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Den postmoderna vändningen som sådan har markerat sociala och kulturella teorier vilka också 

innebär konflikter mellan moderna och postmoderna politik. I denna studie, formulerar vi 

skillnaderna mellan modern och postmodern politik och argumentera mot ensidiga positioner som 

dogmatiskt avvisar en tradition eller annan till förmån för partiskhet för antingen det moderna eller 

det postmoderna . Vi argumenterar för en politisk allians och solidaritet, som hävdar vi att detta 

projekt tjänas bäst genom att utnyttja de mest progressiva inslag av både moderna och postmoderna 

traditioner. Att utveckla en ny politik innebär att övervinna begränsningarna i vissa versioner av 

modern politik och postmodern identitetspolitik i syfte att utveckla en politik av allians och 

solidaritet som motsvarar utmaningarna det kommande årtusendet. 

 

Under de senaste två decennierna har de grundläggande kraven för modern politik ifrågasatts av 

postmoderna perspektiv. De stora visionerna av frigörelse i liberalismen, marxism, med andra 

politiska perspektiv i modern tid har bedömts alltför totaliserande med grandiosa, för att täppa till 

skillnader och för att bortse från mer specifika förtryck av individer och olika grupper. Det liberala 

projektet att tillhandahålla universella rättigheter och friheter för alla har ifrågasatts av vissa 

grupper som kämpar för sina egna rättigheter, som främjar sina egna specifika intressen och kämpar 

för byggandet av sina egna kulturer med identiteter. Det marxistiska projektet för revolution över 

hela världen med global räckvidd, har ersatts på vissa håll med mer lokala strider med mer 

blygsamma med reformistiska mål. Resultatet är en mängd nya former av postmodern politik vars 

diskurser, praxis och effekter vi skall undersöka i denna studie. 

 

Enligt vår uppfattning har den samtida världen genomgått stora förändringar och diskursen i det 

postmoderna tjänar till att fästa uppmärksamheten på de förändringarna och nyheterna i nuet. I detta 

sammanhang, beskriver den postmoderna vändningen i politiken nya former av politisk konflikt och 

kamp. Den nuvarande konjunkturen är mycket tvetydig, när man placerar dem i de överutvecklade 

västra och norra områdena mellan en tid präglad av modernitet och en ny epok för vilken termen 

postmoderniteten har myntats, medan människor i andra delar av världen fortfarande lever i 

förmoderna sociala och kulturella former, och när utvecklingsländerna det på det hela taget existerar 

i en motsägelsefull matris av det förmoderna, det moderna och postmoderna former. 

 

Den snabba omvandlingen av världen och utvecklingen av nya kulturformer skapar nya faror, 

såsom den potentiella förlusten av de moderna traditionerna av humanismen, upplysningen, och 

radikala sociala traditioner, så väl som innovativa möjligheter som dyker upp från ny teknik, nya 

identiteter och nya politiska strider. De gamla teorierna, begreppen, tankesätten och analyserna 

kommer bara gå så långt i sitt teoretiserande, att de analyserar och kartlägger de framväxande 

konstellationerna, vilket kräver nya former av tänkesätt, strategier, diskurser och praxis. 

Följaktligen, förutom de förändringar i teorin, konst och vetenskap från det moderna till det 

postmoderna som har diskuterats i våra böcker Postmodern Teori: Kritiska Undersökningar (1991) 

och den Postmoderna vändningen (1997), har det förekommit samtal för en ny postmodern politik 

för att övervinna begränsningarna hos modern politik. (vad är begränsningarna?) 

 

I själva verket visar den samtida terrängen en mutation i politiskt tänkande och metoder som är 

parallella och informeras av förändringar i teorin. Som med den postmoderna teorin, finns det ingen 

"postmoderna politik", utan snarare en motstridande uppsättning positioner som framgår ur 

tvetydigheterna i social förändring och flera olika postmoderna teoretiska perspektiv. 

 

Ändå är de olika kategorierna av den postmoderna politiken inte bara konceptuella skillnader, utan 

är faktiska politiska tendenser som utspelar sig i det offentliga rummet, på universiteten, på 



arbetsplatsen och i vardagen. Således, eftersom den nya tekniken förvandlar varje aspekt av livet, 

som kulturen spelar en mer avgörande roll på områden från ekonomin till personlig identitet, och 

som kapital skapar en ny global ekonomi och nya synteser av det globala och det lokala överflödet, 

tar också politiken nya former och innehåll. 

 

Generellt kännetecknas projektet för modern politik för att definiera och genomföra universella mål 

som frihet, jämlikhet och rättvisa, i ett försök att omforma de institutionella strukturernas dominans. 

Modern politik framkom ur upplysningsprojektet att underkastas kritik av de normer för skäl i alla 

former av auktoritet och alla befintliga institutioner. Modern politik förutsatte en demokratisk 

offentlig sfär där individer och samhällsgrupper kan diskutera politiska problem och val, och 

ingripa praktiskt i offentliga angelägenheter. Modern politik involverade försök att urskilja 

grundläggande mänskliga rättigheter, det gemensamma bästa och universella värden, och att 

tillhandahålla institutionella garantier som tillåter demokratiska rättigheter, diskussion och 

konsensus. 

 

Således, förklarade den amerikanska revolutionen den universella rättigheten för "alla människor" 

att vara "själv-evidenta sanningar" som avslöjas genom förnuftets ljus. Den franska revolutionen 

kämpade för de universella "rättigheterna på grundval av frihet, rättighet, broderskap och Mary 

Wollstonecraft publicerade en avhandling, Vindication of the Rights of Women kort därefter. För att 

försöka förverkliga dessa universella vädjanden utanför den begränsande ramen för de borgerliga 

klassförhållandena uppmanade Marx att "Arbetare av världen förena eder!" för att skapa en 

internationell politik för solidaritet som syftar till att störta de borgerliga egendomsformerna . 

 

I Amerika och sedan i Afrika, Asien och hela den icke-västliga världen har nationella 

befrielserörelser framkommit som utmanade kolonialismen och försökte föra löften om modern 

demokrati och frihet till områden i världen som sjunkit i förtryck. Simon Bolivars kamp för 

latinamerikanska frihet, slavupproret i Karibien och Jose Martis vision om Nuestra America, utan 

kolonial dominans, uttalade denna längtan lössläppt av det moderna projektet som försöker 

förverkliga dessa löften, där senare befrielserörelser hävdade att endast socialismen kan lösa 

lidanden hos "jordens fördömda" och förverkliga löften om modernitet. 

