Contents
Fredsavtal som smitta ............................................................................................................ 2
Hälsningar skapar nya liv – singulariteter .............................................................................. 2
Revolution som mikropraktik ................................................................................................. 3
Imitationskedjor sprider revolutioner ..................................................................................... 3
Referens ...................................................................................................................................... 3
Fotnot ..................................................................................................................................... 4

Mikrorevolution utan makro - Deleuze & Tarde
om revolution

Artonhundratalssociologen Gabriel Tarde ger oss verktyg för att bryta med dichotomin
mikrohandlingar och makrosystem. Och med dichotomin lokalt och globalt. Detta leder till att
nationalstatliga revolutioner bör ses som undantagsfall. Det är inte på det nationalstatliga planet
revolutioner vanligtvis sker. Jag använder en av de älsta globala revolutionerna –
hälsningsceremonier – för att analysera hur revolutioner går till.
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En gång för väldigt länge sedan blev ett par vandrande genier trötta på att hela tiden bli rånade och
attackerade. De diskuterade problemet och den ena föreslog att de behövde skapa fredsavtal när de
mötte främlingar. De två var väldigt innovativa och hittade på något som de kallade
”hälsningsceremoni”. Denna första hälsning utfördes genom att de slog handflatorna mot varandra
och sa: “What’s up, man?” Senare föreslog någon från deras by att man skulle ta bort ”man”, så även
kvinnor kunde hälsa på varandra. En annan började säga sitt namn: ”Det blir faktiskt lite mer
personligt”.
Hälsningsceremonierna imiterades och spreds som en smitta över världen och blev en av de första
globala företeelserna jämte familjebildning och den mycket populära seden att sitta framför
lägerelden och ljuga ihop historier om dagens bedrifter.
Att hälsa på varandra är en tillitsceremoni, vilket fungerar som ett fredsavtal. Ifall sådana fredsavtal
upprepas regelbundet skapar de förutsättningar för att mångfaldiga bekantskaper, vänskaper,
kontakter, uppgörelser och även hela samhällen. Dessa kedjor av kontakter och imitationer kan vi
kalla singulariteter. Singularitet är något som återskapar sig själv och skapar en rörelse.
Singulariteter underordnar sig inte helheter, de bygger inte på överordnade eller generella regler
eller lagar. Singulariteter är snarare ett återanvändande. Singulariteter lever sina egna liv
oberoende av överordnade system. De återvänder till sig själv och är därför inte resultat av centrala
hierarkier eller principer.

Hälsningar skapar nya liv – singulariteter
Att presentera sig och att hälsa på varandra är del av singulariteter av bekantande. Att bekanta sig
skapar fredsavtal, ibland vänskap. De leder dessutom till att man blir presenterad för nya personer.
Kontakter, samarbete och koordinering skapas. Det är det som gör att det är singulariteter och inte
enskilda händelser. Singulariteter får ett eget liv.
Hälsningar förändras innovativt beroende på situationen och när nya personer presenterar sig.
Samtidigt möjliggör de andra förändringar. Utan hälsningar skulle både stabila samhällen och
revolutionära omvälvningar bli omöjliga.
Hälsningar är kanske det mest utspridda systemet för fred och tillit mellan främlingar. Kapitalism,
nationalstater och kärnfamiljer är inte lika globala som hälsningsceremonier. Ändå tänker vi oss inte
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hälsningar som en gigantisk makrostruktur. Hälsningar brukar snarare ses som mikrohandlingar.
Men mikrohandlingen hälsning är mer utspridd än de system vi kallar makro. Vi behöver alltså inte
anta att omfattande samhällsbyggande och förändringar övergår till makroförändring. Vi behöver
inte heller anta att förändringar på makronivå skulle vara större eller mer omfattande än
mikrohandlingar.

Revolution som mikropraktik
I platå nio av Tusen platåer bygger Deleuze och Guattari vidare på den bortglömde artonhundratals
sociologen Gabriel Tardes sociologi: Samhällen skapas och förändras genom kedjor av imitationer
och innovationer. Enligt Tarde består samhällen till stor del av imitationskedjor. Tarde ger oss alltså
kedjor som visar på något helt annat än hierarkiska pyramider eller globala system.
Tarde, Deleuze och Guattari ställer flöden och imitationskedjor gentemot både individualistiska och
kollektiva förklaringar av revolutionär förändring. De ger oss möjligheten att upptäcka revolutioner
som inte genomförs av vare sig den kollektiva helheten eller av den individuella atomen (in-divide,
icke-delbar från latinets individúus).

Imitationskedjor sprider revolutioner
Enligt Deleuze och Guattari blir många historiska revolutioner obegripliga ifall vi ser dem som
makropolitiska förändringar. Revolutionära förändringar som när folk slutade buga för överheten,
eller övergivandet av flera auktoritära praktiker runt 1968, bör begripas som mikrorevolutioner.
Dessa revolutioner förstås bättre som smittor eller kedjor av innovationer och imitationer[1] än som
makropolitiska förändringar. Mikrorevolutioner sprids ofta snabbare över större områden, eller över
världen, än nationalstatliga revolutioner. Smittor sprids snabbare och över större områden på
mikroplanet än på makroplanet.
Intensiteter, flöden och imitationer sätter fart och leder till direkt förändring. Enligt Tarde kan olika
imitationskedjor dessutom korsa varandra och därmed antingen stärka eller motverka varandra.
Dessa korsningar kallar Gabriel Tarde för intersektioner. Han har alltså gett oss två intressanta
verktyg för att bryta med helhetsföreställningar om nationer, globala system och makro: Dessa
teoretiska verktyg är imitationskedjor samt intersektioner av sådana kedjor.
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