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Inledning 

Huvudsyftet med denna uppsats är att kritiskt undersöka Jacques Derridas och Em-

manuel Levinas arbeten med avseende på frågan om förhållandet mellan etik och politik, en 

fråga som enligt min mening inte är tillfredsställande besvarad. Derridas och Levinas tänkan-

de löper här många gånger parallellt men det finns också dissonanser, och debatten dem 

emellan är både komplicerad och mångtydig. Genom att följa deras bitvis invecklade skriftli-

ga tankeutbyte bör man kunna bilda sig en uppfattning om deras inbördes positioner och om 

det finns något svar på frågan. 

Emmanuel Levinas, som var av judiskt ursprung, föddes 1906 i Litauen och dog i 

Paris 1995. Levinas var i hög grad ansvarig för introduktionen av Husserl och Heidegger i 

Frankrike.1 Hans filosofi väckte föga uppmärksamhet före publiceringen av Totalité et infini 

(1961) och knappast heller under åren därefter. Efter andra världskriget dominerades den 

franska filosofin av existentialism och marxism och så småningom även av psykoanalys och 

strukturalism. I denna miljö spelade Levinas filosofi en underordnad roll och han var då 

framför allt känd som expert på Husserl och Heidegger. Under denna period var hans infly-

tande betydligt större inom den judisk-teologiska diskussionen i Frankrike än inom filosofin. 

I början av 1980-talet förändrades situationen dock snabbt. Orsaken var framför allt ett starkt 

ökat intresse för ’etik’ som följde i spåren av den revolutionära marxismens kollaps. Frågor 

rörande etik och politisk demokrati var tillbaka på den filosofiska och kulturella dagordning-

en och därmed ökade intresset för Levinas tänkande. Till detta bidrog också två andra ström-

ningar i tiden, nämligen dels en återgång till fenomenologin på 1980- och 1990-talen, dels ett 

förnyat intresse för religion och religionsfenomenologi.2 

Levinas var en originell tänkare och hans samlade verk kännetecknas av en bety-

dande rikedom. Det har påverkats av många olika källor – filosofiska och icke-filosofiska – 
                                                 
1 Critchley, S. and Bernasconi, R. (ed.), The Cambridge companion to Levinas , s. 1  
2 Intresset för Levinas från början av 80-talet sammanfaller med framträdandet av en ny generation franska 
filosofer som var beredda att förkasta den revolutionära marxismen, strukturalismen och poststrukturalismen. 
Kritiken riktades främst mot filosofer à la mode som Althusser, Foucault och Deleuze, som med rätt eller orätt 
förknippades med studentrevolten 1968. Redan i mitten på 70-talet hade de s.k. ”nya filosoferna” André 
Glucksmann, Alain Finkelkraut och Bernard Henri-Lévi riktat ett generalangrepp på vad de uppfattade som 68-
generationens politiska naivitet och närsynthet. De var besvikna på marxismen som de såg som ansvarig för 
hemskheter som det sovjetiska Gulag. Deras angrepp innehåll dock mer av politisk polemik än av filosofisk 
insikt. Lika polemiskt men mer nyanserat och substansrikt argumenterade Luc Ferry och Alain Renaut i La 
Pensée 68 (1985) mot poststrukturalisternas kritik av humanismen och för ett återinförande av det etiska subjek-
tet. Vidare har en rad franska filosofer fortsatt i Derridas fotspår, de kanske mest prominenta är Jean-Luc Nancy 
(f.1940) och Philippe Lacoue-Labarthe (f. 1940). Åter andra som Jean-Luc Marion, Michel Henry och Jean-
François Chrétien har utvecklat strategier för en fortsättning av Husserls och Heideggers fenomenologiska pro-
jekt. De har också varit beredda att ge sin tolkning av fenomenologin en religiös inriktning. [Se vidare Gary 
Gutting: French Philosophy in the Twentieth Century, s. 371-7 och Critchley, S. och Bernasconi, R. (ed.), The 
Cambridge Companion to Levinas, s. 2-3] 
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och de behandlar en stor mängd komplexa ämnen. Levinas verk innehåller mäktiga beskriv-

ningar av en rad olika fenomen, vardagliga banaliteter och vad som skulle kunna kallas 

gränserfarenheter: sömnlöshet, trötthet, sinnlig njutning, erotik, födelse och död. Dessa och 

likartade fenomen är särskilt livfullt återgivna i två verk som publicerades efter andra världs-

kriget: De l’existence et l’existant (1947) och Le Temps et l’autre (sv. Tiden och den andre) 

(1947).  

Men trots denna rikedom domineras Levinas verk av en enda tanke som återkommer 

och varieras på ett ofta förbryllande sätt. Derrida jämför rörelsen i Levinas tänkande med 

vågen som slår mot stranden, alltid samma våg som återvänder och upprepar sin rörelse allt 

intensivare. Levinas stora tanke är att etiken är den första filosofin3 - varmed han inte bara 

menar att etiken föregår metafysiken, utan också att all reflexion över vad det innebär att vara 

människa måste börja med en sådan ’ogrundad’ etik. Etik skall här förstås som jagets reser-

vationslösa ansvar för en annan människa, för den Andre. Etiken framträder som ett ifrågasät-

tande av jagets, det rationella subjektets och medvetandets dominans. I traditionell filosofi 

alltsedan Platon strävar jaget efter att dominera den Andre genom att reducera avståndet mel-

lan sig själv och den Andre tills den absoluta skillnaden dem emellan upphört och total iden-

titet uppnåtts. I motsättning härtill är etiken för Levinas en ’icke-totaliserande’ relation med 

den helt Andre, i vilken jaget ifrågasätts av den Andre. Det betyder att det finns något oåt-

komligt hos den Andre, en dimension av åtskillnad, en hemlighet, eller det som Levinas kal-

lar ’alteritet’.  

Jacques Derrida, som liksom Levinas var av judiskt börd, föddes 1930 i Algeriet och 

avled i Paris 2004. Derrida är en av 1900-talets viktigaste och mest briljanta franska tänkare. 

Han är också en av de mest produktiva och en av de mest populära, fast naturligtvis inte i 

betydelsen att han skulle vara lättillgänglig. Det är knappast möjligt att vara allmänbildad 

idag utan att veta någonting om Derrida och den speciella form av textläsning som är för-

knippat med hans namn: dekonstruktion. 

Derrida är en ovanlig filosof och han är svår att placera i ett fack eftersom mycket av 

hans främsta filosofiska verk utgörs av en omfattande kritik av andra texter, litterära, filoso-

fiska, psykoanalytiska och politiska. Själva ordet ’dekonstruktion’ valde Derrida ur en fransk 

ordlista som en översättning av Heideggers begrepp Destruktion och Abbau men han gjorde 

snabbt klart att han skulle använda ordet i en delvis annan mening och i andra sammanhang. 

                                                 
3 ‘Ethics as First Philosophy’ i The Levinas Reader, s. 75-87 
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När han valde ordet hade han förmodligen inte klart för sig vilken betydelse det skulle kom-

ma att få i hans fortsatta tänkande.   

Även om Derrida inte direkt motsätter sig Levinas etiska diskurs så betyder inte det 

att han tänker på samma sätt. I sin briljanta essä Violence et métaphysique (1964) påvisar 

Derrida vissa motsägelser i Levinas första större verk, Totalité et infini. I detta verk försöker 

Levinas beskriva den Andres utanförvaro i etiska termer snarare än ontologiska men han kan 

enligt Derrida inte undvika att på något sätt uttrycka sin ’icke-ontologiska filosofi’ med hjälp 

av ett ontologiskt språk. Denna motsägelse, där det som är tänkt som en flykt undan ontolo-

gin ändå måste uttryckas på ett ontologiskt språk, innebär att Levinas försök att lämna ’det 

Heideggerska tänkandets klimat’, enligt Derrida är dömt att misslyckas, eftersom Levinas 

måste använda Heideggers grundbegrepp i sina försök att överskrida dem.  

I essän ’En ce moment même dans cet ouvrage me voici’ (1980) analyserar Derrida 

Levinas andra stora arbete, Autrement qu´être ou au-delà de l´essence (1974), som faktiskt 

kan ses som ett svar på Derridas Violence et métaphysique. Derridas och Levinas mångåriga 

skriftväxling problematiserar bägges filosofiska arbeten och för dem till en djupare nivå än 

det frågandets ontologi som dominerat den västerländska filosofiska traditionen – nämligen 

till ansvaret för den Andre.  

Ansvaret, det reservationslösa ansvaret för den Andre, visar sig som en unik erfa-

renhet av en etisk relation med en annan människa. Men hur skall man se på förhållandet 

mellan å ena sidan denna unika etiska erfarenhet och å den andra rationalitetens, lagens och 

rättvisans mer prosaiska sfärer? Dessa sfärer utgör ju – åtminstone i vår typ av samhälle – 

grunden för samhällets politiska organisation. Den etiska relationen kan ju verka mycket 

sympatisk, men är den inte väl abstrakt? Riskerar inte denna sympatiska tvåsamhet, som byg-

ger på godhet, att avskärma sig från kraven från alla de andra i samhället och lämna politiken 

öppen för ett cyniskt maktspel dominerat av de styrandes egenintresse? Både Levinas och 

Derrida inser denna betydande risk och man kan märka ett med tiden ökande intresse från 

dem båda att försöka överskrida gränsen mellan etik och politik. Båda har sett hur politiken 

lämnad åt sig själv tycks vara förknippad med krig, våld och förtryck, vilket inte minst det 

förra seklets barbari är ett fasansfullt exempel på.  

Om inte politiken kan lämnas åt sig själv, borde inte istället etiken utgöra grunden 

för politiken? Borde inte, som ofta framförs i den allmänna debatten, etiken få styra över po-

litiken? Kanske, men det beror nog på vad man i så fall menar med begreppet ’styra’. Är det 

inte just detta som moralismen hävdar, nämligen att världen måste delas in i goda och onda, 

där vi är de goda, och de andra, de främmande, är de onda? Kan inte det absolut goda, det 
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etiska, bli det godas fiende? Kan inte följden av etikens dominans bli att vi hamnar i en ny 

form av tyranni? Är lösningen möjligen någon form av ömsesidig relation mellan etik och 

politik?  

Den förste som på allvar intresserade sig för frågan om relationen mellan etik och po-

litik var Immanuel Kant. För Kant var politiken med nödvändighet en underavdelning av 

etiken. Skälet är att politik handlar om frågan om vad vi bör göra i relation till andra männi-

skor, eller med andra ord, hur vi kan skapa kriterier för att hantera intressekonflikter i sam-

hället. För Kant är det kategoriska imperativet i dess olika formuleringar inte bara en etisk 

utan också en politisk princip. Det kategoriska imperativet är medvetandet om vissa maxi-

mer, som inte bara är etiska, utan också politiska. Detta ’medvetande om’ är för Kant ett för-

nuftets faktum, ett Faktum der Vernunft. Det kategoriska imperativet utgår från principen om 

förnuftets autonomi och från förnuftets obetingade krav på att behandla alla människor som 

mål: ”Varje rationell varelse måste handla som om han alltid genom sina maximer vore en 

lagstiftare i målens universella rike.”4 Formulerat på detta sätt har det kategoriska imperativet 

som synes ett nära släktskap med frågan om relationen mellan etik och politik.  

Även för Levinas finns en nära relation mellan etik och politik. Men för honom är 

etik och politik två skilda domäner och han försöker snarare slå en bro från etiken till politi-

ken, där politik skall förstås som jagets relation till den som Levinas kallar den tredje (le ti-

ers), dvs. till alla människor. Det Levinas vill visa är att den politiska ordningen måste vila på 

ett radikalt ansvarstagande för den Andre. Etiken är, eller bör vara, grunden för politiken, för 

kravet på rättvisa. Enligt Derrida är dock Levinas försök att finna en grundläggande länk mel-

lan etik och politik med hjälp av idén om den tredje dömda att misslyckas av olika skäl som 

vi återkommer till. Derrida föreställer sig snarare att det finns ett glapp mellan det etiska och 

det politiska, ett glapp som dock inte behöver vara något negativt utan som snarare tycks 

kunna öppna upp för nya idéer kring politiskt ansvarstagande och politiskt beslutsfattande. 

Men samtidigt menar han att det måste finnas en relation mellan den etiska och den politiska 

domänen. Det är mellan dessa två oförenliga men oskiljbara poler, som dekonstruktionen 

utspelar sig. Det faktum att det etiska och det politiska är oförenliga men oskiljbara öppnar 

enligt Derrida upp för möjligheten till ständiga förbättringar av politiken och av vårt nuva-

rande demokratiska system.        

Min uppsats är tänkt att behandla den problematik jag beskrivit ovan på ett rätt skiss-

artat sätt. Huvudfrågan skulle kunna formuleras på följande sätt: Hur kommer man från etik 

                                                 
4 Kant: Groundwork of the Metaphysic of Morals, s. 106 
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till politik enligt Derrida och Levinas? Eller mera specifikt: Kan politik härledas ur etik? Är 

kopplingen mellan etik och politik nödvändig? Och hur ser i så fall övergången ut, hur går 

man från den Andre till alla de andra? Finns det kanske, som Derrida föreställer sig, ett glapp 

mellan etik och politik? 5    

För att finna svaren på dessa frågor har jag studerat relevanta delar av Derridas och 

Levinas arbeten där etiska och politiska frågeställningar behandlas, i första hand Levinas To-

talité et infini samt Autrement qu´être ou au-delà de l´essence och Derridas uppsats Violence 

et métaphysique liksom hans skrifter Donner la mort (1992), Spectre de Marx (1993), Force 

de loi (1994), Politiques de l´amitié (1994), Adieu à Emmanuel Levinas (1997), De 

l´hospitalité (1997) och vissa artiklar i Negotiations (2002), som handlar om förhållandet 

mellan etik och politik. 

Den metod jag valt innebär att jag först undersöker vad orden etik och politik betyder 

enligt dessa primära källor och att jag med denna undersökning som grund försöker förstå hur 

förhållandet mellan etik och politik ser ut. Att undersökningen är ”kritisk” innebär att jag om 

möjligt försöker bedöma hur hållbara Levinas och Derridas respektive positioner är. Eftersom 

Derrida enligt min uppfattning i stora delar övertar och modifierar Levinas etiska och politis-

ka diskurs och eftersom Derrida i sina skrifter behandlar Levinas tänkande i långt större ut-

sträckning än Levinas behandlat Derridas, har jag valt att börja varje avsnitt med att redogöra 

för Levinas uppfattning, därefter diskutera Derridas dekonstruktiva analys av denna uppfatt-

ning för att slutligen försöka identifiera och diskutera Derridas egna – positiva - bidrag. Be-

träffande frågan om förhållandet mellan etik och politik är min ansats att denna fråga kan 

behandlas i ett antal steg, där argumentationen i varje steg bygger på slutsatserna i de föregå-

ende. Med utgångspunkt i frågan om politiken kan härledas ur etiken leder denna argumenta-

tion fram till frågan om det finns några etiska kriterier för politiskt handlande. Min ansats är 

                                                 
5 Forskningsläget kring Levinas och Derridas etisk-politiska tänkande varierar. Det finns en flod av litteratur 
som behandlar Levinas etik. Fortfarande är dock Derridas Violence et métaphysique (1964) grundläggande och 
den har uppnått något av kanonisk status. I övrigt framstår Simon Critchley och Robert Bernasconi som viktiga 
introduktörer av både Levinas och Derridas etik. Se exempelvis Simon Critchley, The Ethics of Deconstruction:  
Derrida and Levinas (1992) och Robert Bernasconi, « Deconstruction and the Possibility of Ethics », Decon-
struction and Philosophy (1987). Levinas politik har hittills rönt relativt lite uppmärksamhet och i den mån den 
kommenterats är man i allmänhet kritisk. Se vidare diskssionen nedan under avsnittet: ’Några problem med 
Levinas syn på politiken’. 
Det finns inte särskilt mycket skrivet om övergången från etik till politik förutom Derridas egna skrifter och då 
framför allt hans Adieu à Emmanuel Levinas (1997). En annan, mindre känd författare som W. P. Simmons 
hävdar att det finns en « oupphörlig pendling mellan etik och politik » hos Levinas, dock utan att närmare ange 
karaktären hos denna pendelrörelse: William Paul Simmons, « The Third. Levinas’ theoretical move from an 
anarchical ethics to the realm of justice and politics », Philosophy & Social Criticism, Vol. 25 No 6, ss. 83-104 
(1999).  
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att det finns sådana kriterier och att de har en djup förankring i såväl Levinas som Derridas 

tänkande.  

Jag har så långt som möjligt använt franska originalutgåvor, och först där dessa inte 

finns tillgängliga har jag använt översättningar till engelska eller svenska av franska original-

utgåvor. Alla översättningar av franska eller engelska citat är om inget annat anges mina 

egna. Det finns också anledning att säga några ord om Levinas och Derridas språkbruk. Levi-

nas använder begreppen ’Autrui’ och ’l’autre’ som båda brukar översättas med den andre. 

Autrui, som hos Levinas avser det etiska förhållandet till den andra personen, översätter jag i 

regel med den Andre (alltså med stor bokstav). ’L’autre’ kan hos Levinas också betyda det 

andra i en vidare bemärkelse, och då i motsättning till ’le même’, som brukar översättas med 

det samma. Derrida använder genomgående l’autre som jag översätter med den andre eller 

det andra beroende på sammanhanget.           

I uppsatsens första avsnitt Etiken som erfarenhet av den Andre diskuterar jag Levinas 

och Derridas respektive syn på det etiska. Avsnittet inleds med en översikt över Levinas etis-

ka projekt som är avsett som bakgrund till den fortsatta diskussionen. Därefter följer en redo-

görelse för Derridas huvudtext om Levinas: Violence et métaphysique. Med denna som grund 

analyserar jag sedan vad ordet etik betyder för Levinas och Derrida. Jag undersöker därefter i 

vad mån Derridas dekonstruktion kan sägas vara en etik. Avsnittet avslutas med en diskus-

sion om Derrida etiska tänkande bortom Levinas där jag försöker visa att Derrida vid en viss 

punkt går utöver Levinas i beskrivningen av relationen med den Andre och att detta får kon-

sekvenser för det etiska och politiska handlandet.  

Det andra avsnittet Politik som erfarenhet av de andra handlar om Levinas och Derri-

das politiska tänkande. Jag vill först visa hur Levinas etik kan utsträckas till den politiska 

sfären. Jag redogör vidare för Levinas kritik av grunderna för västerlandets politiska tänkande 

från antiken och framåt - som jag här kallar ’misstrons politik’. Politiken har enligt Levinas 

alltid varit överordnad etiken i den politisk-filosofiska traditionen. Mot misstrons politik stäl-

ler Levinas ’fredens politik’ med den Andre i centrum. Levinas fred skall dock inte förväxlas 

med den eviga freden hos Kant, som snarare utgår från en egoistisk människosyn, där de ego-

istiska böjelserna hålls tillbaka av goda politiska institutioner. För Levinas bygger politiken i 

stället på ett etiskt förhållningssätt, etiken fungerar som ett slags ramverk för politiken. I den-

na nya politik är ankomsten av ’den tredje’ (le tiers) central..  

