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i Feminism och <<de andra>>: 
J;! 

I erkännandets politik, dess 
~ 

potential och fållor 

Av Aleksandra Ålund 

Sedan begynnelsen av 1990-talet har frågan om erkännandet av 
kulturella olikheter, samt deres politiska och teoretiska konse
kvenser, blivit framträdande i den internationella feministiska 
forskningen. Nödvändigheten av erkännandet av en mångfald av 
(sosiala, kulturella, sexuella och individuella) erfarenheter och 
identiteter har med tiden blivit etablerat i den internationella 
debatten. Men erkännandet av kulturell mångfald kom~ inte minst i 
Skandinavien ~ att bemötas med motsträvighet, såsom represen
terande ett splittrande hot mot feminismens politiska enhet och 
teoretiska kärna. Jag vill i det följande ta upp frågan om erkännan
dets politik, dess potential och fällor. 

Debatten i den internationella forsknin
gen handlar i dag inte om att erkänna 
eller inte erkänna, utan vad som skall 
erkännas. Erkännandet av kulturella olik
heter präglas ofta av kulturaliserande och 
essentialiserande tendenser. Men med en 
ökande intresse för sociala dimensioner 
som klass, strukturrasism och olika 
uttryck för social uteslutning har under 
senare tiden en ny dagordning för 

forskningen börjat formuleras i den inter
nationella feministiska forskningen. 

Feminismens utveckling - från vad 
Young (1990a) betecknat som «humanist 
feminism», med fokus på krav på jäm
likhet och jämställdhet, till en så kallad 
«gynocentric feminism», en särartsdis
kurs («standpoint feminism», kvinno
centrerad ståndpunkt) grundad i det 
särskilt kvinnliga som moderskap och 5 
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omsorg - dominerades av en homoge
niserande normativ bild av Kvinnan som 
den vita medelklasskvinnan. Gloria Hull 
uttrykker detta kärnfullt med titeln till sin 
bok: All the Women Are White. All the 
Blacks Are Men, But Some of Us Are 
Brave. 

Internationellt har sedan länge en 
systematisk kritik av etnocentrism och 
eländesforskning - initierad av framför 
allt svarta feminister i USA och England 
- lagt en grund för nytänkande. I mycket 
handlar denna kritik om osynliggörande 
av «de Andras» röster, egna historiska 
och samtida erfarenheter, vad man kallar 
«den Andra meningen» i den «vita femi
nismens» huvudfåran. De svarta och 
«etniska» feministernas kritik har också 
påpekat tendenser inom feminismens 
huvudfåra att fokusera sexismens primat 
över rasismens, samt problem förbundna 
med kvardröjande kulturella stereotypise
ringar och stigmatiseringar av «de 
Andra» i skuggan av en normativ, vit 
kvinnlighet (se vidare i Ålund 1991 ). 
Begrepp som «rasialiserad» och «rasiali
serande», gränsdragning till svarta och så 
kallade «etniska» kvinnor anslår tongån
garna i det offentliga samtalet (se vidare i 
Stasiulis & Bhakan I 987, Carby 1982, 
Hullet al. 1982, Anthias & Yuval-Davies 
1992, Ware 1992 m.fl.). 

I en uppmärksammad artikel: «White 
women listen!» -- hävdar Hazel Carby 
uppfattningen att man för att kunna 
närma kvinnor till varandra till kamp för 
gemensamma intressen först måste verka 
för att vita kvinnor gör upp med rasismen 
hos sig själva. 

Den kursändring som sedermera bör
jade profilera den feministiska forsknin
gen kan med Sandra Harding ( 1986, 
1990) sammanfattas på följande sätt: 
«Vem är 'vi'»? Kvinnor är ingen 
homogen kategori, «vi» är olika. Sam
tidigt pekar Harding på dominansrela-

tioner kvinnor emellan, och hävdar att 
västerländernas vita kvinnor kritiskt 
måste granska sin medverkan i för
tryckets komplex. De gynnas av och 
deltar i exploateringen av minoriteter 
genom sin position i herraväldets ras
mässigt och etniskt rangordnade struktu
rer (Harding 1990, s. 89). Den sociala 
ordningen är konstituerad av strukturer 
som kan både överlappa, sammanfalla 
och sammanstöta. Androcentrism, rasism 
och klassförtryck är tydliga exempel på 
detta. Mystifierande åtskillnader 
oavsett om de gäller män och kvinnor, 
kultur, ras eller etnicitet - måste överges 
för en gemensam kamp mot under
ordning av kvinnor i alla dess (ras, klass 
och kultur) former (samme sted s. 90). 

