripliggöra och därmed hantera – och detta oavsett om det relaterar
till avfallshantering, kärnavfallsförvaring, översvämningar, luftföroreningar eller
kvinnors kroppar. I samtliga fall blir det viktigt att vidta åtgärder, exempelvis i
form av högre dammar, säkrare deponier, utsläppsskatter eller olika typer av sanitetsskydd. På så sätt kan en jämförelse av hur begreppet läckage använts inom genusvetenskap, postmaterialistiska teoribildningar och humanistisk miljöforskning
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visa på kopplingen mellan kropp, läckage
och miljö. I sin studie av kolsänkor kopplar
Gabrys exempelvis ihop kolsänkor och mer
generellt reservoarer med människors kroppar: ”På samma sätt är våra kroppar sänkor,
reservoarer och förstärkare av föroreningar
[…]” (2009: 667, författarens översättning).
Gabrys visar dessutom på det ömsesidiga
tillblivandet av reservoar och kropp; hur de
blir till i relation till varandra, och detta
just på grund av läckage eller med Gabrys
vokabulär, utsläpp: “När avfall intensifieras
[…][s]prider det sig, från miljö till kroppar,
det svarar mot, förstärker, och ansamlas i
organismer” (2009: 677, författarens översättning). Läckage (i detta fall härrörande
från avfall i rörelse) är alltså också det som
binder samman kropp och miljö. Även
Merchant beskriver hur den mänskliga
kroppen – och då specifikt dess kroppsvätskor – har liknats vid naturens flöden.
Hon exemplifierar med Leonardo da Vinci
som likställde jordens avföringssystem med
människans avföringssystem. Med detta
sagt är det intressant att fundera kring hur
denna liknelse ibland har begränsats till att
uteslutande beröra kvinnors kroppar och
ibland omfattat mänskligheten i sin helhet.
När och varför detta har skett är naturligtvis ingen slump utan har snarare tjänat politiska (androcentriska) syften. Som exempel
kan nämnas menstruation. I boken Girls
in power: Gender, body, and menstruation
in adolescence (2006) skriver Laura Fingerson om menstruation som en viktig del
av underhåll av sociala relationer, alltså
tvärtemot den gängse förståelsen av menstruation som den individuella kvinnans
angelägenhet. Som ett led i detta påpekar
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Fingerson (2006) att menstruation måste
förstås, inte bara som skamfyllt utan också
som en källa till makt, något som flickor
aktivt använder för att positionera sig i sociala samspel med pojkar. Men samtidigt
som menstruation kan förstås som en källa
till makt är skam något som utgör en stor
del av kvinnors och flickors förhållningssätt
till det samma. Fingerson (2006: 15, författarens översättning) skriver exempelvis att
”en stor del av det arbete som flickor utför
för att hantera menstruation går ut på att
dölja det faktum att de menstruerar från
andra”. Detta, fortsätter Fingerson uppnår
flickorna exempelvis genom att ”säkerställa
att de inte läcker genom sina kläder” (2006:
15, min översättning, min anmärkning).
Det är oklart om ordvalet ”de” är Fingersons egna eller hennes informanters, men
likväl är det intressant då det pekar mot
flickornas kroppar som läckande. Det är
alltså skam över att läcka som avses, och
eftersom läckaget här personifieras i termer
av det egna jaget blir skammen också en
skam över detta jag. Således, då menstruation beskrivs i termer av läckage eller leakage
tycks den viktigaste uppgiften för flickorna
(som individuellt ansvariga) vara att inte
läcka och för menstruationen att inte synas.
Fingersons studie är intressant då den pekar mot de bekönade aspekterna av läckage.
Samtidigt är det viktigt att denna förståelse
inte stannar vid ett upprepande av män och
kvinnor som givna kategorier. Genom att
ta spjärn mot humanistisk miljöforskning
och postmaterialistiska teoribildningar har
denna artikel sökt att visa på hur läckage
inte begränsas till kvinnors kroppar, utan
berör det konstanta hot som följer med
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miljöexploatering. I förlängningen pekar
också detta mot samtillblivandet av kropp
och miljö. Med Gabrys blir det exempelvis
tydligt hur läckage länkar samman människors kroppar med olika typer av reservoarer;
flödet begränsas inte till att beröra dessa
reservoarer utan sveper med sig, och förändrar, mänskliga kroppar. Här blir Tsings
förståelse av friktion som grundläggande
för att generera rörelse, också viktig då den
pekar mot det inneboende motstånd som
återfinns i varje rörelse, men som jag menar
blir synligt först i relation till läckage. På
så sätt kan förståelsen för läckage också
hjälpa oss att bättre förstå det komplexa
sambandet mellan genus och miljö.
Avslutande diskussion

Avslutningsvis återvänder jag till det inledande syftet med denna artikel: att visa på
att begreppet fluiditet behöver kompletteras
med begreppet läckage, och detta för att belysa praktiker av förtryck och exploatering
i relation till genus och miljö. Det första
som slår mig, när jag läser texten baklänges,
är att dominans av kvinnor såväl som miljöexploatering inte endast är rotat i idéer
och representationer utan även i materialitet
och praktiker (Agarwal 1992). Det är också
i materialitet och praktiker som jag menar
att möjligheten finns att nå bortom dualistiska tankesätt och i förlängningen visa på en
fördjupad förståelse av relation mellan genus
och miljö, en förståelse som ligger bortom en
ensidig reproduktion av existerande genusordningar där män och kvinnor inordnas i
över- och underordning tillsammans med
begrepp som kultur och natur, förnuft och
känsla, medvetande och kropp.

I det följande sammanfattar jag de tre
huvudsakliga erfarenheterna från denna
artikel som på olika sätt närmar sig frågan
om läckage.
Det privata, det offentliga och det globala
Jag nämnde inledningsvis att tidigare studier inom humanistisk miljöforskning pekar på läckage och utsläpp som självklara
delar av det system som också syftar till
att förhindra dem; en insikt som kan bidra
till en fördjupad förståelse för sambandet
mellan hur vi betraktar läckage när det
kommer till kvinnors kroppar. När det
kommer till kvinnokroppen, har läckage,
såsom urinläckage och menstruation, nästan uteslutande formulerats i termer av en
privat angelägenhet. I Fingersons studie
exempelvis, beskrivs läckage av menstruationsblod i termer av att ”jag” läcker. Här
blir humanistisk miljöforskning viktig
och då exempelvis studierna av Hird, van
Wyck och Gabrys men också Ulrich Becks
klassiska bok Risk Society. Towards a new
modernity (1992). Gemensamt för dessa är
att de visar på hur olika typer av läckage
och föroreningar tenderar att spridas, inte
bara mellan organismer men också över nationsgränser. Således tycks det mig som om
vi är mer skolade till att tänka kring miljöförstörelse i termer av läckage som en global
angelägenhet, än de sätt på vilka vi tänker
kring läckage i relation till kvinnokroppen.
Samtidigt som läckage blir viktigt att märka
ut och kartlägga när det kommer till avfallshantering, kärnavfallsförvaring, dammkonstruktioner och industriella utsläpp så
blir den kvinnliga kroppens läckage individualiserat och skammen över det senare
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gör det ännu svårare att förstå läckage i
termer av ett socialt fenomen. Detta säger
också något om kvinnokroppen som en
individuell behållare. Här återfinns alltså en
tydlig skillnad mellan miljö och kvinnors
kroppar. Medan de senare individualiseras,
reduceras till sitt eget läckage – det är de
(kropparna eller jaget) som läcker – tycks
den förra istället vara utsatt för olika former
av läckage. Här är det alltså en specifik typ
av avfall eller förorening som läcker, något
som också syftar till att särskilja (tanken
på en orörd) miljö från läckage. Förståelsen
av miljön som utsatt för läckage gör den
också till föremål för såväl regleringar och
lagstiftningar som räddningsaktioner. Men
vi räddar inte kvinnokroppen; den är sitt
eget läckage på ett helt annat sätt än de
läckage vi identifierar i relation till miljö
och vi förväntas också, på olika sätt, ta ansvar för detta läckage. Läckage, i termer av
bristande vattendammar, luftföroreningar,
toxiner som sprids från deponier till grundvatten och utsläpp av kärnavfall, formuleras alltså i termer av en extern påverkan,
samtidigt som vi inte får glömma bort att
olja, plast och kärnbränsle också är delar
av (och har sitt ursprung i) den miljö som
de hela tiden riskerar att kontaminera. På
samma sätt som exempelvis menstruation
är intimt förbunden med kvinnors kroppar är olja, plast och kärnbränsle på intet
sätt externa eller främmande i relation till
den miljö som de riskerar att kontaminera.
Intimiteten mellan kropp och miljö
Ytterligare en förtjänst med humanistisk
miljöforskning i relation till den kritiska
diskussion som denna artikel initierat är

att den visar på intimiteten mellan kropp
och miljö (se exempelvis Gabrys 2009;
Tuana 2010). Jag har tidigare diskuterat
Gabrys studie som visar på det ömsesidiga
tillblivandet mellan reservoar och kropp.
I sin studie om stormen Katrina 2005,
och konsekvenserna av det giftiga avfall
som läckte ut i grundvatten och vidare till
mänskliga kroppar ifrågasätter Tuana – på
liknande sätt – de ontologiska uppdelningarna mellan mänskliga och icke-mänskliga
kroppar: ”Gränserna mellan vårt kött och
köttet av den värld som vi lever i och av
är porös” (2010: 198, författarens översättning). Här blir läckage (av giftigt avfall)
det som också binder samman mänskliga
och icke-mänskliga kroppar. Läckage är
alltså långt ifrån ett dilemma för kvinnors
kroppar, det sträcker sig till att beröra inte
bara andra mänskliga kroppar utan flyter
ut till att beröra de sätt på vilka vi hanterar
olika typer av avfall och luftföroreningar.
Detta, med Tuanas ord, porösa tillstånd
kompliceras av att majoriteten av New
Orleans invånare lever under vattennivån.
Att leva under vattennivån, menar Tuana,
är något som möjliggörs just genom att
betrakta läckage som ett undantag, som
det oväntade. Och ändå, trots att de efterföljande rapporterna från New Orleans
betonade just överraskning och förvåning
över katastrofen är stormen Katrina och
läckagen i New Orleans dammar knappast att betrakta som förvånande eller överraskande, något som Tuana tydligt visar.
Läckage, menar jag, kan inte ens betraktas
som troliga eller möjliga utan måste snarare
ses som oundvikliga scenarion, som nödvändiga delar i det system som gör sitt bästa
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för att behålla och sluta tätt. I studien ”När
det brister – en studie av dammsäkerhet
och säkerhetsarbete mot översvämningar
längs Skellefte- och Umeälven” för Annika
Idenfors (2012) ett liknande resonemang
när de skriver att dammbrott i de dammar
som byggs i anslutning till vattenkraftverk
inte tillhör ovanligheterna; tvärtom visar
internationell statistik på att det sker mellan ett och två dammbrott per år i de större
dammarna, och betydligt oftare i mindre
dammar. Som exempel kan nämnas den
gruvdamm som brast i Brasilien hösten
2015 där mellan tio och tjugo människor
dödades när en flod av giftigt avfallsvatten
dränkte en by i delstaten Minas Gerais.
Den regelbundenhet med vilka dammbrott sker står i skarp kontrast, både till de
amerikanske mediernas användning av begrepp som chock, överraskning och förvåning
i sina rapporteringar om stormen Katrina,
och till Vännäs kommun som helt enkelt
utgår från att de dammar som återfinns längs
Umeälven inte kommer att brista (Idenfors
2012). Med utgångspunkt från förståelsen
av läckage som oundvikligt och nödvändigt
kan detta förhållningssätt tyckas aningen
naivt, och speciellt i ljuset av dammbrottet i
delstaten Minas Gerais, Brasilien. Samtidigt
blir det, som jag också nämnde ovan, ett sätt
för invånarna i Vännäs kommun, i Mineas
Gerais likväl som i New Orleans, att leva tillsammans med det uppdämda vattnet. Som
en av informanterna i Idenfors studie: kommunens invånare kan uppleva otrygghet om
de får information om riskerna i samband
med säkerhetsarbete vid dammarna. Paralleller kan dras till Tuanas studie av stormen
Katrina och situationen i New Orleans: att

leva med vatten, att leva under vattennivån
och att på så sätt leva i (det oundvikliga och
nödvändiga) läckaget.
Läckage som aktör
Den tredje erfarenheten spinner vidare på
ovanstående diskussion om möjligheterna
att leva med, under och i, snarare än att
distansera sig ifrån läckage. Denna förståelse
tar också allvarligt materialiteters agentskap.
Som ett exempel kan nämnas Merchants
(1994) studie där hon diskuterar de träskmarker i England som under 1600-talet dikades ut, trots protester från de människor
som bodde vid, och livnärde sig på dessa
marker. Här visar Merchant också på det
nära sambandet mellan klasskonflikter och
förändring av ekosystem. Utdikningen av
dessa träskmarker fick inte bara stora konsekvenser för de fåglar och fiskar som återfanns där; Merchant beskriver bland annat
hur vinteröversvämningar – i sig själva högst
okontrollerbara – tjänade de invånare som
bodde vid träskmarkerna genom att göra
sommarängarna mer fruktbara. Här tog en
alltså tillvara på, och lärde sig därmed att
leva med, den produktiva kraften i översvämningarna, snarare än att betrakta dem
som intervenerande undantag. Merchants
exempel kan med fördel ses, både i ljuset
av Tuanas studie om stormen Katrina 2005
och i studien av Idenfors , men framför allt
i Gabrys studie om kolsänkor och då speciellt hennes förståelse av avfall, som aktiv
materialitet (engelska active matter): “Aktiv
materialitet rinner över gränser” (2009: 679,
författarens översättning). Avfallets agens är,
som också diskuterades ovan, alltså intimt
förbundet med läckage, och tillsammans
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bildar de ett rekursivt händelseförlopp där avfall både definierar och definieras av
läckage. Samtidigt som det som läcker förvandlas till avfall - i själva läckandet blir
avfallet till – determinerar också avfall själva läckaget. Således, medan läckage såväl
som avfall till viss del kan betraktas som föremål för sociala inskriptioner – det vi
betraktar som utsläpp och föroreningar förändras över tid och rum – är det i det
rekursiva händelseförloppet mellan läckage och avfall viktigt att också se läckage
som en aktör. I ljuset av detta, Grosz förståelse av hur olika kroppsvätskor blir
föremål för olika former av kontroll tycks främst beröra social kontroll, menar jag
att denna kontroll inte bara är social utan snarare en inneboende del i själva flödet.
Med andra ord, (kropps)vätskors rörelse utgör sin egen kontroll och det är också
detta som definierar det som fluiditet eller läckage. Med bakgrund mot ovanstående
föreslår jag att flödets agens syns bäst när det löper amok, när det blir till läckage.
Jag menar att det är också genom att betrakta läckage som flödets bekönade, och
högst politiserade karaktärer kommer fram. Läckage måste härigenom förstås som
en aktiv, inneboende, och ytterst motspänstig, del av varje försök att stänga inne och
omsluta. Med utgångspunkt från ovanstående diskussion vill jag koppla tillbaka till
Tsings studie och då särskilt hennes användning av friktion. Jag menar att det finns
ett inneboende motstånd i läckaget – i rörelsen i sig – som tenderar att förbises i
talet om fluiditet. Annorlunda uttryckt, läckage kan inte enbart förstås i termer av
ett begränsat set av konfigurationer, som de Laet och Mols definition av fluiditet
gör gällande. Medan läckage – i likhet med fluiditet – omformas och omstöps i
relation, både till sociala strukturer, dess materiella sammansättning (kärnavfall,
hushållsavfall, toxiner eller koldioxid) samt till den kontext som omsluter den (jord,
deponier, luft, övrigt avfall) bär det förra också sitt eget motstånd. På samma sätt
som Tsings förståelse av friktion visar oss att motstånd är en inneboende del av
rörelse, vill läckage visa på de sätt på vilka materialiteters agentskap är involverad i
olika former av interaktion, inklusive motståndspraktiker, avsmak och opposition.
Speciellt i relation till avfall erbjuder läckage en förståelse av de konstanta omförhandlingspraktiker som sker när avfall både definierar och definieras av läckage.
Tack

Tack till Anna Johansson, HUMlab, Umeå universitet för värdefulla kommentarer på detta manuskript. Tack till Jenny Jarlsdotter Wikström, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet för entusiasm
och lästips. Tack till de anonyma granskarna samt gästredaktörerna för
TGV:s specialnummer. Tack till gästredaktörerna för detta specialnummer
för den insiktsfulla formuleringen om synliggörandet av de normativa
strömmar som omger begreppet fluiditet.
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The Double Story
About Beauty and the connections between the deforestation
of Chaco Forest in Argentina, colonialism and sexism
Leticia Gómez
Keywords
Coloniality, Nosilatiaj. La Belleza [Beauty], gender, postcolonial
ecocriticism, cinematic representations
Summary
In this article, the Argentinean movie from 2013 Nosilatiaj. La Belleza
(Beauty) by Daniela Seggiaro is studied through the intersection of
ecocritical, feminist and postcolonial studies. The theoretical
connection is exemplified by pictures, scenes and dialogues chosen
from the film and considered in relation to the recent expansion of
soya bean agriculture in the Dry Chaco Forest in northern Argentina, a region known for its rich biological and cultural diversity.
Following one of the main characters, an indigenous girl named
Yolanda, the article deals with the social and environmental impact
of deforestation upon the Wichí people, considering especially the
roll of gender in its outcome. It is suggested that the film’s narrative
structure and its visual language call attention to the both Yolanda
and the forest silenced voices.