 

 

Former av postmodern politik 
 

En postmodernistisk politik börjar ta form under 1960-talet, när många nya politiska grupper och 

kamper uppstod. Utvecklingen av en ny postmodernistisk politik är starkt influerad av växlingar i 

sociala rörelser i Frankrike, USA och på andra håll, samt genom de framväxande postmodernistiska 

teorierna. De utopiska visionerna av modern politik visade sig i detta sammanhang, svårt att 

upprätthålla och förkastades antingen till förmån för cynism, nihilism, och, i vissa fall, en vändning 

till höger, eller dramatiskt omarbetade och nerskalade till mer "måttlig" proportioner. Det moderna 

fokuset på kollektiv kamp, solidaritet och allianspolitik gav vika för en extrem fragmentering, när 

"rörelsen" på 1960-talet splittrades i olika konkurrerande kamper rättigheter och friheter. Den 

tidigare betoning på att omvandla den offentliga sfären och institutioner av dominans gav vika för 

nya betoningar på kultur, personlig identitet, och vardagslivet , där macro politik ersattes av micro 

politik för den lokala omvandling och subjektivitet. 

 

I efterdyningarna av 1960-talet, har nya och motstridiga uppfattningar om postmodern politik 

uppstått. Postmodern politik tar således en mängd olika former och torde innefatta anti-politik hos 

Baudrillard och hans anhängare, som uppvisar en cynisk, förtvivlad förkastandet av tron på 

emancipatorisk samhällsomvandling, samt en mängd olika insatser för att skapa en ny eller 

rekonstruerade politik . Enligt den extrema och opolitiska inställningen hos Baudrillard, är vi 

strandsatta i slutet av historien, förlamade och frysta, som massorna kollapsar i tröghet och 



likgiltighet, och i en skenbild och teknisk triumf över agenten. Således, från Baudrillard perspektiv, 

är allt vi kan göra att "inrymma oss till den tid som återstår för oss." 

 

Baksidan av en negativ och nihilistisk postmodern politik är en bekräftande postmodern politik. 

Sådana positiva postmoderna ståndpunkter sträcker sig från en apolitisk New Age livsstils 

postmodernism till en självmedveten oppositionell ostmodernism, en postmodernism av motstånd. 

New Age postmodernism är i stor utsträckning en form av apolitisk individualism som betonar 

omvandling av livsstil och värderingar, samtidigt som man undanröjer traditionell politik. New Age 

andlighet är en slags pop postmodernism som föreställer en "ny ålder" av andlighet som övervinner 

överdrifterna av kapitalistisk materialism och konsumentism till förmån för Gud, själen och 

kroppen, samtidigt som man blandar många filosofier och traditioner i en 'potpourri' (mix av)-

omsättbar till alla smaker. 

 

En annan form av bekräftande postmodern politik avvisar också traditionell modern politik och 

försök till storskalig social omvandling till förmån för styckevis reformer och lokala strategier. 

Detta är Foucaults, Lyotards och Rortys position, som alla avvisar en global politik för systemiska 

förändringar på lokal nivå som är avsedda att förbättra individens frihet och progressiv förändring. 

Foucault och Lyotard avvisar den utopiska tanken och kategorin "totalitet" som terroristisk, 

samtidigt som man letar efter nya "stilar" av livet "så olika som möjligt" (Foucault) och en 

spridning av "språkspel" i "agonistisk" opposition till varandra (Lyotard). Rorty söker enbart - och 

noggrant - "nya beskrivningar" av verkligheten som pluraliserar rösterna i den sociala 

"konversationen", då han ersätter normativ kritik med "ironi" och returerar filosofin till en 

begränsad roll i privatlivet. Denna form av postmodern politik följaktligen är bara en renoverad 

liberal reformism som inte bryter med den borgerliga individualismens logik och undergräver 

försök att konstruera djärva visioner om en ny verklighet som ska formas av en mer radikal och 

ambitiös politik av allians och solidaritet. 

 

En annan typologi innebär en rekonstruktiv postmodernism som kombinerar modern och 

postmodern politik. Mer extrem negativ och bekräftande postmodernism innebär ett avgörande 

avbrott mot, och avvisande av modern politik, och kräver en radikal diskontinuitet och dramatiskt 

annorlunda politik. Detta sträcker sig från negativ och cynisk postmodernism som avvisar all politik 

och handling för en hållning av negativism, defatism och nihilism mot New Ages betoning på 

livsstil och omvandling av subjektivitet, till en ny postmodern politik som är rotad i kampen för nya 

sociala rörelser och utvecklingen i postmodern teori. En sådan form av rekonstruktiv postmodern 

politik som förespråkas av Laclau och Mouffe bland andra utövar en position mellan det moderna 

och postmoderna för att använda postmoderna kritik av essentialism, reduktionism och 

foundationalism för att rekonstruera Upplysningsvärden och socialistisk politik genom en logik av 

tillfällighet och mångfald. Genom att avvisa den marxistiska reduceringen av emancipatorisk politik 

till klasskampen som privilegierar arbetarklassen omfattar Laclau och Mouffe de "nya sociala 

rörelserna" på 1970-talet och 1980-talet som flera källor till progressiv förändring som kan leda till 

"radikal demokrati". 

 

Enligt Mouffe var Upplysningen universalism medverkande i framväxten av demokratisk diskurs, 

men "den har blivit ett hinder i vägen för att förstå de nya politiska formerna som kännetecknar våra 

samhällen idag och som kräver att man närmar sig den från ett icke-essentialistiskt perspektiv. 

Därför är det nödvändigt att använda de teoretiska verktygen som har utarbetats av de olika 

strömningarna av vad som kan kallas postmodernt i filosofin och att närma sig deras kritik av 

rationalism och subjektivism. "Universella värden är inte helt övergivna - t ex konceptet att alla har 

vissa rättigheter - men de går in i en "ny typ av artikulering" med speciella värderingar och en logik 

av irreducerbar skillnad. Men för denna postmoderna politik, innebär avvisandet av essentialism 

och brist på solida grundar inte nihilism eller övergivande av det globala politiska projektet. Som 

Laclau säger det: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Foundationalism


 

Övergivande av myten om fundament(grundvalar) leder inte till nihilism, precis som 

osäkerhet om hur en fiende kommer att attackera inte leder till passivitet. Det leder, 

snarare till en spridning av diskursiva ingripanden och argument som är 

nödvändigt, för det finns ingen extra diskursiv verklighet som diskursen helt enkelt kan 

reflektera. Eftersom argument och diskurs utgör den sociala, blir dess öppna karaktär källan 

till en större aktivism och en mer radikal libertarianism. Människan, som alltid har böjt sig 

under yttre krafter – Gud, Naturen, de nödvändiga lagarna i historien - kan nu, vid tröskeln till 

postmoderniteten, för första gången betrakta sig själv som skaparen och konstruktören av dess 

egen historia. Upplösningen av myten om fundament - och detsamma den beledsagande upplösning 

av kategorin "ämne" - ytterligare radikaliserar den emancipatoriska möjligheten som erbjuds av 

upplysningen och marxismen. 

