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Hur ska vi kunna förstå oss själva om vi inte vet 
varifrån vi kommer, inte känner till vår bakgrund? 
Den här frågan hemsökte barn som överlevde 
Förintelsen och bara hade vaga minnen – eller 
inga minnen alls - av tiden före kriget. Barnen 
visste inte alltid vad de egentligen hette, vilka 
deras föräldrar var eller var de hade fötts. I denna 
bok låter oss historikern Rebecca Clifford möta 
ett antal judiska barn som hade drabbats av det 
här svårhanterliga ödet. Vi får följa barnen genom 
livet, ta del av deras tonår, vuxentillvaro och ål-
derdom. Se dem uppfinna sig själva – inför andras 
ögon såväl som sina egna.

Detta självuppfinnande kunde ha förbryllande 
inslag. Ta elvaåriga Mina R, en överlevande från 
Theresienstadt med tydliga traumatiseringssymp-

R E B E C C A  C L I F F O R D

tom. Hon berättade så småningom för barnhems-
personalen om hur hon hade sett sin mamma bli 
skjuten i huvudet – och när hon väl hade satt 
ord på denna traumatiska händelse mildrades 
hennes symptom successivt. Saken var bara den 
att mamman uppenbarade sig på barnhemmet 
ett halvår efter att Mina hade berättat om hennes 
onda bråda död.

Minnet är en plastisk materia – minnen på-
verkas av aktuella behov och av omgivningens re-
aktion på dem; det är inte så att man bara har 
dem eller inte har dem. För att få grepp om den 
här aspekten av de överlevande barnens självupp-
finnande går Clifford till modern forskning om 
traumabearbetning och till andra relevanta psy-
kologiska forskningsrön. Det ger henne inte bara 
möjlighet att belysa de här barnens speciella be-
lägenhet ur olika synvinklar, utan också att lyfta 
fram det allmänmänskliga i den, den skapelsepro-
cess som i lägre eller högre grad kännetecknar alla 
uppväxter, alla försök att bygga ett någorlunda 
stabilt individuellt och socialt jag.

Clifford bygger i övrigt framställningen på his-
toriskt arkivmaterial av olika slag och andras och 
egna intervjuer med barnen ifråga. Hon vidgar 
dessutom perspektivet till att omfatta också män-
niskor som på olika vis tog hand om barnen efter 
krigsslutet och intresserar sig även för de forskare 
som studerade barnen, till exempel Anna Freud 
– forskare som inte alltid hade lätt att få grepp 
om komplexiteten i barnens yttre och inre verk-
lighet. Men Clifford vill framför allt kartlägga de 
långsiktiga följdverkningar som barnens erfaren-
heter av Förintelsen fick och lyfta fram den kamp 
barnen – som ofta fick höra att de hade haft tur 
– var tvungna att föra för att erövra rätten till en 
identitet som förintelseöverlevare.

Resultatet har blivit en rik och ofta överraskan-
de berättelse om vad en barndom präglad av för-

luster och uppbrott kan innebära – och om vad 
livet efter en sådan barndom har för omkostnader.

rebecca clifford är professor i europeisk his-
toria vid Durham university. Barnen som överlev
de har tilldelats Canadian Jewish Literary Award 
samt nominerats till Wolfson History Prize, Bail-
lie Gifford Prize for Non-Fiction och Cundill 
History Prize.

Ur boken:
Denna bok vill lyfta fram hur livet gestaltade 
sig för de allra yngsta överlevande efter Förintel-
sen, en grupp som historiskt sett har försummats 
av forskningen. Den tar i första hand upp barn 
födda mellan 1935 och 1944, alltså barn som var 
tio år eller yngre vid befrielsen 1945. Dessa unga 
barn utgjorde den åldersgrupp som hade de ab-
solut sämsta utsikterna till att överleva Förintel-
sen (bortsett från de allra äldsta), men det är inte 
detta, eller inte bara detta, som gör deras berättel-
ser så fascinerande.

De unga barnens erfarenheter lyfter fram en 
fråga med långtgående återverkningar: hur ska vi 
kunna förstå vårt liv om vi inte vet var vi kommer 
ifrån? Eftersom minnena från tiden före kriget var 
så otydliga, eller om det inte fanns några minnen 
alls, och eftersom det så ofta inte fanns någon le-
vande vuxen som kunde eller ville berätta om cen-
trala detaljer från de första månaderna eller åren, 
stod dessa överlevande barn ofta inför en decen-
nielång kamp för att kunna samla ihop berättel-
sen om sitt ursprung – en enkel men nödvändig 
självbiografi som är grundläggande för identite-
ten.

Om man saknar en berättelse om den egna 
familjen, om platsen där man är född eller om 
de tidiga formativa erfarenheterna, hur ska man 
då kunna få något begrepp om den egna barndo-
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men och vad den betytt? Vilket arbete är det som 
måste uträttas för att man ska förstå vem man är? 
De flesta av oss tar för givet att vi kan få ett visst 
begrepp om våra barndomsminnen. Vi slås sällan 
av tanken att detta är ett privilegium.

Kärnan i denna bok handlar om att utforska 
vad det innebär att växa upp och åldras när man 
inte förunnats denna förmån och på grund av 
sina omständigheter tvingats väva ihop berättel-
sen om sitt förflutna med hjälp av fragment och 
brottstycken. Det är en berättelse om Förintelsen, 
men i grunden kanske snarare en bok om histo-
rien om livet efter, och livet med, en barndom 
präglad av kaos. Det är också till sin kärna en bok 
om minnen, och i synnerhet om tidiga minnen 
och deras roll i våra liv när vi åldras.

Om någon frågar berättar de flesta mer än 
gärna om sina första minnen. Mitt eget handlar 
om att vika tvätt. Jag tror att jag var tre år när 
detta hände och jag minns hur liten jag kände 
mig bland möblerna i rummet. Jag befann mig i 
vardagsrummet i vårt hus i Kingston i Ontario, 
det rum som vi brukade kalla för ”tv-rummet”. 
Framför mig hade jag en tvättkorg av plast som 
stod på en träkista tillverkad av min far. Överst 
i korgen låg en persikofärgad jumper som jag 
sträckte mig efter då jag såg att den var min, en 
present jag fått av min farmor.

Tvätten var fortfarande varm efter hantering-
en i tumlaren och en våg av härlig värme slog 
emot mig. När jag fattade tag i jumpern skedde 
något överraskande – det flög gnistor genom luft 
en. Den tumlade jumpern var full av statisk elek-
tricitet och den torra, kanadensiska vinterluften 
fick den att spraka och sjunga kring mina finger-
toppar. Jag antar att händelsen stannat kvar i mitt 
minne eftersom det var så överraskande och så 
spännande vackert. Men hur kommer det sig att 
jag har begrepp om detta minne?

Hur vet jag att det var min far 
som tillverkat kistan och att jum-
pern stickats av min farmor? Hur 
kommer det sig att jag vet att jag 
är i tv-rummet, ja att jag är i mitt 
eget hus, att min mor är i när-
heten trots att jag upplever ett 
ögonblick av nyfiken ensamhet?

Det beror på att detta minne, 
precis som alla minnen, är en 
social konstruktion och att vuxna 
i min omgivning har hjälpt mig 
att få grepp om min erfarenhet. 
De förklarade vem som tillver-
kat kistan, vem som stickade 
jumpern, varför det bildas gnistor i torr luft på 
vintern. Detta gäller inte bara för detta enskilda 
minne utan för alla mina tidiga minnen – och 
också för alla dina. De flesta av oss kan berätta be-
rättelsen om sitt liv, från början fram till idag, ef-
tersom andra hjälpt oss att bygga upp berättelsen.

 Våra föräldrar, släktingar och världen runt 
omkring oss, det kollektiva och sociala samman-
hang vi lever i, förser oss med de detaljer vi inte 
kan minnas eller förklara, och de hjälper oss att 
begreppsliggöra minnen som vi har i vårt medve-
tande men som vi annars skulle ha svårt att tolka.

De överlevande barnens livsberättelser är fas-
cinerande delvis på grund av att denna sociala 
värld hade fallit sönder för dem: deras föräldrar, 
släktingar och den omvärld som under norma-
la omständigheter skulle fullgöra denna viktiga 
uppgift fanns inte på plats. I stället stod barnen 
där med minnen de inte kunde tolka och berät-
telserna om deras tidiga liv saknade så många vik-
tiga delar.

När de växte upp måste de själva försöka fylla 
igen luckorna, söka efter dokument, foton och 
överlevande släktingar som spritts över en bred 

diaspora – allt för att finna svaret på den mest 
grundläggande av frågor: Vem är jag? […]

[Det är] ironiskt att historikerna ända fram till 
den senaste tiden ägnat [dessa barn] som grupp 
ett så förstrött intresse. I en bredare bemärkel-
se har barn och deras erfarenheter av tradition 
hamnat i den historiska forskningens marginaler 
och där befinner de sig i många avseenden fort-
farande. De historiker som ägnat sig åt barn har 
haft en tendens att fokusera på synen på barndo-
men snarare än på själva barnen; de har undersökt 
vad vuxna tänkt om barn i det förflutna snarare 
än på vad barn tänkt om sitt eget liv och sin egen 
värld eller på vad de skulle kunna ha att säga om 
de vuxnas beteende.

