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11. Bortom förorten 
 
Magnus Dahlstedt & Mekonnen Tesfahuney 
 
 We constructed everything 
 Let’s deconstruct it all 
   INVSN, Deconstruct Hits, 2017 
 
 Don’t you know that it’s true 
 That for me and for you 
 The world is a ghetto 
    War, The World is a Ghetto, 1972 
 
Som beskrevs i föregående kapitel så kan den nutida politiska debatten om utanförskap i 
den svenska förorten ses som ett uttryck för en problematik som har antagit olika skepnad, 
i olika tider, nämligen sammanhållningens problem. Huvudfrågan är – fortfarande: Vilka 
har rätt att tillhöra samhällsgemenskapen och vilka hamnar utanför? Vilka kan göra anspråk 
på de fri- och rättigheter som gemenskapen tillgängliggör? Vilka har möjlighet att definiera 
de värden som gemenskapen bygger på och de gränser som inramar den?  
 Med denna avslutande betraktelse vill vi placera den nutida politiska debatten om 
utanförskapets problem i ett större geopolitiskt sammanhang. Vi gör så genom att följa ett 
antal tankespår som placerar dagens svenska förort i ett bredare, globalt mönster av ojäm-
likhet. Med detta vill vi visa på att debatten om förortsproblemet inte enbart handlar om 
vilka som tillhör och ska få tillhöra den svenska folkhemsgemenskapen. Debatten aktuali-
serar den betydligt mer djupgående frågan om människors (o)lika värde, en fråga som kan 
tyckas banalt ställd och enkel att besvara, men som vi menar är allt annat än självklar.  
 Förorten i sig är inget isolerat svenskt fenomen, utan ett globalt. Förorter finns snart 
sagt överallt. Den svenska förorten ingår i ett globalt mönster av ojämlikhet, där människor 
på olika platser tillmäts olika värde och tvingas leva sina liv under ojämlika levnadsvillkor, 
som om de levde i parallella universum. Förorten är i den meningen planetär. De nutida 
utmaningar som belysts i denna bok är uttryck för något som spänner världen över. Grun-
dorsaken är densamma, även om den uppdagas på olika sätt. Vägen till sammanhållningens 
framtid går genom förorten, genom adresserande av frågan om människors (o)lika värde, i 
Sverige, likväl som i världen. Hur kan en framtid gestaltas som tar sig an den globala föror-
tens utmaningar?  
 
 