Tema/ Den dubbla berättelsen

För urfolk runt om i världen började inte miljöproblemen med
industrialiseringen utan med kolonialiseringen. I Leticia Góméz
analys av den Argentinska filmen Nosilatiaj. La Belleza visar hon
hur genus hör intimt samman med utnyttjande av människor och
natur. Góméz visar också på motsatsen hur vi med våra kroppar
kan utöva motstånd tillsammans på ett frigörande vis.

Den dubbla berättelsen
Om filmen Nosilatiaj. La Belleza och relationerna
mellan avverkningen av Chacoskogen i Argentina,
kolonialism och sexism
Leticia Gómez

Nosilatiaj. La belleza (2012) är en argentinsk film skriven och regisserad av Daniela
Seggiaro. Den har visats vid Göteborgs filmfestival 2013 med titeln Beauty. Regissören föddes 1979 i Salta, Argentina. Nosilatiaj. La belleza är hennes första
långfilm. Första ordet i titeln är skrivet på wichíspråk; wichí-lhämtes. Detta språk
talas i norra Argentina och södra Bolivia (Suárez 2011). Nosilatiaj betyder skönhet, vilket också är översättningen på de spanska orden (la belleza) som bildar
resten av titeln. Titeln är alltså en upprepning, men samtidigt inte. Skönheten
syftar både på huvudkaraktärens hår – som blir klippt mot hennes vilja– och på
skogen där hennes folk bor – som hotas av avverkning. I filmen förenas dessa
två olika former av skönhet och våld med ett suggestivt och poetiskt bildspråk.
Bakgrunden till historien i Seggiaros film är wichífolkets ständiga kamp för
att bevara, använda och administrera sitt land och dess resurser i Chacoskogen.
Situationen för wichífolket har beröringspunkter med samernas anspråk på sitt
territorium i Sverige.
Jag har nämnt wichífolket och det samiska folket. Innan filmens presentation
vill jag tydliggöra hur begreppet “folk” används i denna text. Den följer Rita
Segatos (2011) förslag som tänker på folket som en kollektiv agent inom ett historiskt projekt som delar en förfluten tid och som bygger en framtid tillsammans.
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Utifrån ett sådant perspektiv uppfattas ett folk inte som knutet till ett permanent
och statiskt kulturellt gods, men som ett historiskt projekt. Det vill säga att det
kulturella arvet som präglar det formas som resultat av historiska erfarenheter
och ackumulering av praktiker i en utveckling som aldrig tar slut. En process som
över tiden skapar en uppsättning av vanor, traditioner och idéer som kan verka
stillastående och upprepande sedda utifrån. Dessa praktiker och världsåskådningar
förändras och omskapas dock hela tiden. Därför beror ett folks varaktighet inte
på upprepningar eller idéernas orörlighet. Begreppet folk innebär att det finns
ett historiskt projekt med en kollektiv agent som ser sig själv ha en gemensam
historia och som fortsätter mot en gemensam framtid. Även om processen är
kollektiv inkluderar den olika åsikter och positioner, interna intressekonflikter
samt politiska och etiska motsättningar som brukar uppstå inom alla grupper
(Segato 2011).
Filmen Nosilatiaj. La Belleza är fiktion men den återger likväl en problematisk verklighet. Den fiktiva dimensionen ger exempel på hur omständigheter
som är relaterade till genus, koloniala processer och människans inverkan på
miljön korsas och påverkar varandra. Det är den sammanflätningen som jag
vill komma åt i denna artikel genom att använda en annan typ av korsning, en
teoretisk sådan som kombinerar ekofeminism med postkolonial teori. Filmen
berättar om Yolanda, en argentinsk wichíflicka som arbetar (och utnyttjas) som
hembiträde hos en argentinsk familj av europeisk härkomst. Den alluderar till
Gran Chacoskogens skövling och av den anledningen platsar filmen i kategorin
”ekofilmer”. Inom ekofilmkritik definieras ekofilmer som sådana som tar upp en
miljörelaterad tematik vilken blir grundläggande för berättelsen (Ingram, citerad
i Ivakhiv 2008: 5). I latinamerikanska ekofilmer har regissörer fokuserat framför
allt på konflikten mellan moderniseringsprocesser och bevarandet av rurala levnadssätt (Forns-Broggi 2014).
Avverkningen av Gran Chacoskogen sker i den industriella moderniseringens namn. Den medför inte bara en destruktiv påverkan på ekosystemet i snäv
mening utan innebär också ett hot mot wichíkulturens överlevnad (Buliubasich
2013). I filmen gestaltas denna problematik och det specifika förhållandet mellan
Yolandas – en av huvudkaraktärerna – utsatthet både som ung kvinna och som
wichí. Så utforskar filmen hur patriarkalt och kolonialt förtryck samverkar och
antyder samtidigt att denna relation också har en negativ påverkan på miljön
(Sramek 2006; Ferrero 2009). Chiyo Crawford (2013) menar att det postkoloniala
tillståndet är den grundläggande problematiken för de flesta kvinnor bland ursprungsfolk i världen eftersom den är bunden till sociala och ekologiska problem.
Med utgångspunkt i Crawfords idéer ämnar jag i följande artikel utforska hur
utnyttjande av skogen och kvinnor kommer till uttryck i denna film. Jag utgår från
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att det finns två olika berättelser i Nosilatiaj.
La Belleza som tillsammans framställer den
nära relation som finns mellan kolonialism
och sexism och att dessa krafter i sin tur har
konsekvenser i form av sociala och miljörelaterade orättvisor (Mies och Shiva 1993).
Skogen, marken, landet

Filmen utspelas i Saltaprovinsen i mindre byar och i skogen. Skogen heter Gran
Chaco och sträcker sig över ett stort område
mellan norra Argentina, sydöstra Bolivia,
nordvästra Paraguay och en mindre del i
sydvästra Brasilien (Riveros 2004). Avverkningen i stor skala har påverkat flera delar
av denna torra skog, och har drabbat även
andra områden av norra Argentina sedan
cirka år 1990. Den grundläggande orsaken
till den omfattande nedhuggningen har
varit förflyttning och expandering av sojaodlingar och till en mindre del överbetning,
som är en följd av den intensiva djuruppfödning som ökat snabbt under de sista tio
åren. Det globala priset på baljväxten har
ökat exponentiellt under de sista decennierna. Stora vinster som kan göras på soja
har stimulerat jordbruksindustrin att söka
flera och billigare marker för att utvidga
odlingen (Reboratti 2010). År 1980 täckte
sojaodling 2 miljoner hektar, år 2015 cirka
20 miljoner hektar. Marken i nordvästra
Argentina har visat sig högst förmånlig för
en sådan användning, till skillnad från till
exempel Pampasläten där soja tidigare odlades. I de norra delarna av landet finns stora
ytor täckta av naturskog som bebos av flera
folk – wichís, qom, pilagá , nivaclé och
några grupper av fattiga criollofamiljer –,
av vilka vissa försörjer sig genom jordbruk

och i en liten skala jakt, fiske, samling och
hantverk. Wichífolket är ett nät av rurala
och semirurala samhällen som bor i flera
provinser i Argentina (Formosa, Chaco,
Salta och Jujuy) och i södra Bolivia. Sedan mitten av 1900-talet har en succesiv
anslutning till det avlönade arbetet skett,
det handlar framför allt om säsongarbete
inom jordbruket och inom skogsindustrin.
Dessutom har trähantverk och hantverk av
chaguartråd börjat kommersialiseras (Arroyo 2011). Chaguartråd är en fiber som
utvinns från busken med samma namn och
som sedan länge har använts av wichífolket för att väva och skapa praktiska samt
rituella föremål.
Stora företag inom jordbruksindustrin
har köpt mark för sojaproduktion från de
provinsiella regeringarna vilket har lett till
allvarliga konflikter eftersom invånarna blir
vräkta och/eller inte längre får tillgång till
vatten och föda. Detta har skett trots att
det finns lagar som skyddar ursprungsfolks
rätt till sitt territorium (Reboratti 2010;
Buliubasich 2013). Ett annat problem som
uppstår är att skogen måste skövlas för att
göra marken odlingsbar. Hundratusentals
hektar naturskog försvinner, marken eroderas och den biologiska mångfalden blir
drabbad (Dirección ambiental y de la biodiversidad 2008). Konflikten har resulterat i
bland annat långa juridiska processer, sammandrabbningar med polisen, avhysningar,
kontaminering och undernäring. Trots den
allvarliga situationen har framsteg gjorts
med nya lagar och överenskommelser och
många har kunnat återvända till sina hem.
Ett exempel är lagen känd som ”Skogslagen”
från 2007, som satte stopp för vräkningar,
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skyddade stora delar av skogen från fortsatt
avverkning och satte igång en juridisk och
demografisk kartläggning av situationen,
det vill säga en undersökning av vem som
har äganderätt till marken och vilka som
faktisk bor där. Största problemet är att
lagen inte ger några klara indikationer om
hur man ska göra för att registrera familjer
som har bott där i flera generationer som
legitima landsägare.
Omständigheterna påminner om de
problem som följer gruvexploateringen i
norra Sverige. Nyligen har till exempel samiska organisationer och miljörättorganisationer utfört aktioner och protester mot
de planerade gruvprojekten i Rönnbäck
och Gallók (Kallak) utanför Jokkmokk.
Gruvorna skulle förändra naturen och det
kulturella landskapet avsevärt, bland annat omöjliggöra renskötseln, ödelägga vattensystem och riskera en mängd rödlistade
arter som finns i områdena (Götmark och
Persson 2015).
Sápmi som plats är grunden för att
kunna utöva de aktiviteter som har varit
centrala för den samiska identiteten som
renskötsel, fiske och språkbruk. Likväl
har landskapet en symbolisk betydelse,
där förenas materiella med immateriella kulturella spår, som Coppélie Cocq
förklarar ”[landskapet] fungerar som en
’behållare’ som omsluter en historia, ett
arkiv av berättelser, som knyter historia
med samtiden och framtiden” (Cocq 2014:
9). Det är en kolonial maktutövning som
problematiken bottnar i, den fortsätter
att existera och transformera sina uttryck.
Den har yttrats tidigare i form av rasbiologi, vattenkraftsdämningar, nedhuggen

skog, och på sistone gruvexploateringar
(Hellmark 2014).
Spänningarna i Nosilatiaj. La Belleza
är inte enbart relaterade till skogens försvinnande. En del av friktionen skapas av
det koloniala arv som ligger till grund för
formandet av en criollo-identitet, som i karaktärens Saras fall i filmen. Ordet criollo
kan översättas till något annat på svenska,
som till exempel ”vit” eller ”kreolsk” och
det skulle fungera bra i vissa fall. Men eftersom dessa termer kan ha väldigt olika
betydelse beroende på sammanhanget, vill
jag istället importera criollo-ordet från den
spanskamerikanska kontexten och vidare
behålla dess lokala och historiska konnotationer, vilka dessutom är viktiga för att förstå hur långt bakåt i tiden markkonflikten
som genomsyrar filmen sträcker sig. Criollo
används sedan 1500-talet för att benämna
personer med europeisk härkomst födda
på den amerikanska kontinenten (Dasso
2010). Walter Mignolo (2000) förklarar att
criollo-subjektiviteten föds ur de europeiska descendenternas behov att tillhöra den
moderna världen. Criollo-medvetenheten
skapas ur geopolitiska omständigheter,
den formas genom att differentiera sig
från den afroamerikanska befolkningen
och från ursprungsbefolkningarna. Differentieringen börjar under den koloniala
perioden och reproduceras och omformas
efter att de olika länderna på kontinenten
blir självständiga från det koloniala styret.
Då föds republikerna – nationsstaterna–
och den regerande eliten behöver distansera
sig från Europa och befästa sin politiska
kraft på hemmaplan. Denna övergång
kallas för intern kolonialism, och medför
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uppkomsten av en criollo-medvetenhet som
är dubbel. Det finns en (politisk) förnekelse
av Europa samtidigt som det inte finns en
förnekelse av en ”överordnad europeiskhet”,
eftersom meningen från början var att bli
amerikaner utan att sluta vara européer, att
skapa en amerikansk identitet som inte var
afroamerikansk eller tillhörde ursprungsbefolkningen, för att på detta sätt legitimera
sitt maktutövande.
Criollo-befolkningen i Salta och det
närliggande området kom inte dit förrän i
början av 1900-talet. Under den koloniala
perioden fanns det i det området bara några
missionsstationer och några grupper som
kunde erhålla en relativ autonomi från den
centrala makten. Detta förändrades med
nationalstatens uppkomst, när tydliga gränser mot andra nya republiker markerades.
Landet Argentina höll på att skapas och
behövde därför rita en karta över sitt territorium. Detta innefattade att ta kontroll
över det som presenterades som “desiertos”
–ödemark –, och göra dem till statlig mark
vilket omvandlade folken som redan bodde
där till ockupanter. ”Öken” var ett begrepp
som den centrala politiska makten använde
för att benämna områden som tolkades som
tomma, det vill säga där det ”bara” fanns
ursprungsfolk (Dasso 2010). Projektet för
att stärka nationen krävde att dessa områden (och andra som också utgjorde kanterna, periferin av det argentinska territoriet),
befolkades med criollos som skulle ägna sig
åt jordbruk. Staten gav då bort landlotter
till alla som ville flytta dit permanent men
i första hand till de militärer och deras
familjer som redan arbetade med att hålla
ursprungsfolket borta i gränslandet mellan

obygden och civilisationen (Dasso 2010;
Schmidt 2012). De politiska och sociala
omständigheterna har förstås genomgått
enorma förändringar sedan dess, men den
...den koloniala dynamiken
kvarstår och fortsätter att
reproducera en rasifierad
struktur så som de man kan
se i filmen.
koloniala dynamiken kvarstår och fortsätter att reproducera en rasifierad struktur så
som de man kan se i filmen.
Osynliggörandet av den lokala befolkningen som politiskt instrument har nyligen
använts i samband med presentationen av
gruvprojektet i Gállok vid en gruvkonferens
i Stockholm. ”What local people” frågade
representanten för det brittiska gruvbolaget
Beowulf Mining till publiken. Han ställde
denna retoriska fråga ”som ett svar på en
undran över lokalbefolkningens eventuella
invändningar mot ett gruvprojekt” (Cocq
2014: 5). Samtidigt visar han bilden av ett
kalhygge och antyder att här finns igen
befolkning att ta hänsyn till (Cocq 2014).
Om filmen