 

Växlingen till en postmodern logik leder med andra ord till "en medvetenhet om de komplexa 

strategiska diskursiva operationerna som impliseras av [försvaret] av Upplysningsvärden. Således 

för Laclau och Mouffe innebär postmodern filosofi och social teori inte ett avvisande av viktiga 

politiska åtaganden gentemot moderniteten själv. För dem är ingenting i det radikala politiska 

projektet förlorat med avvisandet av foundationalism och allt uppnås genom de befriande effekterna 

av en ny logik av skillnader och tillfälligheter. Enligt Mouffes ord, "långt från att se utvecklingen av 

postmodern filosofi som ett hot, välkomnar den radikala demokratin den som ett oumbärligt 

instrument för att uppnå sina mål. "För att tala ironiskt kan vi säga att den postmoderna kritiken 

sätter det moderna projektet på ännu starkare" grunder "än upplysningsrationalitet, i den mån som 

dess värden inte bara är dogmatiskt angivna utan ges pragmatiska och konsensuella grunder för 

rättfärdigande. Därför är deras tillvägagångssätt mycket lik det för Habermas, som ser upplysningen 

som ett "oavslutat projekt" och som söker kommunikativa skäl för normativt rättfärdigande, med 

den viktigaste skillnaden att Laclau och Mouffe tror att postmodern teori har radikal demokratisk 

potential, medan Habermas tror att det försvagar Upplysningstradition och hjälper irrationella, 

konservativa tradition. 

 

Slutligen finns det en annan form av bekräftande postmodern politik, kanske den dominerande 

formen av politik idag, känd som "identitetspolitik" som ofta har emancipatoriska ambitioner men 

som vanligtvis inte går ut på att utveckla systemisk förändring och nya former av radikal kamp. 

"Identitetspolitik" avser en politik där individer bygger sina kulturella och politiska identiteter 

genom att engagera sig i kamper eller föreningar som främjar intressena hos de grupper med vilka 

de identifierar sig. Ibland är identifieringen konkret, baserad på deltagande engagemang i specifika 

grupper, medan det ibland är mer imaginärt och abstrakt till sin natur, som när man man exempelvis 

identifierar med den svarta, gay och lesbiska, eller med vilken gemenskap som helst från vilken 

man vinner sin identitet och känsla, sitt själv och tillhörighet. 

 

Identitetspolitiken har sitt ursprung i de "nya sociala rörelserna" på 1970-talet och 1980-talet och i 

slutändan 1960-talets kamp. Ändå fortsatte "60-talets" rörelse både eftersträva en koalitions- och 

allianspolitik och utmanade dominerande krafter på flera nivåer - kön, ras, den hierarkiska 

strukturen på universitets, kolonial dominans, amerikansk imperialism i Vietnam, den alienerade 

karaktären av arbetet, sexuell förtryck och den förtryckande organisationen av vardagen. På 1970-

talet var emellertid "rörelsen" fragmenterad i de "nya sociala rörelserna" som inkluderade 

feministisk, svart befrielse, homosexuella och lesbiska, och freds- och miljögrupper, som alla 

kämpade för sina egna intressen (t.ex. svarta såg den framväxande miljörörelsen i slutet av 1960-

talet som en borgerlig avledning från medborgerliga rättigheter, och miljöaktivister betonade 

vildmarksproblemen medan man ignorerade problem med stadsföroreningar). I slutet av 1980-talet 

och 1990-talet som Balkaniseringsprocessen fortsatte, hade de "nya sociala rörelserna" förvandlats 

till "identitetspolitik", själva namnet antyder en vändning från allmänna sociala, politiska och 

ekonomiska frågor mot oro med kultur och personlig identitet. 



Identitetspolitiken har påverkan av postmodern teori, vilket framgår av kritiken av modern 

reduktionism, abstrakt universalism och essentialism samt användningen av multiperspektiv-

strategier som legitimerade flera politiska röster. Foucaults genealogiska politik är till exempel 

uttryckligt utformad för att befria undertryckta röster och kampar i historien från de dominerande 

berättelser som sänker dem till tystnad. I identitetspolitiken definierar individer sig i första hand 

som att tillhöra en viss grupp, betecknad som "förtryckta" och därför som utanför den dominerande 

vita mannen, heteroseksuella, kapitalistiska kulturen. Dessa identiteter roterar kring en 

"ämnesposition", en nyckel identitetsmarkör definierad av sin kön, ras, klass, sexuell preferens och 

så vidare, genom vilken en individ görs underordnad den dominerande kulturen. Även om klassen 

verkligen är en viktig identitetsform, definieras identitetspolitiken typiskt i motsats till 

klasspolitiken. 

 

Men även om postmodern teori vanligtvis attackerar essentialism, finns det en form av essentialism 

i många former av identitetspolitik som privilegierar kön, ras, sexuell preferens eller någon annan 

markör som konstituterar identitet. Vidare avviker identitetspolitiken genom att fetisera en enda all-

definierande personidentitet (kvinna, svart, gay, etc.) Identitetspolitiken avviker också från den 

postmoderna teorins insikt om att identiteter är flera och socialt konstruerade, och att de behöver 

rekonstrueras på ett emancipatoriskt, autonomt och självbekräftande sätt. Med andra ord fetishiserar 

vissa versioner av identitetspolitiken givna komponenter av identitet som om en av våra flera 

identitetsmarkörer var vårt djupa och sanna jag, runt vilket hela vårt liv och politik kretsar. 

 

I vissa former passar också identitetspolitiken ihop med liberala gruppintressen i politiken som 

syftar till att fördjupa intressena hos en enda specifik grupp, vanligtvis i opposition inte bara till 

dominerande grupper utan också till andra marginaliserade och förtryckta grupper. I motsats till 

den moderna politiks universella och kollektiva inriktningar tenderar en postmodern identitets-

politik alltså att vara trångsynt och något för en speciell intressegrupp, kanske själv ett postmodernt 

fenomen. Därför, medan modern politik fokuserar på universalistiska mål som att uppnå 

medborgerliga friheter, minska ojämlikhet, eller omvandla strukturer och dominans institutioner, 

identifierar postmodern identitetspolitik en grupps specifika intressen och bygger identiteter genom 

identifering med gruppen och dess kamp. 

 

Naturligtvis har kritiker av modern politik indikerat från början att universalistiska krav från 

moderna teoretiker och politiker var svepskäl för att främja de specifika intressena hos styrande 

grupper, främst vita manliga fastighetsägare. De huvudsakliga rättigheter som de borgerliga 

revolutionerna i Förenta staterna, Frankrike och andra ställen utvecklade var de om egendoms-

rättigheter som gav högsta ekonomiska och politiska makt till vita manliga kapitalister i flagrant 

motsättning till deras demokratiska retorik. Ändå frigjordes den nya universalistiska ideologin av 

modern politik en kraft som de härskande klasserna inte kunde begränsa. det inspirerade och 

legitimerade kampen för de grupper som den brukade undertrycka, inklusive de som förespråkar 

identitetspolitiken idag, som fördömer universalistiska vädjanden som i sig ideologiska och 

förtryckande. 

