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Beröra sig själv eller beröra andra
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I massmedier och i sociala medier dras individualismen gärna in i olika loopar. Utan konspiratorisk
avsikt återskapar individualismen sig själv, igen och igen. Individualism blir självskapande system.
Man läser och delar kanske det som berör en själv. Med tiden blir man alltmer upptagen med att
beröra sig själv. För att känna sig berörd. Faktiskt beröring ersätts med upplevelse av att bli berörd.
Mycket kan utnyttjas för att generera upplevelser. Det behöver inte vara fel. Men upplevelse av
beröring kan användas för att ersätta relationer. Dessutom kan andra exploateras för att göra oss
berörda. Bilder och historier om flyktingar, tiggare och katter kan utnyttjas för självberöring.
Istället för att intervenera i ordningar kan vi använda förtryck och katastrofer för att göra oss
upptagna med oss själva, med att pilla på oss själva. Pilla på våra egna känslor för att generera
upplevelse av beröring.
Detta pillande kan tränga undan andra former av beröring: det börjar i så fall ersätta jämlika möten
med andra som hade kunnat leda till kontakt. Långvarig beröring. Samarbete.

Motstånd berör
Varje möte är en beröring. Beröring berör alltid åt minst två håll. I vår bok Mode & Motstånd tar
Otto von Busch och jag upp hur det som berörs alltid berör tillbaka. Det gör motstånd. Motstånd är
att beröra och låta sig beröras. Utan motstånd går det inte att beröra. Att beröras är aldrig ren
andlighet. Beröring blir möjligt när saker, djur och människor gör motstånd.
Beröringen med andra och annat gör att vi inte längre är oss själva. Vi blir något annat. Vi är inte
själva nog. När vi dansar tillsammans med förföljda och förtryckta, kopplar oss, organiserar ihop,
sammansluter oss, då bygger vi relationer som inte längre kan härledas ur oss själva eller ur vår
goda vilja. Nya och oväntade saker uppstår.

Relationer stör
Relationer stör oss. Stör vår lycka, vår duktighet och vår självupptagenhet. Relationer utför något
annat än vad vi kan göra själva. Relationer intervenerar i våra och andras liv.
Ickevåld i traditionen från Mohandas Gandhi är interventioner. Och intervention är att vidröra. Röra
vid våld och förtryck snarare än att undvika beröring. Ickevåld vidrör när det sker baktaleri,
härskartekniker, utfrysning, krig, förtryck och exploatering. I ickevåld berör icke våld, det finns
inget mellanrum mellan icke och våld: ickevåld snarare än icke-våld.
Motstånd och interventioner skapar gravitation: vi dras till andra än oss själva. Vi dras ut ur oss
själva. Det är så beröring blir möjligt. Vi får kontakt genom att komma ut ur oss själva.
Det är ytor som berör. Ytor får kontakt. Det är ytor som kopplar sig. Ytlighet snarare än något
mystiskt inre, äkta djup gör samhällen möjliga, gör motstånd och politik möjligt.
Per Herngren
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