Nosilatiaj. La Belleza är – i stora drag– en
sammanställning av huvudpersonen Yolandas minnen från barndomen tills hon
blir vuxen. Dock koncentrerar sig filmen
framför allt på Yolanda som sextonåring, en
period i hennes liv som hon tillbringar hos
Sara, en criollo-kvinna av lägre medelklass,
som anställer henne som hemhjälp. Historien
utspelar sig under några veckor, den tid som
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det tar att förbereda Antonellas – Saras äldsta
dotter – femtonårskalas. Fiesta de Quince
eller Quinceañera är en övergångsritual från
barndomen till vuxenlivet för flickor som
fyller femton år och som tar sig uttryck i
form av en stor fest som inkluderar flera
ceremonier.
Förmedlat med ganska stillsamma bilder av hemmet ser vi hur vardagen är för
Sara och Yolanda, deras sysslor och relation till varandra. Dagarna är fyllda med
hushållsarbete samt med förberedelser inför
festligheterna där de två kvinnorna också
gör allt. Förutom Antonella har Sara tre
yngre söner. Saras partner och pappan till
barnen – Armando – arbetar i en annan
by och bor inte i hemmet permanent utan
kommer och går. Pengarna som Armando
bidrar med är den enda inkomstkällan i
hushållet och det är inte mycket. Festen
är en dröm för Sara. Ibland blir det konstanta bullret från de yngre barnen, festplaneringen och hela ansvaret för familjen för
mycket för Sara och hon blir överväldigad.
Bland hennes bekymmer finns Antonellas
håruppsättning, den hon kommer att ha
under en flamencouppvisning.
Föreställningen är tänkt som en del av
festen. För att håret ska se rätt ut, enligt
frisörens indikationer, behövs ett långt hår
som Antonella inte har. Yolanda däremot
har långt och glansigt hår. En eftermiddag
tar Sara med sig båda flickorna till salongen
och Yolandas hår blir klippt mot hennes
vilja och utan hennes tidigare kännedom.
Som en följd blir Yolanda sjuk och sängliggande med feber i flera dagar, angreppet
slår väldigt hårt mot henne. Klippningen
medför konsekvenser i narrativen eftersom
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håret har en speciell betydelse för hennes
folk och därför är kopplat till hennes kulturella identitet. Detta får vi veta i en tidigare
scen där Yolanda minns sin mormors ord.
Mormor berättar att hennes hår är en speciell och unik gåva som hon har fått när
hon föddes, en slags skönhet som hon måste
bevara och inte klippa. Efter några dagar
av lidande börjar Yolanda sakta må bättre
och se fram emot festligheterna.
Saras egentliga anledning att klippa
flickans hår avslöjas inte förrän i slutet av
filmen när festen äntligen är i gång och
Antonella presenterar sin flamencoföreställning. Under en piruett hamnar Antonella
med ryggen mot publiken. Då syns Yolandas fläta påklistrad och hängande från
Antonellas huvud som om det vore hennes.
När Yolanda ser detta bestämmer hon sig
för att flytta tillbaka sin by.
Filmens struktur

Nosilatiaj. La Belleza följer inte hela tiden en linjär form utan använder många
flashbacks – och några flashforwards som
motsvarar Yolandas minnen och framtida
upplevelser, vilka visar glimtar av hennes
liv innan och efter tiden hon tillbringar
hos Sara. Filmen börjar i en svart ruta som
håller i sig en kort stund, samtidigt som
det i ljudspåret hörs vindsus och fågelsång och efter några sekunder hörs även
en sång på wichí-lhämtes. Sedan följer en
bild av skogen tagen från en medeldistans
som visas med en kamerapanorering som
dessutom följer en kvinna – källan till offrösten som sjöng i början – som går genom
skogen för att sedan försvinna in i den.
Efter denna korta introduktion kommer
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ett totalt scenbyte och huvudberättelsen
startar, alltså den som täcker händelserna i
Saras hus innan Yolanda bestämmer sig för
att återvända till hembyn och som upptar
det mesta av filmens tid. Filmens helhetsstruktur motsvarar Yolandas liv. I filmens
nu är Yolanda sexton år och bor hos Sara
men det förekommer minnen från när hon
var ett litet barn och en flashforward där
hon är vuxen. Skulle dessa bilder ordnas
kronologiskt blir hennes liv som en ramberättelse. En ramberättelse som börjar i hennes barndom, täcker tonåren, i vilka filmens
fokus ligger, och avslutar med bara några
glimtar av henne som vuxen. Först i slutet
blir det klart att hon är den kvinna som går
och sjunger i skogen. Denna ramberättelse
visas i form av korta segment som då och
då kommer genom Yolandas off-röst som
pratar på wichí-lhämtes. Det är Yolanda
själv som minns saker och reflekterar över
det som hon har hört från sina föräldrar
och sin släkt. Samtidigt visas dessa minnen
som Yolandas egna erfarenheter i scener
där hon är ett barn vid floden eller i skogen, eller i andra som visar människor som
fiskar eller barn som leker. Dessa bilder från
barndomen och skogen kommer upp bland
scener från huvudberättelsen och har som
följd att narrativens flyt, – det som håller
på att ske i Saras hem – ibland bromsas
eller avbryts.
Filmens struktur kombinerar alltså två
berättelser, en som sker linjärt och som jag
har kallat för huvudberättelsen och inkluderar det som händer hos Sara och som
rör hennes familj och en annan berättelse,
som utvecklas cirkulärt och berättas av
Yolanda genom hennes minnen. De två

berättelserna är dock inte helt skilda från
varandra utan korsas ibland. Yolandas minnen utgör ramberättelsen men är samtidigt
inbäddad i Saras historia.
Skogens agentiella effekt

De brytningar och fördröjningar som utgör en del av strukturen som förekommer
under hela filmen, är betydelsefulla i den
meningen att de bromsar narrationen. På
så vis öppnas ett utrymme för en annan
berättelse, som består av tystnade röster,
som möjliggör en postkolonial, feministisk
och ekokritisk tolkning.
Nosilatiaj. La Belleza har visats på många
filmfestivaler i världen, men den är inte vad
som kallas för en mainstreamfilm, att den
når en stor mängd tittare och använder sig
av konventionella berättartekniker. Scott
Macdonald (2001) ägnar sig åt att ekokritiskt analysera just sådana experimentella
filmer skapade av erkända skickliga regissörer och som sysslar med representationer av platser. Dessa är filmer som oftast
inte cirkulerar inom internationella och
kommersiella banor och som inte har höga
publiksiffror. Han menar att många av dem
kan utmana våra tittarvanor, de kan få oss
att observera den filmiska texten på ett annat sätt än vi brukar göra med filmer som
tillämpar de narrativa strukturer som vi är
mer vana vid. Att se filmerna med nya ögon
och att reflektera över dem kan i sin tur
modifiera hur vi uppfattar och tänker kring
processer som sker i den miljön vi befinner
oss i och vår relation till omgivningar i
allmänhet (MacDonald 2001). Detta speciella beaktande, denna förändring i hur
vi ser och tolkar film framkallas på olika
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sätt. Det kan ske genom användningen av
okonventionella montage och redigeringstekniker eller genom att lyfta fram aspekter
som brukar utgöra en del av bakgrunden,
som landskapen, naturens ljud eller årstidsförändringar (MacDonald citerad i Ivakhiv

”materiellt uttryck” (Oppermann 2014),
ett element i berättelsen som bär betydelse
i sig själv och påverkar narrativen i sin helhet. Skogen blir så småningom en agent
inom berättelsen. Den visas genom suddiga
bilder och träder fram oftast med filmers
upprepade brytningar. Skogens agentiella
Skogens vikt synliggörs genom effekt byggs därför genom en närvaro som
uttrycks på olika sätt. Vidare finns i filmen
till exempel de kontraster
några exempel på hur skogen som materiasom uppstår mellan hemmets
litet korsas med de mänskliga processerna
och avslöjar ett nätverk av relationer (Opintimitet – Saras – och den
permann 2014).
öppna skogen.
Skogens vikt synliggörs genom till exempel de kontraster som uppstår mellan
2008). I Nosilatiaj. La Belleza förekommer hemmets intimitet – Saras – och den öppna
exempel på alla dessa filmiska strategier som skogen. Dessa två narrativa rum fungerar
gör att uppmärksamheten inte bara finns som olika fält i vilka de två berättelserna
hos det som försiggår i huvudberättelsen befinner sig. Från början associeras skosom skrider framåt, utan också närmare gen mest med Yolandas wichíidentitet,
den andra berättelsen, den som handlar om medan Saras hus – som står som scen för
skogen och om Yolanda. I denna berättelse stora delar av filmens tid – är rummet för
finns inget händelseförlopp i vanlig me- criollo-familjen, där hierarkiska maktförning och den är därför mindre åtkomlig, hållanden – genusrelaterade, religiösa,
svårare att se och gestaltas med hjälp av ett åldersmässiga, kulturella – markeras. De
poetiskt filmspråk.
två narrativa rummen differentieras genom
Det uppstår ett spel mellan det intima, de kontraster som finns mellan dem, dock
som ligger närmare Yolandas subjektivitet, är dessa skillnader aldrig helt stabila elsom är personligt och det öppna, som finns ler permanenta. Å ena sida står skogen för
och händer utanför. Samtidigt, de rörliga mycket av det som sker utomhus, för det
bilderna av landskapet ibland i interaktion öppna, det obebyggda, som representation
med människor ibland tillsammans med av naturen. Å andra sidan står Saras hem för
Yolandas röst, utgör en del av hennes min- det som händer inomhus, det konstgjorda,
nen. På så vis blir gränsen mellan det yttre det katolska och det privata. Rummen är
och det inre flytande (Mortimer-Sandilands därför också ett sätt att i filmen förmedla
2008).
och skapa kulturell identitet, deras ömsesiChacoskogen i filmen är alltså inte bara diga påverkan som representationella rum
en del av omgivningen, representationen (Lefebvre 1991) spelar en roll i hur rum poav en passiv natur, utan den utgör ett sitionerar karaktärernas identiteter.
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Rumsindelningen materialiserar så en
rigid separation mellan kultur och natur
i enighet med den västerländska tanke
traditionen, som i sin tur dessutom förstärker bilden av ursprungsfolk i harmoni
med den ”sköna naturen”. Dock, blir den
hårda tudelningen genast mjukare och
ifrågasatt när det framgår att denna öppenhet i form av skogen och landskapet,
är en del av Yolandas minne och perceptioner, därför också intim, konstruerad och
mindre naturlig. I Yolandas skogsminnen
ser vi henne i vuxen ålder gående mellan
träden i den torra skogen, eller som barn i en
hängmatta, eller med sin farfar vid floden. I
några av dessa scener som hör till Yolandas
berättelse syns hon inte själv utan andra
människor från hennes folk, ungdomar som
fiskar, barn som leker eller kvinnor som
bär grenar. Yolandas minnen återges som
kroppsliga perceptioner, visuella, ljudliga
och även känsliga, och understryker på det
viset landskapet som aktivt i interaktionen
med den mänskliga kroppen (MortimerSandilands 2008). Saras hem som det rum
som ska förställa kulturen och civilisationen i motsats till naturen relativiseras också
under filmens gång. Huset ligger inte i ett
helt urbant område utan den tjocka grönskan och den leriga marken i omgivningen
tyder på att skogen är nära. Ganska tidigt
i filmen besöker Sara en kyrka som ligger
på gångavstånd från hennes hem. Prästen
håller predikan och församlingen försöker
höra men det är svårt eftersom två svarta
och högljudda fåglar flyger omkring i templet. Prästen uppmanar ”att enbart lyssna på
Guds ord” men fåglarna låter så mycket
att det blir omöjligt. Det är ett exempel

på hur den icke-mänskliga naturen inte är
någon avlägsen och begränsad plats utan en
konkret kraft som manifesterar sig.
I Yolandas minnen finns ett annat hem
där hon visas som barn i ett hus i skogen
med stora fönster utan glas eller när hon
sitter utanför i en hängstol mellan träden
och leker med sin morfar. Hemmets gränser
gentemot skogen är diffusa, huset är inte
direkt stängt eftersom det inte finns någon
tydlig markering på var det yttre respektive
det inre börjar och tar slut.
Annan information som förekommer
bland minnena av skogen är att det finns
områden som har väldigt få träd kvar och
är uttorkade, vilket hänsyftar till avverkningen. I andra exempel av skogsbild som
bara varar i några sekunder ses träden på
avstånd, suddigt, mörkt och ofokuserat,
med en distinkt struktur som liknar fotografier som tagits med grovkornig film. De
extratextuella medel som markerar bilden
särskilt gör att den sticker ut. Den differentierar sig från de övriga bilderna som hör till
narrativen och utgör därmed också ännu
ett sätt att i filmen understryka vikten av
naturresurserna – skogen och floden – både
inom och utom berättelsen, men speciellt
för Yolanda och wichífolket.
Under tiden som filmens huvudnarrativ
fortsätter framåt, visas mer av Saras liv. Hon
brukar vara spänd, har ekonomiska bekymmer och en komplicerad relation med sin
partner. Hon hoppas på att Armando ska
stanna hemma permanent, men han undviker att ge ett konkret svar på den frågan.
Filmen visar också hennes ansträngningar
för att ordna huset så de kan ta emot gästerna till Antonellas fest. Festen är det enda
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som verkligen engagerar henne och hon verkar för övrigt ganska missnöjd med
livet. Yolanda är alltid med, hjälper till med allt och är för det mesta tyst. Sara
pratar ofta till henne och berättar vad hon tänker, dock liknar konversationen
mer en monolog, den är enkelriktad och hon lyssnar inte de få gånger Yolanda
faktiskt svarar. Detta skeende pausas ibland när Yolandas intima reflektioner
träder in i berättelsen, då hennes tankar hörs tillsammans med hennes minnen
på wichí-lhämtes. Minnen av landskapet installerar skogens problematik i filmen
och i relation till Yolanda. Avverkningen som hotar Chacoskogens framtida
existens syns inte direkt i Nosilatiaj. La Belleza men den hörs tydligt i de scener
som visar Yolandas förbindelse med skogen. Ljudet av motorsågen som kapar
träd är en mäktig strategi just därför att de inte syns i rutan: ljudet förmedlar
känslan av deras hotfulla närhet och skapar nyfikenhet, men kommenteras aldrig
av karaktärerna eller förklaras på något sätt.
För övrigt, det som ljudspåret återger och framhäver – det som sker i skogen
och det som sker hos Sara – bidrar till att vissa aspekter betonas framför andra. I
filmens början, när olika narrativa rum presenteras, hörs att ljudet från Saras hus
speglar framför allt rösterna och dialogerna, ljudet uppmärksammar karaktärerna.
Däremot, när skogen intar scenen, är det ljudet från löven, insekterna och djuren som hörs bäst, alltså ljud som är typiska för denna miljö och även när vi ser
mänsklig aktivet i skogen är det ändå omgivningen i sin helhet som står i fokus.
När ljudet från motorsågen hörs i skogscenen upplevs det därför som märkligt i
denna miljö och signalerar det ekologiska problemet.
Andra erfarenheter som förekommer i Yolandas erinring är i form av bilder från
Pilcomayofloden som löper genom Chacoområdet. I en av dem finns en grupp
människor som fiskar i vattnet med saxnät, enligt den traditionella wichítekniken
för fiske. Floden och fisket uppmärksammas eftersom den är en utspridd kulturell
och identitetskapande praktik samt en grundläggande inkomst- och matkälla
för wichífolket. Det är en praktik som på flera områden inom Gran Chaco har
upphört som konsekvens av ekologiska skador. Fiskarnas långa migrationsvägar
blir avbrutna och deras reproduktiva cyklar störda som konsekvens av att de
omfattande sojaodlingarna kräver stora mängder vatten (Bachmann med flera
2007). Vatten omdirigeras och samlas i små dammar för att förse odlingarna. Som
följd blir vissa områden med våtmarker torra och andra områden översvämmas.
Problemet är gemensamt för flera stora floder och vattentillståndet försämras
även av den intensiva ökningen av boskap och av gruvindustrin de senaste åren
(Rodríguez 2015).
Bilderna och ljudet tillsammans antyder avverkningens problematik samt binder samman skogen med Yolandas autobiografiska berättelse. Det finns dessutom
inom Yolandas reflektioner och minnen hänsyftningar till den relation människor
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har med miljön inom wichítänkandet. Som i exemplet från början av filmen där
Yolanda funderar över det mänskliga förhållandet till den övriga icke-mänskliga
världen och hur denna relation förändras med kolonisering:
De gamla anser att himlen, vinden, träden och alla saker som finns i jorden
förtjänar vår respekt eftersom vi är en del av dem. Efter det fick vi vetskap om
en Gud som var den ende, som ägde allt. (Seggiaro 2012)