 

Men den klassiska marxismen drev också en reduktionistisk och essentiell syn på politiken som 

förkastas av postmodern politik. Marx teoretiserade arbetskraften som en "universell klass" som 

genom att frigöra sig själva kommer att frigöra alla andra förtryckta grupper. I Marx system är 

subjektivitet beskaffad som en klassidentitet och alla sociala motsättningar handlar om produktion 

som kärnan i det sociala. Senare marxister fortsatte med denna politik, inordnande andra viktiga 

sociala frågor under "kvinnofrågan", "rasfrågan", "nationella frågan", och så vidare, men 

misslyckades med att se hur ras, kön, nationalitet och andra former av identitet var avgörande och 

ofta mer direkt relevant för många olika grupper av människor, precis som nationalismen visade sig 

vara en mycket starkare identitet än de internationella arbetstagarnas solidaritet för olika europeiska 

arbetstagare under första världskriget. 



Men den marxistiska politiken var inte effektivt undanträngd som den dominerande radikala 

politiska diskursen och rörelsen fram till 1960-talet, med explosionen av nya kamper och identiteter 

som fundamentalt anföll det avancerade kapitalistiska samhället. Identitetspolitiken som den 

definieras idag utgår - uttryckligen eller implicit - från en kritik av marxistisk politik. Brottet mot 

den essentialistiska och reduktivistiska logiken som informerar vissa marxistiska uppfattningar om 

klasskamp har haft befriande effekter på det politiska området. Den möjliggjorde nya uppfattningar 

om mikropolitik, pluralistisk demokrati och en politisering av de olika sätt på vilket subjektet är 

beskaffat på många institutionella platser och i vardagen. Ändå finns det också problematiska 

element i extrema postmoderna resultat på några klassiska positioner inom modern politik. 

 

Bidrag och begränsningar av postmodern politik 
 

En av de viktigaste insikterna i den postmoderna vändningen, teoretiserad av Foucault, var att makt 

finns överallt, inte bara i fabrikerna, men i skolor, fängelser, sjukhus och alla andra institutioner. 

Denna insikt är både deprimerande, eftersom den erkänner att makt mättar alla sociala utrymmen 

och relationer, och uppmuntrar, därför att det tillåter och kräver nya former av kamp. Därför öppnas 

flera former av motstånd längs varje identitetslinje som styrs eller normaliseras. Periodens rörelser 

utmanade kapitalismen, statsmakten och byråkratin, den repressiva organisationen av vardagen mitt 

i konsumentsamhället, tillsammans med olika former av ideologiskt utgjorda identiteter. 

 

Postmodern politik, som följer processer av kapital- och statligt ingripande representerar själva en 

politisering av alla sfärer av social och personlig existens, som tidigare ignorerades eller avvisades 

av moderna och marxistiska tillvägagångssätt som riktiga politiska utrymmen. Med postmodern 

politik blir varje sfär av samhällslivet föremål för ifrågasättande och tvister, och sätten som kampen 

förs multipliceras (exponentiellt.) Med det pluralistiska tillvägagångssättet är makt mer sårbar för 

angrepp, och Foucault betonade därmed ovissheten och svagheten i maktrelaterade händelser. Om 

en Leninist skulle argumentera för att den pluraliserade kampen endast skingrar de centraliserade 

krafterna som behövs för att bekämpa kapital och stat, skulle en politiskt radikal postmodernist 

svara att den nya kampen angriper systemets svaga länkar och sprider motstånd överallt och 

därigenom tillåter den allmänna attack som Leninister med rätta tror är nödvändigt för att störta 

kapitalismen. 

 

Därför tog 1960-talet ett skifte från en makropolitik som fokuserade på att förändra ekonomins 

struktur och stat till en mikropolitik som syftar till att stjälpa makt och hierarki i specifika 

institutioner och att befria emotionella, libidinala och kreativa energier som förtrycks av 

realitetsprincipen av det borgerliga samhället. En viktig aspekt av mikropolitiken, som framgår av 

Lyotard, Foucault och Deleuze och Guattari, är en subjektivitetspolitik som teoretiserar 

förutsättningarna under vilket det moderna subjektet har uppstått som både en effekt av makt, och 

vilket Foucault kallar "subjektifikation" av individer. Detta medför i första hand en kamp mot 

"mikrofascism" latent i alla, vilken bekämpas genom att brytas ut ur, i termer av Deleuze och 

Guattari, den "molära" polen av lust (som informerar alla normaliserade subjektiviteter) och att 

finna "molekylära "flyktlinjer. För Foucault innebär subjektivitetspolitiken en "politik som etik" 

vilka skapar nya subjekt efter den grekiska modellen av en "existensens estetik". 

 

Postmodernaste politiska modeller försöker omdefiniera det "politiska" som bygger på förändringar 

i samhälle, teknik, ekonomi och i vardagen. En postmodern kulturpolitik, som bygger på Gramscis, 

surrealisternas, Lefebvre och situationsisternas insikter, tematiserar kulturen som en avgörande 

terräng av makt och kamp. I den utsträckning att den sociala reproduktionen nu i stor utsträckning 

uppnås på kultur- och vardagsnivåerna, där individen är ett mål för total administration, tar frågor 

om subjektivitet, ideologi, kultur, estetik och utopisk tanke ny vikt. Den instrumentalistiska, 

pragmatiska eller rationalistiska uppfattningen av politisk kamp som försöker forma "politiskt 

medvetande", klass eller annat, och mobilisera politisk inblick i en politisk rörelse som överstiger 



kulturfrågor är otillräcklig för att den ber om i frågan (*begging the question)  om hur en politisk 

rörelse kommer att vara möjlig i första hand, med tanke på graden av subjektiv identifiering med 

dominerande tankesätt och beteenden i hela samhället. Som tänkare som Reich och Adorno såg, har 

fascismen inte bara sitt upphov i monopolkapitalens kris utan också i förtrycket av den instinktiva 

strukturen och uppkomsten av en "auktoritär personlighet". 

 

Således, om människor lever nedsänkt i en kultur som koloniseras av kapitalismen, en kultur med 

glasögon som påverkar och mobiliserar nöjen till sin syn, ljud och erfarenheter, då är kampen för 

kultur, subjektivitet, och identitet inte längre sekundär mot kampen för samhället, och både kultur- 

och identitetspolitik är avgörande för att bryta sig ut från de dominerande ideologierna och skapa 

nya former av liv och medvetande. Med tanke på behovet av att producera nya subjektiviteter är 

politisk utbildning, rationell övertalning och moraliska vädjanden av största vikt, men de kan vara 

mycket svaga motståndare till MTV:s förföriska nöjen, blockbuster-filmer, Internet, mode och 

reklam och råvarukonsumtion av alla slag. Med Marcuses ord kan "ingen övertygelse, ingen teori, 

ingen resonemang bryta detta fängelse [av subjektivitet], såvida inte individens fasta, förstenade 

känslor är "upplösta" och öppnade för en ny dimension i historien, tills den förtryckande förtrogen 

med givna objektvärlden är bruten - bruten i en andra alienation: den från det alienerade samhället. 