*** 
 
Den 11 november 2015. 43 människor blev offer för ett brutalt terrordåd i Beirut. Enligt 
Sveriges Radios rapport skedde ”tvillingexplosionerna i rusningstid med bara ett par minu-
ters mellanrum”. Den plats där terrordåden ägt rum låg utanför ett bageri och en moské, i 
närheten av ett sjukhus. I dådet skadades dessutom många människor och ett stort antal 
byggnader förstördes.11  
 Den 13 november 2015. Sveriges Radio rapporterade om ett nytt brutalt terrordåd, 
den här gången i Paris: ”Över 100 människor dödades och runt 300 skadas sammanlagt i 
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terrorattackerna som sker på sex olika platser i Paris. Hela världen är i chock och försöker 
förstå”.12 Attackerna i Paris blev omedelbart förstanyhet runtom i världen.  
 Läs den sista meningen i Sveriges Radios rapportering en gång till: ”Hela världen är i 
chock och försöker förstå”. Vad är det som gör att ett terrorattentat som äger rum i Paris 
sätter hela världen i chocktillstånd, medan dådet i Beirut blir till en notis? Varför beskrivs 
dåden i Paris som bortom människans fattningsförmåga, medan dåden i Beirut – ”Mella-
nösterns Paris” – inte anses fasansfulla nog för att föranleda ett globalt trauma och beskri-
vas som något som utmanar vårt förstånd? Liksom en lång rad av terrordåd som skördat 
offer utanför väst, både före och efter Paris 2015, så skildrades terrordåden i Beirut med en 
torr, själlös journalistisk prosa, utan tillstymmelse till vare sig medkänsla för offren eller 
lidelseretorik.  
 I efterskalven av Parisdåden så hölls det – runtom i världen – demonstrationer, min-
nesstunder och andra sorters manifestationer för Parisdådens offer. Paris och Frankrike 
omfamnades av en våg av solidaritet från människor i olika delar av världen. För Beirutdå-
dens offer lyste liknande manifestationer med sin frånvaro. Varför mobiliserades deltagande 
och sorg i fallet Paris, medan de lika fasansfulla dåden i Beirut rapporterades som en hän-
delse bland vilka som helst? Runtom i världen fördömdes Parisdåden av ledande politiker, 
som uttryckte sin solidaritet per kondoleanser. Monument lystes upp i den franska trikolo-
rens färger, i solidaritet med Frankrike, och för att visa vördnad för offren. Med anledning 
av Parisdåden framhöll politiker – inte minst i Europa – behovet av att stå upp för och 
försvara ”våra gemensamma värderingar”. Facebook erbjöd sina användare möjligheten att 
täcka över sina profilbilder med den franska trikoloren. Motsvarande erbjudande förärades 
inte offren för Beirutdåden.  
 Värt att notera i sammanhanget är att mer än 99 procent av offren för terrordåd är 
människor vi finner i länder utanför Västeuropa. Mellan 2001 och 2014 skördade terror-
ismen sammanlagt 108 294 offer, globalt, varav 420 skördades i Västeuropa – och 3 047 i 
USA.13 Bara under 2016 var 19 121 människor offer för terrordåd i Mellanöstern och Nord-
afrika, medan 269 människor var offer för terrordåd som genomförts i Västeuropa.14 Trots 
att merparten av offren för den globala terrorismen utgörs av människor i länder utanför 
Västvärlden, så tycks det ändå vara de dåd som drabbar just Västvärlden som anses mest 
allvarliga. En liten bråkdel av terroroffrens umbäranden runtom i världen föräras sorg och 
solidariska handlingar, exempelvis under parollen ”Je suis Paris”. Än så länge har vi inte 
kunnat bevittna några globala sorgemanifestationer under paroller som ”Je suis Beirut”.  
 Terrorns offer förtjänar alla att sörjas. Problemet är den särskiljande värdelogik som 
styr vad som sörjs – och vad som inte sörjs. Som gör att vissa dåd väcker fullständig avsky, 
just för att de drabbade är en viss sorts människor, vars död är värda att sörjas, medan andra 
– likafullt avskyvärda dåd – möts av tystnad, just för att de drabbar en annan sorts männi-
skor, vars död inte tycks värda att sörjas (Butler 2013).  
 Vad den skarpa kontrasten mellan de globala sympatiyttringar till stöd för Parisdådens 
offer och den likgiltighet som mötte Beirutdådens offer bekräftar är nämligen detta: Vissa 
liv är mer värdiga än andra. Därmed är inte heller alla offer lika värda att sörjas. Värdelogikens kärna 
fångas träffande av grisarnas bud i George Orwells roman Djurfarmen: ”Alla djur är lika. 
Men en del djur är mer lika än andra” (Orwell 1967: 122).  
 Den särskiljande värdelogik som tillmäter Paris- och Beirutdådens offer olika värden 
illustrerar något som skulle kunna benämnas den selektiva sorgens och fördömandets gram-
matik. Denna grammatik är på en och samma gång ”selektiv och differentiell” (Butler 2013: 
13). Den reglerar och normerar ”affektiva och etiska dispositioner” (ibid.). Den är lika 
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mycket en maktens grammatik – som rör makten att dela in mänskligheten i de vars liv 
anses sörjbart och de vars liv inte anses sörjbart, de som anses fullständigt mänskliga och 
de som inte anses vara fullt ut mänskliga – som den är den västerländska kunskapens gram-
matik. Den selektiva sorgens och fördömandets grammatik bygger på idéer med långa 
epistemologiska anor. Dessa idéer gör gällande att ”vissa liv inte kvalificerar sig som liv eller 
inte är, från början, fattbara som liv…, då dessa liv varken är levda eller förlorade i den fulla 
bemärkelsen” (ibid.).  
 Grammatiken följer därmed rasismens mönster, som formar sorgens och fördöman-
dets konturer, innehåll och skiljelinjer. Den anger normen för vad som utgör det mänskliga 
och värdesätter vissa liv högt och andra lågt, om ens det. Tortyrkamrarna i Abu Ghiraib 
eller Guantanamo-lägret utgör typiska exempel på det senare – liv utan värde. Den väster-
ländska epistemologins grundantagande om att alla människor – trots allt – inte kan inklu-
deras i den mänskliga familjen har motiverat terror som drabbat samhällen världen över, 
ända sedan 1500-talet.  
 