Det framgår från hennes ord hur den koloniala idén av ägandet och ackumulering
går emot förståelsen av den mänskliga och icke-mänskliga världen som sammanbundna (Merchant 1989, 2003). Hennes iakttagelser är relaterade till wichískunskap
om den lokala miljön. Wichístekniker för mat och hantverksproduktion har i de
flesta fall visat sig vara hållbara (Buliubasich och Rodríguez 2007). En roterande
organisation har utvecklats under flera hundra år och baseras framför allt på
kunskap om naturens rytmer och perioder (Buliubasich och Rodríguez 2002).
Den pågående avverkningen av skogen tillsammans med Yolandas hårklippning utgör filmens ryggmärg. Förutom att vara narrativa händelser, fungerar de
som metaforer som i sin tur skapar flera meningsdimensioner. Att håret blir klippt
materialiserar det faktum att Yolanda inte har total kontroll över sin kropp och
att arbetsgivarna tar sig rätten att använda sig av det. Samtidigt och eftersom
hon har en kroppslig och personlig relation till skogen, så är hon själv i fara när
skogen håller på att bli undanröjd.
Det våld som finns i klippningen av Yolandas hår mot hennes vilja förvärras i
och med att håret är en identitetsmarkör, ett symboliskt arv från hennes mormor
och en länk till hennes folk. I början, när Sara tar båda flickorna till frisören
har hon till synes en vänlig intention, det är något fint de ska göra tillsammans
och hon anstränger sig för att behandla flickorna lika, som två döttrar. När Yolanda blir sjuk efteråt visar hon emellertid tecken på ånger. Det finns samtidigt
andra tecken i narrativen som signalerar att något verkligen gått fel, till exempel
påpekar Armando för Sara det allvarliga med ”det hon har gjort”, utan att vilja
sätta ord på det. Antonella är också bekymrad. När det är bara några dagar kvar
till festen rapporteras det i medierna om ett mindre skalv som har inträffat i en
närliggande stad och ett annat förutses komma snart. Antonella ber till Gud om
skydd, hon fruktar nämligen att skalven ska komma just den dag hon fyller år
och förstöra hennes bjudning. Hon befarar att Yolandas pappa är arg och har
någonting med det att göra eftersom han tros vara en shaman med extraordinära
krafter. Antonella konfronterar Yolanda som varken bekräftar eller förnekar det.
Saras och Antonellas djupa oro får dock en tydligare förklaring i slutet av filmen
när det blir tydligt att klippningen också var en stöld, och de känner skuldkänslor
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för att de har klippt håret och tagit flätan för
att förvandla den till en prydnad. Stölden av
håret är ett direkt slag och ligger parallellt
med stölden av wichíterritorium och förstörelsen av skogen vilket sätter wichíkulturen
i fara. Yolandas sjukdom efter klippningen
och jordskalvet gestaltar i filmen en allvarlig
balansrubbning, ett kristillstånd. Chiyo
Crawford (2013) har arbetat med idéen att
identitet för kvinnor från ursprungsfolk
i Latinamerika har sina rötter i den kulturella och ekologiska gemenskapen som
överlevt flera hundra år av fientlighet och
aggressioner från omgivande samhällen.
Den är också rotad i ett dagligt arbete som
ofta inkluderar familjernas försörjning och
mathållning. Filmen ger också utrymme till
den dimensionen och åskådliggör sådana
praktiker och kunskaper när Yolanda vid
två tillfällen tillagar fisk. Första gången ses
i en av hennes minnen från förr, den andra
när hon grillar till Armando och hans vänner. Andra kunskaper som visas i Yolandas
minnen är relaterade till chaguarträdhantverk. De alluderas i en scen från skogen
där en grupp kvinnor går och bär knippen
med kvistar från chaguarträd (Bormeliaca
hieronymi) på ryggen. Fibrerna används
för olika slags hantverk, som flätning av
fiskenät, halsband och väskor. När Yolanda
får besök av sin mor får hon några chaguarsmycken som present. Produktionen
har historiskt omhändertagits av kvinnorna
och flera artefakter som görs med chaguar
har religiösa konnotationer. Råmaterialet – grenarna – hämtas av kvinnorna i
grupper som vandrar tillsammans i flera
dagar, därefter tar de fram fibrerna som
de sedan spinner, färgar och stickar med.
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Dessa kunskaper ärvs från generation till
generation (Sastre med flera 2013). Föremål
som är gjorda av chaguar används dagligen i
olika aktiviteter och tidigare hade de enbart
funktioner inom den egna gemenskapen,
men under de sista decennierna har hantverket kommersialiserats och blivit en allt
viktigare inkomstkälla. Både teknikerna
och föremålen är aktiva element i de sociala
relationerna och har därför ett symboliskt
värde för hela wichífolket. Det finns här ett
tydligt exempel på hur avverkningen slår
speciellt hårt mot kvinnorna. När chaguarträden försvinner måste de gå längre och
längre bort för att hämta kvistarna. När
utflykterna blir alldeles för krävande blir
de tvungna att ge upp helt. Omständigheterna liknar de i andra kontexter i världen,
där den ekonomiska tillväxten dras ifrån
resurserna tillhörande de som behöver dem
mest, och privatisering av landet urholkar
kvinnornas rättigheter att använda sig av
det (Mies och Shiva 1993).
Under flera år har wichí och andra urfolkorganisationer från Gran Chacoområdet protesterat i gemensamma och särskilda
aktioner och inlett juridiska processer för
att återfå landrättigheter (Arenas 2015). Ett
exempel är Qopiwini, en politisk organisation som förenar representanter från flera
folk: qom, pilagá, wichí och nivaclé. Qopiwini har tältat i centrala Buenos Aires i ett
år och försökt få den nationella regeringen
att ingripa för att lösa olika markonflikten (Aranda 2015; Arenas 2015). Jämsides
finns kvinnoorganisationer, som i vissa fall
representerar intressen från kvinnor från
enskilda grupper och i andra fall samlar
kvinnor från flera urfolk och flera orter
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som har gemensamma intressen. Kvinnourfolkorganisationer har den sista tiden
blivit mer uppmärksammade i medierna
och vunnit en plats inom den nationella
politiska debatten. De har utfört sina egna
protester vilket tyder på att det finns ett
behov av att framhäva det egna perspektivet (Gómez 2014). Till exempel åkte
wichíkvinnor från Salta 2009 till landets
huvudstad för att kräva att avverkningen
skulle stoppas omedelbart. De tältade
under flera dagar mittemot de nationella
myndigheternas byggnader (Sandá 2009;
Gómez 2014) Andra protester genomförda
av wichíkvinnor är vägblockader. Genom
dessa aktioner försöktes det etableras en
direkt dialog med kommunala och provinsiella auktoriteter, eftersom de menade
att myndigheterna glömde bort dem och
att de manliga ledarna i deras samhällen
behöll merparten av de bidrag de fick för sig
själva, medan kvinnorna inte fick någonting
(La otra voz 2014).
Liknande spänningar som är genusbetingade finns antydda i en kort scen i
Nosilatiaj. La Belleza. Scenen visas tidigt
i filmen när Armando kommer hem med
två män som är hans arbetskamrater och
sätter igång en liten grillfest. Här ses tydligt ett nät av maktrelationer som berör
alla personer som bor i huset, dessutom
är det enda gången i filmen som markkonflikten nämns uttryckligen. Armando
har också tagit med sig två levande grisar
som ska ätas på Antonellas kalas och när
Sara märker detta blir stämningen spänd.
Sara blir irriterad och besviken på Armando
eftersom hon förväntade sig att grisarna
redan skulle vara slaktade, istället har hon

fått ännu mer att tänka på och ta hand
om. När alla är samlade hemma uppstår en
interaktion där de olika karaktärerna intar
sina positioner och roller enligt en befäst
patriarkal och kolonial modell. Under filmens gång konstrueras Saras identitet som
den starka familjemedlemmen, den som tar
alla beslut. Dock relativiseras denna makt
genom Armandos intervention, och hennes kraft får synliga gränser. Detta är en
nyckelscen som visar hur makten utövas
i vardagen. Sara och Yolanda står i köket
och vet redan att Armando med flera är
på väg. Då säger Sara till Yolanda att när
Armando och hans vänner anländer ska de
själva få förbereda fisken och brasan för att
vara till ”någon nytta”. Det upprepar hon
till Armando med mycket bestämda ord
och han verkar gå med på det. Dock så
snart som Sara vänder sig om ber emellertid
Armando Yolanda – med gulliga ord och
ton – att förbereda elden istället. Sara låtsas
att hon inte märker det. Alla inblandade
vet vem som ska göra vad egentligen och
vem som bestämmer till slut. Med denna
lilla gest avslöjas hur Saras hem fungerar
som den privata sfären (Davidoff 2001) där
genussystemet administreras och förmedlas
så som ”många andra identiteters språk;
etniskt, rasmässigt, nationellt, sexuellt”
(Davidoff 2001: 7).
En av Armandos gäster till grillfesten
med smeknamnet Mataco, kommer in i
köket och sätter sig vid bordet där Antonella
också sitter, ber henne att hämta honom ett
glas och kallar henne för ”älskling”. Antonella gör motvilligt det hon ombes och
går med en arg min sedan därifrån. Han
ler och kommenterar till de övriga i köket
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att flickan har ”ett dåligt temperament och
aldrig kommer att finna en man” (Seggiaro
2012). Någon stund senare sitter Armando
med sina vänner ute och tittar på brasan
som Yolanda sköter. Guillermo, den andra vännen, kommenterar road att elden
ser fin ut och att det märks att Yolanda är
”paisana” och med det vill han förtydliga att
hon verkligen kan ta hand om fiskens grillning, så som ”vi gör”, det vill säga wichífolket. Ordet paisana betyder landsman,
dock används det i norra Argentina för att
betona en ursprungsfolksidentitet (Abduca
2014). Konversationen fortsätter i en lättsam
ton och Mataco kommenterar skämtsamt
och apropå paisanos, en wichíprotest som
nyligen har ägt rum där vägblockader har
genomförts. Armando berättar också halvt
på skoj att han den dagen körde förbi blockaden och som tur var ”kände han alla de
där indianerna” så de lät honom fortsätta.
Guillermo – som tidigare har hävdat sin
paisano-identitet – frågar Armando om han
vill följa med till skogen för att fiska, till
vilket Armando tackar ja och Guillermo
nämner att han tänker åka dagen därpå
efter att han tagit hand om några ärenden
med borgmästaren. När Guillermo nämner
borgmästaren skrattar alla tre, vilket antyder att ärendena inte är helt transparenta.
Under tiden har Yolanda lyssnat tyst och
stått vid elden. De tre männen diskuterar
viktiga politiska händelser som påverkar
hennes liv och hennes folk på ett direkt
sätt men hon blir totalt ignorerad, även om
Guillermo är wichí precis som hon.
Med det samtalet sker en förhandling av identiteter, Guillermo markerar
sin wichíidentitet när han benämner sig
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paisano och bjuder de andra till sitt ”hem”,
skogen, för att fiska. Att Mataco har just det
smeknamnet är ett tecken på situationens
komplexitet och på permanenta rörelser av
identiteter. Mataco är faktisk ett namn som
länge har använts inom den västerländska
vetenskapliga diskursen för att nämna
wichífolket men som folket själva anser
nedlåtande och rasistisk. Namnet verkar
dock vara helt accepterat av sällskapet och
även av Mataco själv. Varför det är så får vi
inte veta. Det bara antyds att han inte ser sig
själv som wichí, men inte heller som criollo.
När Armando tar upp protesterna är det
med en accepterande inställning mot själva
aktionen, men när han väljer att kalla de
som utför aktionen för indianer gör han en
tydlig markering av sin egen identitet som
criollo samt en bekräftelse av en hierarki
som sätter honom högst.
Det vi ser i denna scen – att Mataco
förväntar sig serveras av en glad flicka, att
Guillermo pratar om Yolanda men inte med
Yolanda, att Armando utan problem kallar
de andra för ”indianer” och egentligen inte
bry sig om vad Sara säger – ger utryck för
det aktivisten och teoretikern från Bolivia
Julieta Paredes (Paredes 2008: 6f) kallar för
”patriarkaliska sammanläkningar”, det vill
säga att två olika typer av patriarkat, den
som har prekoloniala rötter och en som har
västerländska rötter möts och förstärker
varandra.
Vi vet att Yolanda i slutet av filmen flyttar tillbaka till sitt folk som en reaktion på
hur hon har behandlats, dock vet vi inte
vad som händer då men situationen är uppenbart komplicerad, främst med tanke på
Yolandas tystnad inför Guillermos närvaro.
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Både Castillo och Segato har i sin forskning om kvinnors politiska engagemang
i ett flertal ursprungsfolk i Latinamerika
noterat ett mönster som upprepas: kvinnor
i omständigheter som liknar Yolandas är
tvungna att agera och reflektera utifrån, å
ena sidan, lojaliteten till sitt folk och sina
byar och emot de externa påtryckningarna,
och å andra sidan utifrån deras inre kamp
mot pressen de utstår inifrån gemenskapen.
Det vittnas om flera fall där kvinnoorganisationer riktar anklagelser mot de egna
myndigheterna som driver kvinnorna att
åsidosätta sina egna anspråk. Myndigheterna argumenterar att särskilda ”kvinnliga”
krav riskerar att fragmentera gemenskapens sammanhållning och göra dem ännu
mer sårbara och svaga i kampen för sina
rättigheter (Castillo 2003; Segato 2011).
Segato (2010), som har studerat genus
konstruktioner på flera orter och samhällen i Amazonas och Gran Chaco området,
förklarar att det republikanska moderniseringsprojektet som startades för tvåhundra år sedan när de sydamerikanska
nybildade nationerna blev självständiga från
det europeiska styret fortsätter att agera
och expandera koloniseringseffekten hela
tiden. Koloniseringens verkan menar Segato, förstärker patriarkaliska strukturer
från alla håll, inom de koloniserade och
inom kolonisatörerna. Genus som differentieringsstruktur fanns redan innan den
vita mannens intervention men det är just
moderniteten som fångar upp och bygger
genushierarkin.
Båda Segato (2011) och Paredes (2008)
anser att genusbaserade privilegier existerade innan modernitetens intrång, dock

manifesterades det på flera olika sätt beroende på var och när. Historisk och dokumentbaserad information från många
ursprungsfolk på kontinenten samt många
afroamerikanska grupper visar att det har
funnits igenkännliga differentieringsKontrollen över naturen och
även av kvinnorna blev delar av
samma koloniseringsprojekt.
strukturer som liknar genusrelationer sett
utifrån den koloniala moderniteten. Dessa
strukturer innehåller tydligt markerade hierarkier mellan maskulinitet och feminitet
som representeras av figurer som kan tolkas
som män och kvinnor. Samtidigt finns och/
eller har det i flera av dessa grupper funnits
en öppenhet mot positionernas rörlighet,
som utrycks till exempel i stabiliserade
transsexuella praktiker, giftermål mellan
människor som tolkas av samma kön i den
västerländska moderniteten eller andra icke
heterosexuella praktiker censurerade av
kolonialiteten.
Ett annat utryck för genusrelationerna
är de exklusiva förbindelser mellan kvinnor
som fanns (och på många ort fortfarande
finns) och som orienterades till gemensamma religiösa, produktiva och reproduktiva aktiviteter. Efter kolonisatörernas
förhandling med särskilda maskulina strukturer som redan existerade inom samhällena, uppmuntrades en domesticering av
kvinnorna för att underlätta det koloniala
projektet. Kontrollen över naturen och även
av kvinnorna blev delar av samma koloniseringsprojekt. På det sättet blev nu många
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av de aktiviteter som tidigare hade skett inom den kvinnliga kretsen inkapslade
inom den privata sfären. På så vis medförde koloniseringen en radikal politisk
maktförlust för kvinnorna, eftersom de tappade möjligheten att påverka de gemensamma bestämmelserna. Hemmets sfär som tidigare hade varit rummet där
en stor del av besluten som påverkade hela samhällen fattades, privatiseras och
marginaliseras och blir fråntaget sitt politiska inflytande samtidigt som den offentliga sfären erhöll hela makten. Processen medförde en inflation av männens
roll och påverkan inom samhället. Denna nya maskulina position som vilar på
gammal terminologi uppblåstes inom byn, och parallellt skedde en våldsam
process av underkuvning av männen gentemot den vita mannen utanför byn
(Segato 2011). Vidare anser Segato att gemenskapens institutionella liv fortlever i
ett ständig anpassande trots alla interventioner och skador, inom kolonialitetens
”kanter och veck” (2011: 23) och i opposition till den ständiga utbredningen av
den nationella statens moderniseringskanon.
Avslutning