Detta har inte minst gällt historiker som fors-
kat kring krig och konflikt. Trots att barn under 
1900-talet mer än någonsin tidigare varit måltav-
lor för krigets våld, kan krig framstå som något 
som bara berör vuxna. Vi anstränger oss så för 
att få barnen att passa in i vår bild av krig och 
konflikt och ser dem nästan enbart som inslag i 
leden av offer och det är alls inte självklart eller 
utan problem att röra sig bortom deras ställning 
som offer.
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Hur kan en amerikansk superhjälte i blå trikåer, 
som har anklagats för både rasism och sexism, bli 
en svensk nationalhjälte?

Seriefiguren Fantomen dyker upp i svensk 
press redan i början på 1940-talet, men det är 
först på 1970-talet, ett decennium när en kraftig 
vänstervåg sköljer över Sverige, som Fantomen på 
allvar blir ”svensk”. Tidningen får då ett svenskt 
redaktionsråd, ”Team Fantomen”, som låter Fan-
tomen ägna sig åt allt från kolonial befrielse-
kamp och könens jämställdhet till att öppna ett 
Konsum i djungeln. Och mitt i alltihop är Fan-
tomen förstås en närvarande pappa, fattas bara.

Fantomen-gestalten förkroppsligar kort sagt 
ambitionen bakom svensk utrikespolitik och det 
faller uppenbarligen både gamla och unga läsare 
i smaken. Under 70-talet är det faktiskt fler som 

läser om hans kamp mot sociala orättvisor än som 
läser Expressen. I sin bok undersöker Robert Aman 
– kulturskribent, serieforskare och biträdande pro-
fessor i pedagogik  – hur detta var möjligt och hur 
seriens dialog med det omgivande samhället mer 
konkret såg ut.

Hans bok låter oss möta både en superhjälte i 
trikåer och ett Sverige i en politisk och social bryt-
ningstid.

robert aman, f. 1982, är biträdande professor 
i pedagogik vid Linköpings universitet där han 
forskar och undervisar om tecknade serier.

Ur boken:
Det relativt händelsefattiga ”Handelskriget” 
från 1973 är framför allt att betrakta som en 
postkolonial kil in i en pågående debatt om 
skuldsättning och beroende. Rent dramaturgiskt 
är avsnittet av det trubbigare slaget där försöken 
till adrenalinstinna spänningsmoment i form 
av biljakter och slagsmål tycks finnas där för 
sakens egen skull snarare än för att tillföra 
handlingen något. Istället får läsaren lära sig 
om fattigdomsbekämpning utifrån ett beprövat 
svenskt recept. Äventyret inleds med att lant-
arbetaren Toro informerar sina kollegor om att 
han måste köpa en ny spade. Tankebubblan 
förtäljer en misstanke om att han blir lurad (”Jag 
tycker inte om dom vita i handelsboden. Allting 
blir dyrare var gång man går in där”) före själva 
avslöjandet av skälet till varför han inte kan 
vara fullständigt säker (”Jag önskar att jag hade 
lärt mig läsa och räkna!”). Handelsboden har 
monopol i regionen vilket de skrupelfria vita 
ägarna utnyttjar genom att chockhöja priserna 
till oöverkomliga nivåer. För att kunna köpa 
nödvändiga verktyg tvingas de svarta arbetarna 
att skuldsätta sig i form av att delar av deras skörd 

skrivs över till butiksägarna som kompensation. 
Serierutorna visar en konfunderad och vilsen Toro 
som kämpar med matematiken (”Toro försöker 
förgäves få en uppfattning om vad tiondelar, 
femtondelar och procent innebär…”). Till slut 
skriver han under skuldsedeln medan handlarna 
skrattar bakom hans rygg (”Den idioten begriper 
inte att han redan har skrivit över tolv tiondelar 
av sin skörd till oss!”). När beväpnade män 
anländer till plantagen för att kräva in skulden 
inser lantarbetarna att de blivit lurade och nu är 
skuldsatta upp över öronen. Hämndlystna plan-
erar de en aktion för att med våld ta tillbaka den 
skörd deras kroppar slitit för.

Innan krig hinner bryta ut angör Fantomen 
platsen. Han blir informerad om situationen av 
de uppretade lantarbetarna (”Vi blir aldrig skuld-
fria!”). Läsare som är bekanta med Fan tomens 
arbetsmetoder kanske förväntar sig att den trikå-
bärande hjälten skall lösa situationen genom att 
placera ett dödskallemärke på affärs innehavarnas 
hakor som resultat av ännu en väl riktad knytnä-
ve. Här väljer dock Fantomen en annan strate-
gi för att skydda arbetarnas eko nomiska intressen 
på sikt. Den vandrande vål naden kallar till sig sin 
vän, Handlar-Joe, för att hjälpa lantarbetarna att 
skapa sin egen affär. Inför den storögda skaran, 
likt en magister som instruerar en skolklass, in-
formerar Fantomen om att ”Han [Handlar-Joe] 
kommer också att sätta er in i vad som menas med 
kooperation, delägarskap och vinstfördelning!”. 
Efter att ha undervisats om de bakomliggande 
idéerna till ett konsumentkooperativ (”Så vi är 
alla delägare och vinsten ska användas till inköp 
av nya varor?”) förklarar bildens textruta att det 
inte tog lång tid för lantarbetarnas delägda butik 
att börja blomstra.

Avsnittet läses med fördel allegoriskt: serie-
tidningen nådde kioskhyllor runtom Sverige vid 
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en tidpunkt när beroendeskolan fått sitt breda ge-
nomslag i samhällsdebatten om fattigdomens or-
saker. Denna antiimperialistiska teoribildning om 
”beroende” inspirerad av marxismen har också 
kallats för den nya vänsterns ekonomiska teori. 
I tillspetsad form var mallen för utveckling inte 
nödvändigtvis längre baserad på en för enklad 
bild av att alla nationer behöver följa utveck-
lingsmönstren hos de industrialiserade länderna i 
väst. En sådan modell utgick från att alla nationer 
måste passera vissa stadier innan de kunde anses 
vara utvecklade. Ekonomisk tillväxt blev ett mått 
på utveckling där problemet ansågs vara att fatti-
ga länder inte investerade tillräckligt på grund av 
för lågt inhemskt spa rande och för små exportin-
komster. En ökad tillväxt ansågs bära på synergi-
effekter som gör att andra sektorer inom samhället 
också ut vecklas. Dessa tankar inspirerade det 
svenska bistån dets utformning under 1960-talet. 
Sverige gav stöd till modernisering, industrialise-
ring och infrastruktursatsningar.

Beroendeskolan, å andra sidan, identifiera-
de de historiska rötterna till fattiga länders eko-
nomiska situation. Skolbildningen hade oli ka 
förgreningar men gemensamt var att det interna-
tionella eko nomiska systemet kan delas upp i två 
delar – industriländer i centrum och utvecklings-
länder i periferin. Och att denna uppdelning var 
en kvarleva från kolonialismen. I ett av skolbild-
ningens mest inflytelserika verk, How Europe Un
derdeveloped Africa, argumenterar Walter Rodney 
för att underutveckling är en direkt konsekvens 
av Afrikas position som hörnsten i det globala 
kapitalistiska systemet under kolonialismen, där 
det ekonomiska över skott kontinenten produce-
rade systematiskt skep pats iväg för att berika och 
utveckla imperiets hjärta. Europa utvecklas när 
kontinenten tar övriga världen i sitt våld. Indu-
strialiseringen och moderniseringen av Europa 

kan alltså ses som del av samma dynamiska pro-
cess som samtidigt underutvecklar Afrika. […]

Beroendeskolan ramar in sidohistorien till 
detta Fantomen-äventyr; avsnittet erbjuder en 
pedagogisk illustration över beroende som en 
förlängning av kolonialismen genom att belysa 
många tidigare koloniers samtida roll inom det 
kapitalistiska systemet. De fungerar som jord-
bruksekonomier specialiserade på export i ut by te 
mot import av tillverkade varor från den utveck-
lade industrivärlden. Äventyrets huvud karaktärer 
förkroppsligar respektive position i ett sådant 
ekonomiskt system: de svarta lantarbetarna (re-
presenterandes utvecklingsländerna) hamnar i ett 
läge där alternativ saknas till att konsumera över-
prissatta verktyg som erbjuds av de vita köpmän-

nen (representerandes industriländerna). Butiken 
symboliserar världsmarknaden och det hierarkiska 
förhållandet mellan centrum och periferi, Europa 
och Afrika, industrialister och arbetare, där lantar-
betarna saknar andra medel än att betala med sin 
skörd eller skuldsätta sig genom krediter. Av det 
skälet var beroendeskolans anhängare starka kriti-
ker till bistånd. Särskilt de åtgärder som fokuserar 
på exportkreditgarantier som de flesta europeiska 
nationer, inklusive Sverige, erbjöd berörda länder. 
Man hävdade att de dolde imperialistiska ambi-
tioner för att bibehålla tidigare kolonier i deras 
beroendeställning och att de fortsatt skulle vara 
reducerade till att förse västländerna med råvaror. 
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De flesta människor funderar då och då över vad de 
tänker göra härnäst – och tar för givet att de inom 
vissa ramar har en viss vilje- och handlingsfrihet. 
Denna vardagsåsikt står emellertid inte högt i 
kurs bland dagens filosofer och vetenskapsmän. 
Här är istället den dominerande uppfattningen 
att alla händelser och processer i världen kan 
förklaras med olika orsaksfaktorer. Någon vilje-
frihet i traditionell bemärkelse finns inte. Den 
ståndpunkten har absurda konsekvenser, menar 
Ingvar Johansson, professor emeritus i filosofi vid 
Umeå universitet.