 

*** 
 
Vad har terrordåden i Paris och Beirut egentligen med den svenska förorten att göra? De 
platser som i en svensk kontext beskrivs med samlingsbenämningen förort är del av ett nät-
verk av platser, med den gemensamma nämnaren att de bebos av människor som tillmäts 
mindre värde än de människor som bor på andra platser.  
 Idén om att vissa liv tillmäts mindre värde än andra, eller rentav att vissa liv inte ens 
räknas som liv, är nu ingen ny företeelse. Den har i själva verket gamla anor. Vad är koloni-
alism och imperialism om inte andra namn för just denna logik? Samma huvudsakliga ter-
minologi som användes i de forna kolonierna kommer idag till uttryck i beskrivningar av 
förorten som ett slags laglöst land. Det koloniala äventyret tog sig an uppgiften att tämja 
laglöshetens mörka platser runtom i världen och imperiet tog sig an uppgiften att sprida 
civilisation och upplysning. Som ett eko av forna tiders koloniala räddningsprojekt har nu-
tidens förort på ett liknande sätt blivit föremål för allehanda interventioner som tar sikte på 
att – för att knyta an till några av de teman som berörts i denna bok – aktivera och förebilda 
förorten, mobilisera dess lokalsamhälle, fostra dess invånare enligt ”svenska värderingar”.  
 Förorter runtom i Sverige – och för den delen i andra delar av Europa eller Västvärl-
den – utgör närmast en slags arkipelag av kolonier, avspärrade områden, symtomatiskt ka-
rakteriserade som ”parallellsamhällen” – platser vid sidan av. 
 Omvänt – vad är Västvärlden, om inte ett getto? Förvisso ett privilegierat sådant, men 
ändå ett getto, ett slags Gated community av stora mått, inhägnat och bebott av dem vars 
liv anses vara själva signumet för det mänskliga. Västvärldens Gated community har åbe-
ropat samma idé för att legitimera allehanda militära insatser – ”humanitära interventioner” 
– riktade mot länder i den globala förorten, bebodda av invånare vars liv fortfarande ”inte 
är fattbara som liv” (ibid.). Bara under 2000-talet har västledare påtagit sig rollen att i egen-
skap av världsledare påminna invånare i bland annat Afghanistan, Irak, Jemen, Somalia, 
Syrien och Libyen om att det krävs bomber för att de ska kunna räddas – och att de bomber 
som faller är för deras eget bästa (jfr Tunander 2012; Žižek 2008; Klein 2007). I detta ljus 
framstår det globala kriget mot terrorn som ett närmast ändlöst krig mot dem vars liv inte 
räknas som liv och därmed inte anses värda att värna.  
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*** 