I denna artikel har jag gått igenom specifika lokala förhållanden som rör filmens kontext men samtidigt har jag dragit paralleller till Samernas situation i
Sverige. I februari 2015 lästes ”Sami Manifest 15” i en performativ aktion. I den
krävdes att Sverige och Finlands regeringar skulle skydda och respektera samiska
marker vilket är grunden för bevarandet av det samiska levnadsättet, språket
och kulturen (Laiti med flera 2015). Manifestet deklamerades av Mimie Märak
inför kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, samtidigt som systern
Maxida Märak klippte av Mimie håret. Hårklippning, som förekommer både
i filmen och i samband med manifestet, blir ett starkt konstnärligt men också
kroppsligt och materiellt sätt att uppmärksamma dessa allvarliga problem som
drabbar miljoner ursprungsfolk, med landlöshet, påtvingad omlokalisering och
störning av det kulturella livet, över hela världen.
Filmen Nosilatiaj. La Belleza ger inga riktiga förklaringar eller svar på de
problem som berörs men den inbjuder till reflektion. Genom sitt speciella sätt att
organisera narrativen och genom ett bildspråk som leker med det poetiska och
det dokumentära, lyckas filmen uppmärksamma två tysta röster, Yolandas och
skogens. Filmernas fiktiva situationer relateras till interaktionen mellan miljörelaterade orättvisor, i det här fallet sojans överproduktion som orsakar försämrad
tillgång till föda och till andra materiella resurser. Vidare kolonialiteten, som
gör att wichífolket framför andra grupper drabbas särskilt av dessa ekologiska
störningar, och patriarkala strukturer, som å ena sidan säkrar kvinnans underordnade position i denna struktur och samtidigt ökar hennes utsatthet inför de
hoten som miljöorättvisor innebär.
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Fluid bodies
Salt Lake Katwe and its workers
Birgitta Rydhagen
Keywords
Feminist materialism, Lake Katwe, revelopment, transcorporeality
Summary
In Salt Lake Katwe in Uganda, workers extract salt by manual labour
and sell to local buyers for animal and industrial consumption. This
material practice affects their skin by corrosion and dehydration.
Interviews with salt workers, stakeholder workshops and discussions on Ministry level were undertaken with the aim to understand
innovative practices to improve livelihoods, working conditions and
economic revenue without deserting the manual labour and local
scale organization of work. In this paper, feminist materialist
theories and geographies of scale are applied in an effort to
understand and discuss future opportunities for sustainability. To
overcome the dichotomy between development and liquidation, the
concept of revelopment is introduced.

Tema/Flytande kroppar

Hur kan vi ta insikten om språkets intima del av miljön på allvar
och omforma språket i linje med denna förståelse? Birgitta
Rydhagen gör i sin berättelse om dom flytande kropparna vid
saltsjön i Uganda ett medryckande och nödvändigt skapande
som granskar utvecklingsparadigmet samt föreslår hur en annan
värld är möjlig.

Flytande kroppar
Saltsjön Katwe och dess arbetare
Birgitta Rydhagen

Ett barn stod vid stranden och kastade ut sjöstjärnor i havet. En vuxen gick förbi och
undrade vad hen gjorde.
”Jag kastar ut sjöstjärnor i havet.”
”Då måste jag fråga dig, varför kastar du ut sjöstjärnor i havet?” frågade den något
förvånade vuxna. Till detta svarade barnet: Solen är uppe och tidvattnet går ut. Om
jag inte kastar ut dem i havet, så kommer de att dö. När den vuxna hörde detta,
kommenterade hen:
”Men, kära barn, inser du inte att det finns mil och åter mil av stranden och det
finns hundratals sjöstjärnor längs med hela stranden? Du kan omöjligen göra någon
skillnad!”
Vid detta svar, böjde sig barnet ner, plockade upp ännu en sjöstjärna, och kastade
den i havet. När sjöstjärnan träffade vattnet, sade hen:
”Det gjorde skillnad för den här sjöstjärnan”.
Berättelsen om barnet och sjöstjärnorna finns i flera varianter. Den belyser hur
vi hela tiden behöver växla perspektiv mellan individens behov och möjligheter
och hela strandens population och samlade behov. Med statistik kan vi lätt dölja
individer; det är en bråkdel av havets alla sjöstjärnor som förolyckas i varje tidvattenvåg. För populationen spelar det ingen roll om några strandsätts varje morgon.
På samma sätt hotas inte den globala människopopulationen av att stora grupper
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av individer kämpar, lider, oroas i sina vardagsliv. I intra-aktion med vänarter
skapas möjligheter och oroligheter, och balansen i ekosystemen påverkas av och
ignorerar den enskilda. När vi lyfter fram människans intra-agens i relation till
det mer-än-mänskliga, och i förändrade flöden av värme, koldioxid, metan och
andra växthusgaser, framstår populationen av jordens samlade liv som mer sårbart.
Men var, i detta stora, finns den enskilda människan?
I huvudstäder förhandlas och formuleras planer för utveckling. Dessa förhandlingar sker i tempererad luft, i skydd från vindar och nederbörd, kyla och
hetta. Någonstans påverkas proportioner och dimensioner av det tämjda mediet
i vilket beslut fattas. Beslut om andra människors liv. Utveckling är inte skalneutral. Ibland blir utveckling i stor skala avveckling, nedveckling, utplåning i
det lokala sammanhanget. Kanske kan omveckling överbrygga skalorna, om vi
låter de kroppsliga erfarenheterna diffundera in i förhandlingsrummen.
Omveckling förutsätter erkännandet att det mer-än-mänskliga; de arter som
vi lever tillsammans med (vänarter), och de medier som flödar i och kring oss,
inte är avskilda från oss, utan intra-agerar med våra kroppar och våra samhällen,
och är ofrånkomliga när vi formulerar möjligheter och mål. Det sammansatta
ordet ”vänart” påminner dessutom om att det inte är ett bekymmer utan en
symbiotisk och stödjande samvaro.
Berättelse

Det ligger en nationalpark i västra Uganda. Den grundades av britterna, och
därför heter den Drottning Elizabeths nationalpark. I parken finns elefanter,
bufflar och vårtsvin. Där ligger också en sjö med flodhästar och krokodiler, och
med fiskare. Den ligger på gränsen till Kongo.
I parken ligger också en annan sjö. Den vittnar om vulkanisk aktivitet, och
den är salt. Saltet vandrar uppåt till sjöns botten från djupare lager genom underjordiska kanaler, och saltet kristalliserar på sjöns botten i svarta skifferlager. På
den gamla goda tiden, före klimatförändringarna som lett till ökad nederbörd,
formades fina vita saltkristaller på sjöns yta under solens strålar. Vinden förde
saltet till stränderna.
I närheten av allt detta; elefanter, fiskar och saltsjö, ligger en by där invånarna
lever av saltskörd. De tillåts inte odla, eftersom de bor i en nationalpark. De fiskar,
men krokodilerna konkurrerar om bytet. Deras huvudsakliga inkomstkälla är
salt. Ibland möter de elefanterna när dessa strosar förbi saltsjön, men oftare när
saltarbetare besöker elefanternas favoritdungar för att hämta lättviktsvirke till
sina flottar. Flottar som bär saltstenen från sjön till stranden.
Tusentals människor går i saltvattnet dag ut och dag in. Män hugger saltskiffer
från sjöns botten med järnspett. Kvinnor och män sköter om avdunstningsdammar
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längs stränderna, där de skördar saltkristaller när tillräckligt med vatten avdunstat. Saltvattnet påverkar deras kroppar. Osmos drar vatten ur deras kroppar ner
i sjön i ändlösa försök att späda vattnet till samma koncentration som kropparnas celler. (Osmos är ett kemiskt/fysikaliskt fenomen som innebär att vätskor
som är skilda av ett semi-permeabelt membran, som släpper igenom vätska men
inte salter, strävar efter att jämna ut salthalten genom vattentransport genom
membranet till den vätska som har högst koncentration av salt). Saltet ger också
skrapsår på armar och ben, och infertilitet när det når kvinnornas och männens
könsorgan. De försöker stänga ute saltet med gummi, plastpåsar, lim och örter,
men inget skyddsmaterial har varit tillräckligt effektivt för att skydda deras hud
eller könsorgan.
Klimatförändringarnas aktörskap har orsakat regn i överflöd, vilket leder till
utspädning och igenslamning av saltsjön. De kroppsliga effekterna är att de som
arbetar i avdunstningsdammarna inte längre kan skörda tillräckligt med salt
för sin försörjning, och de äter numera bara en gång om dagen. Med andra ord
påverkas kropparna av hunger som konsekvens av klimatförändringarna.
Nyheter på nätet använder empatiska rubriker för att ge Katwe uppmärksamhet.
I den ugandabaserade tidningen The Observer skriver Musasizi (2010) ”Saltsjön
Katwe hotas av utplåning”. Randerson (2010) skriver i brittiska The Guardian om
”Varför saltarbetarna i Ugandas sjöar skulle dö för ett klimatavtal”. Orsaken till
dessa drastiska uttalanden är, i fallet med klimatförändringar, att ökad nederbörd
minskar möjligheten till saltutvinning på grund av utspädning. I The Observer
uppmärksammas lokala aktiviteter som betande boskap och odlingar på sjöns
sluttningar, samt konstruktioner som blockerar inflöden till sjön som viktiga hot
mot sjöns produktivitet.
Den här berättelsen skaver i mig. Saltutvinning från saltsjön Katwe är en
materiell praktik som ställer många frågor till vår förståelse av utveckling och
hållbarhet. Saltarbetare, kvinnor och män, tillbringar timmar i det salta vattnet för
att extrahera sin enda inkomstkälla. Uppköpare styr priserna eftersom det saknas
lagringsutrymmen. Samtidigt uppstår sår på hud, på könsorgan och luftvägar.
Samtidigt vill kommersiella gruvbolag mekanisera saltutvinningen. Samtidigt blir
saltvattnet utspätt av ökad nederbörd i klimatförändringens spår. Varför lever och
arbetar de här människorna under sådana förhållanden? Varför slutar de inte? Å
andra sidan, varför arbetar vi inte alla under småskaliga förhållanden istället för
att ödelägga enorma arealer i Ryssland, Kina, Kongo, Brasilien och Indonesien
med gigantiska maskiner i våra ansträngningar att utvinna de mineraler vi vill
åt? Schumachers boktitel ”Litet är vackert” (1975) formulerar en uppmaning att
söka svar på de här frågorna.
Feministisk materialism och posthumanism används i försöken att förstå
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hur de här frågorna kan tolkas och nyttjas i intra-aktionen med saltarbetarnas
framtid. Jag har tidigare prövat begreppet
djupfeminism för att fånga intra-aktionen
mellan miljöfrågor och mellan-mänskliga
relationer (Rydhagen 2002). Med hjälp av
Barad (2007) blir intra-aktionen mellan
människa och vatten, salt och ekonomiska system genomlyst. Vänarter (Haraway
2008) framträder både som stora, vilda djur
i den omgivande nationalparken där koloniala föreställningar om orörd natur format
ekosystemet, och som mikroorganismer i
och på kropparna som vistas i saltvattnet.
Alaimos (2010) begrepp transkorporealitet
berättar om hur kroppar är semi-permeabla och i symbios med miljarder bakterier,
svampar, virus och flöden av vatten, luft
och kemiska ämnen genom hud, lungor
och matspjälkningssystem. Gynnsamma
flöden dominerar och passerar obemärkt,
men Alaimo ger också exempel på hur
nedbrytande flöden orsakar sjukdom och
överkänslighet. Ingold (2007) fokuserar på
de media vi lever i och genom; flöden av
luft och vatten runt och genom oss. Det
är ogörligt att dra en gräns mellan mediet
och materien, eftersom intra-aktionen ger
formen; vindpinade tallar, flyktiga sanddyner, ispansar och torrsprickor i jord.
Dessa texter tycktes träffa mitt i prick
i det jag hade upplevt vid saltsjön. Kroppar som semi-permeabla membran. Intraaktion mellan människors kroppar och det
mer-än-mänskliga. Luft och vatten som
medier genom vilka vi lever och förstår.
De här begreppen har följt mig längs vägen
från djupfeminism till omveckling.
“Diasporans materiella semiotik” har
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använts för att samtidigt utforska iscensättanden av verkligheter och av ting (Law
2009). Bell (2003) använder materiell semiotik för att frångå distinktionen mellan natur och kultur (det mer-än-mänskliga och
människor), och hon poängterar betydelsen
av heterogenitet som central i materiell semiotik. Heterogeniteten, synliggörandet av
de(t) Andra, och strävan att frångå isärhållanden är starkt inspirerad av feministisk
vetenskapsteori (se Haraway 1991).
Så vad betyder det för saltarbetarna om
jag förstår deras situation genom begrepp
som intra-aktion och transkorporealitet?
Deras hud är fortfarande påverkad. Deras
magar är fortfarande tomma. Gränsen mellan utveckling och utplåning verkar vara
lika permeabel som huden för osmos.
Forskningsmaterial och metoder

Forskningen genomfördes av Lena Trojer
och Birgitta Rydhagen (vi:et i texten) tillsammans med partners i Uganda i september 2011 och mars 2012. Vi var intresserade
av forskningens roll i socialt inkluderande
ekonomisk utveckling i småskalig företagsamhet i Östafrika. Sjön Katwe valdes ut
därför att det var en av de första så kallade
klusterinitiativen som etablerades 2006.
Forskningsprojektet i sin helhet utforskar
möjligheterna i mode 2 och aktionsforskning i en strävan efter interaktion mellan
vetenskap och samhälle (Nowotny med
flera 2001). Denna interaktion (eller intraaktion) innebär att kunskap produceras i
ett sammanhang av samtidigt prövande
och tillämpning.
Under vår första vistelse vid sjön intervjuade vi fem grupper med fem saltarbetare
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i varje grupp. Grupperna var könsuppdelade, eftersom saltarbetarna organiserar
sig könsuppdelat. De hushållsekonomiska
överenskommelserna har inte varit i fokus
i studien, men vi konstaterade utifrån intervjuerna att inkomster från saltarbetet
användes av individer snarare än hushåll
eller familjer (se även Masika 2007 för en
diskussion om genus relaterat till i arbete
med naturresurser).
Vi samlade kvinnliga saltutvinnare som
arbetar i eller äger avdunstningsdammar,
kvinnliga salthandlare, manliga saltlastare
och manliga saltskifferarbetare. Intervjuerna tolkades av Jennifer Kabara som äger
avdunstningsdammar och som är medlem
i saltklustrets ledningsgrupp. Önskemål
och förväntningar som kom fram under
intervjuerna sammanfattades och presenterades på postrar på det lokala språket.
Postrarna presenterades sedan i byn i en
workshop för inbjudna representanter för
saltarbetare, lokala kommunrepresentanter, länsförvaltning och forskare. Vi förde
också diskussioner på ministernivå kring
mineralutvinning och rätten till land.
I Bells (2003) avhandling framhålls
kopplingar mellan feministisk och hållbarhetsforskning när det gäller erkännandet av kunskap som situerad och temporär,
men även de metodmässiga utmaningarna
i transdisciplinär forskning som inte låter
sig avgränsas till en väldefinierad teori- och
metodapparat. Mer empirinära resultat
redovisas i Rydhagen och Trojer (2014)
och Kjellqvist med flera (2014). I den här
artikeln diskuteras konsekvenserna av att
förstå situationen i Katwe genom feministisk materialistisk teori, miljörättvisa och

geografiska skalor. Frågor som ställs handlar om vem som har rätt till saltet? De som
bor i byn eller nationen? Kan utveckling
i nationell mening leda till utplåning av
Är det rimligt att människor
utan skyddsutrustning
dagligen vistas i frätande
vätska?
det lokala samhället? Är det rimligt att
människor utan skyddsutrustning dagligen
vistas i frätande vätska? Hur möter lokalbefolkning och myndigheter de ekologiska
behoven i nationalparken? Hur märks klimatförändringen i detta lokala sammanhang? Vilka praktiker påverkas eller måste
förändras för att möta dessa frågor?
Inspirationsmaterial