 

Det är kultur som formar känslorna och därigenom en radikal kulturpolitik öppna den dominerande 

kulturens kultivering genom att ge nya sätt att se, känna, tänka, prata och vara. Progressiva idag 

måste inte falla tillbaka på den gamla spridningen av kritisk realism och dess smala kognitiva 

modeller, lika värdefulla som den didaktiska och pedagogiska konster kan vara. Det som behövs är 

nya emotionella strukturer och upplevelsemetoder som kan fungera som katalysatorer och villkoret 

för möjligheten till bredare sociala och politiska omvandlingar. Här blir den politiska funktionen av 

kritisk konst, negativt, en förskingring från det dominerande sättet att uppleva verkligheten, vilken 

Marcuse har kallat en alienation från alienation. Sådan har bruket varit Brechts episka teater, 

Artauds grymhetsteater eller Godards anti-narrativa filmer, som alla försökte ifrågasätta och 

förskjuta det dominerande läget att uppleva verkligheten, snarare än att reproducera den genom 

ständiga estetiska konventioner. Positivt har en kulturpolitik en uppgift av "estetisk utbildning", 

omformning av mänskliga behov, önskningar, sinnen och fantasi genom konstruktion av bilder, 

glasögon och berättelser som förutser olika sätt att se och leva. 

 

Situationistisk konst utövade till exempel båda funktionerna, negativet genom dess dekonstruktion 

av annonser och andra bilder (avvägning) och de positiva genom erfarenheterna av den 

"konstruerade situationen", en övning som tidigare utfördes av surrealisterna i deras olika övningar 

och spel ( som "det utsökta liket") som är utformat för att befria omedvetna kreativa krafter. 

Paradoxalt, idag finner vi sinnenas förtvining i deras hypertrofiska förlängning över hela 

spektrumets sensorium och dess bilder och handelsimperium. Mot Lukàcs betonar vi vikten av 

formell innovation och avantgardism i konsten, där sådana nya tekniker och visningssätt kan hjälpa 

människor att bryta med repressiva identifikationer med både utilitaristiska (instrumentala skäl) och 

affektiva (teckenvärda) erfarenhetssätt som utgörs av avancerad kapitalism. Ett nytt samhälle 

kommer aldrig att uppnås förrän det upplevs som ett behov, som en önskan om nya samhällsformer, 

arbete, erfarenhet, social interaktion och relationer till den naturliga världen som aldrig kunde 

tillgodoses inom kapitalismen och därför inte kan samverka med ekonomiska reformer. 

 

 Begging the question: [ En logisk felaktighet där en premiss hos ett argument innehåller ett 

direkt eller indirekt antagande att slutsatsen är sann; erbjuder ett cirkulärt argument, 

cirkulärt resonemang. Typen av fel är cirkelresonemang.] 

 

 

 

Som Bahro såg genererar kapitalism behov och önskningar som i slutändan inte kan tillfredsställa 



för frihet, rättvisa, självförverkligande och ett bra liv, och en radikal kulturpolitik kommer att 

skildra både hur det nuvarande läget för social organisation begränsar, inskränker och deformerar 

önskningar, frihet och rättvisa, samtidigt som man projekterade visioner om hur dessa ambitioner 

skulle kunna realiseras. Både samhällets radikala negationer av vissa former av kritisk modernism 

(dvs. Kafka, Beckett, Tysk Expressionism etc.) och den utopiska dimensionen av konst betonas av 

teoretiker som Bloch och Marcuse och är därmed mer relevant än någonsin idag när radikal kritik 

behövs att frigöra individer från former av förtryck som de ofta är omedvetna om och när ett bättre 

sätt att leva är tekniskt möjligt för alla. 

 

Utöver kulturpolitiken har postmodern politik ofta utvecklat nya politiska strategier och politiserat 

nya av livets områden. De europeiska autonoma rörelserna som exempelvis George Katsiaficas har 

beskrivit en kamp för att politisera bland annat bostäder och har utvecklat husockupant rörelser för 

att ockupera övergivna hus eller försämrade stadsdelar. Dessutom har de automatiska rörelserna 

varit aktiva i lokala anti-nucleära kamper, och har attackerat lokala kärntekniska anläggningar och 

protesterat mot utplaceringen av amerikanska kärnvapen i Europa. Faktum är att postmodern politik 

i hela världen har fäst sig på nya sociala rörelser och lokaliserade kamper. 

 

Tyngdpunkten på lokala kamper och mikro-makt, kulturpolitik som omdefinierar det politiska och 

försöker utveckla politiska former som är relevanta för problemen och utvecklingen i samtidens 

ålder är extremt värdefulla, men det finns också vissa begränsningar för de dominerande formerna 

för postmodern politik. Medan tonvikt på mikropolitiska och lokala kamper kan vara en hälsosam 

ersättning för alltför utopiska och ambitiösa politiska projekt, bör man inte förlora synen på att 

viktiga källor till politisk makt och förtryck är exakt de stora mål som inriktas mot modern teori, 

inklusive kapital, staten , imperialism och patriarkat. Att åtaga sig sådana stora mål innefattar 

koalitioner och kamper på flera fronter, som ofta kräver en politik av allianser och solidaritetspolitik 

som skär över gruppidentifieringar för att mobilisera tillräcklig makt för att kämpa mot 

kapitalismens eller statens ondska. 

 

Således, i dag behöver vi en utvidgning av lokaliserade kulturella metoder, de uppnår således sin 

verkliga betydelse endast i kampen för omvandlingen av samhället som helhet. Utan den 

systematiska betoningen förblir kultur- och identitetspolitiken begränsad till samhällets marginaler 

och riskerar att degenerera till narcissism, hedonism, estetik eller personlig terapi, där de inte utgör 

någon fara och är omedelbart bara en fraktion av kultursektorn. I sådana fall är det politiska bara det 

personliga, och de ursprungliga intentionerna från 1960-talets mål att bredda det politiska området 

är inverterade och perverterade. Precis som ekonomiska och politiska krav har sin referens i 

subjektiviteten i vardagen, så finner dessa kulturella och existensiella problem deras yttersta mening 

i efterfrågan på ett nytt samhälle och produktionssätt. 