Denna övergripande sammanfattning 
pekar också mot en vidareutveckling av 
den internationella feministiska forsknin
gen. Frågor om etnicitet, mångfald och 
erkännandet av kulturella olikheter har i 
allt h0gre grad kommit att relateras till 
sociala ojämlikheter och till medborgar
skapets olika dimensioner (Marshall 
1950). 

Erkännandets politik, dess 
potential och fållor 
Det moderna samhällets ojämna utveck
ling - polariseringen av resursfördelning, 
ekonomisk makt och politisk makt -
formar sig till hierarkier globalt, natio
nellt och lokalt. Dessa processer ligger 
bakom migration, segregation, sociala 
konflikter, men också bakom identi
tetskriser. Samtiden präglas av ett sökan
de efter egna identiteter, en ökande orien
tering mot lokalsamhällen, autenticitet 
och rötter. Men den kännetecknas också 
av tendenser till identitetsmässiga sekte
rismer och av gränsdragningar gentemot 



rasialiserande och etnifierade «Andra». 
Dessa processers betydelse har marke

rats i den vetenskapliga debatten, där 
. S frågan om multikulturalism relaterats till 
~ problem förbundna med «Erkännandets 
~ politik» («politics ofrecognition», jamför 
§ Taylor 1992) och behov för «politics of 
~ difference» (dvs. erkännandet av kultu-

rella skillnader). Denna utveckling har -
med vissa vitala impulser från den 
franska «dekonstruktivism» och post
strukturalism - förgrenat sig i olika 
schatteringar av internationellt utbredda 
postmoderna diskurser (Evans 1995, 
Farganis 1994) som i olika avseende 
fokuserat kultur och identitet. 

Samtidigt har processer som har att 
göra med social ojämlikhet och den kul
turella fragmenteringens sociala dimen
sioner blivit påfallande i det globala 
«mångkulturella samhället». Samband 
mellan etnifiering av fattigdomen och 
välfärdsstatens sönderfall har i allt högre 
grad börjat uppmärksammas i den 
internationella akademiska debatten. Mot 
denna bakgrund utvecklades en kritisk 
granskning av den kulturella dimensio
nen i ( den mångbottnade) erkännandets 
politik. 

Det som bland annat förts fram är 
sammanflätningen mellan sociala, kultu
rella och identitetsmässiga processer. 
«Identitetspolitikens» fallgropar och ris
ker för skapande av nya «homogena» 
kulturer och nya gränsdragningar upp
märksammades. Kulturellt definierade 
former av «identitetspolitik» kan inne
bära reträtt i «gettoiserade livsstilar» 
(Parmar 1989). Reduktionistisk frikopp
ling av etnicitet från ett spektrum av 
«strukturerade ojämlikheter» ( ras, kön 
och klass) kan leda till en fruktlös debatt 
och till konkurrerande rangordning av 
ras, kön och klass avseende vad som 
utgör det största förtrycket (Yuval
Davies 1996). 

Föreställningar om vad som är identi
tet är ofta baserade på ett reduktionistiskt 
antagande om kulturell homogenitet . 
Formering av och relationerna mellan 
gruppidentiteter och kulturer i det 
västerländska samhället är befläckad av 
rasism, sexism och xenofobi,1 och identi
fikation av «oss» och «andra» kan, som 
Iris Y oung ( 1990) påpekat, utvecklas 
genom en avgränsning av (annorlunda) 
andra som mindre värda. Det som krävs, 
skriver Y oung, är ett erkännande av 
olikheter inom ramen för jämlika villkor. 
Men, det erkännande av de kulturellt 
olika som «oassimilerade andra», som 
Young pläderar för, kan riskera att 
utvecklas till en ny avgränsning och 
konstruktion av «de Andra». 