I essän Den fria viljan och evolutionen för-
svarar Johansson den fria viljan från ett helt 
igenom naturalistiskt, evolutionärt och sekulärt 
perspektiv. Evolutionsläran är – ordentligt ge-
nomtänkt – fullt förenlig med åsikten att det 

finns fria viljor. Den säger uttryckligen att det 
successivt under evolutionens gång uppkommit 
nya typer av fysikalisk-kemiska objekt och bio-
logiska organismer, och den tillåter åsikten att 
det också uppkommit nya lagbundenheter. Inget 
principiellt hindrar, menar Johansson, att det 
i evolutionen också uppkommit fenomen som 
inte i alla sina detaljer är lagbundna. Det är en 
oerhörd skillnad mellan att anse att viljans frihet 
har överdrivits, vilket den moderna vetenskapen 
har visat, och att förneka den helt. Det är 
totalförnekelsen som leder till absurditeter.

ingvar johansson är professor emeritus i 
filosofi vid Umeå universitet. Centralt i hans 
filosofiska tänkande har varit ontologi och veten-
skapsfilosofi. Båda områdena är centrala för 
fråg an hur vi bör se på den fria viljan i ljuset av 
evolutionen och modern vetenskap.

Ur boken:
Med den här lilla boken vill jag demonstrera att 
inte alla filosofer gett upp åsikten att vi ibland har 
en liten bit fri vilja. Alla tillstånd, händelser och 
processer här i världen kan enligt min mening inte 
förklaras enbart med orsaksfaktorer; må dessa ses 
som helt bestämmande eller bestämmande bara 
med en viss sannolikhet. Det är inte så att allt 
som sker gör det av nödvändighet eller av slump. 
Ibland har vi lite handlingsfrihet och ännu oftare 
en inom vissa ramar fri vilja.

Denna åsikt står sedan länge inte högt i kurs 
bland filosofer och vetenskapsmän, speciellt inte 
bland naturvetare och strukturalistiskt lagda 
samhällsvetare. Efter att jag lite tveksamt tidigt 
på hösten 2020 hade börjat skriva på den här 
boken, så stärktes på ett oväntat sätt i oktober min 
motivation att slutföra arbetet. Då tillkännagavs 
de tre mottagarna av det årets nobelpris i fysik, 

och en av dem, Roger Penrose, har länge hållit 
dörren öppen för en tro på den fria viljan. Men 
han fick förstås inte priset för sina åsikter om den 
fria viljan. Han fick det för sina teorier om hur 
svarta hål bildas i universum.

För mig känns det som om åsikten att det 
finns en fri vilja under slutet av 1900-talet i den 
akademiska västvärlden sögs in i ett kulturellt 
svart hål. Den materia och strålning som en gång 
sugits in ett fysikaliskt svart hål slipper (bortsett 
från den eventuella Hawkingstrålningen) enligt 
teorierna aldrig ut igen, men jag tillåter mig 
optimistiskt tro att tron på den fria viljan kan ta 
sig ut ur sitt svarta hål.

I sin Shadows of the Mind (1994) skriver 
Penrose: ”This book will not supply an answer to 
these deep issues [about the free will], but I believe 
that it may open the door to them by a crack—
albeit only by a crack”. Det fick mig att tänka på 
en berömd fras ur Leonard Cohens låt Anthem: 
”There is a crack, a crack in everything, That’s how 
the light gets in.” […]

Ibland när vi vill göra något så kan vi rakt av 
göra det. Men ibland blir vi hindrade av andra 
personer eller av andra yttre omständigheter att 
göra det vi skulle vilja göra, och ibland blir vi 
hindrade av sådant som sjukdom. I båda fallen – 
yttre respektive inre hinder – betraktar nog gemene 
man till vardags den inskränkta handlingsfriheten 
som förenlig med att vår vilja bakom de tyvärr 
omöjliga handlingarna i viss mån är fri.

Är vi osäkra på om vi faktiskt kan göra det vi 
vill göra, så försöker vi förmodligen ibland och ser 
om vi kan. Är vi hundraprocentigt säkra på omöj-
ligheten, så reduceras viljan till en fri önskan, och 
vi säger kanske till vänner ”Oh, vad jag önskar jag 
kunde göra det och det”. När vi ser på andra har 
vi ofta samma synsätt, dvs. att bakom deras kanske 
för tillfället begränsade handlingsfrihet tror vi det 

Den fria viljan och evolutionen 
av Ingvar Johansson
ISBN 978-91-7173-647-5
2022. 142 sidor. Danskt band
Pris c:a 230:–
Bokklubbspris inkl. frakt 200:–
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vetenskapen abstraherat bort betydande delar av 
mänsklig subjektivitet; vad som ibland kall as för-
stapersonsperspektivet. Ofta med lyck at resultat, 
men när naturvetenskapens oper son liga tredje-
personsperspektiv byggs in i världs åskådningar, så 
får bortabstraherandet förödande konsekvenser.

Jag är naturalist i betydelsen att jag anser att 
allt som existerar finns i den rumtidsliga enhet 
vi kallar vårt universum. Det innebär att om en 
företeelse i vårt universum kan förklaras med hjälp 
av en eller flera andra företeelser, så måste också de 
senare finnas i vårt universum.

Jag betraktar frågan om den fria viljans existens 
som ett rent ontologiskt problem: Finns den eller 
inte? Allt för ofta knyts frågan omedelbart ihop 
med frågan om människor någonsin kan sägas ha 
moraliskt ansvar, och hur hårt de bör straffas om 
de inte lever upp till ansvaret.

Mitt svar på den ontologiska frågan är, som 
jag redan sagt, direkt jakande; argumenteringen är 
den som följer. Mitt svar på den moralfilosofiska 
frågan är mera skissartat. Det återfinns i det näst 
sista kapitlet (kap. 11). 
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kan finnas viljefrihet och önskefrihet. Det är i de-
batten normalt viljefrihet som debatteras, men ar-
gumenten mot viljefrihet är av sådan karaktär att 
de också leder till ett förnekande av önskefrihet.

Så min bok är också ett försvar av önske-
friheten. Tror du på det sätt som jag beskrivit att 
vi som människor har ett visst, om än litet, mått 
av handlingsfrihet och fri vilja, och dessutom 
tror att det inte finns en gud eller något annat 
övernaturligt från vilket vår fria vilja härstammar, 
då är den här skriften ett genomarbetat försvar för 
din ståndpunkt. Jag förklarar den fria viljan helt 
utifrån ett naturalistiskt, evolutionärt och sekulärt 
perspektiv.

Någonstans under evolutionens gång, häv-
dar jag, så uppstår i naturen fria viljor. De är 
visserligen högst begränsade till sitt innehåll, men 
de är trots allt inte i alla detaljer förutbestämda 
av naturlagarna, samhällsstrukturen och hur det 
föregående ögonblicket var beskaffat.

Tror du däremot att du själv och alla människor 
helt saknar fri vilja, och att denna din åsikt är enda 
sättet att vara i samklang med modern vetenskap, 
så hoppas jag den här boken ska rubba dina 
cirklar. Bilden som den moderna vetenskapen ger 
är vid närmare påseende varken så entydig eller 
så allomfattande som fri vilja-förnekare normalt 
tror. Nästan alla accepterar evolutionsläran, men 
få tycks ordentligt ha tänkt igenom den.

Viljan är ett slags medvetandefenomen, och 
medvetandefenomen är till sin natur annorlunda 
än rent materiella fenomen. Men trots detta 
kommer jag inte att försvara en dualism av det 
slag som efter sin franske upphovsman Descartes 
(1596–1650; latin, Cartesius) gått till historien 
under namnet cartesiansk dualism. Alltså åsikten 
att materia och medvetande är så artskilda att de i 
princip kan existera oberoende av varandra.

Min ståndpunkt kan kallas både icke-

cartesiansk dualism och icke-reduktionistisk ma-
te rialism. Jag anser att materia visserligen kan 
existera utan medvetandefenomen, men likväl att 
inga medvetandefenomen kan existera utan ett 
materiellt substrat.

