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Otto: Visst, även små detaljer, som till exempel en oönskad fläck, kan förändra en annars perfekt
utstyrsel, och likaså motsatsen, en väl vald accessoar kan bli “pricken över i:et”. Modet är ett spel
med denna typ av sammanställningar av agens.
Ofta leker ju nya stilar och subkulturer med just dissonanser och synliga konflikter, de skapar
oväntade kombinationer och utmanar konventioner. Ibland då en ny stil kommer kan ju denna
aversion kännas också bland modeintresserade. “Jag skulle aldrig bära det där”, kan man säga, för
att ett par månader senare klä sig just så. Ens smak har skulpterats om.
Man skulle kunna säga att modet har ett slags inre konflikt, mellan en massa stilar, högt och lågt,
gammalt och nytt, och där olika delar motstår varandra, utövar olika former av friktion. Något är
dynamiskt och något står stilla, beronde från vilket perspektiv man tittar.
Per: Hur du beskriver accessoarer som detaljer som ändrar andra detaljer är ju hur civil olydnad
fungerar. Politisk förändring sker inte genom att en mystisk helhet ändrar sig. Förändring är
snarare detaljer som ändrar andra detaljer. Jag kallar ju det för kaskadpolitik, fast accessoarpolitik
skulle nog fungera också.
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Kaskader är serier av handlingar där varje handling ändrar egenskaper och förutsättningar för
andra handlingarna. Samtidigt ändras dess egenskaper av de andra handlingarna(1).
Det här låter märkligt. Vi är vana att tänka på politik som mekanik. Det ena skulle påverka det
andra. I följd. Som en linje av politisk påverkan, där politiska aktioner påverkar andra politiska
aktioner. Men politisk förändring är sällan linjärt, politiska handlingar följer sällan på varandra. Det
ena leder inte till det andra. Politik är mer som accessoarer än som mekaniska motorer.
Detaljer i en aktion som vi genomför ändrar egenskaper hos tidigare aktioner. Och detaljer i tidigare
aktioner ändrar samtidigt på aktionen vi utför.

Tappa kontroll över motståndet
Det här blir jobbigt för en motståndsgrupp. De som utför civil olydnad tappar omedelbart kontrollen
över sin aktion. Och samtidigt börjar de kontrollera en mängd andra aktioner.
Det här kan bli destruktivt men det också fungera som gemensamt politiskt byggande. En aktion kan
förstärka andra aktioner genom att ändra deras egenskaper. Tyvärr händer det även att dåligt
utförda detaljer försvagar kraften hos tidigare och framtida aktioner. Slarv med detaljer i en aktion
kan försvaga decennier av motstånd.
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Det som gör det här kämpigt för oss som kämpar är att vi själva kan förstöra det som byggts upp
med stor omsorg under lång tid. Gemenskaper, grupper och organisationer, är sårbara.

Varje civil olydnad är samhällsförändring
Varje politisk handling är en politisk förändring. Varje handling förändrar förutsättningar för politik.
Så varje politisk handling ändrar förutsättningar för andra handlingar.
Detta gäller för civil olydnad likaväl som för lagstiftare och företag. Volvo i Göteborg är på så sätt
lika politisk som en riksdag i Stockholm.
Domstolar, parlament och andra folkrörelser genererar i sin tur nya förutsättningar för den
motståndsgrupp som sätter igång en kaskad av civil olydnad.
Hur långt i tid och rum en kaskad sträcker sig är omöjligt att förutse. Ibland når kaskader runt
jorden. En befrielserörelse på andra sidan vårt klot kan ändra förutsättningarna för civil olydnad
här. Och civil olydnad här kan skapa nya förutsättningar för befrielserörelser på andra sidan
jordklotet.
Befrielserörelser kan vara med och befria varandra. De kan också begränsa varandras befrielse.
Ibland kan en motståndkamp göra det omöjligt för andra att genomföra befrielse.

Arabiska våren
Under det som kallas arabiska våren 2011 fick jag förmånen att resa runt och hålla träning i civil
olydnad på flera ställen i Kurdistan, Irak och Turkiet. De befrielsegrupper och demokratigrupper jag
träffade kunde bli starkare både när en regering blev mer repressiv eller när en regering blev
demokratisk. De använde ickevåldsmetoder som gjorde dem starkare oberoende av hur regeringen
agerade.
Men samma befrielsegrupp kunde förlora hela sitt momentum och trängas undan när rebeller
startade väpnad kamp mot regeringen. Rebellerna förändrade de ickevåldsliga gruppernas
betydelse. Befrielsen suddades bort och reducerades till protest mot en diktator eller en
korrumperad regering. För att befrielsen inte skulle exploateras av våldets kaskader blev
befrielsegrupperna därför tvungna att dra sig bort från rebellerna. Befrielsen kunde ibland återigen
skapa sig utrymme i mindre städer och byar, där väpnade rebeller inte kunde exploatera dem.
Kaskader kan göra att en motståndskamp neutraliseras. Eller att den istället mångfaldigas på
oväntade sett. Oförutsägbarhet ska inte blandas ihop med slumpen. Med lång träning lär sig
motståndsgrupper att hantera både destruktiva och kreativa kaskader, motstånd är att lära sig
improvisera.

Folkrörelser skyddar sig mot befrielse
Det händer att folkrörelser bygger murar för att skydda sig mot befriande kaskader. Genom att
konsekvent vända sig mot regeringen och kräva olika saker skyddar organisationen sig mot att själv
bli befrielse.
Massmedier och politiska partier skyddar sig ibland mot befrielsekaskader genom att reducera
grupper till “enfrågerörelser”. Till partikulära intresserörelser som inte ser helheten. Det är ett skäl
till varför plogbillsgrupper har vägrat att själva reducera oss själva till fredsrörelse eller
solidaritetsrörelse. Men vi råkar ofta ut för att andra försöker reducera oss. Vanligaste makttekniken
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har varit att reducera oss till fredsrörelse.

Kaskader och queerfenomenologi: Karen Barad
Karen Barad lyfter fram kaskader som en del av hennes queerfenomenologi. Kaskader är en
förklaring till hur politik alltid blir queer. Hur politik alltid blir märkligt. Politik vore inte politik ifall
det vore förutsägbart och normalt. Varje politisk handling producerar kaskader av förändringar på
oförutsägbara och märkliga sätt. Och handlingens egenskaper förändras gång på gång, även efter
den borde ha varit avslutad.
“Causality is an entangled affair: it is a matter of cutting things together and apart (within and as
part of phenomena). It is not about momentum transfer among individual events or beings. The
future is not the end point of a set of branching chain reactions; it is a cascade experiment.”(2)

Fotnoter
1. Per Herngren, “Kaskadpolitik – Karen Barad V”,
http://perherngren.blogspot.se/2012/10/kaskadpolitik-karen-barad-v.html
2. Karen Barad, Meeting the Universe Halfway Quantum physics and the entanglement of matter
and meaning,London: Duke University Press, 2007, p 394.
Texten är utkast för boken Mode och motstånd av Otto von Busch och Per Herngren (Korpen,
2016).

4/4