Ingen lever i dag i kulturellt av
gränsade världar, som är «äkta» och 
«oassimilerade» i termer av kulturell 
identitet. Denna form av välment kultu
rell synliggörning av «de Andra» kan 
vara lika problematisk (Yuval-Davies 
1996) som kulturell homogenisering av 
kvinnlighet (Brunt l 989, Bottomley 
1991). Frågan om erkännandets politik är 
sålunda både komplex och problematisk 
(se även Trow 1996). Den bemöts inte 
heller med en självklar uppbackning från 
utsatta minoriteters håll. I t.ex. svarta 
akademiska kretsar har den snarare mötts 
med ambivalens. Som hooks ( 1991) 
påpekat är identiteter komplexa, och 
dekonstruktion av (inifrån eller utifrån) 
essentialiserad och sammanpressad 
(«svart») identitet kan synliggöra dess 
heterogenitet. Därigenom möjliggörs ett 
igenkännande av likhet mellan människor 
(i liknande erfarenhetsmässiga världar) 
tvärs över rasmässiga och etniska grän
ser. Men de svartas verklighet präglas av 
rasism, och så länge det förtrycket 
förblir, förblir också identitetspolitiken 
.central för de svartas politiska kamp 
(ibid.). 7 
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Mot en solidaritetspolitik ... 
Den akademiska utmaningen som «Poli
tics of recognition» (av kulturell 
mångfald) lett till inom den feministiska 
forskningen, har resulterat i en omfat
tande diskussion om hur universalismens 
principer skall möta krav för erkännande 
av kulturella olikheter utan att sudda 
socialt konstruerade skillnader och ojäm
likheter. Den komplexa frågan om med
borgarskap, som framträtt i debatten, 
hänvisar allt oftare till T.H. Marshall 
(1950). Problematiken för dagens debat
ter gäller sambandet mellan universa
lismen (som utgör den klassiska socio
logiska medborgarskapsteorins kärna) 
och de krav för erkännande av skillnader 
som bekämpar divisionering och ute
slutningspraktiker, som kan ge sken av 
att vara skillnader Qämför Lister l 996). 

Nya former för «solidaritetspolitik» 
åberopas och ny forskning och begrepps
utveckling eftersträvas (Werbner 1996). 
Det handlar om begrepp som förmår 
inkludera olikheters kulturella röster och 
representationer ,..med universalismens 
och jämlikhetens principer (Vasta l 992, 
Yeatman l 993). Nödvändigheten av för
bindelser mellan rörelser som bekämpar 
förtryckets olika former påpekas (ibid.). 
Med begrepp som «differentiated 
universalism» (Lister 1996) och «trans
versal dialogue» (Yuval-Davies 1996) 
söks nya analytiska kategorier för att 
finna «nya sorters artikulation av 
förbindelsen mellan det universella och 
det partikulära.» (Mouffe 1993, s. 13) 

Etnicitet förknippas allt oftare med 
olika villkor för samhälleligt medlem
skap - social rättvisa, politiskt deltagande 
och andra aspekter av medborgarstatus 
och medborgarskapets villkor (se Turner 
l 990) - där frågan om «inklusion» och 
«exklusion» intar en central plats. Detta 
gäller inte minst politisk uteslutning av 

flyktningar, temporärt skydd, temporära 
arbetstillstånd, och allmänt diskrimine
ring som drabbar kvinnor i den Euro
peiska Unionen och i den globala migra
tionen (Morokvasic 1984; Knocke 1995 
m.fl.). 

K vinnar som självständiga migranter 
tycks i ökande grad bli nya heloter 
(slavar) (ibid. och Cohen 1987). De helt 
rättslösa och alltmer populära hem
biträden och barnflickor, som i strömmar 
tvingas utvandra från tredje världen till 
rika familjer i USA, Hongkong, Europa 
osv. är talande exempel på dessa 
missförhållanden (Stasiulis & Bhakan 
1996). På en feministisk konferens 
«K vinnar och medborgarskap» i London 
i juli 1996 påtalades t ex att filippinska 
hembiträden i diasporan2 organiserar sig i 
kampen mot det extrema förtrycket de 
möter i sitt arbete (ibid.). 