I nästa kapitel ska jag förklara varför det 
blivit så lätt – ja, närmast självklart – för många 
naturalister att helt förneka den fria viljan, och i 
det påföljande kapitlet peka ut vilken absurditet 
ett totalt förnekande av fri vilja faktiskt leder till. 
Därefter presenterar och försvarar jag i kapitel 
för kapitel olika åsikter jag har, vilka när de slås 
samman gör att jag i kapitel åtta kan hävda att 
det är fullt rimligt att anse att evolutionen har 
frambringat delvis fria viljor. Efter detta, i kapitel 
nio, säger jag lite om evolutionsbiologernas, 
speciellt Richard Dawkins, syn på saken. Det 
tionde kapitlet ägnas åt hur vår handlingsfrihet 
visar sig i våra varseblivningar, och det elfte åt 
den fria viljan och moralen. Sedan återstår i sista 
kapitlet bara några avslutande reflektioner.

Men innan jag sätter i gång, så några ord om det 
redan använda men inte helt entydiga begreppet 
naturalist. Jag är inte naturalist i betydelsen att jag 
tror att kunskap enbart kan fås genom metoder 
av det slag som används i naturvetenskapens 
paraddiscipliner fysik och kemi.

Att tro på grunddragen i vetenskapens lära 
om kosmos och dess uppkomst samt den bio-
logiska evolutionsläran, vilket jag gör, är inte 
detsamma som att tro att all kunskap om 
vad som finns i vår värld måste basera sig på 
naturvetenskapliga metoder. Alldeles speciellt, så 
tror jag naturvetenskapen inte omfattar metoder 
för alla typer av semantiskt-logiskt tänkande (se 
kap. 3) och inte har metoder för hur vi ska ge 
adekvata beskrivningar av varseblivningar som 
medvetandefenomen (se kap. 10).

I båda fallen rör det sig om att natur-
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En god flyktingpolitik
av Clara Sandelind 
ISBN 978-91-7173-651-2
2022. 248 sidor. Danskt band. Utk. i juni
Pris c:a 260:–
Bokklubbspris inkl. frakt 224:–

När politiker talar om restriktioner i flyktingpoli-
tiken hävdar de ofta att sådana är nödvändiga ur 
ett realistiskt perspektiv. De som vill göra det lät-
tare för flyktingar att ta sig till Sverige – eller vill 
utöka flyktingars rättigheter här i landet – uppfat-
tas då som verklighetsfrånvända idealister. Politi-
ker säger sig ofta införa restriktioner ”med tungt 
hjärta”, de är tvingade att göra det av ”rådande 
omständigheter”. Men realism är inte moraliskt 
neutral och verklighetsbeskrivningarna kan också 
ifrågasättas. 

Statsvetaren Clara Sandelind vänder sig i En 
god flyktingpolitik mot tanken att en moraliskt 
god flyktingpolitik skulle stå i motsättning till 
en verklighetsförankrad sådan. Hon hävdar att 
flyktingar och mottagarländer tillhör en politisk 
världsordning som innebär rättigheter och skyl-

digheter och diskuterar både de alternativ som 
i praktiken står flyktingar till buds och de kon-
sekvenser som hårt kontrollerade gränser kan få. 
Boken tar upp och tar ställning till flyktingpoliti-
kens grundläggande frågor: Vem bör räknas som 
flykting? Vilka skyldigheter har stater gentemot 
flyktingar? Vilka hänsyn kan rättfärdiga en res-
triktiv politik? Vilka rättigheter och skyldigheter 
bör flyktingar ha i mottagarländerna? Hur bör en 
global flyktingpolitik utformas?

clara sandelind forskar och undervisar vid 
University of Manchester.

Ur boken:
Den 11:e november 1944 skriver Gösta Engzell, 
chef för Utrikesdepartementets rättsavdelning, 
en promemoria om Sveriges flyktingpolitik under 
kriget: ”De första åren efter nazismens maktöver-
tagande i Tyskland kommo ej så många flyktingar 
till Sverige. Först under åren 1937 och 1938 bör-
jade en starkare flyktingström göra sig gällande. 
Det blev då tyvärr nödvändigt att avvisa en del vid 
gränserna.” 45 år senare tog regeringen det så kal-
lade Luciabeslutet, som innebar stora inskränk-
ningar i möjligheten att få uppehållstillstånd 
i Sverige. Den dåvarande invandrarministern 
menade att Sverige inte längre kunde ge flykting-
ar ett värdigt mottagande och hon var noga med 
att påpeka hur svårt det hade varit att fatta be-
slutet om restriktioner. Det var dock, framhöll 
hon, nödvändigt. Ytterligare 16 år senare, när re-
geringen bland annat införde ID-kontroller och 
tillfälliga uppehållstillstånd, underströk vice stats-
minister Åsa Romson vilket tufft beslut det var, 
men att de måste göra det som var nödvändigt.

Beskrivningar av verkligheten är inte värde-
neutrala. Påståenden om nödvändighet är inte 
fria från moraliska bedömningar. Åtminstone en 

del av de inskränkningar som förordas av nödvän-
dighet framstår i en annan dager om vi anlägger 
ett annat perspektiv på vad en god flyktingpoli-
tik innebär. Framförallt skiftar fokus om vi lägger 
mindre vikt vid humanism som det moraliska rät-
tesnöret. Humanismen bygger på att flyktingar 
betraktas som politiska främlingar som står utan-
för det sociala kontraktet. Den utgår från att skyl-
digheter att hjälpa flyktingar kan begränsas av en 
sträng kostnadskalkyl. Den tecknar bilden av den 
gode räddaren Sverige, och av flyktingar som bör 
nöja sig med att räddas från omedelbar fara för 
livet. Men den humanistiska räddningsetiken är 
otillräcklig. När människor reduceras till ”enbart 
människor” blir deras anspråk på självbestäm-
mande och ett liv i värdighet lättare att förbise, 
för det viktiga är att rädda deras liv. När männi-
skor förlorar sin politiska status hade ingen möj-
lighet att kräva sin rätt. Deras existens är på nåder 
av den gode räddaren … [...]

Om vi i stället ser flyktingar som jämlika med-
lemmar av en världsordning som skapar denna 
utsatthet, bryts den humanitära logiken. Då går 
det inte längre att se ett land som Sverige som en 
avlägsen och kapabel räddare, men som ytterst 
saknar ansvar. I stället är vi en del av en världsord-
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ning som vi drar nytta av, eftersom den skyddar 
vår suveränitet, men som helt förutsägbart även 
skapar flyktingar. Denna världsordning är också 
ett slags politiskt kontrakt, alla världens männi-
skor emellan, vilket bryts när säkerhetsventilen, 
asylrätten, i praktiken inte garanterar skydd.

     
*

Den här boken är menad att bidra med vägledan-
de principer för en god flyktingpolitik. Det är en 
flyktingpolitik som respekterar mänskliga rättig-
heter, upprätthåller mänsklig värdighet och inte 
spär på rådande orättvisor. Boken diskuterar ofta 
abstrakta principer, men försöker knyta dem dels 
till historiska erfarenheter, dels till samtida svensk 
flyktingdebatt. Jag hoppas också kunna ge en in-
troduktion till forskningen om flyktingpolitik 
inom normativ politisk teori. Min förhoppning 
är att även den som inte håller med mig i mina 
slutsatser ändå kan ha nytta av en fördjupad för-
ståelse av flyktingpolitikens moraliska aspekter. 
I kapitel ett frågar jag vem som bör klassas som 
flykting och argumenterar för en bred definition 
av flyktingar, som innefattar dem vars mänskliga 

rättigheter kränks snarare än enbart dem som är 
politiskt förföljda. I kapitel två diskuterar jag de 
moraliska grunderna för staters skyldigheter att 
skydda flyktingar. Där problematiserar jag huma-
nismens starka ställning inom flyktingpolitiken 
och menar att skyldigheterna gentemot flyktingar 
framför allt har politiska, snarare än enbart huma-
nitära, grunder. Kapitel tre inleds med en analys 
av hur man kan tänka kring faktorer som begrän-
sar staters skyldigheter att hjälpa flyktingar. Jag 
går sedan igenom olika faktorer som skulle kunna 
rättfärdiga en mer restriktiv politik och frågar 
vilken vikt dessa bör ges. I kapitel fyra diskuteras 
vilka rättigheter och skyldigheter flyktingar bör 
ha. Jag framhåller att flyktingar bör ha rätt till 
permanenta uppehållstillstånd och relativt snabb 
möjlighet till medborgarskap. Slutligen behand-
lar kapitel fem hur en global flyktingpolitik bör 
organiseras, vilket politiskt inflytande flyktingar 
bör ha över ett sådant samarbete, och vad ett land 
som Sverige kan göra om andra länder inte tar 
sitt ansvar. Jag trycker framför allt på att länder är 
moraliskt skyldiga att medverka till en global in-
stitution för ansvarsfördelning.

En av de viktigaste slutsatserna är att en god 

flyktingpolitik förutsätter en radikal omvärdering 
av hur vi ser på flyktingar i relation till oss själva 
som medborgare av en relativt trygg, västerländsk 
liberal demokrati. [...] Jag argumenterar i den här 
boken för flyktingar bör ses som jämlika med-
lemmar av en gemensam politisk världsordning, 
vilken stater drar nytta av. Ett sådant synsätt kan 
skapa en djupare solidaritet över gränser. Det re-
ducerar inte flyktingar till offer och gör klart att 
värdighet också inbegriper en politisk röst i frågor 
som är avgörande för ens existens.

