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Att vara anti innebär inte att vi överskrider det vi är anti. Queerfeministen Sara Ahmed kritiserar
föreställningen att antirasism överskrider rasism.
Att vara emot är att vända sig i en viss riktning. Att vara emot är att rikta sig mot. Anti vänder sig till
det den är emot. Anti inleder en intim relation till det den är emot. Genom att stå emot något kan
anti bli en stötta, ett stöd till det den står mot.
“What we might remember is that to be against something is precisely not to be in a position of
transcendence: to be against something is, after all, to be in an intimate relation with that which one
is against.”
Vända sig mot är att skänka uppmärksamhet
Att vända sig mot är att uppmärksamma. Vilket innebär att anti-aktivism är med och återupplivar det
den vänder sig mot. “To be anti ‘this’ or anti ‘that’ only makes sense if ‘this’ or ‘that’ exists.”
Sara Ahmed menar inte att vi kan sluta att reproducera maktordningar, hon visar snarare hur antiaktivism alltför ofta producerar en falsk föreställning om att den själv är utanför det den vänder sig
mot. “So our task might be to critique the presumption that to be against racism is to transcend
racism.”
Protest gör sig själv beroende av det den vänder sig mot
Anti-aktioner, maktkritik och protester gör sig beroende av det de vänder sig mot. De utvinner kraft
från sin motpart. När de vänder sig i nya riktningar uppstår i så fall en abstinens, de vill vända sig
tillbaka mot sina antagonister.
“The messy work of ‘againstness’ might even help remind us that the work of critique does not mean
the transcendence of the object of our critique; indeed, critique might even be dependent on nontranscendence.”
Detta beroende av motparten kan även leda till att protesten motarbetar annat motstånd som istället
överskrider maktordningar, som istället bygger nya ordningar. Motstånd som vänder sig i nya
riktningar behöver därför skaffa sig en motståndskraft gentemot anti-aktivism och protester. Och
även motståndskraft gentemot frestelsen att själv dras med i den “straighta” raka riktningen som
leder ‘mot’.
Per Herngren
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Texter om Sara Ahmed av Per Herngren.

Fotnoter
Alla citat är från Sara Ahmed, “Declarations of Whiteness: The Non-Performativity of Anti-Racism”,
Borderlands e-journa, Volume 3 Number 2, 2004.
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