 

Ändå insisterar vi på att det inte är fråga om mikro vs makropolitik, som om det var en eller den 

andra propositionen, utan snarare är båda dimensionerna viktiga för dagens och framtida kamp. På 

samma sätt skulle vi argumentera för att vi måste kombinera de mest positiva och negativa 

perspektiven, förkroppsligande Marcuses förklaring att den kritiska sociala teorin borde vara både 

mer negativ och utopisk i förhållande till status quo. Det finns säkert många saker att vara 

deprimerad över i Baudrillards negativa och cyniska postmodernism, men utan en positiv politisk 

vision genom att blott citera det negativa kan det leda till apati och depression som bara gynnar den 

befintliga ordningen. För en dialektisk politik kan dock en positiv vision om vad som kan bli 

artikuleras i samband med kritisk analys av vad som är i ett multioptisktk perspektiv som fokuserar 

på dominansstyrkorna samt möjligheter till frigörelse. 

 

Även om postmodern politik och teori tenderar att polariseras i antingen det extremt negativa eller 

överdrivet bekräftande, har nyckelformerna av postmodern litteratur en mer dialektisk syn. Faktum 

är att några av de mer intressanta formerna av postmodern kritik idag finns i fiktiva genrer som 



cyberpunk och magisk realism. Cyberpunk, en under gener inom science fiction, för science fiction 

ner på jorden, utan att fokusera på de intergalaktiska striderna i den avlägsna framtiden, utan på de 

sociala problem som människor står inför på jorden i nuet. Cyberpunk-författare som Bruce Sterling 

och William Gibson erbjuder ett orättvist blick på en grym social verklighet som kännetecknas av 

transnationell kapitalistisk dominans, sociala darwinistiska kulturinställningar, radikal 

miljöförstörelse och kroppens och teknikens implosion, så att människor blir allt mer och mer 

liknande och maskiner och maskiner blir allt mer som människor. Dock cyberpunk-romaner 

förgrunden denna mardrömvärld för att varna oss för att det är en immanent möjlighet för den 

närmaste framtiden, för att väcka läsare till en kritisk reflektion över teknik och social kontroll och 

att erbjuda hopp om alternativa användningar av teknik och former av socialt liv. På samma sätt 

undersöker den magiska realismen vraket av århundraden av europeisk kolonialism, men 

upprätthåller också en positiv utsiktsbild, en som omfattar mänsklighetens styrka och kreativitet i 

den mänskliga själen, social solidaritet och andlig och politisk transcendens. Liksom cyberpunk-

romaner införlivar magisk realism olika estetiska former och konventioner i en eklektisk blandning 

som säkrar postmodernism med social kritik och modståndsmodeller. 

 

Men det är också ett misstag, tror vi, att ensamt grunda sin politik i antingen modern eller 

postmodern teori . Mot ensidiga positioner förespråkar vi en version av rekonstruktiv 

postmodernism som vi kallar en allianspolitik och solidaritet som bygger på både moderna och 

postmoderna traditioner. Till skillnad från Laclau och Mouffe som tror att postmodern teori i 

grunden utgör en grund för en ny politik och som tenderar att avvisa Upplysningen i sig tror vi att 

Upplysningen fortsätter att ge resurser för den politiska kampen idag och är skeptiska till om 

postmodern teori ensam kan ge tillräckliga tillgångar för en emancipatorisk ny politik. Dock har 

Upplysningen sina blindspetsar och mörka sidor (såsom sin obevekliga strävan efter naturens 

dominans och naiv tro på "framsteg", så vi tror att aspekterna av den postmoderna kritiken av 

Upplysning är giltiga och tvingar oss att ompröva och rekonstruera Upplysning filosofi för 

nuvarande ålder. Och samtidigt som vi håller med Habermas om att en återuppbyggnad av 

Upplysningen och moderniteten är i ordning, tror vi, i motsats till Habermas, att postmodern teori 

har viktiga bidrag till detta projekt. 

 

Olika former av postmodern politik har varit befriande i att bryta sig loss från den abstrakta och 

ideologiska universalismen i Upplysningen och den reduktivistiska klasspolitiken i marxismen, men 

de tenderar att vara trångsynta och fragmentariska, med enbart inriktning på en grupps erfarenheter 

och politiska frågor, och till och med splittras vidare i olika undergrupper som att dela upp det 

feministiska samhället. Identitetspolitiken är ofta strukturerad kring naiva, (enkelspåriga) binära 

motsättningar som Oss vs Dom, och God vs. Dåligt som ställer folk mot varandra, gör allianser, 

konsensus och gör kompromisser svåra eller omöjligt. Detta har exempelvis varit fallet med 

tendenser inom radikal feminism och ekofeminism som reproducerar essentialism genom 

stigmatisering av män och "manlig rationalitet", samtidigt som kvinnor upphöjs som bärare av 

fredligt och kärleksfullt värde och som "närmare naturen". Element i den svarta nationalistiska 

befrielserörelsen på 1960-talet och Malcolm Xs tidiga politik var uteslutande och rasistisk, som 

bokstavligen demoniserar vita människor som en ond och underlägsen ras. På samma sätt tenderar 

den sexuella politiken för vissa homosexuella och lesbiska grupper att uteslutande fokusera på sina 

egna intressen, medan den vanliga miljömässiga rörelsen är ökänd för att motstå allianser med 

människor av färg och gräsrotsrörelser. 

 

Trots att varje grupp måste försvara sin identitet så aggressivt som möjligt borde postmodern 

identitetspolitik undvika att falla i serialitet och ren fragmentering. Dessa kamper, men oberoende 

av varandra, bör artikuleras inom mot hegemoniska allianser och attackera kraftformationer på både 

mikro- och makronivå. Inte alla universalistiska överklaganden är ideologiska i den mening som 

Marx kritiserar. Det finns gemensamma erfarenhetsfält, vanlig oro och gemensamma former av 

förtryck som olika grupper delar som ska formuleras - oro som miljöförstöring och vanliga former 



av förtryck som härrör från kapitalistiskt utnyttjande och alienerat arbete. 

 

Den nya politiska terrängen 

 

För att övervinna alienation och förtryck föreslås genomförandet av radikal demokrati av olika 

tendenser inom postmodern teori. I modern demokratisk teori ersätts begreppet representativ 

demokrati i det liberala kapitalistiska samhället av de starkare formerna av deltagande demokrati 

som förespråkas av grekerna och moderna teoretiker som Rousseau, Bakunin och Marx. Den 

postmoderna politiska vändningen innebär då en radikalisering av temat deltagande demokrati som 

förespråkas inom en mängd olika områden och områden i det sociala livet. Inom teorin innebär den 

demokratiska vändningen ett skifte mot mer multiperspektiviv teori som respekterar en mängd olika 

ibland motstridiga perspektiv snarare än som i modern teori, som söker ett perspektiv på objektiv 

sanning eller absolut kunskap. I motsats till diskurser om den absoluta sannings enhet, betonar 

postmodern mikropolitik skillnad, mångfald, konflikt och respekt för den andra. 