Efter redogörelsen för Levinas politiska tänkande diskuterar jag Derridas syn på det 

politiska. Jag visar först att Derrida alltid varit djupt politiskt engagerad och att han sedan 

omkring 1980 har skrivit om en mängd politiska ämnen och tagit ställning i en mängd dags-
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aktuella politiska frågor. Den dekonstruktiva strategi som han tillämpar i sina politiska texter 

innebär kortfattat att han analyserar relationen mellan två motsatta hierarkiskt ordnade poli-

tiska begrepp i syfte att destabilisera dem och att öppna upp för nya tolkningar och nya per-

spektiv. I exempelvis Force de loi (sv. Lagens kraft) kontrasterar han lag och rättvisa, där lag 

är något historiskt betingat och därmed öppet för förändringar, medan rättvisa är det i vars 

namn lagen ändras. Ett med rättvisa nära besläktat begrepp är begreppet gästvänskap som 

Derrida dekonstruerar på motsvarande sätt. I detta avsnitt redogör jag också för Derridas kri-

tik av Levinas politik, särskilt idén om den tredje, liksom för hans egen syn på vad politik är 

och slutligen diskuterar jag hans analys av begreppet ’demokrati’, som mynnar ut i formule-

ringen av en ny form av demokrati som Derrida kallar ’till-kommande’, och som är öppen 

mot framtiden, mot det som skall komma.. 

I det tredje avsnittet Från etik till politik diskuterar jag mer ingående etikens förhål-

lande till politiken. Och här visar det sig att begreppet gästvänskap kan fungera som en för-

medlande länk mellan etiken och politiken. Den avgörande frågan kan formuleras på följande 

sätt: Kan man härleda samhälleliga lagar och statlig politik ur gästvänskapens etik? Med 

andra ord, kan gästvänskapens etik utgöra grunden för politiken? Jag försöker i detta avsnitt 

argumentera för att så inte är fallet. Det måste finnas ett glapp mellan etik och politik, politi-

ken kan inte härledas ur etiken som en matematisk slutsats härleds ur vissa axiom. Samtidigt 

måste det finnas en övergång mellan etik och politik, denna övergång är nödvändig. Detta 

glapp och denna nödvändighet öppnar tillsammans upp för ett politiskt beslutsfattande i full 

frihet. Det politiska beslutet är dock inte ’mitt’, det kommer till mig från den andre. Den and-

res beslut i mig är inte primärt ett autonomt, rationellt beslut, utan framför allt ett öppnande 

av subjektet mot den andre och de andra. Ett sådant beslut blir till sist en troshandling, ett 

’trons språng’, i vilket den etiska formen förenas med ett politiskt och juridiskt innehåll som 

visserligen är principiellt obestämt, men som bestäms i varje enskild situation och i varje en-

skilt sammanhang.  

     

                             

 



 11

Avsnitt 1: Etik som erfarenhet av den Andre 

 

Levinas etiska projekt   
Vi kallar detta ifrågasättande av min spontanitet genom den 
Andres närvaro, etik. 
  Emmanuel Levinas, 19616 

 
Levinas verk domineras, som vi sett, av en enda tanke som ständigt återkommer och 

varieras på olika sätt. Det är tanken att etiken är den första filosofin, där etiken betyder ett 

reservationslöst ansvartagande för den Andre. Denna huvudtanke hos Levinas försöker be-

skriva en relation med den Andre som inte kan reduceras till ren förståelse.7 Denna relation 

beskrivs av Levinas som en relation ansikte mot ansikte. Mötet mellan jaget och den Andre är 

ett etiskt möte snarare än en kunskapsteoretisk akt. En sådan relation är som Levinas säger i 

ex vis Totalité et Infini en metafysisk relation som ligger bortom det som kan förstås och som 

inte kan tematiseras eller begreppsliggöras. För Levinas är etik något helt annat än kunskap 

eller för att använda Kants terminologi, det praktiska förnuftet något helt annat än det teore-

tiska. Men trots en uppenbar oenighet mellan Kant och Levinas i synen på grunden för etisk 

erfarenhet, där Kant hävdade autonomins primat över heteronomin medan Levinas hävdade 

motsatsen, så kan Levinas uppfattning av den etiska relationen med den Andre ses som ett 

eko av Kants kategoriska imperativ; den kan ses som ett etiskt imperativ där den Andre i stäl-

let för det egna förnuftet utgör den befallande entiteten.  

För Levinas är relationen med den Andre inte en kunskapsrelation utan en relation som 

kännetecknas av tal. Relationen ansikte mot ansikte är alltid av expressiv karaktär. Den And-

res ansikte är inte något jag i första hand ser, observerar eller förstår, utan snarare någon som 

talar med mig: ’ansiktet talar’.8 I talandet med och lyssnandet till den Andre reflekterar jag 

inte över honom eller henne. Jag konstaterar inte, jag konverserar. Det är denna talade rela-

tion – som Levinas benämner ’uttryck’ – som han beskriver som ’etisk’. När Levinas använ-

der begreppet etik eller det etiska är det emellertid aldrig fråga om normer eller regler för hur 

man bör handla och inte heller hur man inrättar sig för ett gott liv, utan det etiska är något 

mer ursprungligt, nämligen mitt oändliga ansvar för en annan människa, för den Andre.  

I Levinas första större verk, Totalité et infini, kontrasterar han begreppen totalitet och 

oändlighet. Totalitet ett viktigt ord för Levinas med såväl religiös som kunskapsteoretisk och 

                                                 
6 Levinas, Totalité et infini, s. 33  
7 Ibid., ss. 211, 212 etc. 
8 Ibid, s. 61  
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politisk innebörd. Det skall förstås som det sammas välde, i vilket allt och alla existerar som 

delar i en helhet, som i sin tur kan omfattas i en enda tankeakt.9 Levinas påpekar ständigt hur 

farligt det är att i en enda tanke försöka omfatta helheten: en sådan tanke förlorar snabbt kon-

takten med verkligheten i dess konkretion. Totaliteten blir våldsam, den tvingar in alla på sin 

bestämda plats. Den totalitärt sinnade strävar i tanke och handling efter att få kontroll över 

sin omgivning, han är tillfreds med sig själv och med det system han kan bygga upp kring sig 

själv och som han alltid redan är. Han strävar efter kunskap och makt, ordning och systema-

tik. Denne utåtriktade men självcentrerade totalitära varelse ser inte det unika i varje männi-

ska, han offrar henne hela tiden, han ser henne som en bricka i ett maktpolitiskt spel vars mål 

är att behärska såväl naturen som andra människor. För Levinas är varje relation till en annan 

människa, som går ut på att förstå henne rent ontologiskt, en behärskande kunskapsrelation, 

en totalitet. Varje försök att förstå en annan person intellektuellt innebär att jag ställer mig 

utanför min relation med denna person som en slags teoretisk åskådare av den värld i vilken 

jag egentligen ingår som en del. Utifrån framstår den intersubjektiva relationen som en sym-

metrisk relation mellan likvärdiga parter, medan inifrån, just nu i detta ögonblick, upplever 

jag att den Andre ställer krav på mig och befaller mig, att den Andre står över mig och att vår 

relation är asymmetrisk. För Levinas har den västerländska filosofin genomgående betraktat 

relationen till den Andre utifrån, som en helhet, som totalitet. 

Gentemot totaliteten står idén om det oändliga. För Levinas är idén om det oändliga det 

som ur etisk synpunkt är det intressanta. Han anknyter här till Descartes Meditationer. Levi-

nas tanke är att den etiska relationen till den Andre har en formell likhet med relationen mel-

lan res cogitans och Guds oändlighet i Descartes tredje meditation.10 Det som intresserar Le-

vinas i Descartes resonemang är att människan har en idé om det oändliga. Men denna idé är 

definitionsmässigt en tanke som innehåller mer än vad som kan tänkas. Jag tänker alltså på 

oändligt mycket mer än jag förmår. Idén om det oändliga innebär att medvetandet griper efter 

något det inte kan innehålla. I motsats till totaliteten innebär idén om det oändliga en radikal 

separation mellan jaget och den andre. Föga överraskande finner Levinas idén om det oändli-

ga, inte i Gud, utan i den Andres ansikte: ”Det sätt på vilket den Andre visar sig, och som 

överskrider idén om den Andre i mig, benämner vi här ansikte.”11               

Levinas etik utgör också en kritik av hela den filosofiska traditionen. Den västerländska 

filosofin från Parmenides till Heidegger har enligt Levinas huvudsakligen varit ontologi. Den 

                                                 
9 Levinas, Altérité et transcendence, s. 57 
10 Levinas, Totalité et infini., s. 46 
11 Ibid., s. 43  
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har mestadels sökt reducera det andra till det egna jagets domän.12 Ontologi är för Levinas 

förståndets rörelse, som förvandlar ting och människor till ägodelar genom arbetets aktivitet, 

där intellektuellt arbete liknar manuellt arbete. Att förstå den Andre ontologiskt är som rörel-

sen hos handen som griper (fr. prends): en rörelse som begriper (fr. comprends) genom att 

reducera den Andres alteritet till det egna jaget. Den Andre neutraliseras och blir till ett tema 

eller ett objekt.                      

I Totalité et infini blir själva språket ett problem för Levinas. Han vill ju beskriva den 

Andres utanförvaro i etiska termer snarare än ontologiska men han kan inte undvika att på 

något sätt uttrycka sin "icke-ontologiska filosofi"13 med hjälp av ett ontologiskt språk, som 

när han skriver att "varat är utanförvaro".14 I Autrement qu´être ou au-delà de l´essence 

(1974) försöker Levinas komma runt problemet genom att göra en åtskillnad mellan vad han 

kallar Sägandet och det Sagda, där Sägandet är etiskt och det Sagda är ontologiskt. Filosofe-

randet får inte enbart vara en kylig syssla, det tänkta får inte bara kristallisera sig i påståenden 

eller satser - det Sagda - det måste framför allt uttryckas genom Sägandet. Detta ord låter sig 

inte så lätt definieras men det handlar om att jag med min kropp och mina sinnen är öppen för 

den Andre, att jag inte kan stå emot den Andres blick. Sägandet är ett verbalt, och kanske 

även ett icke-verbalt, etiskt handlande som inte kan reduceras till en serie påståenden och 

satser. Sägandet är ett slags etisk restpost i språket som undgår förståndet, som stör ontologin.  

Man får dock inte uppfatta detta handlande som en medvetandets aktivitet utan snara-

re som det etiska subjektets passivitet. Levinas hela tänkande går ut på att överge idén om en 

behärskande och aktiv subjektivitet och i Autrement qu´être är begreppet passivitet centralt 

för subjektiviteten. Subjektets passivitet är, med Levinas paradoxala språkbruk, en ’passivitet 

mer passiv än all passivitet’.15 Den är subjektets underkastelse, trots det egna jaget, under den 

Andre. Den är den nödvändiga förutsättningen för att kunna vara öppen för den Andre; passi-

viteten är förutsättningen för en öppenhet som inte är förmåga att öppna sig; snarare är det så 

att livet är helgat åt öppenheten, åt öppenhetens givande. I möjligheten till detta förbehållslö-

sa givande, i Sägandet, sammanfaller enligt Levinas aktivitet och passivitet.16  

Om nu filosofin som ontologi talar det Sagdas språk - som exempelvis är fallet med 

denna uppsats - uppstår följande metodproblem som återkommer på nästan var och varannan 

sida i Autrement qu´être: hur skall Sägandet sägas? Hur kan Sägandet översättas till det Sag-

                                                 
12 Ibid, s. 33-34  
13 Critchley, S. and Bernasconi, R. (ed.), The Cambridge companion to Levinas , s. 17  
14 Levinas, Totalité et infini, s. 322 
15 Levinas, Autrement qu’être. s. 30 
16 Ibid. s. 182 
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da utan att förråda sig självt? Levinas lösning är att bryta ner det ontologiska språket, samti-

digt som han försöker bibehålla det etiska Sägandet inom det ontologiskt Sagda. Det etiska 

blir på detta sätt ett slags komplex pendling mellan Sägandet och det Sagda. Autrement 

qu´être är följaktligen en svårbegriplig etisk text som hela tiden tangerar språkets yttersta 

gränser.  

Denna fundamentala svårbegriplighet gäller faktiskt hela Levinas författarskap. Hans 

texter är visserligen argumenterande, men ofta också förbryllande, fragmentariska, paradoxa-

la eller ibland kanske helt enkelt självmotsägande. Derrida har, som vi såg inledningsvis, 

jämfört rörelsen i Levinas tänkande med vågen som oupphörligt slår mot samma strand.17 

Vad Derridas jämförelse vill lyfta fram är den envisa, repeterande rörelsen i Levinas texter 

men också den intensiva otåligheten. Levinas förefaller angelägen att inte bli missförstådd, 

och likväl är han, ibland, avsiktligt dunkel och orakelmässig. Levinas ständiga modifiering 

och omdefiniering av centrala ord och begrepp tycks just syfta till att förhindra hans läsare 

från att bilda sig en klar uppfattning av innehållet i hans texter. Levinas texter kan därför 

framstå som både tröttsamt upprepande och irriterande obestämda.  

Ur ett traditionellt filosofiskt perspektiv vore det lätt att avfärda Levinas texter genom 

att peka på deras brist på intellektuell reda och deras hopplösa förvirring. Men det är viktigt 

att här understryka att svårigheten med Levinas texter är en förutsättning för det paradoxala 

försöket att filosofera utanför den filosofiska tradition som han samtidigt vet att han ingår i. 

Det paradoxala ligger i att Levinas vill visa att det finns något utanför, bortom och före varat, 

något ’för-ursprungligt’, som föregår ontologin, samtidigt som sökandet efter detta ’något’ 

själv tillhör ontologin. I nästa avsnitt kommer jag att närmare behandla Derridas dekonstruk-

tiva analys av Levinas metod.      

Levinas filosofiska ambition var att översätta Bibeln till grekiska.18 Med det menade 

han att klä judendomens etiska budskap i filosofisk språkdräkt, att översätta det etiska till ett 

filosofiskt språk präglat av förnuft och argumentation. För Levinas är religion och filosofi 

’två skilda, men ömsesidigt beroende moment i samma andliga process, som är närmandet 

till det transcendenta’.19 Svårigheten att tala rationellt om Gud är i grunden densamma som 

diskuteras i Totalité et infini och Autrement qu´ètre beträffande alteriteten: tematiseringen 

reducerar transcendensen, den fångar in det absolut annorlunda inom förståendets sfär. Det är 

just därför som Levinas vill lämna det Heideggerska tänkandets klimat och en dominerande 

                                                 
17 Derrida, ”Violence et metaphysique” i L’écriture et la différence, s. 124 
18 Critchley, S. and Bernasconi, R. (ed.), The Cambridge companion to Levinas , s. 22  
19 Levinas, A l’heure des nations, s. 204 
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grekisk tradition och knyta an till ett annat filosofiskt tänkande med rötter i Bibelns visdom 

som andas ovillkorlig respekt för den Andre. Levinas vill lyfta fram godheten, den godhet 

som kanske inte alltid uppmärksammats tillräckligt av filosoferna. Det Levinas försöker be-

skriva är den gästfrihet, vänlighet och ovillkorliga respekt för den Andre, som kan samman-

fattas i de enkla orden ’Après vous, Monsieur’. 20   

 

Derrida om Levinas 
 

[D]ekonstruktion är – om den är – en etik … [O]m man kallar denna en be-

jakandets etik, innebär det att man är lyhörd för annanheten, för den andres 

alteritet, för det som är nytt och annorlunda.                                                                                  

                             Jacques Derrida, 199221 

 

Derrida är knappast känd för att skriva om etik. Och i den mån han gör det är det inte 

explicit, utan snarast på ett sätt som är på en gång antydande och undvikande. Ibland verkar 

det som om Derrida inte är intresserad av etik men i själva verket angriper Derrida etiska 

problemställningar på ett djupt engagerat och grundläggande sätt.   

Derrida har ibland kritiserats för att hans filosofi skulle sakna en stabil grund för etis-

ka eller moraliska ställningstaganden, eller kanske ännu värre, att den skulle syfta till att göra 

slut på etiskt tänkande överhuvudtaget till förmån för ett slags etisk relativism eller moralisk 

nihilism. Jag menar i likhet med Derrida själv att detta är ett missförstånd.22 Det är snarare så 

att Derridas texter redan från början behandlade etiska spörsmål och att de i allt ökande ut-

sträckning kom att röra sig kring olika etiska teman.      

Redan i en av de första texterna, De la grammatologie (1967) redogör Derrida för hur 

etiken – det etiska – är starkt sammanflätat med språket och skriften. Men det är inte vilken 

förståelse som helst av etiken som intresserar honom här, utan en förståelse som är nära för-

bunden med Derridas övriga tänkande. Han är intresserad av relationen med den andre.23 

Vad betyder detta mer precist? Det betyder att Derrida menar att jaget inte är någonting utan 

någon annan, eller utan några andra, med vilka det har en grundläggande konstitutiv relation. 

Det är denna etiska kungstanke som Derrida utvecklar och varierar på många olika sätt tvärs 

genom hela sitt författarskap.  
                                                 
20 Levinas, Éthique et infini, s. 84 
21 Egéa-Kuehne, “Derrida’s ethics of affirmation” i Derrida and Education, s 187 
22 Derrida, “Hospitality, justice and responsibility, a dialogue with Jacques Derrida” i Questioning Ethics, Con-
temporary debates in philosophy, s 78 
23 Derrida, J, Of Grammatology, s 47  
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L´écriture et la différence (1964) är kanske det verk där Derridas etiska tänkande 

framträder allra tydligast. Men hans mycket speciella syn på etiken framgår också av en 

mängd andra texter, inte bara sådana som behandlar uppenbara etiska teman som vänskap 

(Politiques de l´amitié), gästvänskap (De l’hospitalité), illegal invandring (Negotiations) eller 

etnocentrism (De la grammatologie) utan också sådana som handlar om hur filosofin genom-

gående ignorerat vissa bestämda problem som marginalitet (Marges - de la philosophie), 

supplement (De la grammatologie) och många andra problem som filosofin genom historien 

försummat i sin strävan efter sanning, identitet och mening. Sammantaget skulle jag vilja 

hävda att Derridas filosofiska orientering som helhet är etisk. Derridas speciella syn på etiken 

och på förhållandet mellan filosofi och etiskt tänkande är emellertid inte unik för honom – 

den kan i hög grad härledas från Emmanuel Levinas. 

Levinas verk kom att utöva ett starkt och oavbrutet inflytande på utvecklingen av Der-

ridas etiska tänkande. Man kan därför på goda grunder fråga sig hur självständigt Derridas 

etiska projekt egentligen är? Vilka likheter och olikheter mellan Derrida och Levinas kan 

man urskilja? Är Derridas dekonstruktion en etik? Och vilket är Derridas eget bidrag till eti-

ken?  

År 1964, tre år efter utgivningen av Totalité et infini, publicerade Derrida den första 

och fortfarande den mest inflytelserika analysen av Levinas tänkande i Revue de métaphysi-

que et de morale. Derridas långa artikel med titeln ”Violence et métaphysique: essai sur la 

pensée d´Emmanuel Levinas”, kom senare att ingå som ett kapitel i L´écriture et la différence 

(eng. Writing and Difference). I denna uppsats tar Derrida upp Levinas kritik av den väster-

ländska filosofin utifrån en judisk filosofs och teologs perspektiv. Uppsatsen är hållen i en 

ton som är respektfull men kompromisslös gentemot Levinas verk; den analyserar några av 

de ’tysta axiom’ (fr. axiomes silencieux),24 som ligger bakom Levinas texter fram till och 

med Totalité et infini, och den granskar kritiskt hans relation till Husserl, Heidegger och den 

filosofiska traditionen i allmänhet. Derrida ställer frågor om själva grundvalarna för Levinas 

filosofiska projekt.  

Violence et métaphysique innehåller den första och troligen den mest betydande dis-

kussionen av etiska frågeställningar i hela Derridas författarskap. Derrida visar i denna dis-

kussion alldeles tydligt att han trots sin kritik hyser en stark sympati för Levinas etiska posi-

tion. Levinas gör kanske inte i Derridas ögon en helt korrekt värdering av vissa aspekter av 

Husserls och Heideggers tänkande, men hans etiska grundsyn är uppenbarligen tilltalande.  