 
Den svenska förorten är ett symtom på ett globalt problem – den globala förortens, där 
stora delar av världen lever i avgränsade områden, med helt andra villkor och helt andra liv 
än de människor som lever i privilegiernas Gated community. Palestina är något av sinne-
bilden för den särskiljande logik som återskapar världen som förort. Där tvingas nämligen 
en och en halv miljoner människor leva avspärrade i världens största koncentrationsläger, 
Gazaremsan, med ständig brist på vatten, elektricitet, vård och förnödenheter.  
 Denna särskiljandes grammatik normerar och reglerar likaså människors rörlighet. 
Den omfördelar rätten till och makten över rörlighet, vilka som har rätt att beträda vissa 
rum och vilka som förblir portförbjudna. Den särskiljer vilkas rörlighet som anses proble-
matisk, rentav farlig och hotande, och vilkas rörlighet som välkomnas och anses värdefull 
för bestämda platser, ekonomier och samhällen.  
 Det är just detta särskiljande som utgör kärnan i det reseförbud som Donald Trump 
utfärdade 2017, som särskilt riktade sig mot människor från muslimska länder, i synnerhet 
Mellanöstern. Det råder inte längre något tvivel om att ett sådant särskiljande har blivit till 
politisk mainstream. Det är inte en politisk linje som enbart kan tillskrivas extremistiska 
rörelser och partier i politikens utkanter. Samma särskiljande grammatik motiverar och le-
gitimerar fler murar att resas för att skydda hemmets trygga gemenskap från att översköljas 
av alla dessa människor vars liv inte tycks vara fattbara som liv. Samtidigt som Västvärlden 
genom skilda ”humanitära interventioner” för att sprida demokratins fri- och rättigheter 
också bidrar till att miljontals av dessa människor flyr sina hem – varav somliga söker sig 
till just Europa i hopp om att där kunna bygga sin framtid (Agamben 1998). Resultatet av 
denna makabra ekvation kan vi se i form av den flytande kyrkogård som Medelhavet blivit, 
som ger sig till känna varje gång döda kroppar flyter i land längs Europas kuster (Tesfa-
huney & Dahlstedt 2008).  
 Det allt större fokus på repressiva medel, fler poliser, ökad polisiär närvaro och sträng-
are straff som präglat de senaste årens svenska debatt om utanförskapets problem och hur 
den kan mötas är symtomatisk. Debatten kan ses som del av en utveckling som fått allt 
större spridning runtom i världen – som inte minst har tagit sikte på städernas periferier 
(Graham 2014). I takt med att bestämda platser i städer runtom i världen allt mer kommit 
att kriminaliseras så har benägenheten att definiera allehanda sociala problem i termer av 
säkerhetsrisker, i behov av polisiära åtgärder, blivit allt mer gängse – så även i Sverige. Gaza 
är snart sagt överallt. Den belägring av stadsmiljön som påbörjats i förorten har sedermera 
kommit att ta allt fastare grepp om hela staden, i form av allt fler drönare i stadens luftrum, 
för att inte tala om en allt mer intensiv övervakningen på nära håll. Den koloniala bume-
rangeffekten (Azar 2006) hemsöker staden. Som sextetten Winhill/Losehill nynnar: 
”Trouble will Snowball”. Utanförskapet finns inte utanför – utan innanför. 
 
  

*** 
 
 Om vi nånsin behövt ett mirakel 
 så kan det få komma nu 
    Thåström, Centralmassivet, 2017 
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Vi befinner oss i en politisk samtid där drömmar förbytts till mardrömmar, där det inte 
längre tycks vara möjligt att tänka sig en framtid bortom fortsatt marknadsorientering och 
skärpt gränsbevakning. Den dominerande politiska strömningen talar om för oss att dröm-
mar om en värld bortom den rådande (utopia) inte bara är världsfrämmande, utan att de 
rentav är skadliga.  
 De scenarier som vägleder handling inför framtiden tar främst avstamp i nutidens 
rädslor, hot och risker, snarare än en strävan efter att överskrida och utmana nutida normer 
och villkor. Svaret på nutidens utmaningar söks huvudsakligen i två olika riktningar – dels 
i ett återskapande av det som står till buds och dels i ett återvändande till en trygg och 
välordnad fantasitillvaro, där den sociala ordningen och gemenskapen fortfarande var skyd-
dad från omvärldens otrygga kaosmakter (retrotopia) (Bauman 2017). 
 I detta politiska klimat behöver vi återigen släppa in drömmarna i politiken. Uppdel-
ningen i innanför och utanför är inte en del av lösningen, utan snarare en del av problemet. 
Problemet behöver definieras om. För det är först därefter som alternativa färdriktningar 
inför framtiden blir möjliga. Drömmar är politikens bränsle. Drömmar finns inte och kan 
därmed inte uppfyllas. Däremot är kampen för att drömmarna ska uppfyllas inte bara möjlig 
– den är nödvändig. I synnerhet i en tid, då drömmarna om en annan värld tycks politiskt 
dödförklarade.  
 Vägen mot en framtid och ett samhälle bortom den globala förorten går via makten 
över allmänningen, utstakad av drömmen om en ordning som sätter människan och män-
niskovärdet i centrum, snarare än ekonomins och den ekonomiska nyttomaximeringens. 
För vi människor är väl ändå inte satta att leva i världen för att blidka marknaden och bidra 
till konkurrens, utan för att leva ett människovärdigt liv?  
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