I slutändan tror jag att detta är vägen att gå, 
om vi tar Hannah Arendts insikt om att ”rätten 
att ha rättigheter” i praktiken är politisk, inte 
mänsklig. Den som ”bara” är människa kan väcka 
medlidande, men en starkare solidaritet kommer 
av insikten att vi delar ett politiskt öde och av me-
taforer som ett socialt kontrakt. Ett sådant kon-
trakt finns i praktiken även internationellt, då 
staters suveränitet, rätten att få ha sitt land i fred, 
bygger på förbindelsen att skydda mänskliga rät-
tigheter och på löftet att denna världsordning bäst 
gagnar mänskliga intressen. Det kontraktet har 
brutits gentemot flyktingar och vi har alla en skyl-
dighet att återställa det.
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Totalitarismens ursprung 
av Hannah Arendt
Översättning: Jim Jakobsson
ISBN 978-91-7173-607-9
2016, 2020. 640 sidor. Häftad. 
Pris c:a 275:–
Bokklubbspris inkl. frakt 245:–

Hannah Arendt (1906–1975) var en av det förra 
århundradets viktigaste politiska filosofer. Hennes 
banbrytande studie av nazismen och stalinismen 
som totalitära regimer publicerades först 1951 och 
omarbetades sedan på 1960-talet. Den har väckt 
omfattande debatter om totalitarismens natur och 
rötter.

Arendt studerade teologi, antik grekisk lit-
teratur och – för Martin Heidegger – filoso-
fi. När de nazistiska övergreppen intensifierades 
efter maktövertagandet 1933 politiserades Arendt, 
själv judinna, och samlade in bevis på förföljel-
sen av de tyska judarna. Hon fängslades av Ges-
tapo, och när hon släpptes flydde hon till Paris 
och blev statslös. I Frankrike arbetade Arendt för 
en sionistisk organisation som hjälpte till att föra 
ut judiska barn till Palestina, men greps 1940 och 
skickades till ett interneringsläger i Gurs, som 
hon rymde från. Arendt förenades med sin make 
Heinrich Blücher, och paret lyckades undkomma 
nazisterna, korsa gränsen till Spanien och via Lis-

sabon ta sig till USA, dit de anlände i maj 1941. 
I New York blev Hannah Arendt en del av en 

inflytelserik krets av författare och kritiker. Efter 
krigsslutet 1945 undervisade hon vid en rad uni-
versitet, bland annat Princeton, Berkeley och 
Chicago. Från 1968 och fram till sin död var hon 
knuten till New School for Social Research.

Daidalos har av Arendt även givit ut Män
niskans villkor, Den banala ondskan, Mellan det 
förflutna och framtiden, Om revolutionen och Om 
våld.

Ur Samantha Powers inledning:
I Totalitarismens ursprung, för vilken en bättre titel 
kunde ha varit ”Totalitarismens originalitet”, för-
sökte Arendt genomföra två uppgifter i ett starkt 
inbördes spänningsförhållande. Hon presentera-
de vad hon såg som belägg för en historisk kon-
tinuitet – vad hon kallade ”vissa fundamentala 
begrepp som löper som röda trådar genom helhe-
ten” – och hon argumenterade för att totalitaris-
men utgjorde en drastisk brytning med allt som 
föregått den. I ett svar till sina kritiker medgav 
hon själv att boken ”egentligen inte behandlar to-
talitarismens ’ursprung’ – som dess titel olyckligt-
vis säger – utan ger en historisk redogörelse för 
de element som kristalliserades i totalitarismen”. 
Vad Arendt gav oss var inte rötter utan frön. Och 
även när hon gjorde det upphörde hon aldrig att 
påminna sina läsare om att det inte behövde vara 
så här. […]

Dagens läsare av Totalitarismens ursprung, om-
givna av en kultur som genomsyras av en sådan 
medvetenhet, kan ha svårt att förstå hur radikalt 
det var av Arendt att börja forska i ämnet 1951. 
Arendt låg många år före sin tid i sin villighet att 
ge sig i kast med en katastrof som de flesta helst 
ville glömma, för det var inte förrän mot slutet av 
1960-talet som forskningen och minnet verkligen 

började odlas på allvar. Genom att föra Hitler och 
Stalin till en och samma kategori gav Arendt också 
läsarna en uppskakande introduktion till de inre, 
omänskliga mekanismerna i två extrema ideolo-
gier som hade framstått som varandras motsatser. 
Arendt kände sig senare besvärad av hur hennes 
idéer utnyttjades av andra. Anti kommunister till 
höger använde hennes koppling mellan stalinism 
och nazism för att rättfärdiga alltmer hänsynslö-
sa åtgärder under kalla kriget. Och många inom 
vänstern harmades över att hon inte erkände möj-
ligheten av en mänsklig och rättfärdig marxistisk 
revolution. Men Arendt behöll sitt fokus på den 
läxa som Hitler och Stalin hade lärt världen: att 
det faktiskt var möjligt att avskaffa politiken, och 
att avskaffandet av politiken innebar att männi-
skors liv ödelades.

Arendt noterade den ”fasansfulla originali-
teten” hos de totalitära rörelserna under hennes 
livstid. Men medan hon menade att den totala ka-
raktären i deras herravälde över det politiska och 
privata livet var något tidigare okänt, gissade hon 
att det värsta ännu inte låg bakom oss. ”Totalitä-
ra lösningar kan mycket väl överleva de totalitära 
regimernas fall”, skrev hon, ”i form av starka fres-
telser som gör sig påminda varje gång det tycks 
omöjligt att lindra politiskt, socialt eller ekono-
miskt elände på ett människovärdigt sätt”.

H A N N A H  A R E N D T
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Ur boken:
Frågan är ju inte bara hur dittills helt vanliga 
män, med start 1939 i Polen och framför allt från 
och med 1941 i Ryssland, kunde förvandlas till 
mördare, utan hur en överväldigande majoritet 
av alla dittills helt vanliga människor från 1933 
och framåt kunde bestämma sig för att delta i en 
oerhört snabb process av aktiv uteslutning utan 
att – med undantag för vissa sällsynta uttryck för 
mänskligt medlidande – se något konstigt med 
det, något som stod i bjärt kontrast till deras vär-
desystem.

För att förstå detta måste man nog inse att det 
räcker med att en enda koordinat förskjuts i ett 
socialt system för att hela systemet ska förändras, 
för att det ska skapas en verklighet som är annor-
lunda än den som existerade innan denna koor-
dinat försköts – och denna koordinat är social 
tillhörighet. Förskjutningen består i en radikal 
omdefiniering av vem som ingår i ”förpliktelser-
nas universum” och vem som inte gör det – och 

en sådan radikal koordinatförskjutning sker inte 
bara under nationalsocialismen då den motiveras 
med rasteoretiska, dvs. vetenskaplig argument, 
utan också i det forna Jugoslavien och Rwanda 
där den motiveras med etniska argument. Den 
ofrånkomliga och absoluta åtskillnaden mellan 
tillhöriga och icketillhöriga är det som förenar 
dessa annars så olikartade mordiska samhällen – 
tillsammans med det paranoida antagandet att 
det enda sättet att lösa de befintliga samhällspro-
blemen är att göra sig av med varenda icketillhö-
rig. Inledningsvis är tanken kanske att göra sig av 
med dem i rumslig bemärkelse, såsom nazisterna 
tänker sig det i Madagaskarplanen, eller genom 
en territoriell uppdelning, som i det forna Ju-
goslavien. Den exkluderings-, utarmnings- och 
deportationspraxis som detta sätter igång, i kom-
bination med det åtföljande våldet, leder emeller-
tid skrämmande ofta till att det som var tänkt att 
bli en förskjutning eller ”utrensning” förvandlas 
till en utplåning av de icketillhöriga.

Denna förvandling ligger egentligen redan i 
själva definitionen av vem som är tillhörig – med 
en sådan definition har frågan om vad man ska 
göra med de icketillhöriga nämligen upphört att 
vara principiell och är nu bara en graduell fråga. 
Raul Hilberg menar att de europeiska judarnas 
öde beseglades 1933 när en tjänsteman i en för-
ordning definierade vem som var ”arisk” och vem 
som inte var det. I den stunden är det nämligen 
någonting som blir praktiskt genomförbart, såväl 
normativt som juridiskt, som visserligen redan 
förekom i en sfär av rasistisk aversion och läng-
tan efter att få exkludera och förinta – en sfär som 
kunde kontrolleras och korrigeras med hjälp av 
den borgerliga rätten – men inte kunde utveck-
las till fullo. Definitionen skapar alltså helt nya 
möjligheter – en chans för majoriteten att för-
bättra sin egen sociala, emotionella och mycket 

snart också materiella ställning på bekostnad av 
minoriteten. Den förvandlar begär som har status 
av önskningar och potentiella möjligheter, som 
många människor hyser också i andra samhällen, 
och upphöjer dem till en realiserbar och realise-
rad verklighet. Tack vare tjänstemannens defini-
tion realiseras den principiella och oöverbryggliga 
skillnad mellan människor som rasbiologerna 
redan hade konstruerat på vetenskaplig väg och 
som i form av fördomar, stereotyper och aversion 
hur som helst, om än något otydligt, redan exis-
terade i den sociala vardagen.