                                                 
24 L’écriture et la différence, ss. 152, 162  
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Violence et métaphysique inleds med den stora frågan om ’filosofins död’, dock inte 

tänkt som slutet på verklig reflektion, utan snarare som en möjlig början på ett annat slags, 

mindre begränsat, (filosofiskt) frågande. Derrida uppfattar detta frågande, som med nödvän-

dighet måste vara fritt, som ett budord som ’har en etisk innebörd, inte genom att det tillhör 

det etiskas domän, utan genom att det i sista hand rättfärdigar varje etisk lag.’25 Förhållandet 

mellan å ena sidan lagar och budord och å den andra frihet och frågande är fundamental. Fi-

losofin har enligt Derrida trätt in i en reflekterande fas av öppen meditation över sin egen 

existens och sitt eget ursprung. Trots alla skillnader kännetecknas såväl Husserls fenomeno-

logi som Heideggers ontologi av dessa försök att ständigt återvända till det filosofiska frå-

gandets ursprung. Och trots alla skillnader delar de vissa fundamentala principer: för båda är 

filosofin ursprungligen grekisk; metafysiken skall övervinnas eller överskridas; och etiken 

skall lösgöras från metafysiken och underordnas en mer grundläggande domän. Dessa teman 

är enligt Derrida gemensamma för all filosofi i traditionell mening: de är allmänt förutsatta i 

en obestridlig associering av filosofi med grekiskt tänkande.26  

Levinas bryter med alla tre aspekterna på denna grekiska syn på filosofi. Han kommer 

ur en annan tradition, den judiska, och han förkastar det grekiska tänkandets dominans; han 

föresätter sig att upphäva övervinnandet av metafysiken och att återge den dess rättmätiga 

förrangsställning; och viktigast av allt i detta sammanhang, han förkastar underordningen av 

etiken, han ser istället den etiska relationen till den Andre som det enda som kan öppna upp 

transcendensen och befria metafysiken.27  

I Totalité et infini definierar Levinas metafysik som begäret efter det absolut andra.28 

Derrida uppfattar Levinas filosofiska projekt som inledningen på något som är ’nytt, alldeles 

nytt, en metafysik av separation och radikal exterioritet’.29 På ett plan håller Derrida med om 

att Levinas etiska metafysik innebär ett överskridande, eller en förskjutning, av den klassiska 

ontologin och det grekiska tänkandet över varat som Husserls fenomenologi och Heideggers 

ontologi är en återklang av. Enligt Derridas uppfattning söker denna nya metafysik sin grund 

i påtagligheten och evidensen i en erfarenhet som dolts i den grekisk-germanska traditionen, 

nämligen mötet med en annan människa, erfarenheten av en dold nakenhet som hela tiden 

förnekar det grekiska logos försök att förstå och reducera dess radikala alteritet. I denna me-

                                                 
25 Ibid., s. 119  
26 Ibid., s. 120-21 
27 Ibid., s. 122-23 
28 Totalité et infini, s. 21 
29 L’écriture et la différence, s. 132 
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ning är Levinas metafysik ett återvändande till ’sakerna själva’, som söker undergräva feno-

menologin och ontologin.30 

Här är vi emellertid framme vid det centrala budskapet i Violence et métaphysique: 

fenomenologins och ontologins överskridande, som är konsekvensen av Levinas empiriska 

metafysik, förutsätter i själva verket just det som det försöker överskrida.31 Derridas uppfatt-

ning att Levinas metafysiska övervinnande av fenomenologi och ontologi förutsätter det som 

det försöker övervinna upphäver dock inte legitimiteten i försöket, även om det lämnar Levi-

nas text svävande och tvekande i utrymmet mellan metafysiken och dess utsida. 

Det är också värt att notera de ’två ursprungen’,32 de två historiska tankemönster som 

Derrida beskriver i början av essän: (1) det grekiska logos, vars begreppsliga totalitet inneslu-

ter det område inom vilket filosofi är möjligt, ett område inom vilket Hegel, Husserl och Hei-

degger hela tiden arbetar; (2) icke-filosofi som försöket att ta sig ur logos garn. I Derridas 

ögon försöker Levinas ta sig ur den grekiska logocentrismen genom att ta sin tillflykt till ett 

judiskt ursprung och en messiansk eskatologi som öppnas upp för erfarenheten av en alteritet 

som den grekiska filosofiska traditionen varken kan eller vill förstå.  

Även om Derrida respekterar de två ursprungens autonomi så hävdar han i Violence et 

métaphysique att det enda begreppsmässiga språk som står till buds är det grekiska logos. 

Försöket att begreppsligt uttrycka en upplevelse som glömts bort eller förträngts inom filoso-

fin kan bara beskrivas med hjälp av en filosofisk begreppsapparat, vilket i sin tur medför att 

upplevelsen ger vika för, eller upphävs av, filosofin. Detta är den nödvändighet som ekar 

genom hela Derridas essä: nödvändigheten att placera sig inom den filosofiska begreppslig-

heten för att förinta den och nödvändigheten av att förintas av den filosofiska begreppslighe-

ten – en dubbel nödvändighet.33 Violence et métaphysique förblir svävande och ambivalent 

mellan dessa två ursprung på ett sådant sätt att dialogen mellan det judiska och det grekiska 

vidmakthålls och att beslutet att välja mellan dem skjuts upp.34 Derridas läsning klargör ock-

så övertygande att Levinas arbete självt befinner sig mellan dessa bägge ursprung, trots hans 

ansträngningar att bli fri från logos, ontologi, och ’det sammas imperialism’ vilken han asso-

cierar med den västerländska filosofiska traditionen. Men Violence et métaphysique är en 

dubbelläsning som inte bara, eller ens huvudsakligen, är en kritik av Levinas. Derrida kritise-

rar inte inkoherensen hos Levinas, utan han förundrar sig över den nödvändighet som driver 

                                                 
30 Ibid., s. 189 
31 Ibid., ss. 178-79, 195 
32 Ibid., s. 122 
33 Ibid., s. 165 
34 Ibid., s. 125 



 19

fram denna inkoherens, inte bara i Levinas verk, utan också i traditionen i allmänhet. När 

detta är sagt, så poängterar Derrida att Levinas övervinnande är begreppsmässigt avhängigt 

av de mycket traditionella verktyg som det försöker övervinna. Och Derrida själv hävdar på 

samma gång omöjligheten av att stanna kvar inom traditionens gränser och omöjligheten av 

att överskrida dessa gränser. Han är mellan filosofin och dess ’andra’, och denna speciella typ 

av relation som sådan är enligt honom etisk.  

Derrida diskuterar sedan Levinas invändningar mot Husserl. I Totalité et infini kritise-

rar Levinas vissa aspekter av Husserls fenomenologi och framför allt hans uppfattning av den 

Andre. Derrida anser att Levinas inte gör Husserl rättvisa härvidlag och att han ger en felak-

tig bild av fenomenologins alter ego genom att ta till ett konstgrepp som tillåter honom att 

framhäva ego på bekostnad av den rena alteriteten hos alter. Derrida håller med Husserl när 

han skriver att ’den andre som alter ego betyder den andre som annan, irreducibel till mitt 

ego, just därför att det är ett ego, just därför att det har egots form.’35 Men han håller inte med 

om möjligheten att upphäva motsättningen mellan ego och alter ego. Tvärtom, och här blir 

Derridas etiska argumentation tydlig, det är i denna motsättning som vi ser det etiska i dekon-

struktionen av subjektet, där ’[t]änkandet – eller åtminstone varats förförståelse – betingar … 

respekten för den andre för vad den är: annorlunda’.36 

Respekt för den andre är för Derrida en viktig komponent i all mänsklig samvaro, där 

’den andre’ också kan vara ’jag’ och ’jag’ ’den andre’. Det är viktigt att det finns en genuin 

önskan att - åtminstone – vilja lyssna, att verkligen försöka förstå det som skiljer, det som är 

annorlunda, och omvänt eller samtidigt, att bli förstådd som det som skiljer, som är annorlun-

da. Mod är nödvändigt, modet att bortse från ens egna antaganden, förutfattade meningar och 

absoluta övertygelser. Mod är nödvändigt för att reciprocitet och ömsesidig kommunikation 

skall kunna uppstå. Derrida säger vidare, i Levinas anda, att ’den andre är den andre enbart 

om hans alteritet är absolut irreducibel, alltså oändligt irreducibel’.37 Men han håller defini-

tivt inte med Levinas när denne säger: ’att göra den andre till ett alter ego … innebär att neut-

ralisera hans absoluta alteritet’;38 tvärtom är han säker på att ’om den andre inte erkänns som 

ego, skulle hela hans alteritet kollapsa’.39 Derrida tillägger: ’Utan detta erkännande, som inte 

är ett vetande, … vore ingen etik möjlig (min kurs.).’40 

                                                 
35 Ibid., s. 184 
36 Ibid., s. 202 
37 Ibid., s. 154 
38 Ibid., s. 180 (Levinas indirekta citat) 
39 Ibid., s. 202 
40 Ibid., s. 182 
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På motsvarande sätt anser Derrida att Levinas kritik av Heideggers ontologi är illa 

underbyggd. Försöket ’att förstå den varandes vara’ är inte den ’truism’ som Levinas vill göra 

gällande.41 Det är ett försök att nå fram till sanningens enkelhet men det är långt ifrån någon 

banal tautologi. Inte heller är ’den varande’ underordnad ’varat’ för Heidegger, vilket Levi-

nas påstår: varat existerar inte oberoende av den varande så det ena kan inte ha prioritet över 

det andra. Och det är framför allt på denna punkt som Derrida anser att Levinas har fel när 

han tror att Heidegger sätter ontologin framför etiken. Heideggers försök att ’tänka över den 

varandes vara’ är strängt taget inte någon ontologi alls och framför allt inte en filosofi om en 

första orsak.42 Detta tänkande är något annat än etik, men inte en underordning av etiken; 

Enligt Derrida är det snarare så att etiken skulle ha varit omöjlig utan det, för det förutsätter 

respekt för den andre för vad den är, nämligen annan. Det finns inte någon mening i vilken 

varat skulle kunna sägas ’dominera’ den varande; själva begreppet dominans har ingen me-

ning i ett sådant sammanhang.43 Etik förutsätter ontologi.44 

Avslutningsvis så frågar sig Derrida om en erfarenhet av den Andre så som Levinas 

föreställer sig den överhuvudtaget är möjlig eller om inte erfarenhetsbegreppet, i själva sin 

empirism med nödvändighet (och paradoxalt) domineras av en närvarometafysik som inte har 

plats för alteriteten.45 Om denna grundläggande fråga framhäver de problematiska eller inte 

helt genomtänkta inslagen i Levinas etiska tänkande, så är Derridas sympati för honom inte 

desto mindre helt uppenbar. Det kom att dröja länge innan Derrida återigen skrev något så 

omfattande om etiska frågor och uppsatsen från 1964 framstår idag som helt grundläggande. 

 

Dekonstruktion som etik 
 

I The Ethics of Deconstruction (1992) hävdar Simon Critchley att ’Derridas dekon-

struktion kan, och faktiskt skall, förstås som ett etiskt anspråk, förutsatt att etik fattas i den 

speciella betydelse som det fått i Emmanuel Levinas verk.’46    

Vad betyder ordet etik här? Frågan om vad etik är för Derrida hänger enligt min upp-

fattning i stor utsträckning samman med Levinas verk. Av stor betydelse är att Derrida själv 

betecknar Levinas etik, inte som en teori om Etik, utan som en Etikens Etik, vilket betyder att 

den inte kan ge upphov till någon bestämd etik i traditionell mening utan att vara trolös mot 
                                                 
41 Ibid., s. 198 
42 Ibid., s. 200 
43 Ibid., s. 203 
44 Ibid., s. 208 
45 Ibid., s. 225 
46 The Ethics of Deconstruction: Derrida and Levinas, s xi 
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sig själv.47 Etik är alltså för Levinas en etik som föregår moraliska frågeställningar och i än 

högre grad morallagar och som i stället är en ursprunglig etisk erfarenhet ur vilken moraliska 

frågställningar kan härledas.48 Denna erfarenhet är med Levinas terminologi den Andres alte-

ritet, mötet med den Andres ansikte som uppenbaras för mig; det är en erfarenhet som ifråga-

sätter mig själv som ego eller subjekt med oinskränkt makt. Genom ifrågasättandet av min 

dominans som subjekt befriar den Andres ansikte mig från identiteten med mig själv och 

grundlägger det etiska. 

Derrida säger själv i en intervju apropå Levinas etik: 

 

Jag tror att när Levinas talar om etik – jag skulle inte vilja säga att detta inte har något gemen-

samt med vad som har dolts med detta ord från Grekland till den tyska 1800-talsfilosofin, etik 

är något helt annat och ändå är det samma ord. 49  

 

Etik är något helt annat och ändå är det samma ord. Det är med denna tvetydighet i 

minnet som man kan börja en verklig dekonstruktion av Levinas verk. Etiken blir för Levinas 

något helt annat (än etik i gängse mening) och det verkar som om han med detta sätt att an-

vända ett delvis belastat ord har funnit ett nytt och hittills förborgat möjlighetsvillkor för eti-

ken som dolts i den grekisk-germanska traditionen.50 

Men vad är dekonstruktion i detta sammanhang? Ett enkelt svar är att den är Derridas 

strategiska ’metodologi’. Även om Derrida själv ogillar begreppet metodologi, eftersom det 

förutsätter en viss distans mellan forskare och forskningsobjekt, så sammanfattar likväl det 

ofta använda ordet dekonstruktion det väsentliga i hans projekt.  

Dekonstruktionen tar sin utgångspunkt i Derridas uppfattning att den västerländska fi-

losofiska traditionen ända sedan antiken kännetecknas av ett tänkande i hierarkiskt strukture-

rade motsatspar. Exempel på sådana motsatspar är närvaro/frånvaro, tal/skrift, ontologi/etik, 

centralt/marginellt. Derrida visar vidare hur ett av orden i motsatsparen alltid är privilegierat, 

att detta ord dominerar över det andra.   

I sina s.k. aporetiska textanalyser börjar Derrida med att påvisa dessa hierarkiska mot-

satspar varpå han ifrågasätter dominansen av det privilegierade ordet genom en ’omkastning’ 

(fr. renversement) av hierarkin. Motsatsen kvarstår visserligen, men analysen förskjuts från 

det dominerande ordet till det dominerade, från det centrala till det marginella, till margina-

                                                 
47 Derrida, L’ecriture et la difference, s. 164 
48 Critchley, The Ethics of Deconstruction: Derrida and Levinas, s 3 
49 Breton och Guibal, Altérités, s 71 
50 Ibid., s 71 
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len, till filosofins marginaler. Att lyfta fram det marginella innefattar i sig flera olika aktivite-

ter, som att läsa mellan raderna, att leta fram dolda motiv i texten, att hitta författarens even-

tuella blinda fläckar, att kartlägga undermedvetna förutsättningar i texten, att fördjupa sig i 

studiet av fotnoter, att undersöka ord som i sig rymmer en oupplöslig motsägelse, där en be-

tydelse valts framför en annan på ett ställe i texten medan valet kastats om på ett annat ställe, 

att skifta uppmärksamheten från en författares huvudarbete till en liten, mindre känd och 

skenbart oviktig text osv.   

Men dekonstruktionen är inte fullt genomförd i och med denna totala omkastning, ef-

tersom motsatserna därigenom inte rubbats. Att dekonstruera två motsatta ord innebär inte 

bara att kasta om ordningen mellan dem. Att bara ersätta det centrala ordet med det marginel-

la betyder att man är fortsatt fastlåst i motsatsens antingen/eller - logik. Man måste dessutom 

beakta den ’rubbning’ (fr. déplacement) som åstadkoms i och genom omkastningen. Först i 

detta skede rubbas jämvikten och motsatsernas stabilitet. Men detta sker inte genom att man 

träder ut ur motsatserna, t ex genom införandet av en tredje term i ett försök till ett slags dia-

lektiskt angreppssätt. Uppgiften är snarare att riva ner de metafysiska strukturer som är verk-

samma i texten, inte för att förkasta dem utan för att skriva in dem igen men nu på ett nytt 

sätt.                       

Dekonstruktionen är alltså inte ett enkelt förkastande eller kritiserande av vissa filoso-

fiska idéer. Som ett slags definition och riktningsangivelse kan man sammanfattningsvis säga 

att dekonstruktionen innebär en omkastning och en rubbning av traditionella filosofiska mot-

satser.51 Vad dekonstruktionen försöker uppnå är en destabilisering av etablerade filosofiska 

ståndpunkter och hierarkier i förhoppning om att nya perspektiv skall kunna träda fram.  

Ett lite annorlunda sätt att uttrycka samma sak är att säga att dekonstruktionen försö-

ker lokalisera en ”icke-plats, eller en icke-filosofisk plats, från vilken filosofin kan utfrå-

gas”.52 Den söker en plats som utmärks av exterioritet, alteritet och marginalitet och som inte 

kan reduceras till filosofi. Dekonstruktion är ett skrivande i marginalen som inte kan hanteras 

inom filosofin. Det handlar om ett ’andra’ för filosofin som aldrig varit och aldrig kan bli 

filosofins ’andra’, utan ett ’andra’ inom vilket filosofin skrivs in. Att denna uppfattning ligger 

mycket nära Levinas eget motstånd mot den västerländska traditionen är uppenbart.     

Men samtidigt som Derridas dekonstruktiva diskurs enligt min mening är ett kraftfullt 

analysverktyg drabbas den, precis som hos Levinas, av paradoxen att det enda språk som står 

till buds för dekonstruktionen är filosofins språk, eller logocentrismen. Att inta en position 

                                                 
51 Derrida, Marges - de la philosophie, s. 392 
52 Derrida, “Deconstruction and the Other”, s 108 
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utanför logocentrismen, om något sådant vore möjligt, vore alltså detsamma som att riskera 

att frånhända sig de enda verktyg med vilka man skulle kunna dekonstruera logocentrismen.53 

Dekonstruktionen innebär därför alltid en dubbelläsning.  

Det som till slut gör Derridas dekonstruktion till en etik är att hans texter, ända från 

början, har en djup etisk underström som utgör själva grunden i hans tänkande. Man kan helt 

kort säga att Derrida genom att överta och modifiera Levinas diskurs om relationen till den 

andre försöker beskriva hur alteriteten konsekvent uteslutits i den västerländska filosofiska 

traditionen. Relationen till den andre avser då inte bara en annan människa utan också det 

andra: andra texttolkningar, andra sätt att se på saker och ting, andra kön, andra tider (som ex 

vis framtiden), andra språk, andra kulturer, osv. När jag därför vill påstå att dekonstruktionen 

är etisk är det på grund av dess oavbrutna engagemang för den andre, de andra och det andra. 

Dekonstruktionen är både en plikt mot och ett ansvarstagande för alteriteten. Betraktat på 

detta sätt har Derridas verk ända från de tidigaste texterna rört sig vid sidan av allfartsvägar-

na, pådrivet av ett etiskt krav att öppna sig mot det andra, mot allt det andra.      

Hur viktig är egentligen Levinas för Derrida och dekonstruktionen? Begrunda några 

förvånansvärt ärliga och uppriktiga kommentarer som Derrida fällde om Levinas i samband 

med en intervju 1986.54 Som svar på en anklagelse att han sällan talar om etik och på ett öns-

kemål om en kommentar till sin relation till Levinas säger Derrida: 

 

Ställd inför ett tänkande som Levinas’ har jag aldrig några invändningar. Jag är beredd att 

skriva under på allt han säger. Detta betyder inte att jag tänker samma saker på samma sätt, 

men härvidlag är svårigheterna mycket svåra att bestämma; vad betyder i det här fallet idiom, 

språk eller skrift?           

 

Detta citat är visserligen en transkription från en muntlig, improviserad diskussion, 

men det visar faktiskt hur viktig Levinas är för Derrida, även om deras filosofiska verk up-

penbarligen inte är identiska.  

