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Krig och spel har använts som metaforer för att förklara motstånd och politisk kamp. Nyckelbegrepp
har därmed blivit taktik och strategi, styrka och styrkeförhållanden, vinna och förlora.
En motståndsgrupp skulle i så fall kämpa för att vinna över sin motpart. Genom smarta uttalanden
kan man vinna politiska poänger. Genom att använda humor som vapen kan man förlöjliga och
försvaga motståndaren. Genom att samla fler och fler demonstranter eller namnunderskrifter tror
man sig bli starkare i en styrkemätning med motparten.
Mohandas Gandhi och Judith Butler visar att det istället är vår sårbarhet, vårt beroende av varandra,
som bygger samhällen och skapar politisk förändring. Inom feminism har denna politiska praktik
börjat kallas för sårbarhetspolitik.
Sårbarhetspolitik bryter med föreställningen om politisk förändring och kamp som något sorts spel
eller krig. Det är istället sårbarhet och ömsesidigt beroende som bygger upp det samarbete som gör
samhällen och det politiska möjligt.

Sårbar civil olydnad
Pingsten 2012 gick en grupp in på Saab Microwave för att plantera vin och fikon, samt hålla en
pingstmässa. En av oss kom på en formulering som visade hur dumt våra motståndare tänkte. Vi
skulle vinna politiska poänger genom att avslöja krigsföretagets och lagens hyckleri.
Efter lite funderingar kom vi dock fram till att ifall vi vinner poänger över våra motståndare riskerar
vi att förlora dem. Vi valde därför att formulera om oss så att poliser, vakter, jurister och anställda
på krigsföretaget kunde fundera tillsammans med oss istället för att bli bortgjorda.
Därmed blev det så att vakter och polis faktiskt deltog i innovativa och kritiska samtal kring
motstånd, och motståndets förutsättningar. Under ett par timmars tid var de med och utvecklade det
politiska motståndet.

Få kritik
För en sårbarhetspolitik som erkänner vårt beroende av varandra blir det mer avgörande att få
intressant och innovativ kritik än att själv kritisera motparten.
I den sårbarhetspolitik som Butler och Gandhi utvecklar så stärker motståndet motparterna istället
för att försvaga dem. Genom gemensamt funderande kan motståndet få konstruktiv kritik av
motparten. Sårbart motstånd blir därmed en innovativ process, ett gemensamt skapande, snarare än
en styrkemätning.

Motståndskraft
Begreppet motstånd ligger därmed närmare en organisms eller ett systems motståndskraft än
elektricitetens motstånd som hindrande, kraftmätning.
Sårbart motstånd intervenerar i förtryck och våld genom att återskapa liv, rättvis fördelning,
demokrati, jämlikhet och omsorg. Motstånd blir ett ständigt återkommande, ett värdeskapande som
pulserar. Mål och medel blir ett.
Judith Butler tar upp möjligheten till performativt handlandet. Performativ är att i handlingen
genomföra målet. Performativt handlande är därmed något helt annat än instrumentellt och
strategiskt handlande, där mål och medel är åtskilda.
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Sårbarhetspolitik skapar politisk förändring genom att ersätta och tränga undan det instrumentellt
destruktiva. Det görs genom motståndskraften i direkt performativt skapande, skapande av värde.
Skapandet av värde utförs inte långt bort från våld och förtryck, det vore inte en sårbarhetspolitik.
Det politiska skapandet blir sårbart genom att gå in och intervenera i våld och förtryck.
Sårbart motstånd skapar affekt, samarbete och samhällen istället för vinnare och förlorare.
Per Herngren
2012 07 14, version 0.1
Välkommen på ickevåldskurs där sårbarhet och ömsesidigt stöd blir metod för förändring.
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