 

I vetenskapen innebär den postmoderna vändningen ökad tonvikt på det vetenskapliga samfundet, 

och de olika sätten att konsensus uppnås, tävlande konkurrerande hypoteser, och kunskap uppnås 

genom utbredda meningsskiljeaktigheter och utforskandet av kontrasterande positioner samt att 

komma överens om fakta och teorier. Medan modern vetenskap ofta är ett elitistiskt och 

dominerande företag erkänner multikulturell vetenskap bidrag till kunskap om olika kulturer och 

avstår arrogansen att tro att endast det västerländska sättet att veta är giltigt och att alla andra former 

av kunskap är sämre och defekta. 

 

I konst innefattar postmodern demokrati ökat samarbetsarbete i multimedia, och avstår från den 

stora konstnärens myt och till och med decentraliserar teorin om författaren, eftersom all konst 

innefattar en form av samarbete och kulturell dialog (se Best och Kellner 1997, kapitel fyra) . I den 

postmoderna kulturen finns det också tonvikt på offentlig konst, public access-tv, community radio, 

internetaktivism och utveckling av mer interaktiva former av politik och kultur som innefattar 

populärt deltagande. Faktum är att den postmoderna vändningen innebär att publiken är en del av 

samarbetsprocessen, att konsten involverar publiken i skapandet av mening och estetisk betydelse 

och därigenom övervinner uppdelningen mellan författaren, arbetet och publiken, som gjorts av 

vissa versioner av modernistisk estetik. Tonvikten på motivet hos det populära förenar postmoderna 

utvecklingar i teorin, konsten, vetenskapen och politiken. På olika områden avbryts elitismens och 

specialiseringens endemi till det moderna paradigmet till förmån för diskurs och verk som är mer 

tillgängliga för folkens publik. Det är självklart inte alltid fallet och postmodern teoretisk diskurs är 

ofta fördunklad och otillgänglig - om inte mer - än en modern diskurs. Men betoning på det 

populära, demokratiska deltagandet och effektiv kommunikation i den offentliga sfären utrustar 

med en motverkan till postmodern obskurantism. 

 

Dessutom tenderar postmodern kultur att vara mer inkluderande än exklusiv, hyllar mångfald, 

skillnad och acceptans av kvaliteten att vara annorlunda. Förvisso är vissa former av 

identitetspolitik separatistiska och privilegierar andra gruppers ståndpunkt och intressen på ett 

exklusivt sätt, men den deltagande demokratiska ansträngningen av de mer progressiva aspekterna 

av det postmoderna mildrar mot sådan exklusivitet och separatistisk politik. Attacker på hierarki och 

dominans i postmodern teori utgör därmed grunden för en mer jämlik och demokratisk vision i ett 

mångsidigt område av mänskligt liv. 

 

Ändå skulle det vara ett misstag att dra en skarp distinktion mellan de moderna och postmoderna 

paradigmerna och att baktala det moderna som platsen för allt som är repressivt och bakåtsträvande, 

och det postmodern som progressivitet och frigörelse. Det finns regressiva och progressiva aspekter 

i både moderna och postmoderna traditioner och vi hävdar att vi för närvarande är upphängda 

mellan två historiska epoker - det moderna och det postmoderna - som alla har sina egna teoretiska 



artikuleringar och diskurser, berättelser, former av konst och kulturellt uttryck, vetenskapliga 

paradigmer, politik och vardagsliv. Problemet för dem som försöker teoretisera denna stora 

omvandling, denna snabba förflyttning till ett nytt utrymme, har att tänka ihop det moderna och det 

postmoderna, för att se interaktionen av både i nutidens ögonblick och att utnyttja resurserna hos 

både moderna och postmodern teori för att belysa, analysera och kritisera denna tidsrymd. 

 

Vi skulle således stödja en postmodern politik som övervinner motsägelsen mellan modern politik 

och de mer extrema versionerna av postmodern politik. Detta projekt kräver en återuppbyggnad av 

politik som bygger på traditionerna i modern politik och de nya diskurserna och trenderna i en 

postmodern politik. En sådan politik skulle övervinna det ensidiga och icke-dialektiska käbblet 

mellan förespråkare för modern och postmodern politik och skulle ge en mer livskraftig och 

inkluderande politik för framtiden. Emedan det finns uppenbara problem med en modern politik 

som försöker utveckla en universell modell för alla tider och alla ställen oavsett skillnader och 

specifika modeller, finns det fortfarande behov av en normativ vision och politiska principer och 

normer som respekterar andras rättigheter och diskurser, som stöder en politisk allians och 

solidaritet som söker individens gemensamma och offentliga intressen i ett givet samhälle, och som 

strävar efter en högre grund ovanför särskilda gruppers särskilda intressen. 

 

Således förblir moderna teorier som marxismen idag en avgörande form av kritik idag, vilket ger 

oumbärliga kategorier för att analysera och kritisera exploatering, alienation, klasskamp och 

kapitalistisk ekonomisk och kulturell hegemoni, varav ingen har försvunnit i den postmoderna 

världen. Det som vi idag bevittnar på global nivå är intensifieringen och perfektionen av den 

kapitalistiska dominansen i form av att växa snabbt i transnationella företag som motstår reglering 

och kontroll, ökande nivåer av ekonomisk ojämlikhet, ökad monopolstyrning av nyckelresurser och 

teknik, väckande av barnarbete och dåliga arbetsplatser, privatisering av statliga funktioner och 

omvälvningar på grund av kapitalistisk omorganisation och omstrukturering. Marxismen kan dock 

inte längre förlita sig på hoppet att det industriella proletariatets kamp och socialismens 

uppbyggnad automatiskt kommer att ge befrielse eller att detta scenario garanteras av historien. 

Händelserna under det senaste decenniet har visat att vissa versioner av den ortodoxa marxismen är 

bristfälliga och att den marxistiska traditionen måste omprövas och uppfinnas på nytt för att göra 

den relevant för framtida utmaningar. 

 

Således bör vi undvika både de karakteristiska bristerna i en modern politik som grundas i en alltför 

universalistisk politisk diskurs som hindrar olika skillnader och ålägger ett generellt dogmatiskt 

politiskt schema som anses vara en grundläggande och icke-ifrågasatt skiljedomare för politiska 

värderingar och beslut. Dessutom bör vi avvisa en postmodern identitetspolitik som avsäger sig det 

normativa projektet för modern politik, som avslår vanliga och allmänna intressen som i själva 

verket repressiva och därmed överger en politik av allians och solidaritet till förmån för att 

förespråka ens egen speciell intressegrupp . Istället skulle en ny politik förmedla skillnaderna 

mellan traditionerna, och skapa nya synteser som skulle sträva efter en högre grund baserad på 

gemensamma intressen, allmänna filosofiska principer och en avstående av dogmatism och 

auktoritär ism av vilken sort som helst. 