På vad sätt skiljer sig Derridas och Levinas etiska tänkande åt? Det problem som Der-

rida själv tycks stå inför är följande: kan dekonstruktionen åstadkomma något utöver att ifrå-

gasätta etablerade etiska system och uppfattningar? Kan den någonsin komma bortom en 

negativ fas – hur etiskt betydelsefull en sådan negativ fas än må vara – och komma med egna 

positiva förslag inom etiken och, kanske, politiken? Finns det en Derrida bortom Levinas? 

                                                 
53 Derrida, De la grammatologie, s. 26 
54 Breton och Guibal, Altérités, s 74 
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Derrida bortom Levinas 
 

Derridas relation till Levinas filosofi är alltså både komplex och tvetydig. För att kun-

na diskutera Derridas eventuella egna bidrag till etiken behöver tre olika argument hos Levi-

nas lyftas fram, argument som Derrida fram till en viss punkt ansluter sig till: (1) hans tolk-

ning av den västerländska filosofins historia sedan antiken, (2) hans förståelse av etiken i 

relation till denna tradition och (3) den alternativa syn på etiken som han förespråkar. Vi dis-

kuterar vart och ett i tur och ordning. 

För det första håller Derrida med Levinas om att den västerländska filosofin är grun-

dad på ett fundamentalt uteslutande av alteriteten. Man kan faktiskt hävda att snart sagt hela 

Derridas tänkande kan sammanfattas under denna rubrik. För att ta skriften som ett belysande 

exempel: en stor del av Derridas tidiga författarskap kretsar uttryckligen kring frågan hur den 

’parasiterande’ skriften genom filosofihistorien konsekvent uteslutits till förmån för talet, det 

slags språk som genom sin absoluta närvaro antas representera sanningen. Det faktum att 

Derrida i många texter just behandlar frågan om förhållandet mellan tal och skrift som en 

fråga om alteritet är ett bra exempel på det djup med vilket hans verk behandlar etiska teman. 

På denna punkt är han och Levinas överens. 

För det andra övertar Derrida som vi tidigare sett Levinas uppfattning om det etiskas 

natur. För bägge gäller, i skarp motsättning mot traditionen, att den etiska relationen förutsät-

ter att jag utesluter varje form av totalisation och att jag besvarar den Andres tilltal utan att 

samtidigt reducera hans eller hennes alteritet till identitet. Här tar emellertid Derrida ett avgö-

rande steg i riktning bort från Levinas. För Levinas är den etiska relationen strikt asymmet-

risk och absolut hierarkiskt strukturerad: den Andre står över mig mig, föregår mig och be-

stämmer mitt jag. För Derrida måste denna hierarki raseras: det finns inte någon grund-

läggande asymmetri mellan jaget och den andre i någondera riktningen, utan i stället en radi-

kal och universell brist på jämvikt, där all identitet har upplösts och övergått i ett nätverk av 

alteritet. Om vi erinrar oss Rimbauds berömda sentens ’Jag är en annan (fr. Je est un autre)’ 

kan vi bilda oss en uppfattning av vad Derrida är ute efter här. På samma sätt som jag erfar 

att den andre ifrågasätter mitt primat som subjekt, så har den andre samma erfarenhet av 

mig;55 den andre har ingen mening utan ’den samme’: 

 

                                                 
55 Derrida, L’écriture et la différence, s. 185 
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Den samme är ingenting, han är inte (sig) själv innan han tar risken att förlora (sig) själv. Ty 

den broderlige andre är inte i första hand i den fred som kallas intersubjektivitet, utan i ut-

frågandets (fr. inter-rogation) arbete och fara; den andre är inte i första hand säker i den fred i 

vilken två jakande svar bekräftar varandra, utan åkallas i natten av utfrågandets grävande ar-

bete. 56  

 

Detta citat uttrycker Derridas fasta övertygelse om att det finns en ömsesidig relation 

mellan jaget och den andre. Derridas utgångspunkt är här densamma som Levinas: ett skarpt 

avståndstagande från ’intersubjektiviteten’, den sorts jämlikhetsetik, som förutsätter att den 

andre i grunden är densamme som jag själv, och som tillämpas i huvuddelen av all moralfilo-

sofi från Kant till utilitarismen. Men som vi sett går Levinas vidare och säger att den andre 

står över mig, föregår mitt jag och möjliggör det, under bibehållande av ett slags ursprunglig 

renhet. För Derrida är detta helt omöjligt: det finns ingen prioritet eller renhet hos den andre 

som inte omedelbart påverkas av jagets enhet.57 Det är snarare så att jaget och den andre 

framträder tillsammans i det som Derrida kallar ’utfrågandets arbete och fara’ – en osäker, 

komplicerad och farofylld process utan några som helst garantier.  

En ytterligare konsekvens av denna osäkra process utan absoluta garantier visar sig i 

Derridas växande intresse för beslutandets natur. För Derrida innebär det etiska imperativet 

att man måste ta ansvar och fatta beslut. Om det inte finns några måttstockar, som kan an-

vändas för att styra vårt etiska handlande, som Platon, Kant och många andra hävdat att det 

finns, var och en på sitt sätt, så betyder det att beslutandet måste innefatta ett moment av ra-

dikal ’oavgörbarhet’: om ett beslut måste fattas så måste det ske utan garantier, genom att 

man gör ett ’trons språng’ bortom all rationalitet och bortom alla fakta. Vi återkommer till 

detta i slutet av avsnitt 3 där vi närmare diskuterar beslutets och beslutsfattandets natur. 

För det tredje så håller Derrida med om att traditionell filosofi, som ett systematiskt 

tänkande över världen, sanningen, varat, osv – det Sagda - konstituerar sig självt bara genom 

att utesluta alteriteten, Sägandet. Som vi redan sett är det i ’filosofins marginaler’ som Derri-

da söker efter spår av detta Sägande i den kanoniska traditionen. Han hävdar att Sägandets 

rena alteritet hela tiden är djupt insnärjd i en det Sagdas ekonomi från vilken den inte kan 

lösgöra sig: Derrida uttrycker denna tanke på många sätt, bland annat i hans ofta missförståd-

da sats: ’Det finns ingenting utanför texten (fr. Il n´y a pas de hors-texte)’.58 För Derrida 

finns verkligen alteritet i form av ett etiskt ’Sägande’, men detta Sägande står alltid i en öm-

                                                 
56 Ibid, s. 49  
57 Ibid., s. 185 
58 Derrida, De la grammatologie, s. 227 
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sesidig relation till textens ’det Sagda’. Man skulle kanske med Robert Bernasconi kunna tala 

om en ’Levinassiansk hermeneutik’59 hos Derrida, varigenom läsningen avslöjar det etiska 

’Sägandet’ i arbete inom textens ’det Sagda’.    

Men för Derrida räcker det inte att bara framhäva den etiska relationen. När detta är 

gjort vill han gå vidare och beskriva hur en sådan relation faktiskt kan omsättas i praktisk-

politisk handling. Och mer än Levinas försöker Derrida förstå den etiska relationens fortsätt-

ning in i den sociala och politiska sfären.  

Också Levinas försökte slå en bro mellan etik och politik, mellan den tvåfaldiga rela-

tionen till en annan människa, ansikte mot ansikte, och den flerfaldiga relationen, den som 

Levinas kallar den tredje (le tiers). Syftet var inte att försöka skapa en teori om rättvisa à la 

Rawls, utan snarare att beskriva de grundläggande kraven på en sådan teori. Vi skall i nästa 

avsnitt närmare studera Levinas och Derridas politiska tänkande och deras syn på politik som 

erfarenheten av de andra. 

                                                 
59 Bernasconi, “Failure of Communication” as a surplus: Dialogue and Lack of Dialogue between Buber and 
Levinas, i Provocation of Levinas, s 101 
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Avsnitt 2: Politik som erfarenhet av de andra 
 

Misstrons politik 
 

Levinas radikala etik har med rätta rönt en stor och växande uppmärksamhet. Där-

emot är hans politiska tänkande enligt min mening mindre diskuterat. I detta avsnitt skall jag 

försöka visa hur Levinas etik kan utsträckas till den politiska sfären. Man skulle rent allmänt 

kunna säga att Levinas etik fungerar som ett ramverk för hans politiska tänkande. Som vi 

tidigare sett kretsar Levinas etik i hans andra stora verk, Autrement qu´être, kring oscillatio-

nen mellan Sägandet och det Sagda. Denna oscillerande, men samtidigt icke-totaliserande, 

relation mellan Sägandet och det Sagda utsträcks nu av Levinas till att även omfatta relatio-

nen mellan filosofi och icke-filosofi, jaget och den Andre, ontologi och etik, autonomi och 

heteronomi, grekiskt och judiskt, och - särskilt viktigt här – politik och etik.60 Bägge leden i 

dessa begreppspar är ömsesidigt beroende av varandra, men det andra ledet, som är det mest 

ursprungliga, har enligt Levinas ständigt undertryckts i den västerländska filosofiska traditio-

nen, medan det dominerande första ordet lyfts fram. Levinas ser som sin uppgift att försöka 

återställa balansen mellan de två leden i begreppsparen.  

Levinas använder alltså relationen mellan Sägandet och det Sagda som ett paradigm 

för relationen mellan etik och politik. Etiken, som visar sig i Sägandet, har genomgående 

underordnats politiken, som visar sig i det Sagda. Etiken måste nu återupprättas för att styra 

politiken.61 Men det politiska skall för den skull inte överges, i stället behövs det som ett 

nödvändigt komplement till det etiska.   

Levinas inleder sitt förord till Totalité et infini med att fråga om vi inte är lurade av 

moralen.62 Om vi tänker på alla krig genom historien, folkmorden under de senaste hundra 

åren, och alla andra former av utstuderat våld och förtryck, är då inte allt tal om moral me-

ningslöst? För Levinas kan moralen bara ha en mening om den har sitt eget berättigande, om 

den inte reduceras till ontologi och politik, om den existerar utanför ontologins och politikens 

våld. Levinas säger vidare i Totalité et infini att etiken har en mening ’enbart om fredens sä-

kerhet dominerar över krigets självklarhet’.63 Levinas svar på frågan ovan är att vi inte är 

                                                 
60 Simmons, ‘The Third: Levinas theoretical move from an an-archical ethics to the realm of justice and poli-
tics’, ss. 89-90 och 96-98 
61 För en mer utförlig diskussion om Levinas syn på förhållandet mellan etik och politik, se Avsnitt 3: Från etik 
till politik.  
62 Levinas, Totalité et infini, s. 5 
63 Ibid., s. 9 
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lurade av moralen. Det finns en fredens säkerhet och han finner den i Sägandet, i närheten, 

och i det obegränsade ansvaret för den Andre. Den ursprungliga relationen med den Andre är 

till sin natur fredlig. Etiken har sitt eget berättigande. 

På motsvarande sätt kan vi fråga oss om vi är lurade av politiken? Är det överhuvud-

taget meningsfullt att tänka över politik? Är inte politiken till själva sin natur ett cyniskt 

maktspel, där den starke styr världen, och måste vi inte inse att det kommer att förbli så? El-

ler kan det finnas en annan grund för politiken än politiken själv? Eller med Levinas termino-

logi: kan det finnas en alternativ politik som hävdar den etiska relationen med den Andre, en 

politik som inte reducerar den Andre utan som upprätthåller alteriteten? Kan staten och poli-

tiken rättfärdigas inför den Andres ansikte?  

Trots den politiska frågans stora betydelse för Levinas diskuterar han sällan politik el-

ler de stora tänkarna i den västerländska politiska traditionen. Han behandlar exempelvis ald-

rig ingående politiska tänkare som Machiavelli, Hobbes, Locke, Montesquieu eller Rousseau. 

Och när han diskuterar filosofer som Platon, Aristoteles, Thomas av Aquino, Spinoza eller 

Hegel gör han det utifrån deras metafysiska teorier snarare än deras politiska tänkande. 

På samma sätt som han kritiserar grunderna för västerlandets etiska tänkande, så kriti-

serar han den underförstådda förutsättningen för västerlandets politiska tänkande från antiken 

och framåt, nämligen att politiskt tänkande börjar med egenintresset. Levinas kritik passar 

kanske bäst in på den nya tidens politiska filosofer som Hobbes, Spinoza och Locke som 

grundar politiken på självbevarelsedriften. Hobbes t ex menar att människans handlingar ur-

sprungligen styrs av självbevarelsedriften eller som Spinoza säger: conatus essendi - driften 

att existera. För att trygga sin överlevnad eftersträvar människan enligt Hobbes säkerhet och 

följaktligen makt. Och för att trygga sin makt måste hon ha mer makt. Eftersom andra männi-

skor också hela tider strävar efter makt är alla fiender med varandra. För att förhindra detta 

tillstånd av allas krig mot alla och för att säkra freden, upprättas ett socialt kontrakt enligt 

vilket individerna avhänder sig sina rättigheter till förmån för en suverän härskare. Politik 

grundläggs alltså för att främja egenintresset. Levinas hävdar bestämt att varje politik som 

liksom Hobbes utgår från självbevarelsedriften reducerar det etiska till det politiska. Eller 

som han skriver i Totalité et Infini: ’Politiken lämnad åt sig själv bär tyranniet inom sig.’64  

Levinas kritik av grunderna för det politiska tänkandet förändrar politikens själva es-

sens. Varje politik som liksom hos Hobbes grundas på striden mellan autonoma viljor är en 

negativ form av politik – man skulle kunna kalla den en misstrons politik - vars primära syfte 
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är att lägga band på individuella drifter. Levinas å andra sidan hävdar att politik måste ha en 

positiv roll. Politiken måste tjäna etiken: 

 

Den västerländska etiken har alltid utgått ifrån att den andre är en begränsning för mig. Hob-

bes säger att man kan komma direkt till filosofin från detta ömsesidiga hat. Utan kärleken till 

den andre skulle vi alltså kunna uppnå ett bättre samhälle, i vilket den andre blir synliggjord. 

Det skulle vara en politik som kan leda till etik. Jag tror tvärtom att politiken måste kontrolle-

ras (ty. kontrolliert werden) genom etiken: den andre angår mig.65                 

   

Även om Levinas misstror den västerländska politiska traditionen från antikens greker 

till Heidegger är hans tänkande inte opolitiskt som en del påstått.66 Tvärtom är det min upp-

fattning att Levinas filosofi börjar och slutar med politik. Etiken fordrar att politiken instiftas 

i form av allmängiltiga lagar och institutioner. 

 

Fredens politik 
 

Som framgår av Autrement qu´être och andra sena texter som ’Paix et proximité’ 

(1984) förkastar Levinas alls inte politisk rationalitet med dess krav på legitimitet och rättvi-

sa. Vad han kritiserar är snarare uppfattningen att enbart politisk rationalitet kan lösa politis-

ka problem. Han vill förklara hur statens ordning vilar, eller kanske snarare bör vila, på ett 

icke reducerbart etiskt ansvar för den Andre. Levinas kritik av det jag kallar misstrons politik 

leder fram till formuleringen av ett nytt slags politik – ’fredens politik’ - som kännetecknas 

av oändligt ansvar, närhet, den andre i mig, fred. På så sätt återkommer etiken till politiken, 

till kravet på rättvisa och på en rättvis politik.  

I ’Paix et proximité’ diskuterar Levinas vad han kallar ’det etiska momentet i vår eu-

ropeiska kris’67. Denna kris är resultatet av en oklarhet i hjärtat av den europeiska liberala 

traditionen, där försöket att basera en politisk fredsordning på ’grekisk visdom’ ofta fått legi-

timera våld i form av imperialism, kolonialism och folkmord. Som svar på denna kris frågar 

sig Levinas om den ’grekiska’ freden i europeisk politik inte förutsätter ett annat slags fred, 

som i stället för i den totalitära staten eller nationen, tar sin utgångspunkt i relationen till den 

                                                 
65 Intervju på tyska med Levinas i Rötzer, Französischer Philosophen im Gespräch, s. 94. För en mer ingående 
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andra frågor’ i Totalité et Infini är ’frågan om hur våldet som tycks vara konstitutivt för politiken (och därmed 
också för historien) kan övervinnas genom en verklig fred’. 
67 Levinas, ’Paix et proximité i Altérité et transcendence,  s. 140 
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andra människan, i den sociala gemenskapen och i kärleken. Om Europas etiska kris beror på 

en unik relation till det grekiska arvet, så menar Levinas att detta arv behöver kompletteras 

med en biblisk tradition med rötter i en annan fredsordning som uppfattar fred som ett an-

svarstagande för den Andre. För Levinas är det inte fråga om ett skifte från Aten till Jerusa-

lem, det är snarare så att båda behövs för att etablera en rättvis politisk ordning. 

Här har vi kanske för första gången en problematisering av det kantianska arvet. Från 

och med nu måste vi kanske skilja mellan en etisk eller ursprunglig fred, enligt Levinas, och 

den ’eviga fred’ som Kant beskriver i Zum ewigen Frieden. För den fortsatta diskussionen 

behöver vi därför rekapitulera några av Kants huvudtankar om den eviga freden.  

Det grundläggande budskapet är att människan kan lära av historien. Genom stegvisa 

framsteg kan den eviga freden upprättas. Grundtonen i boken är alltså hoppfull. Kant tänkte 

sig emellertid inte att den eviga freden var nära förestående. Krig och umbäranden skulle 

under lång tid drabba människorna innan den eviga freden kunde etableras. Kant hade egent-

ligen en mörk människosyn, människan var i grunden egoistisk, härsklysten och girig, men 

samtidigt var han utvecklingsoptimist: det fanns trots allt ett utrymme för förnuftet att upprät-

ta institutioner som tvingade människorna att underkasta sig rätten. Även om människan inte 

själv är god, kunde goda institutioner tvinga henne att hålla tillbaka de egoistiska böjelserna. 

Kant skriver: ’En god författning kan … inte skapas genom människornas moral utan det är 

genom den goda författningen som en sådan skapas.’                                                         

Människan kan alltså utvecklas och civiliseras genom goda institutioner. Men det som 

enligt Kant borgar för att den eviga freden en gång skall bli verklighet är ytterst naturen själv. 

Kant skriver att ’naturen nödvändigtvis vill att rätten till sist får överhanden.’ Ju mer krigen 

tilltog i våldsamhet, desto klarare skulle människan inse behovet av fred. En i naturen inne-

boende rörelseprincip drev obevekligen utvecklingen mot fred. Men det politiska målet för 

Kant var inte en världsstat. En sådan skulle innebära despoti. I stället rekommenderade han 

en federation mellan självständiga stater som rättsligt reglerade sina förhållanden. Med be-

greppet federation avsåg han den ’institution’ som uppstod när självständiga stater underkas-

tade sig en internationell rätt. Freden upprätthölls genom staternas självdisciplin som växt 

fram ur bitter historisk erfarenhet. Människans chockartade upplevelser av sin destruktivitet 

gav insikter som utvecklade det moraliska anlaget hos henne. Människans historia är därför 

för Kant historien om institutionerna och deras fulländning.        

Zum ewigen Frieden är uppställd som ett fiktivt fredsfördrag, där ett antal paragrafer 

fastställer villkoren för varaktig fred. Dessa villkor syftar till att mildra misstroendet mellan 

nationer, och till att skapa ett klimat ur vilken den eviga freden kan växa fram steg för steg. 
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De syftar framför allt till att stabilisera förhållandet mellan nationer. När detta är uppnått kan 

man gå vidare och formulera de principer som skall ligga till grund för framtida relationer 

mellan nationer. Utan sådana principer, säger Kant, är en varaktig fred omöjlig, eftersom en 

fred nu inte innebär några garantier mot framtida krig – Kant ser precis som Hobbes krig som 

det naturliga tillståndet. Enligt Kant måste fredstillståndet därför instiftas. Detta kan bara ske 

genom tillämpning av ett antal artiklar, varav den tredje har blivit särskilt berömd:  

 

Världsmedborgarskapsrätten skall vara begränsad till vad som gäller för den allmänna gäst-

vänskapen (min kurs.)  

