Contents
Referens ................................................................................................................................. 2

Kön, ras och klass klibbar fast - intervju med Per
Herngren

Thor Rutgersson intervjuar Per Herngren inför boken Demokratimodellen.
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Thor: Grupper påverkar oss människor på konstiga sätt. För ett tag sedan träffade jag ett gäng
gamla klasskamrater från grundskolan och vi gick ut och åt middag tillsammans. De flesta hade jag
inte träffat på nära 15 år. Men efter en liten stund var det som att vi var tillbaks på högstadiet.
Samma maktförhållanden, samma gliringar och skämt. Samma roller. Ett gäng vuxna människor, en
del med barn och familj… Vad beror det här på?
Per: Jo, du har rätt. Sara Ahmed visar med sin queerfenomenologi hur makt klibbar fast. Makt
fastnar på våra kroppar. Mobbing, sexism, rasism, under- och överordning, är klibbigt och fastnar
gärna på oss.
Detta blir extra tydligt när det gäller mobbing. Människor som är jättesnälla och hyggliga med andra
kan tillsammans, i vissa konstellationer, bli elaka. Någon i gemenskapen pekas ut som problemet,
som dålig eller som den som inte hör hemma där. Det är som om våra personligheter beror på vilka
vi är tillsammans med.
Även våld kan klibba sig fast på kroppar, så att våldet följer med när vi rör oss. Vissa görs till
måltavlor för våld genom att de pekas ut som annorlunda på grund av nationalitet, medborgarskap,
läggning, eller på grund av hår- och hudfärg.
Ibland kan vi dock upptäcka att det klibbiga är borta. Vi blir befriade från kön eller ras och blir
istället vänner, aktivister eller volleybollspelare. Lite senare i omklädningsrummet kan dock en
volleybollspelare upptäcka att läggning, kön eller ras åter klibbar fast på hens kropp.
Per Herngren & Thor Rutgersson
18 mars 2014

Referens
”Vi har pratat med Per Herngren”, i Thor Rutgersson, Mirella Pejcic (red), Demokratimodellen Gör
din förening livskraftig och inkluderande, Trinambai, 2015.
Mikrobestraffning härskar över härskarteknik
100 härskartekniker
Lyckan styr – härskartekniker
Lycka som maktteknik
Individualiserad jämlikhet en härskarteknik
Klimatångest som passiviseringsteknik
Vithet i antirasism, feminism och civil olydnad
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