Det skrämmande med det nationalsocialistis-
ka projektet är hur samhället gör verklighet av 
på ståendet att människor är radikalt och oöver-
stigligt olika. Detta påstående ansågs inte bara 
vara politiskt motiverat, utan också vetenskap-
ligt och moraliskt motiverat. Men skälet till att 
helt vanliga människor attraherades av den spe-
cifika idén att raserna var olika mycket värda 
och konkurrerade med varandra var inte själva 
löftet om att allting skulle bli bättre med den nya 
idén, utan att detta löfte omedelbart omsattes i 
handling. För varje steg i den snabbt accelere-
rande exkluderingsprocessen av judarna kunde 
man inte bara se hur deras situation försämra-
des, utan samtidigt såg man också att de icke-
judiska tyskarnas situation förbättrades. Detta 
skedde inte gradvis, vilket den ovan citerade, 
inte helt igenom fiktiva romangestalten Hendrik 
Höfgen visar, utan över en natt: drömmen om att 
de tyska Volksgenossen var principiellt, oveder-
sägligt, odiskutabelt och absolut överlägsna alla 
andra människor blev omgående och mycket på-
tagligt verklighet genom exkluderingen av ju-
darna – och att detta var en möjlighet som de 
tillhöriga fann attraktiv visar sig i den snabba so-
ciala förändringsprocess av det tyska samhället 
som Saul Friedländer har skildrat.

Gärningsmän. 
Hur helt vanliga människor blir massmördare  
av Harald Welzer
Översättning: Svenja Hums
ISBN 978-91-7173-360-3 
2007, 2012. 312 sidor, Häftad 
Pris c:a 230:– 
Bokklubbspris inkl. frakt 200:–
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Den dolda handen. 
Hur Kinas kommunistiska parti försöker 
omforma världen 
av Clive Hamilton & Mareike Ohlberg
ISBN 978-91-7173-612-3
2020. 510 sidor. Kartonnage
Pris c:a 270:–
Bokklubbspris inkl. frakt 230:–

C L I V E  H A M I LT O N  &  M A R E I K E  O H L B E R G

Det tjugoförsta århundrandet har ibland kallats 
för Kinas århundrande. Landet rymmer med sina 
1,4 miljarder människor närmare en sjättedel av 
jordens befolkning och är en industriell och 
ekonomisk motor i världsordningen. Och det 
är uppenbart att Kina under Xi Jinpings ledning 
inte bara har blivit mer och mer nationalistiskt – 
och håller på att genomföra något som liknar ett 
folkmord på den uiguriska minoriteten – utan 
också fått allt större maktpolitiska och militära 
ambitioner i exempel Sydkinesiska sjön. Man 
skulle till och med kunna tala om ett kinesiskt 
imperium i vardande och en potentiell global 
kinesisk världsordning.

Men makt kan också vara (mer eller mindre) 
”mjuk” och ta sig andra och mer försåtliga 
uttryck än regelrätta dominansförsök. Och Kina 
är, enligt etikprofessorn Clive Hamilton och 
sinologen Mareike Ohlberg i Den dolda handen, 
i färd med utveckla en sofistikerad ideologisk och 

organisatorisk påtryckningsapparat av ett sällan 
skådat slag – en påtryckningsapparat som kan 
hota demokratiska institutioner över hela jorden.

Det kan på ett elementärt plan handla om 
samarbetsavtal mellan olika kommersiella och 
institutionella aktörer men också om att bygga 
eller ta över viktig infrastruktur som hamnar 
– det är numera Kina som äger större delen av 
hamnen i Pireus, Atens hamnstad. Kinesiska 
intressen ville som bekant bygga en hamn 
i Lysekil för inte så länge sedan. Och man 
kan ju fundera över vilka påtryckningar den 
kinesiska regimen eventuellt skulle kunna utöva 
på Göteborgs kommun via det kinesiskägda 
storföretaget Volvo Cars.

Det finns inget skäl att bli paranoid, men 
däremot att komma ihåg att den kinesiska 
regimen inte är demokratisk eller utmärker sig 
för någon principiell tolerans mot avvikande 
uppfattningar. Den kinesiska regimen har 
dessutom visat sig vara tämligen lättkränkt.

Fast den ”mjuka” makten är kanske som mest 
hotfull och försåtlig på andra plan än de direkt 
politiska och ekonomiska. Varje gång ett förlag, 
en filmskapare och en teaterdirektörer idkar 
självcensur för att inte råka ”såra det kinesiska 
folkets känslor” eller en universitetsstyrelse vill 
dämpa någon forskares kritik mot Kina eller 
förbjuda en institution att bjuda in den i Kinas 
ögon kontroversielle Dalai Lama naggas den 
demokratiska integriteten i kanten.

Hamiltons och Ohlbergs bok rymmer en 
grundlig genomgång av Kinas försök att skaffa 
sig politiskt inflytande i olika länder den ”mjuka” 
vägen – det handlar om samarbetsprojekt av 
skilda slag och diverse annan förtrolig och 
ibland ordentligt problematisk interaktion 
inom områden som förvaltning, utbildning, 
medier och kultur. Den dolda handen bjuder inte 

på svepande generaliseringar och tillspetsade 
slutsatser utan på konkreta exempel på kinesisk 
påverkan. Det är en nyanserad men samtidigt 
kritisk bok om ett av de stora auktoritära hoten 
mot våra demokratiska institutioner och om vad 
vi skulle kunna göra för att värna dessa.

clive hamilton är professor i Public Ethics vid 
Charles Sturt University i Canberra.

mareike ohlberg är expert på kinesisk pro-
paganda riktad mot utlandet. Hon är senior 
fellow vid Asien-programmet vid GMF (The 
German Marshall Fund of the United States).

Röster om boken:
Vissa faktaböcker har sitt värde i att de 
hjälper mig att inse det jag redan visste, 
nästan. Till den kategorin – allt viktigare i vår 
informationsdränkta tid – hör Den dolda handen, 
en kritisk översikt över Kinas globala ambitioner 
under Xi Jinpings ledning.

– Per Andersson i Kulturnyheterna

Det är en bok som ger så många nycklar att 
understrykningarna snart känns meningslösa, då 
de blir alltför många. Vill man förstå den största 
förändringen på makronivå i vår tid, jämte 
klimatkrisens oöverblickbara konsekvenser, är 
Den dolda handen oumbärlig.

– Karin Olsson i Expressen 

Det är en gedigen kartläggning där vi möter en 
störtflod av kinesiska ledare, byråkrater, agenter 
och organisationer. Och utländska aktörer. Det 
låter nästan tråkigt, men är inte det. Jag tror att de 
flesta läsare kan sugas in i det globala maktspelet.

– Göran Leijonhufvud i Sydsvenskan 
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Ljuset som försvann. 
En vidräkning med imitationens epok 
av Ivan Krastev & Stephen Holmes
Översättning: Henrik Gundenäs
ISBN 978-91-7173-571-3
2019. 289 sidor. Inbunden
Pris c:a 250:–
Bokklubbspris inkl. frakt 217:–

När Berlinmuren föll 1989 tycktes framtiden 
både självklar och hoppfull. Den skulle bli 
demokratisk och liberal och omfatta östs 
integration i väst – västmakterna hade ju vunnit 
den ideologiska kampen, kapitalismen visat 
sin överlägsenhet över den socialistiska plan-
ekonomin och historien så att säga nått sitt slut. 
Några decennier senare, efter elfte september, 
Irakkriget, inbördeskriget i Syrien, annekteringen 
av Krim och en rad andra omskakande händelser, 
ter sig historien obehagligt närvarande igen och 
framtiden allt annat än självklar.

Ivan Krastev och Stephen Holmes visar i 
denna bok hur liberalismen har blivit ett offer 
för sin egen seger i kalla kriget. De menar att vi 
sedan dess har befunnit oss i en ”imitationens 
epok” och att den öst- och centraleuropeiska 
ressentimentspolitiken i mångt och mycket går 
att förstå som en förvrängd spegelbild av en 
självtillräcklig liberalism. Vad högerpopulister 

från Viktor Orbán till Donald Trump har 
gemensamt är dessutom upplevelsen att ständigt 
vara ett offer för andras manipulationer, vilket får 
ursäkta alla egna aggressioner.

Ljuset som försvann belyser dagens stor- och 
maktpolitiska dynamik ur många överraskande 
synvinklar och diskuterar bland annat den 
fräcka, obesvärade och lojalitetstestande politiska 
lögnen och Kinas maktpolitiska pragmatism, två 
fenomen som håller på att förändra politikens 
spelregler. Har liberalismen – med eller utan 
förvrängda spegelbilder – längre någon framtid?

ivan krastev är medarbetare vid Institut für 
die Wissenschaften vom Menscheni Wien. Han 
är författare till Efter Europa och Är morgondagen 
redan här?(2020).

stephen holmes är Walter E. Meyer Professor 
of Law vid NYU School of Law. 

Röster om boken:
Ljuset som försvann ger impulser och insikter 
utöver det vanliga. Krastev och Holmes presen-
terar viktiga invändningar mot den nyliberala 
eran under 1990-talet, särskilt följderna i Ryss-
land och Centraleuropa, där det saknades 
kontroll och bromsar som, åtminstone delvis, i 
västvärlden. De skisserar en multipolär framtid 
utan monopolmodell.