 

När Kant formulerade artikeln om världsmedborgarskapet begränsade han den inte 

bara till ’vad som gäller för den allmänna gästvänskapen’. Han inför vissa ytterligare be-

gränsningar i den. Till att börja med tycks Kant utsträcka lagen om världsmedborgarskap till 

att gälla allmän gästvänskap utan några begränsningar. Detta är villkoret för den eviga fre-

den mellan alla människor. Han säger uttryckligen att det är frågan om en naturlag. Alla 

människor, alla varelser som utrustats med ett förnuft, har fått lika mycket av den ’gemen-

samma besittningsrätten till jorden’. Men han inför i praktiken vissa begränsningar i gästvän-

skapen: han utesluter gästvänskap i betydelsen rätt till bosättning (Gastrecht); han begränsar 

den till en besöksrätt (Besuchsrecht). Genom att definiera denna stränga form av gästvänskap 

som en lag kan han förse denna lag med villkor som gör den beroende av staten. Gästvänska-

pen, både den publika och den privata, blir därmed beroende av och styrd av lagar. 

Man kan med Derrida fråga sig om dessa lagar kan förändras och förbättras. Är det 

möjligt att på något sätt finna en lösning som tar hänsyn både till lagen om den ovillkorliga 

gästvänskapen, som a priori erbjuds alla invandrare, vilka de än är , och Kants villkorade 

lagar om rätten till gästvänskap utan vilka lagen om den ovillkorliga gästvänskapen riskerar 

att stanna vid en from förhoppning, utan form och utan kraft, och med risk att när som helst 

missbrukas.   

Hur förhåller sig denna gästvänskap, en gästvänskap som Kant menar måste institu-

tionaliseras för att det naturliga krigstillståndet skall kunna avbrytas och den eviga freden 

upprättas, till Levinas fredsordning, den etiska freden? Först och främst måste man inse att 

även för Levinas är gästvänskapen ett oerhört centralt begrepp. Även om Levinas sällan an-

vänder detta ord så är det inte svårt att instämma i Derridas påstående att Totalité et Infini är 
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en ’väldig avhandling om gästvänskap’68 I motsats till Kant, som hävdade att den allmänna 

gästvänskapen, institutionaliserad som fred, skulle innebära slutet på all fiendskap, så menade 

Levinas att avståndstagandet från ansiktet, från den Andre, innebär att man använder begrep-

pen fred och gästvänskap som rena politiska begrepp. Där det kantianska begreppet fred är ett 

juridiskt och politiskt begrepp är fred för Levinas ’ett begrepp som går utöver det rena poli-

tiska tänkandet.’69 I samma anda talar Levinas i förordet till Totalité et Infini: ’Vad avser fre-

den kan det bara finnas eskatologi’.70 Och lite längre ner på samma sida säger han att ’fred 

inträder inte i en objektiv historia av krig, som slutet på detta krig eller som historiens slut’ 

Hela förordet till Totalité et Infini kan faktiskt läsas som en avhandling om krig och fred, där 

fredens politik tar sin utgångspunkt i den Andres ansikte.                                                 

 

Den tredje 
 

Men på vilket sätt är fredens politik relaterad till den Andre? Enligt Levinas frigör 

den Andre mig från min egoism och leder mig till etiken. Men samtidigt oroar sig Levinas för 

att relationen ansikte mot ansikte övergår i ett annat slags egoism, den erotiska relationens 

’dubbla egoism.’71 I den erotiska relationen riskerar de två inblandade att bli så förälskade i 

varann att de inte bryr sig om resten av mänskligheten. Samma typ av kritik riktar Levinas 

mot Bubers ’Jag-Du’-relation. För att förhindra att relationen ansikte mot ansikte reduceras 

till en intim parrelation eller till ett ”självtillräckligt ’Jag-Du’”72 inför Levinas begreppet ’den 

tredje’ (le tiers).  

Den tredje intar en något oklar position: ’Den tredje är någon annan än nästan, men 

också en annan nästa, men också den Andres nästa, och inte bara hans like.’73 Om den Andre 

bara är en person är etiken enkel: jag är oändligt ansvarig inför den Andre. Men i och med 

ankomsten av den tredje måste min uppmärksamhet delas upp, den gäller nu inte bara den 

Andre. Mitt ansvar får en ny innebörd.  

Med ankomsten av den tredje inställer sig en rad svåra frågor. Är bägge två den And-

re? Hur kan jag vara oändligt ansvarig inför mer än en Andre? Vilken Andre kommer först i 
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mitt ansvar? Hur ser relationen ut mellan den Andre och den andre Andre? Vad händer om 

den ene inleder krig mot den andre? Får jag försvara den ene vid en attack från den andre? 

Om så är fallet, får jag använda våld, kanske till och med döda den ene för att försvara den 

andre?    

Ankomsten av den tredje utökar för alltid jagets ansvar, för denna ankomst behöver 

inte vara en empirisk händelse, inte heller är den något som kronologiskt inträffar efter mötet 

med den Andre. Jag möter samtidigt den Andre och den tredje. Det är i själva verket i den 

Andres ansikte som jag möter den tredje: 

 

Den tredje ser på mig i den Andres ögon … Det är inte så att ansiket kommer först, och att 

sedan varat som det uppvisar eller uttrycker befattar sig med rättvisan; ansiktets uppenbarelse 

såsom ansikte öppnar upp mänskligheten … Ansiktets närvaro, den Andres oändlighet, är fat-

tigdom och nöd, är närvaron av den tredje (alltså av hela mänskligheten som ser på oss).74 

 

I mötet med den Andres nakna ansikte möter jag alla andra människor, som behöver 

min hjälp i lika hög grad som den som just nu står inför mig. Jag kan inte längre prioritera 

dem som står mig allra närmast, jag måste ta ansvar för alla människor. Samtidigt är det 

omöjligt att ha möten ansikte mot ansikte med var och en i hela världen. De som är långt bor-

ta kan bara nås på indirekt väg. Detta får till följd att ankomsten av den tredje utsträcker det 

etiska ansvaret för den Andre till det Sagdas rike, till språk, rättvisa och politik.  

Den etiska relationen med den Andre är det för-språkliga Sägandets värld. Det onto-

logiska språket – det Sagda - är inte nödvändigt för att besvara den Andre. Den tredje där-

emot fordrar en förklaring. ’I sin rättframhet tar det [språket] avstånd från kärlekens hemlig-

hetsfullhet, i vilken det förlorar sin rättframhet och mening och förvandlas till skratt och 

småkutter. Den tredje ser på mig i den Andres ögon – språk är rättvisa.’75 Den tredje öppnar 

upp rättvisans dimension. Det innebär att jag måste skaffa mig kunskap och göra avvägningar 

mellan grupper och individer. Jaget tvingas nu jämföra ojämförbara Andra: ’Det är därför 

nödvändigt att avväga, att tänka, att bedöma, genom att jämföra det ojämförbara’.76 Därför 

skiljer Levinas mellan etik som avser relationen mellan två människor och rättvisa som berör 

tre eller flera människor. 

Den tredje tar oss därmed från etiken in i den politiska domänen. Jagets oändliga an-

svar måste utsträckas till att omfatta hela mänskligheten, oberoende av avståndet. Det är ab-
                                                 
74 Levinas, Totalité et Infini, s. 188  
75 Ibid., s. 234 
76 Levinas, Éthique et infini, s. 84 
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solut nödvändigt att etiken strävar efter att bli universell och att den institutionaliseras för att 

kunna påverka de andra: 

 

I den mån den Andres ansikte sätter oss i en relation till en tredje, förvandlas Min metafysiska 

relation med den Andre till ett Vi, och strävar mot en Stat, institutioner och lagar som utgör 

grunden för universaliteten.77   

 

Men hur går denna metafysiska förvandling till? Innebär etikens strävan mot det poli-

tiska att jag fortfarande är oändligt ansvarig för den Andre? Antingen begränsas mitt ansvar 

för den Andre eller så gör den inte det. Denna motsägelse, som Levinas själv var fullt medve-

ten om, kan enligt Levinas lösas om man ser relationen mellan Sägandet och det Sagda som 

ett slags oscillerande rörelse. Eftersom etiken återfinns inom Sägandet medan politiken ingår 

i det Sagda är etik och politik är två separata men relaterade begrepp. Visserligen är etiken 

primär, men inget av dessa begrepp kan reduceras till det andra. 

Idén om en separation mellan Sägandet och det Sagda kan också tillämpas på frågan 

om ömsesidiga och asymmetriska relationer. I det Sagdas rike, i vilket alla människor ingår, 

är alla underkastade samma institutioner, samma rättvisa och samma lagar som alla andra. I 

denna värld kan jag rimligen förvänta mig att bli behandlad av de andra på samma sätt som 

jag behandlar dem: våra relationer är ömsesidiga. Men ömsesidigheten i det Sagdas rike kan 

inte radera ut den ursprungliga asymmetrin i den etiska relationen, den Andre står alltid redan 

över mig. Eftersom den tredje framträder genom den Andre är ömsesidigheten enbart en se-

kundär rörelse. Hela det etiska ansvaret finns kvar. 

För att sammanfatta: Levinas använder den tredje för att bygga en bro mellan etiken 

och politiken. Han är inte bara intresserad av det etiska, han är också en viktig social och po-

litisk tänkare. Genom att framställa den etiska relationen med den Andre som politikens rai-

son d’être har han på ett fundamentalt sätt förändrat förhållandet mellan etik, rättvisa och 

politik.           

 

Dekonstruktion och politik 
 

Också Derrida är en social och politisk tänkare i minst lika hög grad som Levinas. 

Men det kom att dröja länge innan han började skriva om politik. Under den starkt politisera-
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de perioden i franskt intellektuellt liv åren före och efter 1968 avstod han från att delta i de-

batterna om marxismen som dominerade den politiska filosofin i Frankrike, bland annat för 

att undvika frågor om hur hans verk förhöll sig till den dialektiska materialismen och Marx 

historiefilosofi. En invändning mot Marx sågs som ett tecken på antikommunism, vilket i 

denna miljö ansågs mycket allvarligt.78 Derrida beskriver en period av ’krig med andra me-

del’, en period av undvikande, isolering och tystnad: ingen citeras, ingen nämns vid namn, 

man kommunicerar inte. Derridas tystnad berodde också på att han hade filosofiska reserva-

tioner beträffande sättet som dessa debatter genomfördes. Han visste att de ingick som ett led 

i försöken att reformera det franska kommunistpartiet och han ville inte störa dessa ansträng-

ningar genom att ställa det slags dekonstruktiva frågor om Marx och marxismen, som han 

gärna ägnade sig åt i förhållande till andra filosofer under denna period.79     

Men efter den revolutionära marxismens sammanbrott i början på 1980-talet har Der-

rida skrivit om en stor mängd politiska ämnen och tagit ställning i många dagsaktuella poli-

tiska frågor. Han har skrivit om dekonstruktionens politiska ambition, om rättvisa, kosmopo-

litism och förlåtelse; om gästvänskap, vänskap, och demokrati och ett stort antal andra centra-

la begrepp i modernt politiskt tänkande. Han har sjungit ut till försvar för fängslade intellek-

tuella och författare över hela världen, han har demonstrerat mot apartheid och han har tagit 

kraftfull ställning i brännande politiska frågor som behandlingen av illegala invandrare, poli-

tiska försoningsprocesser och dödsstraffets avskaffande.80  

I efterdyningarna till kommunismens fall i Östeuropa när marxismen allmänt betrak-

tades som död som politisk kraft, utgav han en essä, Spectres de Marx (1993) (sv. Marx spö-

ken), i vilken han hävdade att dekonstruktionen innebär en radikalisering av marxismens 

anda.81 Denna marxistiska anda bör dock noga skiljas ’från både marxismen som ontologi, 

som filosofiskt eller metafysiskt system och som »dialektisk materialism», och från marxis-

men som historisk materialism eller som metod, och från marxismen sådan den finns inbyggd 

i partiapparater, i stater eller i en arbetarinternational.’82 Derrida var fullt medveten om den 

ödesdigra historia som haft marxismen som inspirationskälla och om det motsägelsefulla i 

kravet att förbli trogen arvet från en revolutionär tradition. Men detta hindrade honom inte 

från att i Marx spöken föra fram tanken på en ny ’international’ som motvikt till den globala 

kapitalismen och som skulle garantera internationell fred mellan demokratiska rättsstater.  
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Derrida försökte aldrig dölja sin lojalitet med såväl den politiska vänstern som upp-

lysningens ideal om frigörelse och demokrati. Han trodde på framsteget, på möjligheten till 

framsteg i politiken. Men ’framsteg’ måste här förstås i en formell och negativ mening. I 

Marx spöken förespråkar Derrida en ’radikal och ändlös’ kritik av rådande missförhållanden, 

en kritik som tillhör rörelsen i en ’erfarenhet som med nödvändighet är obestämd, abstrakt, 

ökenlik, utlämnad, utsatt och överlämnad åt sin väntan på den andre och på händelsen.’83 Det 

finns enligt Derrida inga klara samband mellan dekonstruktionen och bestämda politiska idé-

er eller uppfattningar. Detta fick en del kritiker att anklaga Derridas dekonstruktion för att 

vara ett slags nihilistisk obskurantism eller irrationalism, som inte står för någonting och som 

knappast kan ligga till grund för politiskt handling. Alternativt menade de att den starka beto-

ningen av différance leder till obeslutsamhet, till en vägran att välja sida och därmed till poli-

tisk relativism.   

Men Derrida blev inte svaret skyldig. Gentemot sina kritiker hävdade Derrida att det 

inte är önskvärt att ha ett ’gott samvete’ i fråga om invanda sätt att tänka och handla utan att 

det tvärtom är önskvärt att ifrågasätta och utmana det som i dag betraktas som självklara sätt 

att tänka och handla. Till dem som kritiserade dekonstruktionen för att vara en ’i grunden 

konservativ’ aktivitet svarade Derrida att dekonstruktionen ’i grunden’ varken är konservativ 

eller revolutionär, den är överhuvudtaget inte något ’i grunden’. ’Grundens logik i motsats till 

det yttre är precis det som dekonstruktionen ända från början ifrågasatt’.84 Som svar på påstå-

endet att dekonstruktionen inte står för någonting, hävdade han att dekonstruktionen står för 

vad den gör, nämligen ifrågasätter de rådande grunderna för politiskt tänkande och politiskt 

handlande. Dessa grunder är också gränser som måste överskridas om något nytt skall träda 

fram, så ur detta perspektiv skulle dekonstruktionen kunna ses som en revolutionär gest. Men 

om man skall förstå vad som utspelar sig i Derridas dekonstruktiva texter och i hans politiska 

handlande är motsatsparet konservativ - revolutionär knappast relevant. I Force de loi 1994 

(sv. Lagens kraft), förfäktar han idén om en ’dekonstruktion som, för att vara konsekvent, 

inte kan stänga in sig i rent spekulativa, teoretiska och akademiska diskurser, utan i stället … 

gör anspråk på att medföra konsekvenser, förändra saker, och att ingripa på ett effektivt och 

ansvarsfullt sätt (trots att ingripandet alltid är förmedlat).’85    

Dekonstruktionen som politisk ambition innebär alltid förändring och nyskapande. 

Ambitionen är alltid att ifrågasätta befintliga strukturer och att försöka skapa något nytt, nå-
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84 Derrida, Limited Inc. s. 141 
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got helt annat. Dekonstruktionen försöker med andra ord åstadkomma något som egentligen 

ligger utanför ramen för vad som är möjligt, och som därför strängt taget är omöjligt. Den är 

politisk i den meningen att den öppnar upp nuet för att ’låta det andra komma’. Den öppnar 

upp fastlåsta strukturer för att bereda vägen mot det andra, det helt andra. För att mer provo-

kativt beskriva dekonstruktionens politiska ambition skulle man med en skenbart paradoxal 

formulering kunna tala om ’dekonstruktionens omöjlighet’.  

 

Lag och rättvisa 
 

Huvudstrategin i den dekonstruktiva analysen är, som vi tidigare redogjort för, den 

aporetiska begreppsanalys som tillämpats i ett stort antal diskussioner om rättvisa, demokrati, 

gästvänskap och en mängd andra begrepp. I vart och ett av fallen försöker Derrida öppna upp 

ett befintligt begrepp och definiera om det för att därigenom kunna skapa eller återskapa en 

distinktion mellan en villkorlig och en ovillkorkig form av begreppet. I exempelvis Force de 

loi utför han en dekonstruktiv analys av begreppen lag och rättvisa. Användningen av ordet 

’rättvisa’ pendlar här mellan en absolut eller ovillkorlig rättvisa och rättvisan såsom lag, som 

är underkastad vissa villkor, som exempelvis det historiskt betingade i befintliga lagar. 

Strängt talat är det bara existensen av det ovillkorliga som kan ge kraft, och mening, åt be-

greppet rättvisa. Rättvisan skulle förlora sin kraft om det reducerades till lag. 

Derrida understryker att vi aldrig i ordets vanliga betydelse kan bedriva politik eller 

tillämpa lagar i den ovillkorliga rättvisans namn. Denna rättvisa är och förblir heteronomisk i 

förhållande till lagen, eftersom denna tillämpas i vissa historiska sammanhang, men den är 

nödvändig för att påverka juridiken och politiken eller för att åstadkomma förändringar. Den 

är det i vars namn lagen och rätten modifieras och är därmed principiellt omöjlig att dekon-

struera: ’Dekonstruktionen äger rum i intervallet som skiljer omöjligheten att dekonstruera 

rättvisan från möjligheten att dekonstruera rätten.’86 Och vidare: ’det är mellan dessa två 

oförenliga men oskiljbara poler som beslut måste fattas och ansvar tas’.87 Det faktum att be-

greppets två heteronomiska poler är oförenliga med, men oskiljbara från, varandra garanterar 

att frågan är och förblir öppen för de villkor under vilka rättvisan kan finnas. Det är genom 

hänvisning till rättvisan som lagen kan modifieras och förbättras.         

