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Fakta som flykt från befrielse - politik som
träning

Otto: Det är lätt att tro att kunskap är något vi förvärvar och förvarar i vårt inre. Vi lär oss något,
sedan kan vi det; -“Jaha, nu vet jag det.” Men många typer av kunskap är en kontinuerlig
improvisation, där förutsättningarna förändras hela tiden och vi måste ständigt träna. Vad är
relationen mellan träning och kunskap? Hur blir vi bättre på motstånd?
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Per: Hmm, vetande görs gärna till flykt från kunskap. Kunskap ersätts med att veta. Känna till. Vara
informerad. Vara medveten och upplyst. Vetandet blir träning i att vara åskådare istället för
deltagare.
Kunskap är mer beroende av träning än att veta och vara informerad. En kompis vet “allt” om
italiensk fotboll, men hen kan inte spela italiensk fotboll. Flera av de som spelar italiensk fotboll vet
antagligen mindre än min vän. Men de kan spela.
Skolor och universitet fastnar ibland i överföringspedagogik. Information och vetande ska överföras
från läroböcker och lärare in i studenter och elever. Eleverna görs till arkiv. Men varfördå? Vad är
det för fel med att förvara information i böcker och på internet? Hjärnan behöver vi använda till
annat.

Politik som överföring av fakta
Även politisk aktivism tenderar att ramla in i överföring. Överföring av fakta och information
ersätter testande och experimenterande med nya system. Fakta ska föras över till så många som
möjligt. Helst till sådana som för vidare informationen till andra. Sådant fokus på vetande genererar
informationsöverflöd och informationsstress. Vetandet blir hinder för politisk förändring.
Så som universitet och skolor ibland använder fakta som flykt från kunnande kan även aktivism fly in
i fakta och information. Fakta blir flykt från befrielse.
Medvetandegörande är en del av medelklassens produktion av sig själv. Medelklassen skapar sig
själv genom att vara medveten – till skillnad från över- och underklass. Ekologiska kläder,
fairtradechoklad, klimatsmart resande, Palestina, Afrika, hbtq, utnyttjas för att producera
medelklass, medvetna om vad det är som pågår. Upplysta som gärna upplyser de oupplysta.

Politik som träning
För Mohandas Gandhi var ickevåldsträning en nödvändig del av
samhällsförändring. Samhällsförändring består av träning och
experimenterande. Vi tränar politisk förändring. Träning är inte ett
instrument för politisk förändring, träning leder inte till politisk
förändring. Träning är politisk förändring. Politisk förändring är att
lära av varandra: härma och uppfinna, pröva och öva.

Boka kurs
Beställ ickevåldsträning till
er organisation.

Hur blir träning i ickevåld
och civilkurage del av
Politisk förändring är inte väsensskilt från fotbollslag, salsadansare
organisationens arbete
eller teatergrupper. Politik är övning, övning och ännu mer övning. Och och liv?
det är övning i samspel, inbördes hjälp, inte övning i att själv bli duktig.
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