– Olof Kleberg i VästerbottenKuriren 

Det är en stimulerande bok. […] Här finns 
humor och insiktsfulla tankar, som att Ryssland 
beter sig som en ”skrattspegel” till USA när 
de använder argument om suveränitet för att 
rättfärdiga ockupationen av Krim.

– Hynek Pallas i GP

En av 2019 års bästa fackböker.
– Anders Q Björkman i Svd
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Z Y G M U N T  B A U M A N

Retrotopia 
av Zygmunt Bauman
Översättning: Ola Nilsson
ISBN 978-91-7173-526-3
2018. 200 sidor. Danskt band 
Pris c:a 229:–
Bokklubbspris inkl. frakt 200:–

Vi lever i en tid som tycks vara förälskad i det 
förflutna, påpekar Zygmunt Bauman i sin 
sista bok, ett förflutet när tillvaron var enklare, 
rollerna tydligare och världen mer överblickbar 
och homogen. Haken är förstås bara att detta 
förflutna aldrig har existerat utan är en fri men 
inte nödvändigtvis oskyldig konstruktion.

För retrotopin, som Bauman kallar den, denna 
ut- och invända utopi, framtidsdrömmen på 
historieutflykt, gör ofta en tydlig åtskillnad mellan 
ett ”vi” och ett ”dom” och artikulerar också andra 
reaktionära föreställningar, som genom att de 
förläggs till det förflutna får en förrädisk aura av 
självklarhet.

Bauman vänder och vrider på begreppet 
retrotopi och sätter – med hjälp av teoretiker från 
Hobbes, Hegel, Marx och framåt – in det i ett 
större politiskt och kulturellt sammanhang där 
inte minst nationalstatens tilltagande bräcklighet 
och maktens och politikens fortgående separation 
har betydelse. 

Collateral damage. 
Social ojämlikhet i en global tidsålder 
av Zygmunt Bauman
Översättning: Annika Ruth Persson
ISBN 978-91-7173-379-5
2012. 202 sidor. Häftad
Pris c:a 225:–
Bokklubbspris inkl. frakt 200:–

Uttrycket ”collateral damage” har ett militärt 
ursprung och betecknar oavsiktliga civila offer 
och skador. Men det beskriver också, hävdar 
Zygmunt Bauman i denna bok om den sociala 
ojämlikhetens utbredning och konsekvenser, en 
allt mer påtaglig dimension av vårt samhälle. 

Den växande ojämlikheten uppfattas ofta som 
en fråga som har med ekonomi eller lag och ordning 
att göra, men inte som ett allvarligt hot mot 
samhället som sådant eller som ett problem som 
på ett eller annat sätt drabbar alla. Mycket i dagens 
politik, inklusive retoriken om den imaginära 
kategori som har fått namnet ”underklass”, går 
enligt Bauman att förklara som ett försök att 
undvika att tala om ojämlikhetens befintlighet 
och omkostnader. I en konsumtionsinrikad och 
vinstfixerad kultur är det de fattiga som är mer 
eller mindre självskrivna i rollen som ”oavsiktliga 
offer” och som stigmatiseras i dubbel bemärkelse, 
som oviktiga och ovärdiga. Bauman menar att den 
explosiva blandningen av växande ojämlikhet och 

ökande mänsklig utsatthet riskerar att bli ett av det 
här århundradets allvarligaste problem.

Ur Stefan Jonssons recension i DN:
Bauman skisserar en teori om sambandet mellan å 
ena sidan den kapitalistiska makten, som frigjort 
sig från politisk styrning och skapar allt värre 
ojämlikhet, å andra sidan samtidens våld och 
katastrofer, som gör att allt fler människor lider 
och förlorar livet. [...]

Bauman menar att det finns en ondska – han 
kallar den antropologisk – som är svår att skilja 
från människans teknologiska kapacitet. Kommer 
någon på formeln till ett nytt sprängmedel, är det 
någon annan som sätter i gång att tillverka det. 
Är sprängämnet tillverkat, ser någon annan till 
att placera det i en bomb. När bomben finns, 
kommer någon att spränga den. Det är bara en 
fråga om tid [...].

Dessa onda kedjor löper genom världs-
ordningen och håller den samman. Att vi accep-
terar saken beror enligt Bauman på att den 
moderna civilisationens ”framställningsförmåga” 
– dess förmåga att utveckla nya system, varor 
och tekniker – inte begränsas av en motsvarande 
”föreställningsförmåga”, det vill säga förmågan att 
med hjälp av förnuft och fantasi begripa följderna 
av allt som produceras. ”Det är i glappet mellan 
människans skapande förmåga och hennes 
föreställningsförmåga som den nutida varianten 
av ondska slår rot.” Man kan uttrycka det enklare: 
vi begriper oss inte på vad vi dagligen frambringar 
– och kan än mindre kontrollera det.

Har Bauman rätt så innebär det att vi inte 
kan möta framtidens utmaningar bara genom 
satsningar på teknisk eller naturvetenskaplig 
innovation, utan i stället bör stärka människors 
förnuft och fantasi, deras förmåga att begripa, 
använda och styra samhället.
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Fascismens metoder. 
Att skilja ”dom” från ”oss” 
av Jason Stanley
Översättning: Linus Kollberg
ISBN 978-91-7173-631-4
2021. 252 sidor. Häftad
Pris c:a 220:–
Bokklubbspris inkl. frakt 190:–

Fascistisk politik använder sig av en rad olika 
metoder. Den vill få oss att tro på en avgörande 
skillnad mellan ett ”vi” och ett ”dom” och på ett 
påhittat och romantiserat förflutet där det bara 
fanns ett ”vi” men inget ”dom”. Den vill skapa 
misstro mot etablerade sanningar av alla slag 
och få oss att börja lyssna till ledare som vet hur 
det ”egentligen” förhåller sig. Och den vill inte 
minst normalisera det moraliskt och ideologiskt 
extrema, så att exempelvis alla anklagelser om 
fascism ter sig ogrundade och överdrivna. Det 
normala kan ju per definition inte gärna vara 
fascistiskt, eller hur?

I Fascismens metoder. Att skilja ”dom” från ”oss” 
öppnar filosofen Jason Stanley denna fascistiska 
verktygslåda och visar metod för metod hur 
dagens fascism går tillväga för att störa och om 
möjligt förstöra demokratin. Fascistisk politik 
av idag handlar lika mycket om att underminera 
det upplysta samtalet och försvåra en gemensam 
syn på samhällsproblemen som om att torgföra 

öppet fascis tiska idéer. Poängen med ”fake news”-
retoriken och med olika konspirationsteorier, 
exempelvis, är den misstro som de bidrar till att 
sprida, en misstro mot allt och alla – utom mot 
detta per definition normala och moraliska ”vi” 
förstås.

Jason Stanley är professor i filosofi vid Yale 
University.

Röster om boken:
Vi bevittnar fascismens återkomst, även om den 
är mer krypande och mindre iögonfallande än 
när det begav sig. Ämnet studeras närmare i en 
utomordentligt viktig bok, rykande aktuell, som 
nu föreligger på svenska tack vare det alerta lilla 
förlaget Daidalos. Den heter Fascismens metoder. 
Att skilja ”dom” från ”oss”. Författare är Jason 
Stanley, professor i filosofi vid Yaleuniversitetet 
i USA. Han analyserar fascismens grundvalar, 
blottlägger deras ursprung och beskriver hur de 
fungerar idag. Boken innehåller, som sig bör, 
referenser till både Viktor Orbán och Donald 
Trump. Ingen som läser Stanley med någorlunda 
öppet sinne kan undgå att emellanåt drabbas av 
intensiva aha-upplevelser.

– Per T. Ohlsson i Sydsvenskan

Vi ser det i USA, vi hittar spåren i nationer i 
Europa, i Ungern, Polen och Ryssland – och vi 
anar strategin hos politiska rörelser i Sverige, 
hos enskilda debattörer – och i riksdagspartiet 
Sverigedemokraterna.

När jag läser vad Jason Stanley, professor i 
filosofi vid Yaleuniversitetet i USA, skriver om 
politiska strategier i boken Fascismens metoder är 
det slående hur ofta han beskriver SD – utan att 
nämna Sverige.

– Lars Lindström i Expressen

Vad är populism? 
En essä 
av Jan-Werner Müller
Översättning: Hillevi Jonsson
ISBN 978-91-7173-566-9
2016. 190 sidor. Häftad
Pris c:a 210:–
Bokklubbspris inkl. frakt 189:–

En koncis genomgång av populismen i samtiden 
ges av Jan-Werner Müller, professor vid Prince-
ton, i hans Vad är populism?. I tre korta kapitel 
lägger han ut texten om vad populister säger, hur 
de agerar när de får makten, och hur de bäst bör 
hanteras. Det är en akademisk bok, men med en 
angelägenhet för debatten som få. Det han be-
skriver är alldeles nödvändigt att förstå för att vi 
ska kunna förhålla oss till det på ett konstruktivt 
sätt, för populismen, inte minst den högerpopu-
lism som är den som har störst genomslag just nu, 
kan i förlängningen verkligen hota våra demokra-
tiska samhällsskick.