                                                 
86 Derrida, Lagens kraft, s. 22 
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 Att Derrida i Force de loi valde att dekonstruktivt analysera begreppen lag och rättvi-

sa är ingen slump. Redan i sina tidigare skrifter hade han, även om omvärlden aldrig riktigt 

förstod det då, satt temat om rättvisan i centrum, om än ’på ett oblikt sätt’.88 I Force de loi 

går Derrida ett steg vidare och påstår att lag, rätt och rättvisa är all dekonstruktiv forsknings 

mest egentliga plats:  

 

Det är för övrigt normalt, förutsägbart och önskvärt att forskning av dekonstruktiv typ kulmi-

nerar i problematiken om lag, rätt och rättvisa. Det vore till och med dess mest egentliga 

plats, om någon sådan nu skulle existera.89  

 

Det är vidare ingen slump att även Levinas hyste ett betydande intresse för dessa be-

grepp. På ett seminarium på Södertörns högskola våren 2000 just på temat lag och rättvisa 

diskuterade Derrida på ett öppenhjärtigt sätt Levinas försök att slå en bro mellan etik och 

rättvisa genom att lansera idén om den tredje. Enligt Derrida är dessa försök dömda att miss-

lyckas:  

 

När] Levinas … använder det franska ordet justice, så sker det ofta med hänvisning till den 

tredje, le tiers. Vi finner hos Levinas den tvåfaldiga relationen mellan ett jag och den andre, 

ansikte mot ansikte, där den andres oändliga alteritet, le tout autre, först och främst och oftast 

definieras som en tvåfaldig relation, men vid en viss punkt måste Levinas redogöra för exi-

stensen av den tredje. Och det här är ett problem, ett enormt problem hos Levinas … det är ett 

problem därför att med den tredje, så måste allt det som åsidosatts av Levinas diskurs, det vill 

säga etik som första filosofi, återintroduceras i denna tvåfaldiga relation: ontologi, rationalitet, 

förståelighet, det vill säga den grekiska diskursen. Den tredje tvingar Levinas att återinföra 

Grekland, det grekiska tänkandet i sin etik: jämförelsen, staden, politiken, institutionen och så 

vidare.90  

 

I Adieu hävdar Derrida att roten till detta ’enorma’ problem är att den tredje anländer 

utan att vänta.91 Utan att vänta träder den tredje in och stör den unika erfarenheten av ansiktet 

i relationen ansikte mot ansikte. Även om den tredje inte avbryter den tvåfaldiga relationen så 

innebär inträdandet av den tredje samtidigt något annat; det är med den tredje som rättvisan 
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91 Derrida, Adieu, s. 60-61 



 39

börjar.92 Och i en fotnot tillägger Levinas att ’rättvisa är just denna närvaro av den tredje.’93 

Och som vi tidigare sett hävdar Levinas att ankomsten av den tredje förvandlar Min metafysiska rela-

tion med den Andre till ett Vi, till en nödvändig strävan mot en Stat, institutioner och lagar. Därmed 

reducerar han enligt Derrida rättvisan till lag, Recht.94      

Men Levinas är knappast entydig när han använder ordet rättvisa. I Totalité et infini 

definierar han rättvisa som ’denna relation ansikte mot ansikte, i konversation’.95 Med denna 

definition av rättvisa avser han alltså relationen med den absolut Andre, den tvåfaldiga rela-

tionen till den Andres ansikte som befaller mig, och vars oändlighet jag inte kan tematisera 

och vars fånge jag är. På ett annat ställe i samma verk talar han om ’[…]förhållandet till den 

andre – det vill säga rättvisan’ – en rättvisa som han definierar som ’ärligheten i välkomnan-

det av ansiktet’.96 Betydelsen av ordet rättvisa närmar sig här mera den hebreiska motsvarig-

heten till vad vi skulle kunna översätta som helighet. 

Ibland använder Levinas ordet rättvisa i denna senare betydelse, men det är betydligt 

vanligare att han tvärtom talar om rättvisa som närvaron av den tredje. Denna dubbeltydighet 

i användandet av ordet rättvisa innebär enligt Derrida att Levinas saknar en tematiskt utarbe-

tad reflektion över rättvisan. Även om Levinas naturligtvis är djupt engagerad i frågan om 

rättvisa saknar han enligt Derrida en diskurs om förhållandet mellan rättvisa och lag.97  

Som vi tidigare påpekat98 innebär den tredjes inträde en motsägelse, en fruktansvärd 

motsägelse i Sägandet. Denna motsägelse är Levinas själv väl medveten om. I Autrement 

qu´être skriver han: 

 

Den tredje är någon annat än min nästa, men också en annan nästa, och också den Andres 

nästa, och inte enbart hans like. Vad är då den Andre och den tredje för varandra? Vad har de 

gjort varandra? Vem kommer före den andre? ... Den Andre och den tredje, mina medmän-

niskor, samtida med varandra, skapar ett avstånd mellan mig och den Andre och den tredje. 

”Frid och lycka åt alla, fjärran och nära” (Jesaja 57:19) – nu förstår vi meningen med denna 

uppenbara vältalighet. Den tredje inför en motsägelse i Sägandet [min kurs.] … Den är i sig 

själv ansvarets gräns och frågans födelse: Vad skall jag göra med rättvisan? En fråga för sam-

                                                 
92 Levinas, Autrement qu’être, s. 234 
93 Ibid., s. 108 not 1  
94 Derrida, Lagens kraft, s. 106 
95 Levinas, Totalité et infini, s. 67. 
96 Ibid, s. 82 
97 Derrida, Lagens kraft, s. 106 
98 Se avsnittet ”Den tredje” ovan  
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vetet, för medvetandet. Rättvisa är nödvändig [min kurs.], vilket innebär jämförelse, samexi-

stens, samtidighet, hopsamlande, ordning…99  

 

Det är alltså nödvändigt att återinföra allt det som Levinas etik skulle övervinna, näm-

ligen tematiseringen, medvetandet, intentionaliteten, systemets förståelighet, det samtidiga 

framträdandet ’inför en domstol’. Med andra ord: Levinas tvingas att återinföra det grekiska 

tänkandet i sin hebreiskt färgade etik. Här återkommer på ett övertygande sätt det centrala 

budskapet i Violence et métaphysique, nämligen att ontologins överskridande förutsätter just 

det som det försöker överskrida.       

I Force de loi hävdar Derrida att lösningen på ’det enorma problemet’ hos Levinas 

förutsätter en separation mellan begreppen lag såsom rätt och rättvisa: 

 

Jag vill genast insistera på möjligheten av en rättvisa eller en lag som inte bara övergår eller 

motsätter sig rätten och som kanske inte heller har något förhållande till rätten, eller som har 

ett så märkligt förhållande till den att den lika väl skulle kunna nödvändiggöra den som ute-

sluta den. 100 

 

Här visar sig dekonstruktionens politiska ambitioner. Derrida kontrasterar här lagen, 

som är historiskt betingad och därmed öppen för förändringar, med rättvisan, som är det i 

vars namn lagen förändras och som därför inte kan dekonstrueras. Rättvisan framträder både i 

de olika lagtillämpningarna och i olika förbättringar och förändringar av lagen, men inget av 

detta innebär enligt Derrida någon erfarenhet av rättvisan i sig. Rättvisan i sig är omöjlig att 

erfara och i den mån dekonstruktionen intresserar sig för rättvisan är den intresserad av erfa-

renheten av det omöjliga.101 Rättvisan i sig kan inte dekonstrueras, och Derrida säger själv så 

sent som på seminariet på Södertörns högskola våren 2000 att han inte har ett begrepp om 

rättvisa och att han inte är säker på att det finns ett.102   

Vad betyder då ordet ’lag’ i detta sammanhang? I Force de loi börjar Derrida med att 

säga att lagen alltid måste instiftas vare sig det gäller den starkes lag eller den demokratiska 

lagen. Vidare måste man tillämpa lagen, och här använder Derrida det engelska uttrycket ’to 

enforce the law’ för att bokstavligen frammana bilden av den kraft som alltid är väsensmäs-

sigt inbegripen i begreppet lag. Det betyder att det inte finns någon lag som inte i sig själv 
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redan a priori bär med sig möjligheten att bli tillämpad genom kraft. Lagen såsom rätt är där-

för alltid är en auktoriserad kraft,   

 

en kraft som är berättigad, som berättigar sig själv eller vars tillämpning är berättigad, även 

om detta berättigande i övrigt kan bedömas som orättvist eller omöjligt att berättiga. Kant 

påminner med största noggrannhet om att det inte finns någon rätt utan kraft. Tillämpbarhe-

ten, ’the enforceability’ är inte en extern eller sekundär möjlighet som skulle kunna fogas till 

rätten, som ett eventuellt tillägg. Tvärtom är den en kraft som är väsensmässigt inbegripen i 

… lagen såsom rätt.103 

 

Det är nödvändigt att lagen redan från första stund inbegriper kraften. ’Rättvisan utan 

kraft är maktlös’,104 säger Derrida med hänvisning till Pascal. Om rättvisan inte kan sätta 

kraft bakom orden ersätts den förr eller senare av en tyrannisk makt utan sinne för rättvisa. 

Därför måste kraften och lagen ingå en pakt eller en allians, för att på så sätt säkerställa att 

lagen äger kraft. Denna kraft, lagens kraft, innebär alltid legitim makt, offentlig makt, statlig 

makt, berättigad auktoritet. Men vad är grunden till lagarnas auktoritet? En gång i tiden måste 

lagen ha instiftats genom användning av ett ursprungligt våld som i detta första ögonblick 

inte kan åberopa en tidigare legitimitet och som vare sig är legal eller illegal. Hur blir detta 

ursprungliga våld legitimt? Och varför lyder vi lagarna? 

Derrida hänvisar här till det som Montaigne och Pascal kallar ’auktoritetens mystiska 

grund’. Vi lyder lagarna, inte för att de är lagar, utan för att de har auktoritet. Den mystiska 

grunden för lagarnas auktoritet ligger enligt Derrida i den ’tilltro’ vi har till dem. Det finns 

inget rationellt eller ontologiskt fundament för lagarna, vi tror helt enkelt på dem, det är deras 

enda grund. Derrida säger paradoxalt att auktoritetens ursprung, dess grund eller grundande 

och lagens ställning per definition inte kan stödja sig på sig själva, de utgör i sig ett grundlöst 

våld.105  

I motsats till lagen är rättvisan alltid en rättvisa bortom lagen. Den är alltid ’till-

kommande’, framtida, och den kan aldrig slutgiltigt uppnås. När Derrida talar om rättvisan 

som det till-kommande handlar det alltså inte om en utopisk förhoppning om någonting som 

en dag skall komma och en gång för alltid instifta en rättvis tillvaro. Rättvisan är tvärtom den 

radikala framtiden som hemsöker närvaron och ställer frågor. Den ’ställer frågor om det som 

skall komma i det till-kommande (dans l´a-venir). Vänd mot framtiden, på väg mot den, 
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kommer den också från den, den härrör från framtiden. Den måste alltså överskrida all närva-

ro såsom självnärvaro’. 106  

Rättvisan är vidare ett begär, säger Derrida, och ett rop på rättvisa107 - kanske en 

dröm.108 Samtidigt vilar det ett visst vansinne och kanske en viss mystik över själva ’idén’ 

om rättvisa: 

 

Denna ’idé om rättvisan’ trotsar all skepticism, … och den är oförstörbar i sin bejakande ka-

raktär, i sitt krav på att ge utan att få något tillbaka, utan utbyte, utan tacksamhet, utan eko-

nomisk sfär, utan beräkning och utan regel, utan förnuft eller utan teoretisk rationalitet i bety-

delsen en reglerande kontroll. Man kan alltså i den känna igen, kanske också anklaga den för, 

ett visst vansinne. Och kanske en annan sorts mystik. Och dekonstruktionen är alldeles tokig i 

den sortens rättvisa, begär den till vansinne.109  

 

Rättvisan är erfarenheten av det omöjliga. Och rättvisan är omöjlig i ett viktigt avse-

ende. Man kan aldrig hävda att en viss social organisation är rättvis, eftersom rättvisan inte 

existerar som något närvarande. Den är i stället en öppenhet mot det som är ’bortom’ (framti-

den), som alltid är förbunden med lagen, samtidigt som detta ’bortom’ stör tillämpningen av 

lagen.  

Frågan om rättvisa får aldrig reduceras till den rena tillämpningen av en lag eller föl-

jandet av en regel. Tvärtom utspelar den sig alltid i relation till ett unikt skeende, en unik si-

tuation, som inte med säkerhet kan omfattas av det rådande regelverket. Det är precis denna 

relation till det andra, till det som inte kan förutses, som Derrida kallar för rättvisa. Derrida 

håller med Levinas när denne definierar rättvisa som ’förhållandet till den andre’, även om 

han anser att det är en minimal definition.110 När Derrida talar om förhållandet till den andre 

avser han inte bara en annan människa utan också de andra och det andra (exempelvis framti-

den). Detta andra är det som på ett radikalt sätt kan ifrågasätta, förbättra och förändra lagen. 

Det är denna problematiska relation till den andre, som för Derrida är själva drivkraften i 

framsteget och den politiska frigörelsen.    
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Gästvänskap 
 

’Totalité et infini är en väldig avhandling om gästvänskap’, utbrister Derrida i 

Adieu,111 lätt förvånad över att ingen tidigare uppmärksammat att ordet gästvänskap är cent-

ralt för Levinas. I själva verket är gästvänskap ett viktigt tema i den politisk-filosofiska tradi-

tionen alltifrån Platon via Kant till modern tid. Vi har redan tidigare diskuterat fred och gäst-

vänskap112 och vi gjorde då en distinktion mellan Levinas etiska gästvänskap och Kants all-

männa gästvänskap, så som den framgår av den tredje artikeln, den om världsmedborgar-

skapet, i Zum ewigen Frieden.  

Denna distinktion gäller närmare bestämt distinktionen mellan en etisk eller ursprung-

lig (ursprunglig men inte naturlig) gästvänskap och en allmän, kosmo-politisk och därmed 

också politisk och juridisk gästvänskap, den gästvänskap som enligt Kant måste instiftas för 

att avbryta ett naturligt krigstillstånd, att bryta med en natur som bara vet om krig. Instiftad 

som fred kommer den allmänna gästvänskapen, enligt Kant, så småningom att göra slut på all 

naturlig fiendskap. För Levinas innebär tvärtom avståndstagandet från ansiktet ett avstånds-

tagande från freden, och från en gästvänskap som ligger bortom politiken, som inte tillhör 

politikens ordning eller ens den politiska sfären. Vad menar då Levinas med gästvänskap?  

I Adieu undersöker Derrida begreppet gästvänskap (fr. hospitalité) hos Levinas. Han 

intresserar sig för ett till synes oväsentligt ord i Levinas vokabulär – ’välkomnande’ (fr. ac-

cueil) – som han sedan tematiskt förbinder med gästvänskap. Derrida visar nu hur gästvän-

skap som välkomnande välkomnar enbart ansiktet: ”Gästvänskapen blir själva beteckningen 

på det som öppnar sig mot ansiktet, eller mer exakt på det som ’välkomnar’ det. Ansiktet står 

alltid till tjänst för ett välkomnande och välkomnandet välkomnar enbart ett ansikte.”113 Men 

välkomnandet av den andre innebär också ett mottagande av den andre, ett öppnande inför 

den andres oändlighet, ’bortom jagets kapacitet.’114 Eftersom välkomnandet öppnar sig inför 

den andres oändlighet, som i viss mening föregår det, kommer välkomnandet av den andre 

alltid att vara ett svar: mitt ja till den andre är alltid redan ett svar till den andres välkomnan-

de, till den andres ja: ’det är inte jag, det är den andre som kan säga ja’115 Detta välkomnande 

är uppenbarligen en inte en aktiv handling utan en passiv rörelse, den goda rörelsen. Det är 
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här fråga om ett mottagande i passivitet som Derrida, i enlighet med Levinas, kallar välkom-

nandet par excellence eller den ’gudomliga’ 116 lagen om gästvänskap:       

 

Vi måste bli påminda om den obevekliga lagen om gästvänskap: värden som mottar, den som 

välkomnar den inbjudne eller mottagne gästen, den välkomnande värden som ser sig själv 

som husets ägare, är i själva verket en värd som blir mottagen i sitt eget hem. Han mottar den 

gästvänskap som han erbjuder i sitt eget hem; han mottar den från sitt eget hem – som när allt 

kommer omkring inte tillhör honom. Värden som värd är en gäst. Bostaden öppnar sig själv 

för sig själv, för sin »essens» utan essens, som en »fristad eller tillflyktsort». Den som väl-

komnar är först välkomnad i sitt eget hem. Den som bjuder in är inbjuden av den inbjudne. 

Den som mottar är mottagen, han mottar gästvänskap i vad han uppfattar vara hans eget hem 

eller rentav hans eget land.117 

 

Denna absoluta eller ovillkorliga gästvänskap, som öppnar sig inför den andres ansik-

te är enligt Derrida en gästvänskapens etik, och därmed etiken som sådan. För gästvänskapen 

är inte begränsad till en region i etiken, den är ännu mindre namnet på ett problem inom juri-

diken eller politiken, den är eticiteten själv. Den fråga som Derrida sedan vill undersöka och 

som han till slut lämnar öppen gäller relationen mellan gästvänskapens etik (en etik som gäst-

vänskap) och en gästvänskapens politik eller lag, det som Kant kallar villkoren för en allmän 

gästvänskap. 

Detta komplexa problem tar Derrida upp till behandling i De l´hospitalité (1997). Han 

finner där en liknande antinomisk struktur hos begreppet gästvänskap som vi tidigare fann 

hos begreppet rättvisa. Å ena sidan är gästvänskapen som den praktiseras i olika politiska 

sammanhang alltid villkorlig; den erbjuds alltid vissa bestämda andra118 som har en viss soci-

al status och som har vissa ömsesidiga skyldigheter i förhållande till värdens rättigheter, sam-

tidigt som värden måste kunna ställa vissa villkor på gästernas uppförande för att överhuvud-

taget kunna vara värd. Å andra sidan får den villkorliga gästvänskapen sin kraft och sin me-

ning från idén om en absolut eller ovillkorlig gästvänskap à la Levinas, en gästvänskap som 
                                                 
116 Derrida, Adieu, s. 80 
117 Ibid, s. 79 
118 Derrida syftar här på begreppet ’främling’ som på franska heter l´étranger, och som också betyder ”utlan-
det”. Precis som det grekiska ordet xenos betecknar étranger både främling och person med utländsk härkomst. 
I fortsättningen använder jag ordet främling i bägge betydelserna. Som Derrida påpekar hade främlingen i anti-
kens Aten vissa rättigheter, som ex vis rätten att vända sig till domstol för att hävda sin sak. Främlingen, xenos, 
hade ett namn, ett familjenamn, han var inte den absolut andre, den absolut utestängde barbaren eller vilden; 
tvärtom ingick xenos i ett socialt sammanhang kännetecknat av relationer mellan män förbundna i en gästvän-
skapens pakt av ömsesidiga rättigheter och skyldigheter. Denna främling som har rätt till gästvänskap ingick i 
den kosmopolitiska traditionen och den fick sitt mest pregnanta uttryck i Kants Zum ewigen Frieden (De 
l’hospitalité, s. 11-31). 
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välkomnar den andre utan några som helst förbehåll och utan några restriktioner alls vad 

gäller gästens uppförandet medan han befinner sig inom värdens domäner:  

 

… absolut gästvänskap fordrar att jag öppnar mitt hem och att jag ger inte bara till främlingen 

(försedd med namn, med den sociala status det innebär att vara en främling, etc.), utan till den 

absolute, okände, anonyme andre, och att jag bereder plats åt honom, att jag låter honom 

komma, att jag låter honom anlända, och ta plats på den plats jag erbjuder honom, utan att 

vare sig begära ömsesidighet av honom (ingåendet av en pakt) eller ens fråga efter hans 

namn. Lagen om den absoluta gästvänskapen kräver en brytning med gästvänskapen som rätt, 

med lagen eller rättvisan som rätt.119   

      

Precis som den ovillkorliga rättvisan är absolut gästvänskap heteronom och kan inte reduceras till 

vanlig, villkorlig gästvänskap och liksom i fallet ovillkorlig rättvisa stödjer idén om en ovillkorlig 

gästvänskap möjligheten till förbättringar och framsteg i de befintliga, villkorliga formerna för 

välkomnande av nyanlända: 

 

Det är fråga om att förstå hur man kan förändra och förbättra lagen och att förstå om denna 

förbättring är möjlig i ett historiskt rum, som befinner sig mellan Lagen om en ovillkorlig 

gästvänskap, som a priori erbjuds alla, alla nyanlända, vem det vara månde, och de villkorliga 

lagar om rätt till gästvänskap, utan vilken Den ovillkorliga lagen om gästvänskap skulle riske-

ra att bli en from och oansvarig förhoppning, utan form och utan kraft, och att till och med i 

varje ögonblick förvanskas.120   

 

Poängen med denna distinktion mellan villkorlig och ovillkorlig gästvänskap är att 

påminna oss om att vi inte är helt definierade som politiska varelser i den för tillfället rådande 

politiska situationen: ’Måste vi inte i själ och hjärta och med hela vårt förnuft acceptera att 

…något kommer som överskrider all institution, all makt, all juridisk-politisk auktoritet?’121 

Det är gästvänskapen som etik som inspirerar oss till förändring i varje bestämt politiskt 

sammanhang.  