 

En ny postmodern politik skulle också övervinna Eurocentrismen i den moderna politiken och 

bekräfta en mångfald lokala politiska projekt och kamper. Trots att globaliseringen skapar en mer 

homogeniserad och delad värld, gör den så ojämnt, alltså en spridande skillnad och heterogenitet 

samtidigt som den producerar likhet och homogenitet. Nya synteser av det globala och lokala, nya 

hybriditeter och en ökad diaspora av många människor och kulturer skapar en ny situation i vilken 

moderniseringsprocesser når världens yttersta hörn och en postmodern global kultur finns överallt 

samtidigt som de nya synteserna av det moderna, postmoderna och förmoderne skapar skillnader 

och heterogenitet. Såvida, i den utsträckning som moderniserings processerna nu innefattar 

postmoderniserings processer, sådana som att NAFTA, GATT och Världsbanken bringar kulturer 



och teknologier från utvecklade postindustriella samhällen för att utveckla samhällen, måste dessa 

samhällen inte bara konfronteras med rovgirigt kapital, repressiv statskontroll, och utnyttjande av 

arbetskraft, utan också massmedia, kulturella glasögon, datateknik, nya kulturella identiteter och så 

vidare. 

 

I denna situation måste en postmodern politik lära sig att vara omedelbart lokal, nationell och global 

beroende på specifika territoriella förhållanden och problem. Medan ibland endast lokala kamper är 

livskraftiga, måste en ny politik också lära sig att gå utöver det lokala till de nationella och till och 

med globala nivåerna, vilket kräver nya former av kamp och allians mot den växande kraften i 

transnationell kapitalism, superstater som förblir de dominerande politiska krafterna och den snabbt 

växande kultursektorn av modern teknokapitalism. Att tänka på politik i nuvarande konflikt och 

komplexa konfigurationer av både nya och etablerade relationer av makt och dominans kräver 

således tänkande genom de komplexa sätt som det globala och det lokala är sammankopplade. 

Teoretiserande konfigurationerna av det globala och den lokala behöver också utveckla nya 

multidimensionella strategier som sträcker sig från makro till mikro, nationellt till lokalt, för att 

ingripa i ett brett utbud av samtida och framväxande problem och kamp. Till slogan, "Tänk globalt, 

agera lokalt" kan vi således lägga till slogan, "Tänk lokalt, agera globalt." Ur det här perspektivet är 

problem som rör globala miljöproblem, utvecklingen av en global informationsöverföringsväg och 

behovet av nya globala forum för att diskutera och lösa de osynliga problemen med krig och fred, 

fattigdom och ojämlikhet och övervinna skillnader mellan att ha och inte ha, måtte skapa nya 

uppfattningar om globalt medborgarskap och nya utmaningar för globala intellektuella och 

aktivister. 

 

Ändå är det omöjligt att förutse vilka former en framtida postmodern politik kommer att ta. En 

sådan postmodern politik är öppen och utvecklas och kommer att utvecklas som svar på förändrade 

och kanske överraskande förhållanden. Det är således omöjligt att skissera de fullständiga 

parametrarna i en postmodern politik, eftersom projektet är relativt nytt och öppet för ytterligare 

och oförutsägbar utveckling. I denna nya och utmanande konjunktur verkar den gamla moderna och 

nya postmodernpolitiken båda ensidiga. Makt finns i makro- och mikroinstitutioner; det är mer 

komplicerat än någonsin med nya konfigurationer av globala, nationella, regionala och mer 

ordentliga lokala krafter och maktförhållanden, vilka genererar nya konflikter och kampställen, allt 

från debatter om "den nya världsordningen" - eller störningar som den kan verka vara för många - 

att kämpa över lokal kontroll av skolor eller miljön. Denna situation kräver således nytt tänkande 

och politik när vi närmar oss ett nytt årtusende. 

 

Avslutande kommentarer 
 

Vår samtidssituation befinner sig således mellan den moderna och den postmoderna, den gamla och 

den nya, traditionen och nutiden, den globala och den lokala, det universella och det speciella och 

alla andra konkurrerande matriser. En sådan komplex situation ger känslor av yrsel, ångest och 

panik, och samtida teori, konst, politik och vardag uppvisar tecken på alla dessa symtom. För att 

hantera dessa spänningar måste vi utveckla nya synteser av modern och postmodern teori och 

politik för att förhandla om nyheten och komplexiteten i vår nuvarande era. 

 

Faktum är att både moderna och postmoderna ståndpunkter har styrkor och begränsningar, och vi 

bör söka en kreativ kombination av de bästa elementen i varje. Därför bör vi kombinera moderna 

begrepp om solidaritet, allianser, konsensus, universella rättigheter, makropolitik och institutionell 

kamp med postmoderna begrepp om skillnad, mångfald, multiperspektivism, identitet och 

mikropolitik. Uppgiften idag är att konstruera vad Hegel kallade en "differentierad enhet", där de 

olika trådarna i den historiska utvecklingen samlas på ett rikt och förmedlat sätt. Upplysningens 

abstrakta enhet, som uttryckts i diskursen om rättigheter eller mänsklig natur, skapade en falsk 

enhet som maskerade och undertryckte skillnader och privilegierade vissa grupper på andras 



bekostnad.  

 

Den postmoderna vändningen har omvänt, har i sin extrema form producerat stridande fragment av 

skillnader som spränger eventuellt sammanhang för mänsklig gemenskap. Det var kanske en 

nödvändig utveckling för att konstruera nödvändiga skillnader, men nu är det också nödvändigt att 

rekonstruera en ny social helhet, ett progressivt samhälle i samförstånd över grundläggande 

värderingar och mål, en solidaritet som är rikligt förmedlad av skillnader som artikuleras utan att 

ogiltigförklaras. 

 

Således kommer ett av våra viktigaste drama att vara vilken väg vi väljer att resa in i framtiden, den 

väg som leder, i Martin Luther Kings formulering, till samhället, eller den som går mot kaos. På 

samma sätt, kommer vi ta vägen som leder till krig eller den som ger fred? Den som etablerar social 

rättvisa eller ännu grövre former av ojämlikhet och fattigdom? Kommer vi att fortsätta att vara på 

samma moderna vägen för irrationell tillväxt och utveckling, av den fortsatta expansionen av en 

global kapitalistisk ekonomi (NAFTA och GATT) som har skapat en uppenbar permanent 

ekonomisk, social och miljömässig kris, eller kommer vi att skapa en hållbart samhälle som lever i 

balans med den naturliga världen? Ska vi kartlägga en helt ny postmodern väg, blind för det 

progressiva arvet från det förflutna, med alla dess närliggande snaror och faror? Eller kommer vi att 

satsa på en alternativ väg, som radikaliserar traditionerna för modern upplysning och demokrati, 

styrd av en framtidsvision som är rättvis, jämlik, deltagande, ekologisk, hälsosam, lycklig och 

sund? Framtiden kommer att bero på vilka val vi gör, och vi måste därför intelligent och beslutsamt 

utveckla en ny politik för framtiden. På detta sätt kan vi börja utveckla en politik av allians och 

solidaritet som motsvarar utmaningarna under det kommande årtusendet. 