. .. och rätten att tillhöra 
Samtiden präglas av ökande sociala och 
kulturella åtskillnader. Etnifiering av de 
Andra åtföljs av etnisk mobilisering, 
särskilt bland utsatta människor och 
grupper. Social och kulturell uteslutning 
av så kallade «invandrare» har ökat också 
i Skandinavien (Ålund & Schierup 1991; 
Schierup & Paulsson 1994). 

I det framväxande multietniska sam
hället sjuder det samtidigt av nya sam
mansatta kulturella identiteter och lojali
teter, inte minst bland så kallade «invand
rarungdomarn. Unga svenskar med 
invandrarbakgrund - även om de är 
födda och uppväxta i Sverige - kallas 
fortfarande för «invandrare». Mycket av 
deras identitetsarbete handlar om upp
levelser av utanförskap och förutsättnin
gar för gränsdialoger mellan olika sorters 
«främlingar» i det moderna multietniska 
samhället. Strider som dessa unga 9 
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människor utkämpar med sig själva och 
andra i sökandet efter sitt rätta namn och 
sin plats, mening och förankring i till
varon, utgör det moraliska, sociala och 
kulturella sammanhanget för deras identi
tetsarbete (Ålund 1996). 

I etniskt komplexa miljöer, i stor
städernas förorter (som i Sverige och i 
Frankrike) eller i deras «innerstäder» 
(som i Storbritannien), korsas «gränser», 
medan kulturella blandningar och ömse
sidiga korsbefruktningar kommer till ut
trycJe: i personligt och kollektivt identi
tetsarbete, i språk, musik osv. 

Ett mångfasetterat multi-kulti-liv bil
dar underlag för utveckling av trans
etniska identiteter, till medvetenhet om 
en underordnad position i samhället; till 
nya solidariteter. Framväxten av nya kul
turella uttryck är förankrad i den poly
etniska stadens laddade blandning av 
social marginalisering och kulturella 
gränsöverskridningar ( se vidare i Gilroy 
1987, 1993; Peterson 1994; McRobbie 
1994; Ålund 1991, 1994, 1996 m.fl.). 

De gemensamma erfarenheterna av 
utanförskap bidrar till ett socialt igen
kännande. Detta i sin tur genererar 
kulturell närhet, stimulerar till utbyte av 
lagrade erfarenheter, bilder av världen, 
ömsesidigt lånande och gemensamt 
skapande av gränsöverbryggande kultu
rella symboler, som förenar och förbe
reder för nya transetniska sociala gemen
skaper och politiska solidariteter. Unga 
människor är medvetna om att de 
dagligen förvägras rätt till en jämlikhet 
med «infödda». Ändå är deras svar på 
missförhållanden ett genomgående 
sökande efter dialog (Ålund 1996). Jag 
tror att vi här har förutsättningarna för 
framväxten av nya typer av utåtriktade 
och inkluderande gemenskaper. Allt detta 
pekar på en mångfald av frågor som den 
samtida feministiska forskningen står 
inför. 

En ökande insikt i rasialiserande gräns
dragningar och «strukturerande ojämlik
heters» (Anthias & Yuval-Davies 1992) 
komplexa samband har som sagt fått stor 
uppmärksamhet i den samtida internatio
nella genusforskningen. Uppmärksam
heten har ökat också när det gäller det 
mångetniska samhällets kulturella mång
fald; uppkomsten av nya sociala gemen
skaper, nya sociala rörelser och nya 
former av överbryggande meningssystem 
och expressiv kultur. I Sverige är dessa 
frågor än så länge helt marginaliserade ~ 
till den lilla skaran av feminister av 
invandrarbakgrund. 
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Noter 

I. Xenofobi: Redsel eller avsky for alt fremmed. 
Red. anm. 

2. Diaspora: Grupper av en religions tilhengere 
som bor spredt omkring i et område hvor en 
annen religion hersker. Red. anm. 11 