Den till-kommande demokratin 
 

I Politiques de l’amitié (1994) genomför Derrida en liknande dekonstruktiv analys av 

begreppet demokrati. I detta verk fungerar den historisk-filosofiska diskussionen om begrep-
                                                 
119 Derrida, De l’hospitalité, s. 29 
120 Derrida, On Cosmopolitanism and Forgiveness, s. 22-3 
121 Ibid., s. 54 
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pet vänskap som ledtråd för att förstå den historiska utvecklingen av demokratibegreppet. 

Alltsedan Platon har filosofer definierat demokrati i termer av vänskap. Aristoteles t ex defi-

nierade polis som vänskapens verk. För Aristoteles är politik, på samma sätt som vänskap, en 

fråga om att leva tillsammans med andra, i syfte att åstadkomma ett ’gott liv’.122 Derridas 

intresse för begreppet vänskap har att göra med hans försök att dekonstruera det ’givna de-

mokratibegreppet’ för att öppna upp för möjligheten av ett förstå demokrati på ett annorlunda 

sätt.123 Hans tillvägagångssätt är genealogiskt i så motto att han undersöker hur den demokra-

tiska idén en gång uppstod i västerlandet, hur man har reflekterat över den, och hur den har 

definierats i förhållande till andra filosofiska begrepp eller teman. Men han genomför också 

den aporetiska analys som är en omistlig del av den dekonstruktiva strategin: i idén om de-

mokrati ingår en ovillkorlig förpliktelse gentemot det unika hos varje enskild medlem av de-

mos och samtidigt gentemot det universella hos lagen inför vilken alla medborgare är lika.124  

Det politiska problem som denna skrift rör sig kring, återspeglas i det faktum att filo-

soferna traditionellt har definierat vänskap och näraliggande begrepp som jämlikhet och de-

mokrati i termer av familj, patriarkat och broderskap. Historiskt sett har vänskap, liksom de-

mokrati, alltid varit förbehållet män. På sista sidan i Polititique de l´amitié sammanfattar Der-

rida sin analys med följande fråga:  

 

är det möjligt att föreställa sig och förverkliga en demokrati, som skulle behålla det gamla 

namnet demokrati samtidigt som den befriade sig från alla de föreställningar om vänskap (fi-

losofiska och religiösa) som föreskriver broderskap: familjen eller den manscentrerade etnis-

ka gruppen? Är det möjligt, om man förutsätter ett visst klart minne av det demokratiska för-

nuftet och förnuftet kort och gott, … inte att grundlägga, det är utan tvivel inte längre fråga 

om att grundlägga, utan att öppna upp mot det framtida, eller snarare det »till-kommande» i 

en viss demokrati?125       

 

Det är självklart att dessa frågor är retoriska frågor av bästa franska märke och svaret 

är ’oui’. Derrida medger själv några rader längre ner att frågan kräver ett jakande svar. Detta 

ja avser här det som Derrida kallar la démocratie à venir eller på svenska ’den till-kommande 

demokratin’. Den naturliga följdfrågan blir då: hur skall ett sådant annorlunda begrepp om 

demokrati förstås?  

                                                 
122 Derrida, Politiques de l’amitié, s. 225 
123 Derrida, Negotiations, s. 178 
124 Derrida, Politiques de l’amitié, s. 24 
125 Ibid., s. 339 
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Till-kommande demokrati är mycket lättare att beskriva i negativa än i positiva ter-

mer. Begreppet skall inte förväxlas med den ’givna demokratin’, dvs den liberala demokratin 

av idag och som försetts med det diskutabla epitetet ’historiens slut’ av Fukuyama, det är 

heller inte en regulativ idé i kantiansk mening och det är inte en utopi i vilken framtiden upp-

fattas som en kommande nutid. 

Det är i stället inriktningen mot en omöjlig framtid, som ligger i uttrycket ’till-

kommande’ (l’avenir). Med till-kommande avser Derrida något ankommande, något i antå-

gande, något som alltid redan är i framtiden på grund av dess aporetiska karaktär. Det är frå-

ga om en annan framtid, en absolut eller strukturell framtid, som är ett möjlighetsvillkor för 

förändringar i nuet. Även om denna absoluta framtid aldrig kommer att förverkligas, kan den 

likväl verka i och påverka nuet. Den har karaktären av ett löfte och precis som ett messianskt 

löfte om en kommande Messias är den ett verktyg med vilket en tänkt framtid kan gripa in i 

och påverka nuet. Precis som ett messianskt löfte får konsekvenser för mitt handlande här och 

nu, så kommer kravet på till-kommande demokrati att få konsekvenser i nuet. Det är denna 

struktur för handlande i nuet i ljuset av en omöjlig framtid som Derrida kallar till-kommande 

och som han noga skiljer från en möjlig framtid som bara kan ’upprepa det innevarande, 

framställa sig som eller presentera sig som en kommande nutid i en modifierad form av det 

nuvarande’126 Denna radikala framtid måste bestämmas i varje enskilt fall samtidigt som den 

måste förbli evigt öppen. Den är ett till-kommande som skall förstås som en radikal öppenhet 

mot ’det rum som öppnas för den andre och de andra att komma.’ 127   

Men hur föreställer sig Derrida relationen mellan det ’givna demokratibegreppet’ och 

det till-kommande? Derrida säger faktiskt själv att han föredrar den nuvarande demokratiska 

modellen framför andra styrelseformer.128 Här närmar vi oss nu kärnan i dekonstruktionen 

som politik. För att kunna tala om dekonstruktion som politik krävs en radikalt ny syn på vad 

politik är. Politik är ett begrepp som är nertyngt av ett stort antal nedärvda filosofiska före-

ställningar. Det politiska är i sig självt ett mäktigt filosofiskt tema – men ett ganska oprecist 

och svårgripbart tema. Uppenbarligen är ingen dekonstruktion opolitisk. Men den är heller 

inte helt igenom politisk.129 Den börjar i allmänhet med en genealogisk undersökning, en 

serie genealogiska frågor till hela den politisk-filosofiska traditionen. Men undersökningen är 

bara början, man måste gå vidare och ta ansvar och fatta beslut, etiska eller politiska. Man 

måste agera politiskt, man måste gripa in i det politiska skeendet.  
                                                 
126 Derrida, Lagens kraft, s. 40 
127 Derrida, Negotiations, s. 182 
128 Ibid., s. 179 
129 Ibid., s. 177 
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I ’Ethics and Politics Today’ (2002) redogör Derrida för vad han menar med att agera 

politiskt. Först framställer han etik som det icke förhandlingsbara och sedan politik som 

konsten att förhandla.130 Man behöver inte förhandla om det förhandlingsbara, säger han, 

men man måste förhandla om det icke förhandlingsbara. Han menar att vad som krävs för att 

hantera de många svåra problem som möter oss i världen idag (inte minst terrorismen) är ett 

sätt att förhandla om det icke förhandlingsbara och indirekt att man bryter med all godtycklig 

uppdelning mellan politik och etik. Tillämpat på demokratin betyder det att politik innebär en 

förhandling (eller kompromiss) mellan den till-kommande demokratin och den givna demo-

kratin av idag, vilken enligt Derrida har allvarliga brister men som trots allt tycks beredd att 

öppna sig och lyssna till löftet om en till-kommande demokrati. Odemokratiska system är 

inte öppna, de är framför allt system som utestänger och utestänger sig själva från löftet om 

den andres kommande. Men även om Derrida säger sig föredra den liberala demokratin fram-

för andra styrelseskick, så är han bekymrad. Det finns fel och brister. Det finns våld och för-

tryck. Det saknas inte tecken på bristande demokrati i våra samhällen, de tycks till och med 

bli allt vanligare.   

Den politiska (för-) handlingen måste vidare anpassas till den rådande situationen i 

varje enskilt fall. Mitt ansvarstagande är alltid unikt. Mitt politiska handlande här och nu kan 

inte och får inte vara detsamma som någon annans i en annan situation, i en annan kontext, i 

ett annat land. Ur denna synvinkel är politiskt handlande inte empiriskt utan strategiskt. Den-

na strategis handlingsregel skulle kunna vara den till-kommande demokratin. Men det är här 

inte i första hand fråga om en regel för ett kalkylerande intellekt. ’Regeln’ är snarare en lag 

utan regel. Ett sådant ansvarstagande och ett sådant beslutsfattande har inga som helst garan-

tier och det kräver framför allt mod: man måste våga språnget som befriar från regeln som 

vetande, ett vetande som alltid är strukturerat kring en teori, en logik eller en ontologi – kan-

ske också kring ett etiskt, juridiskt eller politiskt system.  

Därmed har vi givit en antydan om hur Derrida ser på relationen mellan etik och poli-

tik. En etisk politik handlar om ett etiskt ansvar som måste tas och ett politiskt beslut som 

måste fattas, utan garantier, i utrymmet mellan lag och rättvisa, mellan villkorlig och ovill-

korlig gästvänskap, mellan demokrati och till-kommande demokrati. Men hur kommer man 

från etik till politik? Hur ser själva övergången ut? I nästa avsnitt skall vi titta närmare på 

Levinas och Derridas ser på relationen mellan etik och politik. Men vi skall börja med att 

fråga oss varför denna relation är viktig.       

                                                 
130 Ibid., s. 304 
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Avsnitt 3: Från etik till politik 
 

En ömsesidig relation 
 

Om man som Levinas hävdar att Europa konstitueras av ’Bibeln och grekerna’131 – 

det vill säga av den judiska visdomens enskildhet och den atenska lagens och politikens all-

mängiltighet – då är det nödvändigt att man bildar sig en uppfattning om relationen mellan 

etik och politik. Etiken måste stå i en bestämd relation till politiken uppfattad som domänen 

för legalitet, rättvisa, institution, stat och allt annat som Levinas sammanfattar under rubriken 

den tredje. Kärnan i Levinas kritik av Martin Bubers ’Jag-Du’-relation är just att den etiska 

relationen ansikte mot ansikte inte får bli ’självtillräcklig’, den måste förkroppsligas i den 

politiska domänens allmängiltighet.  

I den nödvändiga relationen mellan etik och politik måste det vidare finnas en plats 

för både etik och politik, de två domänerna måste vara separerade, båda måste ha sitt eget 

berättigande. Men samtidigt bör vare sig etiken eller politiken drivas för långt; det ena behö-

ver det andra. Eller som Levinas uttrycker denna tanke: ’Jag tror att det finns en direkt mot-

sättning mellan etik och politik, om båda dessa krav drivs till sin spets’132    

Politiken behöver etiken eftersom politik utan etik leder till den starkares absoluta 

herravälde. Politik utan etik leder obönhörligen till en totalitarism som är förknippad med 

krig, våld och förtryck, vilket inte minst det förra seklets tyranni är ett exempel på, men också 

med en fred, som ända sedan Hobbes instiftats för att förhindra ett allas krig mot alla, men 

som när som helst kan resultera i nya krig. En sådan politik bryr sig inte om den enskilde, den 

behandlar honom eller henne bara som en bricka i ett spel, som en anonym del i en massa. 

Totaliteten reducerar det etiska till det politiska.  

Omvänt gäller att etiken behöver politiken. Jag möter inte enbart den Andre, jag är 

samtidigt en gruppvarelse. Det finns flera andra, i förlängningen en hel mänsklighet, som 

befaller mig att vara ett politiskt djur. För att nå de som är långt bort, måste etiken kodifieras 

i språk, rättvisa och politik. ’Som prima philosophia kan etiken inte själv lagstifta för samhäl-

let eller ta fram rättsregler genom vilka samhället skulle kunna revolutioneras eller föränd-

ras.’133 Även om denna generalisering fjärmar mig från den Andre måste den genomföras för 

att nå alla de andra.  

                                                 
131 I A l´Heure des Nations, s. 155 skriver Levinas: “Qu´est-ce que l´Europe? C´est la Bible et les Grecs.” 
132 ‘Ethics and Politics’ i The Levinas Reader, s. 292 
133 ‘Dialogues with Emmanuel Levinas’ i Face to Face with Levinas, s. 30 
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Vidare är politiken nödvändig eftersom det finns de som ignorerar den första och mest 

ursprungliga lagen: ’Du skall inte dräpa’ (tu ne tueras pas).134 Levinas är fullt medveten om 

att denna etiska befallning inte är en ontologisk omöjlighet. Många kommer att göra som 

Kain och fly från ansvaret för den Andre. Politiken är alltså nödvändig för att förbjuda mord i 

alla dess former.  

Etiken och politiken är alltså förbundna med varandra i en ömsesidig relation: etiken 

behöver politiken och lagen för att nå ut till alla i samhället medan politiken och lagen behö-

ver etiken för att inte bli totalitär och tyrannisk.  

Och likväl är etiken och politiken två separata domäner. Denna separation visar sig 

som en motsättning, inte som en ’logisk’ motsättning, men likväl som en motsättning som 

faktiskt gör en etiskt legitim politik strukturellt omöjlig. Man kan formulera denna motsätt-

ning på olika sätt: som en motsättning mellan filosofi och icke-filosofi, mellan grekiskt logos 

och judiskt ethos, mellan Aten och Jerusalem. Eller Aten mot Jerusalem. Etiken, det vill säga 

den tvåfaldiga relationen ansikte mot ansikte, är alltid transcendent i förhållande till politi-

kens allmängiltighet. Motsättningen mellan etik och politik framstår som absolut nödvändig.  

Etikens och politikens olika ’logiker’ uppenbarar ett märkligt glapp. Glappet öppnas 

upp av den tredje, som är någon annan än jag själv och någon annan än ansiktet som jag mö-

ter. Relationen ansikte mot ansikte är alltid mellan två enskilda. Det politiska däremot berör 

många människor och kräver nödvändigtvis ett språk som skiljer sig radikalt från språket 

mellan två enskilda. Det politiska språket är nödvändigt av det enkla skälet att det kräver ne-

utralitet: ömsesidighet, jämställdhet och allmängiltighet. Statens egalitära strukturer kan ald-

rig hantera det språk som talas mellan två enskilda. De strukturer som möjliggör likhet inför 

lagen är överlagrade denna tvåfaldiga relation. Som medborgare lyder jag enbart allmän lag, 

en lag som grundar sig på jämförelser mellan ojämförbara enskilda. Det ligger i lagens själva 

natur att den neutraliserar det enskildas mysterium. Det är juridikens och politikens öde. 

Det unika i relationen ansikte mot ansikte står inte bara i motsättning till staten som 

en logik mot en annan. Det etiska gör uttryckligen motstånd mot staten och vägrar därmed att 

låta det unika i sig förtryckas. Levinas påpekar i ”Ideology and Idealism” att 

 

… relationen till den Andre, en relation av ansvar, kan inte helt förtryckas, inte en gång när 

den antar formen av politik eller krig. Här är det omöjligt att gå fri genom att säga ’det angår 

mig inte’. Det finns inget val, för det angår mig oundvikligen.135         

                                                 
134 Levinas, Totalité et Infini, s. 217 
135 ‘Ideology and Idealism’ i The Levinas Reader, s. 247 
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Etikens ’logik’ gör motstånd mot den politiska logikens dominans. Min relation med 

den Andre ’kan inte helt förtryckas’. Den enskilde gör motstånd mot det allmänna. Med detta 

motstånd vill Levinas i sina verk inte bara lyfta fram några väsentliga drag i den idémässiga 

konflikten mellan det judiska och det grekiska utan också framhäva något av den antika kon-

frontationen mellan Antigone och Kreon. Den ’heliga’ plikten mot den Andre låter sig inte 

underkuvas, den är potentiellt revolutionär och potentiellt destruktiv och den sätter allt på 

spel utanför statens befästningsmurar.   

 

Några problem med Levinas syn på politiken 
 

Vi har alltså en paradoxal relation mellan två motsatta och samtidigt förbundna entite-

ter: etik och politik. Vår uppgift i det följande är trefaldig: för det första att belysa problemet 

med denna paradoxala relation med utgångspunkt i några problem med Levinas syn på politi-

ken; för det andra att undersöka rörelsen från det etiska till det politiska, där vi lyfter fram tre 

strukturella moment: glappet mellan etik och politik, nödvändigheten av deras relation och 

övergången som gör det möjligt att lösa upp motsättningen mellan glapp och nödvändighet 

och därmed öppna upp för politiskt ansvarstagande och beslutsfattande; för det tredje att lite 

närmare studera och diskutera det politiska beslutets och beslutsfattandets natur. I alla tre 

fallen kommer vi att diskutera Levinas och Derridas respektive uppfattningar i frågan. 

Levinas är starkt medveten om glappet mellan etik och politik. Samtidigt insisterar 

han på nödvändigheten av en relation mellan etik och politik. Det paradoxala problemet som 

består i motsättningen mellan glapp och nödvändighet kan bara lösas genom bilden av en 

övergång. Denna övergång är nödvändig, för utan en övergång skulle politiken lämnas åt sig 

själv. Utan etiken som motvikt leder politiken till tyranni och krig. En övergång är nödvändig 

från givandets etik till fredens politik som vi diskuterade i föregående avsnitt. 

Men frågan är om denna fredens politik är etisk i tillräckligt hög grad? Är det ovill-

korliga givandet, det som Levinas kallar ’den slösande generositeten’ gentemot den Andre,136 

ett konstitutivt drag i fredens politik? Min uppfattning är att så knappast är fallet. Fredens 

politik är som jag ser det problematisk, kanske det mest problematiska i hans verk. Flera 

kommentatorer har också haft invändningar mot Levinas praktiska politik, så även Derrida.137 

                                                 
136 Levinas, ’De l’Unicité’, s. 216 
137 Även om Derrida hos Levinas ser fröet till en revolutionär politik (som bygger på gästvänskap, ansvaret för 
den andre, etc.) så känner han sig starkt främmande för Levinas praktiska politik, vilket klart framgår av verk 
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Man har pekat på ett antal problem i Levinas skrifter, men också på vissa problematiska utta-

landen i dagspolitiska frågor. Dessa problem tar enligt min mening sin utgångspunkt i en 

fundamental fråga: Vem är den Andre? Står den Andre som representant för varje människa, 

oavsett vem han eller hon är, eller är det fråga om vissa bestämda andra? Vilka är mina gäs-

ter? I bl a Adieu och Politiques de l’amitié diskuterar Derrida följande problem hos Levinas: 

begreppen broderskap, monoteism och androcentrism, betoningen av den patriarkala familje-

strukturen och det israeliska problemet.  

Begreppet broderskap (fr. fraternité) är ett dunkelt och mångtydigt begrepp. Det före-

kommer allmänt i Levinas skrifter. I Totalité et Infini t ex använder Levinas begreppet bro-

derskap för att skapa ett slags ramverk för att förstå vårt mänskliga samhälle.138 Men frågan 

är vad Levinas menar när han säger ’broder’, när han kallar någon min ’broder’. Och vad är 

det han inte säger. Inkluderar han det andra könet eller inte? Derrida är med rätta ’bekymrad’ 

över Levinas användning av detta ord just i förhållande till det kvinnliga.139 Det tycks vara så 

att Levinas begrepp broderskap ligger mycket nära vänskapen, den manliga vänskapen och 

att det pekar mot en ytterst traditionell ’vänskapens politik’ – för att tala med Derrida – en 

politik som tycks ligga som grund för hela Levinas författarskap. Det betyder, såvitt jag kan 

se, att på den politiska nivån översätts den etiska relationen till en traditionell uppfattning av 

politisk vänskap som broderskap, som ett nätverk av fria och jämlika bröder, som ett bröd-

raskap som också råkar bestå av enbart män.  

Om dessutom detta begrepp om broderskap binds samman med nödvändigheten av en 

gemensam fader – Gud – och med idén att den politiska gemenskapen är, eller måste vara, 

monoteistisk, så garanteras det universella i broderskapet. I Totalité et infini skriver Levinas 

ex vis att ’monoteismen är ett uttryck för detta människosläkte, denna idé om en människo-

ras, som går tillbaka till den andres ankomst i ansiktet.’140 Det finns alltså en stark koppling 

mellan broderskap och monoteism.  