– Torbjörn Elensky i SvD

Jan-Werner Müller rensar bland myterna om 
populismens väsen, bland annat den om att po-
pulister skulle vara dåliga på att regera. Många 
av dem är i stället skrämmande skickliga på att 
utöva makt.

– Björn Wiman i DN
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JOHAN REDIN & HANS RUIN (RED.)

det vill säga de kulturer som inte lämnat efter sig 
skrift, vilket i sig är en minnesteknik, kanske den 
största som någonsin skapats. Den filosofiskt-ve-
tenskapliga frågan om vad minnet är formule-
ras på ett paradigmatiskt sätt redan av Aristoteles 
[...].

Han uppmärksammar bland annat att minnet 
delar rum med fantasins förmåga och i grunden 
är lika dunkelt som människans kreativitet. Pa-
radoxalt nog är det statiskt och dynamiskt på 
samma gång, det bevarar, fixerar och skapar. [...] 

Augustinus, en av minnets tidigaste filosofer, 
uppfattar det som en ”omätlig rymd” snarare än 
en mental fakultet. Det är inte först och främst 
ett förråd utan mer ett landskap av ”vida fält” 
där erinrandet också strövar bland det glömda, 
det som inte nås av ”tankens hand”. John Locke 
talade i slutet av 1600-talet om minnet som ”the 
storehouse of our ideas”, ett slags inre lager (re-
pository) varifrån vi hämtar det vi erinrar. Denna 
föreställning är redan medeltida, men även om 
Locke har moderniserat metaforiken i liknelsen 
med ett magasin så är själva ”innerliggörandet” 
lämnat obeaktat i förhållande till den kognitiva 
teorin om intryck som samlas och läggs på hög.

Vi tänker oss ofta att minnen ”hämtas fram”, 
när det snarare är tanken som leds mot något. 
Minnet har liknats vid en vaxtavla, vid ett skrin, 
vid en palimpsest som ständigt skrivs över, liksom 
vid en kinematograf, och idag är den vanligas-
te bilden en hårddisk med ett operativsystem. 
För att förstå vad hennes minne är griper männi-
skan genom varje tid efter olika redskap och för-
varingssystem. Hon hämtar dem från den mest 
aktuella och påtagliga teknologin, som därmed 
ständigt bildar nya determinanter för förståel-
sen av det undflyende mentala som hon samti-
digt inte kan träda ut ur för att överhuvudtaget 
alstra dessa bilder.

Mellan minne och glömska.  
Studier i det kulturella minnets förvandlingar 
av Johan Redin & Hans Ruin (red.)
Översättning: Anna Petronella Foultier, Peter 
Handberg, Jim Jakobsson & Johan Redin
ISBN 978-91-7173-487-7
2016. 454 sidor. Danskt band. 
Pris c:a 260:–
Bokklubbspris inkl. frakt 226:–

Vår tid präglas alltmer av frågor om minne och 
glömska, historiekonsumtion och historielöshet. 
Det talas om kulturella och kollektiva minnen. 
Men vilka betydelser läggs i begrepp som det kul-
turella minnet? Hur skiljer sig ett sådant ”minne” 
från det mer allmänna begreppet ”historia”?

Den aktuella vändningen mot minnet griper 
tillbaka på en teoretisk men också etisk-politisk 
uppmärksamhet mot det förflutna som något 
mer än vad historievetenskapen i traditionell 
mening kan förmedla. Här inbegrips också prak-
tiker, tekniker och institutioner, som monument, 
museum och arkiv. Inom en kulturs ”minne” 
ryms också det som inte når arkiven men ändå är 
avgörande för upprätthållande av kulturell iden-
titet och historia. Hit hör inte först och främst 
det individuella minnet, utan just de sätt på vilka 
människor i gemenskap uppbär, bevarar och vi-
dareför det förflutna.

Berättelsen om den pågående samman-
flätningen mellan minne och historia – och 
därmed mellan ett aktivt upprätthållet och ett 
mer neutralt distanserat förhållande till det som 
varit – är också berättelsen om hur begreppet 
”minne” kom att få röra sig in mot centrum av 
den humanvetenskapliga diskussionen.

Antologin Mellan minne och glömska är den 
första introduktionen på svenska till det fält 
som på engelska omnämns som cultural memory 
studies. Den samlar en rad nyckeltexter till en 
mångfacetterad forskningsinriktning som tar sin 
början i Maurice Halbwachs sociologiska analy-
ser av det kollektiva minnet under mellankrigs-
tiden, över Pierre Noras inflytelserika definition 
av ”minnesplatser” och Jan och Aleida Assmanns 
begrepp ”kulturellt minne”, fram till aktuella 
diskussioner om mångförgrenade och resande 
minnen. Boken inleds med en lång essä av Johan 
Redin och Hans Ruin om det kulturella minnets 
förvandlingar.

Utöver redaktörernas essä innehåller boken texter 
av Maurice Halbwachs, Pierre Nora, Jan Ass-
mann, Aleida Assmann, Peter Burke, Astrid Erll, 
Marita Sturken, Thordis Arrhenius, Marianne 
Hirsch, Leo Spitzer, Michael Rothberg, Avishai 
Margalit, Paul Connerton, Dipesh Chak rabarty 
och Hue-Tam Ho Tai.

hans ruin är professor i filosofi vid Södertörns 
Högskola och johan redin är musikjournalist. 

Ur boken:
Frågan vad minnet är, var det har sitt säte, varför 
det ibland stödjer eller sviker, varför det upptar 
en sådan central plats i vår förståelse av oss själva, 
går långt tillbaka. Vi vet inget om de minnes-
tekniker som användes av förhistoriska kulturer, 
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Ollianna 
av Gro Dahle & Kaia Dahle Nyhus
Översättning: Nils-Aage Larsson
ISBN 978-91-7173-645-1
2022. 48 sidor. Inbunden
Pris c:a 180:–
Bokklubbspris inkl. frakt 150:–

Olli tycker inte om spegeln,
för spegeln viskar till Olli
att något är fel.
Olli har alltid känt det,
att det inte hänger ihop,
inte namnet, inte kläderna, inte kroppen,
inte utsidan och inte insidan.
Vad är det med mig? tänker Olli.

Gro Dahle (född 1962) har ett omfattande förfat-
tarskap för vuxna och barn bakom sig. I hennes 
bilderböcker – illustrerade av maken Svein Nyhus 
eller dottern Kaia Dahle Nyhus – får vi möta barn 
i gränslägen, barn som behöver hitta lösningar 
på problem som de vuxna omkring dem inte 
riktigt förstår, kanske inte vill eller orkar förstå. 
Problemen kan till exempel bottna i felaktiga för-
väntningar eller rigida normer. I Olliannas fall 

handlar det om att hen vill – och behöver – få vara 
en rosa Ollianna istället för en blå Olli oavsett 
vad pappa tycker. Och som alltid i Gro Dahles 
bilderböcker lyser fantasin och medkänslan till-
sammans upp berättelsen. Allvaret som finns där 
utesluter aldrig hopp.
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280 sidor 210:–

Johansson, Thomas:
Faderskapets omvandlingar 
188 sidor 185:–

Johansson, Thomas (red):
Manlighetens omvandlingar 
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Mazower, Mark:
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Litteratur i tid 
214 sidor 182:–

Melberg, Arne:
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Molander, Bengt:
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Mellan konst och vetande 
150 sidor 169:–

Molander, Bengt & Thorseth, May:
Framsteg, myt, rationalitet. Med en 
inledande uppsats och repliker av Georg 
Henrik von Wright 
172 sidor 149:–

Molin, Martin:
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Münkler, Herfried:
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Månson, Per:
Karl Marx – en introduktion 
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Standing, Guy:
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Steingart, Gabor:
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317 sidor 190:–

Stensson, Britta:
Mellan raderna. Strategier för en 
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160 sidor 179:–

Stiglitz, Joseph E.:
Fungerande globalisering 
328 sidor 220:–

Streeck, Wolfgang:
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219 sidor 210:–

Streeck, Wolfgang; Habermas, Jürgen 
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168 sidor 168:–
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410 sidor 238:–

Taylor, Charles:
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176 sidor 165:–
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Hegel och det moderna samhället 
220 sidor 80:–
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Identitet, frihet och gemenskap 
340 sidor 200:–
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380 sidor 210:–
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Tjäder, Per Arne:
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224 sidor 180:–

Thorson, Staffan & 
Ekholm, Christer (red.):
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544 sidor, inb. 300:–

Thörn, Håkan:
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396 sidor 220:–

Trondman, Mats & 
Lennartsson, Malin:
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430 sidor 226:–
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192 sidor 78:–

Vattimo, Gianni:
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Hermeneutikens 
betydelse för filosofin 
208 sidor 185:–
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Drama i undervisningen. En bok om 
Dorothy Heathcotes pedagogik 
304 sidor 190:–
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250 sidor 225:–
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416 sidor 195:–
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verken inom måleriet och skulpturen 
196 sidor 175:–

Wittrock, Jon (red.):
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