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i var många som satt på Stockholm C och vän-
tade på att få kliva på det nattåg som aldrig kom. 
Klockan var sen och alla började bli trötta. Plöts-
ligt dök det upp en man, tydligt berusad, som 
gick runt och ropade okvädningsord åt folk och 

var allmänt otrevlig. Avskyn, ja hatet, mot denna man från 
alla, också mig, gick nästan att ta på. Våldet låg i luften, även 
om folk naturligtvis är civiliserad och inte verkligen skulle 
tillgripa något sådant.

Plötsligt hände dock något i mig. Det var som om jag inte 
satt på min plats längre utan kom in i väntsalen utifrån och 
såg vad som pågick, framför allt kände igen mannen, som 
om han hade varit min son, bror, eller länge sedan försvunne 
vän. Det gjorde honom på inget sätt mindre otrevlig, men 
istället för att väcka 
avsky väckte han nu 
sorg: det är så här 
hans liv har blivit.

Man kunde tro 
att sådana föränd-
ringar av ens seende, 
sådana nya sätt att 
uppfatta situationer 
som man tidigare 
betraktat ur ett enda, 
inskränkt perspektiv, 
skulle vara något fi-
losofin kunde ge. Ib-
land kan den också 
det, men samtidigt 
finns det ett tydligt 
stråk genom filo-
sofins historia som 
strävar åt motsatt håll, vill skala ner vår uppfattningsförmå-
ga till ett fåtal grundbegrepp. Det är heller ingen tillfällighet 
att detta stråk också är filosofins huvudsakliga sätt att rätt-
färdiga våld. Utilitarismen är ett av de tydligaste exemplen. 
Med ambitionen att konstruera en vetenskaplig moralupp-
fattning reducerar man det moraliska språket till ett enda 
begreppspar, lycka och lidande som den moraliska atomen 
vilken allt annat är uppbyggt av. Sedan kan man utan par-
don meja ner den störande, såvida detta leder till att lyckan 
i världen ökar.

Men vad man här försöker glömma är att människan 
som ligger framför ens fötter inte är mindre död för att man 
tycker sig haft ett skäl att döda henne. ”Sprit blir man full 
av även om det är söt likör” som Kjell Höglund sjunger i 
”Desertören”, definitivt den mest klarsynta sång jag hört på 
temat våld. För utilitaristen är dock liket som ligger framför 
mördarens fötter inte mer än en mottagningsapparat för 

lycko- och lidandeupplevelser. Vad allt måste man inte blun-
da för om detta är det enda man ser!

Saken blir dock inte bättre om vi lämnar ”den vetenskap-
liga moralsynen” för sådana filosofer som är den väldigt fjärr-
ran. För att bara ta två exempel: Jean-Paul Sarte (i förordet 
till Frantz Fanons Jordens fördömda) rättfärdigar våld inte 
genom en förment vetenskaplig uppskattning av dess kon-
sekvenser utan subjektivt, genom att hävda att våld är den 
passiverades väg till subjektsblivande; Jacques Derrida (i 
”Violence et métaphysique” i L’écriture et la différence) rätt-
färdigar våld genom att dekonstruera begreppsparet våld/
icke-våld för att på så sätt försöka göra oss blinda för skill-
naden. I samtliga fall faller den dödade utanför blickfältet.

Om man kan tala om ett klarsynt rättfärdigande av våld 
sker det alltid med 
dåligt samvete – och 
är därför sist och 
slutligen inte klar-
synt. I sin dikt ”An 
die Nachgeborenen” 
tänker sig Bertolt 
Brecht att han ställs 
till svars av kom-
mande generationer, 
av dem som lever i 
det samhälle han nu 
drömmer om. Och 
han är medveten om 
att de har rätt: den 
vänskaplighet som 
de lever i, är inte 
hans, av hat är hans 
ansiktsdrag vanställ-

da. Men just detta är också det som rättfärdigar våldet: just ef-
tersom de lever i en vänskaplig värld har de svårt att förstå hur 
mörk den tid Brecht själv lever i är, och det är det mörkret som 
gör att våldet inte kan undvikas. Sist och slutligen vet dock 
Brecht att han inte kan be om mer än överseende, att det han 
ber om överseende med alltså är svagheter, och att detta fram-
tida överseende alltså inte kan tas till intäkt för våld i nuet.

Det är ett vetande som filosofer alltför ofta har försökt 
blunda för.
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