Posthumanismen förskjuter människans
och det mänskligas centrala plats i relation med det icke-mänskliga och löser upp
distinktionerna mellan ett subjekt och dess
omgivning genom exempelvis begreppen
transkorporealitet (Alaimo 2010) och intra-aktion (Barad 2003). I sitt arbete om
transkorporealitet pekar Alaimo (2010) ut
situationer där det blir tydligt att (mänskliga) kroppar är semi-permeabla och iscensatta med trillioner symbiotiska bakterier,
svampar och virus, liksom flöden av vatten,
luft och kemiska ämnen genom hud, lungor
och matsmältningssystem. Gynnsamma
flöden dominerar och sker obemärkt,
som när vi andas in syre och ut koldioxid,
dricker vatten och äter näringsrik mat som
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finfördelas och nyttjas i tarmen. I Alaimos exempel orsakar destruktiva flöden
sjukdomar och överkänslighet. Arbetare har varit och är exponerade för asbest,
koldamm och strålning och deras kroppar (re)agerar i motstånd mot de giftiga
ämnena redan innan arbetare eller fackföreningar börjar klaga. ”Snarare än att
separera kroppsligt motstånd från medveten handling kan vi föreställa oss en
mångfald av intra-aktioner eller transkorporeella processer i vilka, till exempel,
fysiologisk respons på arbetsmiljö belyser ifrågasättanden, motståndsaktiviteter
och till och med litterära verk” (Alaimo 2010: 31; min översättning). Transkorporealitet antyder alltså sammanflätningar mellan kroppar, sociopolitiska krafter
kopplade till exempelvis klass, kön, etnicitet, och mer-än-mänskliga ämnen och
organismer.
Inom geografin pågår en liknande diskussion, fast kring andra sammanflätningar. Rigg (2007) lyfter fram problematiken kring geografiska hierarkier, vilka
tenderar att osynliggöra de ständiga flöden som sker mellan lokala vardagligheter
och globala företeelser. Att geografiskt befinna sig i en plats, det vill säga vara
situerad, innebär enligt Rigg en förutsättning för att förstå de mer övergripande
skeenden och dess intra-aktion med lokala vardagliga praktiker. Exempelvis kan
migrantarbete inte förstås utan en medvetenhet om migrantarbetarens förståelse
av hem och av plats, men inte heller utan att beakta transnationella ekonomiska
flöden. Feministiska geografer uppmärksammar också kroppen som en plats för
politisk maktutövning och motstånd, som står i relation med lokalsamhälle, nation
och globala processer (till exempel Kofman 2008). Även i berättelser där kvinnors
arbete och ansvar i hushåll och familj är i fokus blir det tydligt hur detta ansvar
har direkt betydelse för samhällsutveckling och nationella och globala processer
genom upprätthållandet av viktiga funktioner. Den politiska geografin problematiseras därmed ur ett feministiskt perspektiv när den inte fokuserar på flöden
mellan olika skalor, utan generaliserar från studier i (enbart) lokala praktiker till
allmänt hållna förståelser utan koppling till plats (Staeheli och Kofman 2013). I
relationen mellan individen som utvinner salt för att sälja vidare till uppköpare
från dag till dag och de globala ekonomiska flödena där maskiner ersätter människor, och stora volymer ger så kallade skalfördelar är synliggörandet av skalornas
intra-aktion centralt.
Skalornas intra-aktion gör det också nödvändigt att diskutera begreppet utveckling. I sin ursprungliga mening ”mognadsprocess” eller ”förändring från
enkelt till komplext eller avancerat, ofta mer värdefullt” (Merriam-Webster, sökord
Development och Nationalencyklopedins ordbok sökord Utveckling), beskrivs
barns utveckling till vuxna eller växters utveckling från frö till planta. Samhällets utveckling innebär också alltmer komplexitet. Som till exempel Brú Bistuer
och Agüera Cabo (2013) påpekar förutsätter begreppet samhällsutveckling en
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ekonomisk tillväxt, även om den med prefixet ”hållbar” förväntas anpassas efter
de ekologiska förutsättningarna. Ekofeminister och postkoloniala feminister har
varit ledande i kritiken av detta synsätt och i formuleringen av alternativ. Idag ser
vi omställningsrörelser, cirkulär ekonomi och liknande rörelser som reaktioner
mot denna linjära syn på utveckling.
Som alternativ är jag intresserad av att pröva begreppet omveckling (revelopment). Det är begrepp som används i enstaka sammanhang, både på engelska
och svenska. Begreppet används inom företagsvärlden för processen att styra om
arbetskraft på ett ansvarsfullt sätt utan uppsägningar:
Vi vill med ordet ”omveckling” ersätta begrepp som ”avveckling” och ”omställning” för att därmed bidra med ett synsätt som vidgar perspektiv och ansvar.
Behov av omveckling uppstår då roller och uppgifter inte längre behövs pga. att
verkligheten förändras (Billman, Engqvist & Company 2011 (hemsida)).

Ansvarstagandet för individen i en föränderlig verksamhet är en betydelsefull
profilering och ett erkännande av mångskaligheten i vår värld. Även om företaget
Billman, Engqvist och Company är inriktat mot en specifikt mänsklig kontext,
ger det vidgade perspektivet och ansvarstagandet associationer vidare till den
feministiska posthumanistiska etik som Åsberg formulerar. Åsberg efterfrågar
en etik som inte syftar till det goda eller till jaget, utan som försöker respektera,
möta och visa omsorg om den andra, och ”samtidigt erkänner att vi kanske inte
känner den andra eller vet vilken den bästa omsorgen vore” (Åsberg 2013: 8).
Feminismen och naturen

Rossini (2006) ger en kärnfull introduktion till feministers förhållningssätt till
forskning om kropp och biologi, med utgångspunkt i den tid då DNA benämndes
Master Molecule och beskrevs om Det som styrde människan. Under 1990-talet
pågick debatter och studier inom feminism, psykologi och biologi om i vilken
grad kön eller genus var genetiskt eller inlärt. Idag, på 2000-talet, har genetisk
och biologisk forskning komplicerat dessa frågor genom att visa att gener i sig inte
är statiska, fixerade mästarmolekyler som styr ”kroppsfabriken”, utan molekyler
i celler som innehåller DNA, RNA, proteiner och enzymer som samverkar med
omgivningen och svarar på dynamiska externa förhållanden, och att materia
ständigt flödar mellan celler. ”Organismer finner inte världen som de utvecklas
i. De gör den. På motsvarande sätt är de interna krafterna inte autonoma, utan
agerar i respons på det externa” (Lewontin 2001: 147f). Därför behöver feministisk
teori inte längre backa undan från biologiskt färgade debatter, men istället delta
med sin förståelse och utforskning av denna transkorporealitet.
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I Alaimos (2010) material blir materialism och transkorporealitet också relevant
i förhållande till miljöfrågor. Ekofeminister har uppmärksammat ekologiska frågor
under flera decennier (se Merchant 1980;
Shiva 1989), men en oro och olust inför
kopplingen mellan kvinnor och naturen
har tidigare hindrat den vidare feministiska
debatt om transkorporealitet som pågår nu.
Alaimo ger exempel från nordamerikanska
industriella projekt, där giftiga kemikalier
har deponerats på otillbörliga sätt, vilket
skadar både människor som bor och arbetar
i närheten och akvatiska och landbaserade
mer-än-mänskliga organismer. I dessa exempel blir det tydligt att människors kroppar intra-agerar med det mer-än-mänskliga
i vatten, luft och mark och att kroppar
reagerar på kemiska ämnen. Effekter som
spädbarnsdödlighet, olika former av cancer
och infertilitet har rapporterats men anses
understuderade på grund av den sociala
status som de värst drabbade bär, och de
ekonomiska fördelarna med att ignorera
problemen.
I exempel där arbetare och socialt sårbara grupper drabbats oproportionerligt
mycket, gör Alaimo kopplingar till miljörättvisa. Miljörättvisa belyser det som Beck
(1992) diskuterade som risksamhälle, i den
meningen att miljörisker är utbredda, men
drabbar olika grupper olika. Och att riskerna överskuggar den nytta som samtidigt
infrias. Ofta fördelar sig såväl nyttan som
skadan på en samhällsnivå, men i olika
grupper. Öhman (2007) visar till exempel
hur vattenkraftens utveckling i Östafrika
liksom i norra Sverige skapar stora energiflöden till industrier och urbana områden,
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samtidigt som landsbygdens befolkning
får se sin odlingsmark dränkt under fördämningar eller renarnas vandringsvägar
oframkomliga under islossning. Alaimos
exempel på kemisk exponering markerar att
kroppar inte enbart är påverkade av genetisk
betingning för olika diagnoser, utan att gener också intra-agerar med omgivningen på
ett sätt som startar nya varianter av reaktioner som inte passar i den traditionella skolmedicinens ideal av en separat kropp som
kan utsättas för en specifik, sjukdomsinriktad behandling. Reaktionerna är inte heller
alltid enkla att mäta med tillgängliga tester,
och därför förblir många understuderade
och underdiagnostiserade. Cocktaileffekter
av kemikalier i kombination har först nu
börjat undersökas av forskare till exempel
inom EU-initierade forskningsprogram (se
University of Gothenburg 2010). Studier av
hur tarmflorans sammansättning förändras av tillsatser i livsmedel (Chassaing med
flera 2015) är ytterligare ett skäl till att lyfta
fram transkorporealitetens livsavgörande
betydelse.
Transkorporealitet relaterar alltså till
olika arter, inklusive särskilda ekosysteminvånare som vi gillar eller är rädda
för, likaväl som mer osynliga arter i stödfunktioner, som bakterier och svampar, i,
på och utanför människans kropp. Den
relaterar också till ämnen i kontakt med
kroppens semi-permeabla membran (hud
och slemhinnor), som livsnödvändiga ämnen syre, vatten och järn, lika väl som
skadliga ämnen formaldehyd och botox.
Ämnen som vi andas, sväljer eller applicerar på huden, frivilligt, automatiskt eller
av misstag. Dessa ämnen bidrar till en
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kontinuerlig rekonstruktion av kroppen,
med olika konsekvenser.
Ingold (2007) beskriver intra-agensen
genom vatten, vind och luft som flöden
av medium som “genomsyrar invånarens
fullständiga varande” (2007: 34). Vindar
“are agency”. Intra-aktion är inte möjlig
ifall vi reducerar världen till människor
och objekt. Som illustration nämner han
träd, som formas till höga, låga, raka, böjda,
vridna, greniga beroende på de vindströmmar som trädet vuxit i (2007: 30). Solens
strålar och vattnets flöde i rotzonen kommer också att bidra till trädets form och uttryck. Ingold fokuserar på de icke-organiska
flödena. Sammanflätandet av dessa flöden
med transkorporealitet innebär också att
ämnen, mer-än-mänskliga arter och människor alla har handlingsförmåga (agency)
genom de flöden av luft och vatten som
medierar intra-aktionen.
Dessa olika aspekter av transkorporealitet är nära kopplade till varandra, då de
insisterar på vårt varande inom och utom,
vårt varande med de mer-än-mänskliga.
Huvudfrågan är i denna text hur dessa
nya sätt att förhålla sig till människan i
världen kan skapa mening för folket vid
saltsjön Katwe.
Materialitet i saltsjön: Materiell semiotik, transkorporealitet och miljöhälsa

Jag identifierar huvudaktörerna i sjön
som människor, saltvatten, jord, gräs,
regn och solsken. Arter är begränsade till
de som lever med kropparna, eftersom
saltvattnet är sterilt och saknar akvatiska
livsformer. Detta gör sjön lite speciell i
jämförelse med annan mineralbrytning

eller naturresursutvinning. Det förklarar
också att huvudfokus är på människor
och på icke-levande material och flöden.
Betande boskap agerar i kanten av sjön.
Handlingsförmågan hos aktörerna kan
preciseras enligt följande. Solen är källan till
avdunstning, och därmed en huvudaktör i
produktionen av salt för mänsklig konsumtion. Jord och gräs omgärdar sjön, och om
gräset frodas minskar flödet av jord ner i
sjön. När gräset däremot betas ner rinner
jord ner i sjön och slammar igen vattnet och
saltdammarna. Jorden följer i första hand
med regnet ner i sjön, och klimatförändringarna har ökat nederbörden. Saltvattnet
är källan till salt; samtidigt agerar saltet på
människornas hud genom osmos och korrosion (frätskador), vilket orsakar uttorkning och irritation i huden. Människornas
kroppar som genomsläppligt membran blir
väldigt uppenbara i denna speciella kontext.
Människors kroppar är främst anpassade
för att fungera i luften som medium, och
för kortare perioder kan de fungera väl i
vatten, men saltvatten påverkar hälsan negativt. Ur den aspekten liknar detta de fall
av miljöhälsa som presenteras av Alaimo
(2010). Direkta materiella effekter av kontakten med saltet blir uppmärksammade.
Människorna påverkar saltbildningen
genom att hugga ner gräset eller låta sin
boskap beta. På så sätt inverkar de på ekosystemen och på skyddet mot erosion som
gräset erbjuder. I en rundgång drabbas
människorna av hunger, eftersom mindre
salt ger lägre inkomst. Detta leder i sin tur
till ökade försök att utvinna salt, vilket
belastar sjöns långsiktiga förmåga. Kvinnor som äger merparten av saltdammarna
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säger att de bara äter en gång om dagen när
saltkristallerna inte formas på vattenytan.
Detta är också en allvarlig materiell och
transkorporell effekt.
Människor på många andra platser på
jorden påverkar också saltbildningen genom de utsläpp av växthusgaser som leder
till klimatförändringar och ökad nederbörd
i Katweområdet. Precis som Rigg (2007)
och Staeheli och Kofman (2013) argumenterar intra-agerar jordens miljarder människor med de specifika tusental personer
som lever av saltutvinningen i Katwe. Vad
saltarbetarna gör för val hänger ihop med
alla de miljardtals val som görs i olika människors vardag i varje plats på jorden.
En särskildhet med Katwe är att människornas utvinning av salt från sjön inte
konkurrerar med andra arter eller försörjningar. Många av människans aktiviteter
intra-agerar eller stör vänarter i jorden, i
skogar, i akvatiska system, men i Katwesjön
överlever inga organismer. Transkorporealitet i detta sammanhang är mest direkt
relaterat till det icke-levande. Mediet är
handlingsförmåga.
Livet som något som pågår i ett medium,
inte på land men i det (Ingold 2007), berättar för oss om saltarbetarna och om sjön
Katwe. I Katwe är transkorporealitet och
liv-genom-medium märkbara. Saltarbetarnas hud är ett semipermeabelt membran som
reagerar på frätande saltvatten, mediet som
saltarbetarna tillbringar många timmar i för
att samla salt för sitt dagliga bröd. Saltets
osmotiska krafter drar vätskan ur kroppens
celler och torkar ut hud och organ. Utan
saltet blir de hungriga. Saltsjön märker av
regnvattenflöden och jord som sköljs ner från
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omkringliggande kullar. Kullarnas vegetation märker av betande kor.
Saltarbetarna är också medvetna om
flödet av luft och regnvatten, eftersom
nederbörden skiftar mönster under temperaturökningarnas inflytande. Ökad
nederbörd förvärrar situationen i sjön,
eftersom sötvatten från molnen hindrar
avdunstningen och transporterar lera och
jord från sluttningarna och stränderna ner
i vattnet, där det täcker dammarna och
sjöbotten med jord.
Perspektiven miljöhälsa och miljörättvisa
leder till några specifika aspekter kopplade
till saltarbetarna. De är inte oinformerade
offer för en utomstående fabriksägare som
betalar låga löner och undlåter att informera
om risker. De arbetar som oberoende entreprenörer och det sker en frivillig inflyttning
av arbetare. De är väl medvetna om de skador som saltet orsakar, och det är inte ett gift
som människor producerat utan ett naturligt
ämne som förekommer på många platser och
som begränsas till flytande och fast form.
Saltarbetarna kämpar för att kunna fortsätta
arbeta manuellt, istället för en mekanisering
av saltutvinningen, eftersom de vill behålla
kontrollen över resursen trots de skador det
orsakar. Med andra ord framstår saltarbetarna som medvetna, och det skadliga ämnet
är inte dolt i moderna prylar som soffor, kostymer eller smakförstärkare. Oavsett denna
medvetenhet så är saltet skadligt på grund
av den långvariga, direkta kontakten med
hudcellerna.
Det är dock så, att även om saltarbetarna
medvetet riskerar sina kroppar i saltarbetet,
tillhör de en grupp medborgare med väldigt få val. Deras plats är väldigt avlägsen i
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förhållande till människors centra – städer,
ekonomisk aktivitet, utbildningsinstitutioner. De saknar transportmedel, de saknar
adekvat utbildning och därför saknar de
alternativa möjligheter. Medicinska undersökningar har inte beskrivit deras hälsotillstånd eller föreskrivit skyddsåtgärder.
Saltarbetarna exponeras därför för sina egna
experiment med inadekvat skyddsutrustning. De bebor ett skyddat landområde,
och därför kan de inte skifta till odling eller
andra landbaserade aktiviteter. Saltvattnet
är det flytande medium som är tillgängligt
som försörjningsresurs.
Både kvinnor och män är engagerade
i det slitsamma arbetet men de har delvis
olika uppgifter. I dagsläget hackar män
kontinuerligt loss saltskifferblock från
botten av sjön, medan kvinnornas arbete
med att samla saltkristaller från ytan av
sina dammar har avstannat under utdragna
regnperioder. Det är alltså i första hand
kvinnorna som är hungriga.
Om det är möjligt att förstå saltarbetet
som en integrerad del av sjön och vädret
som omger det, behöver vi också fundera
över framtida aktiviteter som andra, ickesaltarbetare föreslår, och vilka effekter de
skulle få för systemet som helhet, inklusive
människor, vänarter och medier som är delar av saltsjön.
Utveckling och utplåning

Jag vill skapa mening. Som forskare kan
vi testa teorier för att förstå bättre, men i
detta projekt ville vi också skapa mening i
relation till saltarbetarna och deras materiella transkroppslighet. Försök till teoretiska
resonemang om materialitet innebär en

”verkande kraft”. Med Haraways (1991)
ord gör vi verkligheter på icke-oskyldiga
sätt. Detta implicerar den feministiska
posthumanistiska etik som Åsberg (2013)
efterlyser, där respekt och omsorg sträcker
sig till okända andra.
Saltarbetarna exponeras därför
för sina egna experiment med
inadekvat skyddsutrustning.

När jag tar transkorporealiteten hos
saltarbetarna på allvar, insisterar jag på
att både lokal konstruktion av utveckling
och global hållbar utveckling som diskurs
måste skifta från ekonomiska redogörelser
och generaliseringar, mekanisering och
uppskalning som självklara komponenter
i utveckling, och till en heterogen förståelse av utveckling som begrepp. Kanske
behöver själva begreppet omformuleras till
omveckling (revelopment) för att utmana
till nya nyanser av komplexa vecklingar.
Begreppet utveckling används i många
sammanhang, men i fallet med fattiga
människor på Afrikas landsbygd handlar
utveckling oftast om behovet av ökad finansiell aktivitet, högre inkomster, förbättrad
hälsovård och utbildning, infrastruktur i
form av vägar, kollektivtrafik, telefoni, el,
vatten och sanitet. I Katwe är saltutvinningen en huvudnäring, och att raffinera
saltet till humankonsumtion skulle gynna
landets ekonomi. Försök gjordes på 1980-talet, då utländska investerare byggde en saltfabrik. Saltvattnet pumpades in i fabriken
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för att renas. Vattnets frätande egenskaper
förstörde utrustningen på kort tid, och fabriken övergavs. De människor som lever
av sjön idag är privata entreprenörer med
sina egna dammar eller anställda av damminnehavare. Andra bryter sten från sjöns
botten som medlemmar i en organisation.
Ytterligare andra bär saltet från sjön till
lastbilarna, eller organiserar handeln med
vågar och inregistrering. För närvarande
görs väldigt få insatser från lokala eller
nationella myndigheter för att möta de
problem som förekommer i saltutvinning
och livsvillkor i området.
Vårt forskningsprojekt syftar till att förstå relationer mellan forskning, innovation
och social utveckling i småskaligt företagande på Östafrikas landsbygd. Klusterinitiativ
har bildats under paraplyorganisationen Pan
African Competetiveness Forum (PACF)
genom samverkan mellan lokala företag,
myndigheter och forskare med målet att
utveckla socialt relevant och robust kunskap och företagsverksamhet. Människorna
runt sjön Katwe har format ett klusterinitiativ med en facilitator som är kunnig inom
geoteknik. I Katwe är de lokala företagarna
de enskilda saltarbetarna som bryter eller
skördar salt, eller säljer salt vidare till uppköpare för användning till djur eller i industrin.
Den innovativa ambitionen är att producera
salt som uppfyller de nationella kraven för
bordssalt för mänsklig konsumtion. Det
skulle minska Ugandas behov av saltimport
samtidigt som det skulle öka saltets värde
i Katwe. Nyttan för de lokala invånarna i
Katwe beror på vilka metoder som skulle til�lämpas för att raffinera saltet. Här är behovet
av en stark aktörssamverkan avgörande. Om
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lokala och nationella myndigheter och forskare tar ansvar för att bibehålla möjligheten
för saltarbetare lokalt att leva på inkomster
från sjön, måste de metoder som utvecklas
vara anpassade för detta.
Ur ett generellt och distanserat perspektiv vore det enkelt att säga att det hade
varit bättre att avveckla arbetet i sjön och
installera maskiner för att minska hälsoproblemen. Att pumpa vatten till avdunstningsbehållare skulle minska problemen
med utspädning och förorening av jord.
Industriella processer för att öka kvaliteten genom att rena bort sulfiter och andra
oönskade salter skulle öka priset på saltet
och på så vis saltarbetarnas inkomster. Barnen kan gå i skolan och kommer att söka
sig andra inkomstkällor på andra platser i
närområdet eller i de större städerna. De
kommer att slippa hudproblem och riskerna
med nederbördens opålitlighet. Detta är
vad som generellt menas med utveckling.
Ur ett situerat perspektiv går sannolikt
denna typ av utveckling hand i hand med
utplåning av lokalsamhället. Av dagens
10 000 personer som är beroende av sjön
skulle majoriteten troligtvis förlora sina
arbeten, när pumpar arbetar snabbare än
människor och industriprocesser kräver
andra kompetenser än stenhuggning. Så,
kan utveckling ske utan utplåning? Kan
hud skyddas och ätbart salt produceras utan
att ersätta människor med maskiner? Vem
är ansvarig för denna process?
Skalor

En avveckling av det manuella arbetet kan
ge ett bättre liv i form av färre hudproblem och mer mat i magen, och samtidigt
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ett sämre liv genom migration till närliggande städer, arbetslöshet, mindre mat
i magen, barn som slutar skolan för att
försörja familjen eller giftas bort tidigt.
Bristen på engagemang från kommun och
stat innebär fortsatt vanskötsel av kringliggande sluttningar och sjö, fortsatt låga
priser och problem med transport av saltet, medan engagemang från myndigheter
innebär restriktioner, färre dammar och
färre boskap. Ingetdera är förstahandsalternativet bland saltarbetarna. Så långt
uppfattas saltarbetarna som offer. Deras
handlingskraft är något undanskymd,
och den har sina begräsningar i det givna
sammanhanget, men den finns där och
behöver ges utrymme. Klusterverksamheten visar på ett aktörskap, och den sammanflätning som saltarbetarna är i med
myndigheter och utvecklingsorgan på
nationell nivå. En avgörande fråga är om
de nationella myndigheterna godtar detta
aktörskap som meningsskapande och stabilt, i förhållande till förslag från investerare
med större finansiellt kapital att satsa på
maskiner och laboratorieutrustning. Om
det skulle ge ett bättre salt till fler ugandier,
skulle det då vara en prioriterad väg?
Som forskare utmanade vi de här frågorna i en workshop i Katwe. Bland de
inbjudna fanns representanter för saltarbetarna och deras organisationer, varav några
hade blivit intervjuade vid ett tidigare besök. Det fanns också representanter från
den lokala kommunen i Katwe, distriktets
miljöchef samt forskare från universiteten
Makerere och Mbarara, där saltinnehållet, kvaliteten och reningsmetoder studeras. Under en lång diskussion uttryckte

saltarbetarna oro över att saltsjön skulle
överlåtas till utländska investerare genom
licenser och monopol på saltproduktion i
Katwe. Forskarna utmanades att utveckla
metoder för saltframställning som inkluderar kroppsarbete.
En annan diskussion rörde de destruktiva aktiviteterna som vissa saltarbetare
står för. Skifferbrytarna anklagades för
att ta för mycket sten och för att släppa
fram färskvattenkällor från sjöns botten.
Dammägare anklagades för att blockera
saltflödena från sjöns botten, och regnvattnets naturliga flöde ner i sjön. Skiffer och
kristallbildning intra-agerar med sötvattenflöden som medium. Med andra ord
riskerar saltarbetarna utplåning genom att
själva överutnyttja sjön.
I ett nötskal är det vad vi som art gör på
en global nivå. Genom att äta för mycket,
resa för mycket och bo i för stora bostäder
överkonsumerar vi resurser som är nödvändiga för vår överlevnad. I en vulkankrater
blir tidsperspektivet och konsekvenserna
långt mer akuta, materiella och möjliga att
föreställa sig.
För mig är erkännandet av materialitet
ett starkt incitament att diskutera kontext
relevanta aspekter av utveckling. Utplåning
är alltid en latent kompanjon till utveckling.
Det känns exempelvis igen i historieskrivning om bomullshandeln mellan England
och Indien på 1700-talet (Marks 2004). Indiska vävare utplånades aktivt (genom att
tummarna höggs av), inte som en oväntad
bieffekt, eftersom de konkurrerade alltför
framgångsrikt med de engelska bomullsvävarna under industrialiseringens barndom i
Storbritannien. Småskaliga bönder i Europa

Tidskrift för genusvetenskap 36(4)2015–37(1)2016

175

Tema/Flytande kroppar

såväl som i afrikanska länder konkurreras
ut av storskaliga mekaniserade odlingsmetoder i en pågående process. Individuella
och personliga upplevelser av hunger eller fysiskt utmattande ansträngningar att
fortsätta med saltarbetet trots de negativa
effekterna på kroppen kräver av alla inblandade att lära av historien och kämpa för
deras levnad.
Argument för miljörättvisa uppmanar
oss att omvärdera både skalan för produktion av mineraler som salt, och de förhållanden under vilka produktionen äger rum.
Människors och vänarters kroppar påverkas av båda. Människor och vänarter går
inte att placera i någon slags hierarki för
att säkerställa den enas överlevnad. Men
skalan pekar också på flödet mellan det
platsspecifika och det summerade.
Miljörättvisa och miljöhälsa påminner
också om både det akuta problemet med
saltets interaktion med saltarbetarna, och
frågan om skala på en generell och global
nivå. Medan Katwes saltarbetare har nära
noll påverkan på ekosystemen och vänarterna genom sitt saltarbete, har global
mineralbrytning stora negativa effekter på
floder, skogar och jord likaväl som ickemänskliga arter som lever där, förutom
gifter som drabbar människors kroppar.
Rigg (2007) ifrågasätter det meningsfulla i att prata i termer av skala. En oundviklig
hierarkisk indelning från lokal till global
är missvisande enligt hans synsätt. I närgående, platsspecifika berättelser framstår istället ett ständigt flöde mellan det som sker
Här och det som en person och grupp förhåller sig till men som pågår Där. Exempelvis kan migrantarbetare vistas större delen
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av sitt liv på en annan plats än den de ser
som sitt hem. En sådan situation påverkas
av ekonomiers olikheter och lokalt situerade
förväntningar på försörjning och satsningar
på barnens framtid, till exempel. Val görs
utifrån flera aspekter och är förankrade i en
plats men inte i en särskild nivå av närhet
utan i ett nät som binder nivåerna samman.
Han påtalar också växelverkan mellan aktörskap och strukturer, vilket betonar att
individer och samhällen som invånarna i
Katwe har möjligheter att agera men inom
vissa ramar som är platsspecifika (situerade).
Detta är också vad som sker; organiseringen
i kluster har skapat synlighet och möten
hos höga tjänstemän inom mineral- och
gruvförvaltningen i Uganda. Kanske får
lokalsamhället mineralrättigheterna till
saltet genom detta synliggörande arbete.
Kanske kan de då etablera arbetsmodeller
som omfamnar ekosystemens sårbarhet och
nederbördens kraftiga flöden.
En sådan process skulle jag vilja benämna omveckling, det vill säga en rörelse i
ett flödande medium, inte rakt fram, men
inte heller bakåt eller ingenstans. Rörelsen
omfamnar det lokala specifika och intraaktionen med andra lokala specifika sammanhang, likaväl som det sammantagna
hela. En förutsättning är också en samtidig
omveckling av mellanmänskliga relationer
och relationer mellan människor och det
mer-än-mänskliga. Utveckling i en biologisk bemärkelse vecklar ut exempelvis en
knopp till en blomma, men i ekonomiska
sammanhang har det alltför mycket blivit ett begrepp för ”framåt och uppåt”. I
geopolitiska sammanhang har utveckling
använts för att beskriva länders förändring
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från jordbrukande självförsörjande till industriellt handelsinriktat. Omveckling
förtydligar att förändring sker genom transkorporealitet med det mer än mänskliga
och därför aldrig är eller kan vara linjär eller oberoende.
Tack
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Naomi Klein
Det här förändrar allt:
kapitalismen kontra klimatet
Ordfront Förlag, 2015

Återigen har klimatfrågan varit
uppe till global diskussion och
1
en av de viktigaste rösterna under de senaste åren är författaren
Naomi Klein. Hon var också på
plats när FN:s Parismöte om klimatet hölls
i höstas. Många hade höga förväntningar
på mötet. Liksom i Köpenhamn 2009 så
blev det slutligen ett urvattnat avtal. Den
enda skillnaden är att det nu har satts ett
juridiskt icke-bindande mål om att begränsa
den genomsnittliga globala uppvärmningen
till 2 grader, och med ambitionen att hålla
den till 1.5 grader. För att förstå vilka krafter
som utmanas är Kleins bok viktig, hon förutspådde ett svagt avtal eftersom politikerna
som samlades i Paris verkar inom vad som
kan benämnas som en industrifatalistisk
diskurs där hotet om ett förändrat klimat
inte är tillräckligt för att ställa om samhället i enlighet med klimatvetenskapliga
forskningsresultat.
Klein har lanserat begreppet ”extractivism”, för att förstå fenomenet att naturen
ses som en resurs vilken kan utnyttjas till
allehanda mänskliga aktiviteter. Dessa
tankegångar och praktiker dominerar den
västerländska logiken inom miljöområdet.
Naomi Klein gör i boken ett försök till
analys som är inspirerad av ett materiellt
feministiskt hållningssätt vilket idag ligger i linje med en miljörörelse som mer än
någonsin går till källorna av problematiken.
I Sverige har vi till exempel de senaste åren

sett en konkretisering av klimatfrågan till
att bli lokalt grundad i form av exempelvis
motstånd mot gruvor (till exempel Gállok
och Ojnareskogen).
På ett politiskt ekologiskt vis för Klein
fram just sambanden mellan protesterna mot
olika gruv- och oljeprojekt, klimatfrågan och
de gigantiska ekonomiska strukturerna som
står på spel när omställningen av den globala
utvinningsekonomin måste påbörjas. Det är
en rättfram och känslosam bok. Klein gör det
hon är bra på som författare och intellektuell.
Hon både börjar och slutar i det konkreta när
hon skriver om våra framtida generationer,
ansvaret för våra barns värld. Det hon gör är
inte nytt, vilket hon också själv tillkännager
i sitt efterord där hon ger bland andra Right
Livelihood Award-pristagaren Bill Kibben,
fysikern och ekofeministen Vandana Shiva
och svenske forskaren Andreas Malm, organisationer som Idle No More och Fossil
Free samt nätverket Climate tracker ett stort
erkännande för deras analyser vilka inspirerat henne. Men med en kombination av
journalistens nära miljöbeskrivningar och
forskarens analytiska systemtänkande förenar hon den enskilda människans kamp
mot utvinningsekonomins intrång på såväl
den egna, släktens mark eller lokalsamhällets mark, med avslöjande redogörelser av
pengaflöden mellan olika organisationer.
Även om boken är oerhört välunderbyggd
finns här också vissa svagheter, till exempel
diskuterar hon vetenskapsteoretiska frågor
något lättvindigt, som när hon oväntat helt
avvisar Bruno Latours gärning som postmodernt tjafs.
Även om Klein inte lägger fram nya
fakta så skapar hon ändå något unikt. Det

Tidskrift för genusvetenskap 36(4)2015–37(1)2016

179

recension

finns något tydligt och engagerande i det
Klein skriver som saknats i mycket av det
som skrivits om rika länders beroende av
klimatförstörande energitekniker. Likt i
No Logo 1999 och Chockdoktrinen 2008 så
skriver hon fram den samtida nyliberala politiska dominansen i form av handelsavtal
och lösningsförslag. Klein går till kärnan
av varför det är så svårt att göra sig av med
utvinningsekonomin, en kombination av
det industrimoderna ekonomiska systemet
och den Baconska ingenjörsuppdelningen
mellan kultur/natur, manligt/kvinnligt.
Inte minst i avsnittet om miljardären Richard Branson, en ekomodern maskulin
miljöhjälte som påstår sig ta klimatfrågan
på allvar, gör hon en intressant feministisk
genusanalys. För samtidigt som Branson
försäkrade att han skulle ta klimatfrågan
seriöst så öppnade han nya Virgin flyglinjer som gjorde att ytterligare fyra miljoner
människor reste och bolaget släppte ut 40
procent mer växthusgaser. En sådan manlighet har stort genomslag idag då många
har stor kunskap om och erkänner klimatproblematiken, men samtidigt vill att det
industrimoderna samhället ska fortsätta
som förut. Här finns det stor likheter med
till exempel bilindustrins manipulation av
utsläppsmätningar. Klein vågar på ett tydligt vis kritisera idén om att det både går att
ha kakan och äta den samtidigt. Hon ryggar
inte för att kritiskt granska de stora miljöorganisationerna som alltför lättvindigt
har bildat allianser med storföretag som BP,
Chevron och ExxonMobile. Vi måste återta
den aktivistiska positionen, menar Klein,
och med den kräva regleringar som åtföljs
av skatter och lagstiftning. Något annat har
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aldrig fungerat och kommer aldrig att fungera i framtiden, menar Klein. Med avslöjande om att ExxonMobile haft kunskap om
klimatforskningens resultat i 35 år, samtidigt
som de finansierat klimatskeptiker, finns det
en stor poäng i vad hon säger.
Klein framför i boken också att urfolken har både kunskapen, värderingarna
och rättigheterna för att vara ledarna i en
förändring vilket kan ge oss fast mark, rent
vatten och ett tryggare klimat tillbaka. Det
är urfolken, som till exempel samer i Sverige, som gör de mest avslöjande analyserna
och tar de nödvändiga ställningstagandena idag. Något som inte minst syns i den
svenska debatten om utvinningsindustrin
där Sametinget har antagit en tydlig ståndpunkt; nej till fler gruvor i Sápmi.
Den stora behållningen av boken är
att läsa ekofeministiska och politiskt ekologiska analyser av utvinningsekonomin
samtidigt som konturerna av alternativen
också förs fram. På samma vis som en nyväckt miljörörelse i Sverige lite trevande
bildar allianser med urfolk, såsom skett till
exempel inom organisationerna Urbergsgruppen och We Speak Earth manifesterad
i Gállok och Run for your life, uppmanas
vi av Klein att utmana utvinningsekonomin både genom blockader och ekologiskt
hållbara levnadssätt. Hon uppmanar oss
att vara den förändring vi vill se i världen.
En sådan förändring måste inkludera att
även omforma våra identiteter och praktiker
som människor.
Martin Hultman
Lektor vid Tema Teknik och social
förändring, Linköpings universitet
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Anna Kaijser
Who is Marching for Pachamama? An Intersectional
Analysis of Environmental
Struggles in Bolivia under the
Government of Evo Morales.
Akad. avh. Lunds universitet,
2014

När ekomoderniteten blivit det rådande paradigmet inom politik och forskningsprojekt är det viktigt att formulera alternativ. I
sin avhandling om boliviansk klimatpolitik
gör Anna Kaijser en intersektionell analys
av den bolivianska regeringen under Evo
Morales ledning, och av hur olika grupper
strider om vilka som ska ses som legitima
aktörer för att marschera för Pachamama
i såväl fysisk som symbolisk bemärkelse
(s.19). Studien öppnar för möjligheten att
analysera olika och flera maktrelationer,
privilegier och dominanser mellan levande
varelser samtidigt. Frågan om vem som
ses som en ”levande varelse” ges rättmätig
uppmärksamhet genom texten. Avhandlingens syfte är att undersöka ”hur dynamiska och intersektionella maktrelationer
artikuleras, stärks och utmanas i politiken
generellt, och miljökonflikter specifikt” (s.
21, författarens översättning). Från postkolonialt och poststrukturellt feministiskt
perspektiv fokuserar avhandlingen på två
teman: Rörelse mot Socialism (MAS) i
internationella klimatförhandlingar och
boliviansk miljöpolitik; och, konflikterna
runt konstruktionen av en motorväg genom
nationalparken och tillika ursprungsfolksterritoriet TIPNIS. Båda frågorna berör

miljöskydd och ursprungsfolkens rättigheter i direkt relation till territoriella och
geopolitiska intressen. Planeringen av motorvägen genom TIPNIS ses som en grav
motsägelse i förhållande till den alternativa
miljöpolitiken, och har inneburit en kris
för Morales, då vissa sektorer kommit att
förknippa hans politik med extraktivism
och desarrollismo, det vill säga utvecklingstanken, snarare än så kallad pachamamismo
att skydda Pachamama (s.137). Kaijser använder begreppet figurationer i sin analys,
baserat på Donna Haraways arbete, och
lyfter fram två emblematiska figurationer;
den utrotningshotade glaciären och ekologiska ursprungsfolk. Det analytiska begreppet figuration är ”en performativ bild som
kan vara befolkad” (Haraway 1997: 11, citerad i Kaijser s.47), och avser hur naturliga
landskap skiftar skepnad med människor
och utrotningshotade arter, och dras in i
miljökonflikter om territoriet, tillgången
till och användningen av, allmänningen
och naturresurser.
När Evo Morales och hans parti MAS
kom till makten 2005 uppmärksammades
Evo som Bolivias förste ursprungsfolkspresident. Ursprungsfolkens subjektivitet
avancerade från en marginaliserad position
till politikens centrum. Kaijser sammanfattar att de territoriella konflikterna utvecklas
i samspel med erkännandet och mobiliseringen för ursprungsfolkens rättigheter
som bas för politiska subjekt (s.143), men
det är först på senare tid som låglandets ursprungsfolksgrupper har lyckats ta sig in på
den politiska nationella arenan (s.144). Det
är här som vi hittar en av maktrelationerna
mellan de bolivianska ursprungsfolken och
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olikheterna mellan dem som är intressanta
att studera med intersektionell analys. Detta medan ursprungsfolken på internationell
nivå ofta framställs som en homogen grupp
med gemensamma krav. Intersektionalitet
ses som ett viktigt bidrag till feministiska
studier, och uppkom som ett försök att påtala att mainstreamfeminism har en norm
som utesluter många kvinnor. Men det
finns få riktlinjer för hur det ska tillämpas,
utöver att erkänna komplexiteten. Det är i
skärningspunkten mellan det intersektionella perspektivet och begreppet befolkade
figurationer, som skillnader, hierarkier och
tvetydigheter träder fram (s.113, 156).
En av reformerna som genomförts under
Evo är att skriva om konstitutionen så att
den erkänner staten som ”flernationell”,
som syftar till att inkludera ursprungsfolk
och att tillgodose deras identitetsanspråk.
Att koppla ihop figurationen Pachamama
med att bejaka liv, förekommer i olika miljökontroverser över den latinamerikanska
kontinenten och det går att notera att det
förekommer aktivt utbyte mellan olika aktörer. Precis som Kaijsers litteraturlista visar
finns det ett stort intresse för ursprungsfolkens mobilisering i de andinska länderna,
vilket bland annat avspeglas i olika begrepp
som försöker hantera uppfattningen om att
ursprungsfolk lever i harmoni med naturen,
och resonemangen om essentialism.
Avhandlingen bygger på intervjuer, observationer och dokumentstudier genom
det som kallas etnografiskt lappverk (s.53).
Det finns ett starkt fokus på det diskursiva, och miljöpolitiken beskrivs som ett
”diskursivt slagfält” (s.35). Dessa aspekter
är naturligtvis synnerligen relevanta för att

förstå miljö- och klimatpolitiken, men de
materiella och praktiska erfarenheterna av
att vandra/marschera för sina rättigheter
riskerar att marginaliseras. Ett exempel
är ursprungsfolksmarscherna. Dessa gav
troligen Kaijser uppslag till avhandlingens
titel, och än mer viktigt, den första marschen i låglandet 1990 resulterade i att det
skyddade området TIPNIS skapades. 2011
organiserades ytterligare en marsch från
Trinidad i det bolivianska låglandet, till
huvudstaden La Paz med krav på att skydda
TIPNIS mot olika hot. Marschen sträckte
sig över 60 mil, från en marginaliserad plats
till nationens politiska maktcentrum. Att
marschera i denna kontext innebar ett synliggörande och en politisering för att lyckas
göra sina krav hörda. Beskrivningen av
marscherandets materialitet och vem som
upprätthåller demonstrationståget med mat
och förnödenheter är väldigt intressant för
att förstå mobilitet, och att ta sig till och
från marginaliserade och otillgängliga platser (s.158-159). Detta kan ställas i kontrast
till beskrivningen i avhandlingen av hur
Kaijser tar sig till en plats med ett flygplan
som har 16 stolar, vilket också visar att alla
inte räknar med samma möjligheter att röra
sig och resa.
Som politiskt projekt har särskilt feministiska forskare försökt upplösa den moderna motsättning som installerats mellan
kropp och själ, privat och offentligt/politiskt, och som sammantvinat kvinnor och
natur som passiva i väntan på att öppnas
upp av handlingskraftiga aktörer. Det moderna paradigmet kategoriserar människor
enligt en evolutionär stege där vissa tänks
befinna sig högre upp och andra lägre ner,
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vissa närmare naturen och andra längre ifrån. Denna hierarkiska ordning används
även för att legitimera vem som kan ses som politiska subjekt. Medan idén om
ekologiska urfolk kopplas ihop med deras kunskap om naturen, kan vissa människor ses som för nära naturen, och som ”ociviliserade vildar”. Ursprungsfolk kan
dra nytta av denna föreställning om deras harmoniska förhållande till naturen,
och inordna sig i förväntningarna. Detta analyserar Kaijser med hjälp av idén
om ”strategisk essentialism” där ursprungsfolkskap befäster lokal naturkunskap.
Sammanfattningsvis är avhandlingen ett friskt inslag på området miljö- och
hållbarhetsstudier, inte bara för att den sätter ekosystem i kontakt med kultur
studier, glaciärer på det bolivianska höglandet i kontakt med Amazonas territorium
och de levande varelser som lever, strider och marscherar mellan dem, utan även
för att den uppmärksammar maktrelationer och olikheter mellan dessa varelser.
Karin Skill
Fil. dr i teknik och social förändring,
Tema T, Linköpings universitet
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Dags att mobilisera!
När vi i styrelsen för Sveriges genusforskarförbund, SGF, träffades den
första februari i år var vi djupt oroade av den rasistiska upptrappning som
skett runt om i landet de senaste månaderna. Bara några dagar innan vårt
möte hade en lynchmobb gett sig ut på Stockholms gator för att attackera
ensamkommande barn (Metro 2016-01-29). Denna terrorhandling följdes
av en demonstration dagen därpå arrangerad av SD-medlemmar och andra
högerextrema rasistiska grupperingar såsom Svenska motståndsrörelsen,
Nationell ungdom och ”firmor” av supportrar till AIK och Djurgården
(Aftonbladet 2016-02-11). Den rasistiska radikaliseringen syns också på
andra håll, till exempel i möten med politiker kring planerade asylboenden och hem för ensamkommande barn. Vi kom till styrelsemötet med
starka upplevelser av att en allt hätskare rasistisk kultur normaliseras och
sprider sig. Våra diskussioner i styrelsen kom därför att handla om den
djupt omänskliga och samhällsfientliga utveckling vi bevittnar, inte minst
till följd av försvagningen av rätten att söka asyl.
Vi är även oroade av hur kvinnor och kvinnors rättigheter används
för att legitimera rasism. Som feminister vet vi alltför väl vad som händer
när kvinnors kroppar används som slagträ i nationalismens ärende. Vi
vet också vad som händer när fokuseringen på vissa mäns våld resulterar i
ett osynliggörande av det strukturella våldet mot kvinnor. Vi har ett stort
ansvar att inte låta kvinnors otrygghet i det offentliga rummet projiceras på
dem som ses som främmande ”andra”. Som genusforskare har vi kunskap,
kompetens och resurser att agera mot såväl rasistiska organisationer som
rasistisk retorik. Vi har en historia att berätta och vi vet också att vardagsrasism, en rasism som vi menar skadar, exkluderar och diskriminerar, utgör
en förutsättning för vad vi nu ser hända på våra gator.
Vi manar därför våra kollegor att på alla sätt som är möjliga agera mot
det vi nu ser händer och alliera sig med andra krafter som aktivt tar ställning för människovärdet. Vi behöver gå samman, delta i debatter, påverka
berättelser om vår samtid och formulera visioner som pekar åt andra håll än
de problembilder som nu förs ut av rasistiska organisationer och förmedlas
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oreflekterade i media. Vi behöver utveckla strategier och verka som resurser i våra
lokalsamhällen, på våra arbetsplatser och på nationell nivå.
Styrelsens förhoppning är att SGF ska kunna fungera som en nod för det
arbete vi ser framför oss. Genom förbundet kan allianser bildas och strategier
utvecklas. Vi kommer också att föreslå en session med fokus på detta på G16 som
i år har Gränser som tema. Vi uppmanar alla våra medlemmar att komma med
förslag på hur SGF kan arbeta till någon i styrelsen. Våra kontaktuppgifter finns
på www.genusforskning.org
Sveriges genusforskarförbunds styrelse
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Medverkande
Seema Arora-Jonsson

är docent i landsbygdsutveckling vid Institutionen för stad och land vid Sveriges
lantbruksuniversitet. Hennes forskning tar utgångspunkt i teorier om genus och
utveckling. Hon analyserar frågor om medborgarskap, institutionella faktorer i
landsbygdsutvecklingen, samt om identitet, etnicitet och klass. Hon är författare
till flera artiklar, bokkapitel och till boken Gender, Development and Environmental
Governance: Theorizing Connections (Routledge 2014).
Leticia Gómez

är doktorand vid Institutionen för Språk och Litteraturer, Göteborgs universitet.
Hennes forskningsintressen inkluderar identitetsrepresentationer, genus, miljö
och minnesstudier relaterade till litteratur och film från Latinamerika. Hon har
bland annat publicerat ”Cultural Identity in Claudia Llosa’s The milk of sorrow”
(Chinese Semiotic Studies 2015).
Myra J. Hird

är sociolog och professor i miljöstudier vid Queens universitet i Kanada. Med
utgångspunkt i feministiska vetenskaps- och teknologistudier och feministisk teori
intresserar hon sig bland annat för relationerna till och mellan det materiella och
det icke-mänskliga. Hird har bland annat intresserat sig för avfall och avfallshantering och använt det som en utgångspunkt för att diskutera och analysera frågor
som går mycket längre än att bara handla om smuts och sopor.
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