                                                                                                                                                        
som Adieu och Politiques de l’amitié och i en intervju så sent som i April 2003 i Magazin litteraire, No. 419, ss. 
30-34. För att nämna några andra kritiska röster: I artikeln ’Five problems in Levinas´s view of politics and a 
sketch to a solution to them’, Political theory, ss. 173-175 (2004) försöker Critchley distansera sig från Levinas 
politik, han är mycket kritisk. Bernasconi är något mer förstående, se exempelvis ’The third party. Levinas on 
the intersection of the ethical and the political’, Journal of the British Society for Phenomenology, Vol. 30, No. 
1, ss. 76-87 (1999). Det har också gjorts ett par försök att med hjälp av Levinas egna resurser försöker beskriva 
mer eller mindre trovärdiga alternativ till Levinas fredspolitik, se särskilt: John Drabinsky, ’The possibility of an 
ethical politics. From peace to liturgy’, Philosophy & Social Criticism, Vol. 26 No. 4 (2000), s. 49-73 och An-
nabel Herzog, “Is Liberalism ‘all we need’? Lévinas’s Politics of Surplus”, Political Theory, Vol. 30 No 2, 
(2002), s. 204-27.  
138 Levinas, Totalité et Infini, s. 188-189 
139 Derrida, Adieu, s. 122-3  
140 Totalité et infini, s. 236 
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Broderskapet är hos Levinas också nära förbundet med det som Derrida kallar ’familje-

formen’ (fr. la configuration familiale).141 I flera skrifter, ex vis i ’En ce moment même, dans 

cet ouvrage, me voici’, protesterar Derrida inte bara mot androcentrismen hos Levinas utan 

också mot den starka betoningen av patriarkatet och den patriarkala familjestrukturen som 

kommer till uttryck i Levinas texter, liksom mot användningen av Han som beteckning för 

den Andre, och mot det genomgående talet om Fadern och Sonen (le Fils) när det handlar om 

barnaskap. Fader/son-relationen, med sina starka rötter i den abrahamitiska traditionen, är 

enligt Derrida, nära förbundet med broderskapet och tillsammans bildar de det som Levinas 

kallar ’familjens sällsamma förening’142 och ’familjens under.’143 Derrida anser med rätta att 

det finns en uppenbar risk att broderskap definieras alltför snävt, nämligen i termer av familj, 

patriarkat och centrering kring den egna etniska gruppen. Begreppet broderskap riskerar där-

med att fungera avgränsande och exkluderande och man kan börja ifrågasätta om den andre 

verkligen är vem som helst.   

Slutligen har vi det israeliska problemet. Derrida och Levinas tycks ha fört ett ’oändligt 

samtal’ kring frågan om bilden av Israel, dess öde och dess framtid.144 Även om de intog oli-

ka positioner, så ifrågasatte Derrida aldrig Levinas djupt kända etiska ansvar för staten Israel 

och för det som pågår där. Men han har problem med Levinas syn på sionismen, en sionism 

som utger sig för att vara något mer än en nationalism bland alla andra och han har svårt att 

acceptera Levinas starka tro på Israel som ett utvalt folk.145 Det finns – för att tala med Simon 

Critchley - en betydande risk, att icke-platsen för den etiska relationen med den andre blir 

platsen för Israels gränser. Det finns betydande risk att Israel blir namnet par excellence för 

en rättvis stat, en stat som är grundad på den etiska plikten mot den andre. Israel tycks ha en 

dubbel funktion i Levinas diskurs, nämligen som både ideal och verklighet, som både ett ide-

al där det etiska ansvaret förkroppsligas i social rättvisa, och som en verkligt existerande stat 

i vilken rättvisan oupphörligen tvingas ge vika inför våldet. Namnet ’Israel’ förblir svävande, 

kanske ödesdigert svävande, mellan ideal och verklighet, mellan helig historia och politisk 

historia.146 

Låt oss exempelvis höra vad Levinas har att säga om de palestinsk-israeliska relatio-

nerna i en radiointervju dagen efter massakern på oskyldiga palestinier i flyktinglägren Sabra 

                                                 
141 Politiques de l´amitié, s. 12 
142 Totalité et infini, s. 312 
143 Ibid., s. 342 
144 Magazine littteraire, s. 34 
145 Adieu, s. 202 
146 Critchley, ‘Five problems in Levinas’s view of politics’, s.175 
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och Shatila i september 1982. Först förklarar Levinas vad han menar med en fulländad poli-

tisk stat: 

 

[E]n Stat i ordets rätta bemärkelse, en Stat med en armé och med vapen, en armé som kan ha 

en avskräckande och om nödvändigt en defensiv uppgift … är etisk: det är faktiskt en gammal 

etisk idé som just befaller oss att försvara vår nästa. Mitt folk och min släkt är trots allt min 

nästa. Man försvarar sin nästa när man försvarar det judiska folket; i synnerhet försvarar varje 

jude sin nästa när han försvarar det judiska folket.147 

 

En sådan avgränsning av begreppet nästa måste uppfattas som besynnerlig för att inte säga 

problematisk. Har inte Levinas ständigt framhävt det reservationslösa ansvaret för nästan 

utan alla förbehåll eller restriktioner? Gör han inte våld på den bibliska befallningen att väl-

komna Främlingen? Hur har vi kommit från Änka, Faderlös, Främling - gestalter som flitigt 

förekommer i Totalité et infini – till ’folk’ och ’släkt’? På intervjuarens fråga om inte den 

Andre för israelen framför allt är palestiniern, svarade Levinas: 

 

Min definition av den Andre är en helt annan. Den Andre är nästan, som inte nödvän-

digtvis är släkt, men som kan vara det. Och i denna mening, om man är för den And-

re, är man för nästan. Men om min nästa attackerar en annan nästa eller behandlar ho-

nom orättvist, vad kan jag då göra? Då skiftar alteriteten karaktär, i alteriteten kan vi 

möta en fiende, eller så är vi åtminstone ställda inför problemet att veta vem som har 

rätt och vem som har fel, vem som är rättvis och vem som är orättvis. Det finns män-

niskor som har fel.148     

 

I alteriteten kan vi alltså också möta en fiende. Måste man inte här se ett misslyckande för 

den slösande generositet som så elegant och systematiskt artikuleras i Levinas etik? Möjlig-

heten att tillhöra ett folk eller ett släkte – att inte göra det konstituerar uppenbarligen den 

Andre som fiende – stakar ut en gräns som stänger ute palestiniern från etikens verkningsfält. 

I detta fall är enligt Levinas den politiske Andre inte värd någon generositet från min sida. 

Frågan är alltså vem som är min nästa? Uppenbarligen är min nästa den som talar 

’rätt’ språk. Den som talar fredens språk är med nödvändighet den som räknas. Vem är freden 

                                                 
147 Levinas, ’Ethics and Politics’, s. 292.  
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till för? Den är uppenbarligen bara till för dem som så att säga passar in, för dem som passar 

in i det politiska livets rytm.    

Sammanfattningsvis: Levinas användning av begreppen broderskap, monoteism och  

androcentrism, hans framhävande av den patriarkala familjestrukturen och hans problematis-

ka syn på Israel utgör enligt Derrida ’oroande’ inslag i hans praktiska politik.149 De är oroan-

de, eftersom det för Levinas tycks vara så att etiken måste inkarneras i politiken och att nam-

net på denna rättvisa politik måste vara Israel även om man inte behöver uppfatta Israel i be-

tydelsen ’den judiska staten’. Levinas hävdar bestämt att Israel är namnet på varje folk, icke-

judiskt såväl som judiskt, som lyder Lagen.150 Och här börjar det bli riktigt problematiskt. 

Vad gäller för människor eller folk som inte lyder, eller som väljer att inte lyda lagen så som 

Levinas tolkar dem? Vad gäller för alla icke-troende? Och för alla dem som hamnar utanför 

det judisk-kristna arvet? Och vad gäller för alla muslimer som lyder lagen, men som i Levi-

nas ögon ändå befinner sig utanför eller vid sidan av det judisk-kristna arvet, även om de 

finns inne i Israel, som de israeliska araberna, eller inne i de europeiska staterna, som den 

muslimska befolkningen i Frankrike? Det är naturligtvis lika stötande att inkarnera en sådan 

etik i en europeisk stats förment konkreta universalitet som att göra samma sak i den israelis-

ka staten.  

 

Rörelsen mellan det etiska och det politiska 
 

Dessa ’oroande’ problem ringar in det som jag ser som problemet med Levinas poli-

tik. Men innebär detta att Levinas etik är förutbestämd för en sådan exkluderande syn på näs-

tan? Jag tror inte det. Jag tror att man på denna punkt kan läsa Levinas mot Levinas själv. Det 

går att föreställa sig relationen mellan etik och politik på ett annat sätt, utan varje inskränk-

ning i form av broderskap, monoteism, familj eller sionism eller vad det vara månde. Frågan 

är hur vi kommer dit.  

Till att börja med kan vi konstatera att för Levinas sker övergången från etik till poli-

tik med nödvändighet genom härledning. För Levinas finns det en härledning av politiken ur 

etiken, de andra ur den Andre, le tiers ur Autrui. I ’Paix et proximité’ hävdar Levinas med 

emfas, bokstavligen i samma vändningar som i det tidigare citatet ur Autrement qu’être,151 att 
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 56

det är nödvändigt att härleda rättvisan och politiken ur det omedelbara etiska ansvaret för en 

annan människa: 

 

Utan tvivel kommer ansvaret för den andra människan, i sin omedelbarhet, före varje fråga. 

Men hur utövar det sin plikt om en tredje stör denna tvåfaldiga exterioritet i vilken min un-

derkastelse som subjekt är en underkastelse under min nästa? Den tredje är något annat än 

nästan, men även en annan nästa, och även den andres nästa och inte bara hans like. Vad skall 

jag göra? Vad har de redan gjort med varandra? Vem kommer före den andre i mitt ansvar? 

Vad är då den andre och den tredje i förhållande till varandra? Frågans födelse. 

Den första frågan som rör det mellanmänskliga är frågan om rättvisa. Från och med nu är 

det nödvändigt att veta, att bli medveten. Jämförelsen överlagras min relation med det unika 

och det ojämförbara, och, med avseende på rättvisa och jämlikhet, ett avvägande, ett beräk-

nande, ett resonerande, jämförelsen av det ojämförbara…; 152           

 

Härledningen fortsätter på detta sätt ända fram till ’samhällets politiska struktur un-

derställd lagarna’, ända fram till ’medborgarvärdigheten’, där dock distinktionen mellan det 

etiska subjektet och det medborgerliga subjektet måste vara skarp.153 Som subjekt ingår jag i 

två skilda sammanhang: dels i en unik etisk relation med den Andre, dels i en överlagrad po-

litisk struktur förkroppsligad i staten med dess lagar. Men denna stat och dessa lagar har sin 

grund i den etiska relationen: ’Rättvisan begär och lägger grunden för staten (fr. exige et fon-

de l´Etat).’ 154             

Men kan etiken verkligen utgöra grunden för politiken eller lagen inom ett samhälle 

eller stat så som Levinas påstår. Med andra ord: kan man utifrån Levinas etiska diskurs om 

gästvänskap härleda en gästvänskapens politik som erbjuder en ’bättre’ politik och ’bättre’ 

lagar än dem vi har idag och en helt igenom mänsklig och fredlig värld? Derridas uppfattning 

är – vilket nog kan diskuteras - att även om Levinas inser nödvändigheten av en sådan här-

ledning, lämnar han oss i sticket när det gäller frågan om hur denna härledning skall gå till 

och hans text utmärks av en talande tystnad på denna avgörande punkt.155   

Men vad händer om vi skulle ifrågasätta karaktären på denna härledning? Vad händer 

om härledningen inte ser ut så som Levinas tänker sig? Kan det tvärtom finnas ett glapp - 

eller kanske ännu hellre ett ’tomrum’ eller ett ’gap’ eller en ’avgrund’ - mellan etik och poli-

tik, som omöjliggör en säker övergång, som omöjliggör en säker härledning av politiken ur 
                                                 
152 Levinas, Alterité et transcendence, s. 146 
153 Derrida, Adieu, s. 64-5 
154 Levinas, ’De l´Unicité’, s.216 
155 Derrida, Adieu, s. 196 
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etiken? Derrida hävdar att det finns ett sådant glapp. Men det verkligt intressanta i Derridas 

argumentation är att han i stället för att se detta glapp som något negativt menar att avsakna-

den av en trovärdig härledning av politiken ur etiken inte bör ses som ett misslyckande utan 

snarare som en möjlighet att öppna upp nya perspektiv i politiken och som nya möjligheter 

till politiskt ansvarstagande och beslutsfattande.   

 

Låt oss anta concesso non dato att det inte finns någon säker övergång, som följer en grun-

dens ordning enligt en hierarki av grundande och grundat, av principiell ursprunglighet och 

härledning, mellan å ena sidan en etik eller en gästvänskapens första filosofi och å den andra 

en lag eller en gästvänskapens politik. Låt oss anta att man utifrån Levinas etiska diskurs om 

gästvänskap inte kan härleda en lag eller en politik … Hur skall vi då tolka denna omöjlighet 

att grunda eller att härleda? Innebär denna omöjlighet ett misslyckande? Kanske borde vi 

hävda motsatsen. Kanske skulle vi då verkligen sättas på ett annat slags prov genom detta 

tomrums uppenbara negativitet, genom detta glapp mellan etik … å ena sidan och lag och po-

litik å den andra. Om detta stämmer, skulle inte ett sådant glapp faktiskt kräva av oss att vi fö-

reställer oss lag och politik på ett annat sätt? Skulle det inte i själva verket - som ett gap - 

öppna både munnen och möjligheten till ett annat tal, till ett beslut och ett ansvar (juridiskt 

och politiskt, om man så vill), där beslut måste fattas och ansvar, som man säger, tas, utan ga-

rantier om en ontologisk grund? Enligt denna hypotes vore frånvaron av en lag eller en poli-

tik, i dessa ords stränga och egentliga betydelse, bara en illusion. Bortom detta sken eller den-

na bekvämlighet, skulle en återgång till ansvarstagandets och beslutsfattandets villkor tränga 

sig in mellan etik, lag och politik.156  

 

Derridas poäng är att om det inte finns någon härledning av det politiska ur det etiska, 

då kan detta snarare vara både etiskt och politiskt välkommet. Å ena sidan definieras etik 

fortfarande som den ovillkorliga gästvänskapens ansvarstagande à la Levinas. Å andra sidan 

kan det politiska definieras som ett beslutsfattande - utan några garantier – som syftar till att 

åstadkomma politiska förändringar och förbättringar. Glappet mellan etik och politik gör det 

därmed möjligt för Derrida att samtidigt bejaka gästvänskapens etik och öppna upp den poli-

tiska sfären som ett område för risk och fara. En sådan fara kräver beslut eller det som Derri-

da efter Levinas kallar ’politiskt uppfinnande’157, ett uppfinnande som alltid sker i den andres 

namn.158 Den andre befaller mig att svara genom att uppfinna ett politiskt beslut. Politiken 

                                                 
156 Ibid., s. 45-6 
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’egologisk immanens’.” Adieu, s. 53 
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som sådan kan ur denna synvinkel ses som konsten att besvara den andres specifika krav, så 

som de framträder i en bestämd kontext och som kräver politisk uppfinningsförmåga och 

kreativitet. Ett sådant ansvarsfullt beslut kan bara tas i full frihet.  

Med detta i åtanke skulle jag med Derrida vilja påstå att politiken inte kan härledas ur 

etiken, eftersom en sådan härledning skulle begränsa friheten i det politiska beslutsfattandet. I 

politiken måste beslut fattas utan garantier. Politik måste vara öppen för kategorin ’kanske’, 

vilket är ett återkommande tema hos Derrida, inte minst i Politiques de l´amitié. För Derrida 

måste politiken vara öppen mot det som kan ske, dvs mot det som kan komma, mot det till-

kommande. Och, säger han vidare, det finns inget mer rättvist mot det till-kommande än detta 

’kanske’159 Tänkandet i termer av ’kanske’ bryter med ett tänkande som utgår från att politis-

ka beslut i grunden endast handlar om att tillämpa vissa givna program eller handlingsregler. 

Ett sådant tänkande skulle frånta det politiska beslutet dess karaktär av fritt beslut. För Derri-

da vore inget mer oansvarigt och totalitärt än att i förväg utesluta det ohyggliga eller det fruk-

tansvärda: ’Utan möjligheten av det radikalt onda, av meneden och av det absoluta brottet 

finns inget ansvar, ingen frihet, inget beslut.’160  

Etiken är alltså inte grunden för politiken, båda finns på sina egna meriter. Men de är 

förbundna med varandra i en riskfylld och osäker ömsesidig relation. Det finns för att använ-

da Derridas terminologi en potentiellt våldsam dubbel bindning mellan etik och politik: ge-

nom att störa den etiska relationen utövar politiken, som vi tidigare sett, ett våld. Men omvänt 

finns det ett slags etiskt våld i den rena relationens ansikte mot ansikte. Ett våld som potenti-

ellt släpps lös i erfarenheten av nästan och som beror på ’omöjligheten att här skilja mellan 

gott och ont, kärlek och hat, givande och tagande, livsbegär och dödsdrift, det gästvänliga 

välkomnandet och den egoistiska eller narcissistiska instängdheten i sig själv.’ 161 Vi behöver 

etiken för att hejda det politiska våldet men vi behöver minst lika mycket politiken och rättvi-

san för att mildra det etiska våldet. ’Därav den fruktansvärda ofrånkomligheten av en dubbel 

bindning.’162 

Relationen mellan etik och politik kännetecknas alltså av att det finns ett glapp och en 

dubbel bindning mellan dessa bägge domäner. Härav följer en viktig aspekt på problemet etik 

och politik: om politiken inte kan härledas, då är den heller inte despotisk. Vore den det skul-

le den kunna härledas ur föreställningen om en voluntaristisk och suverän vilja. En sådan 

politik vore en politik utan etik, en antagonistisk politik a la Carl Schmitt, där möjligheten att 
                                                 
159 Derrida, Politiques de l’amitié, s. 46 
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161 Derrida, Adieu, s. 66 
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fatta politiska beslut förutsätter existensen av ett suveränt subjekt av klassiskt snitt: fritt, ak-

tivt och viljestarkt.163  

Men om nu politiken inte har någon grund (eftersom det skulle begränsa friheten i be-

slutsfattandet) och inte är despotisk (eftersom den då skulle härledas ur en suverän vilja), vad 

följer av detta? Hur kan man föreställa sig en en politik som inte har sin grund i etiken men 

som trots detta inte är despotisk? Derridas svar är att det finns en relation mellan etik och 

politik och han påstår till och med att ’denna relation är nödvändig (fr.’il faut ce rapport’), 

den måste finnas, det är nödvändigt att härleda en politik och en lag ur etiken.’164 Men denna 

härledning är inte ovillkorlig, den följer inte grundens ordning av grundande och grundat utan 

tar sin utgångspunkt i möjligheten till etiskt ansvarstagande och politiskt beslutfattande utan 

några som helst garantier. 

Det intressanta med denna nya förståelse av relationen mellan etik och politik är att 

den tillåter Derrida att ta ett avgörande steg i sin närläsning av Levinas, ett steg som jag kort 

skulle vilja uppehålla mig vid: å ena sidan blir det möjligt för honom att acceptera den for-

mella föreställningen om etiken som politikens ’bortom’ hos Levinas – och som Derrida kal-

lar ’det strukturellt messianska’165 – medan han å andra sidan kan förhålla sig kritisk till det 

specifika politiska innehåll som Levinas etik ofta tycks medföra, t ex frågan om Levinas sio-

nism, nationalism, eurocentrism, osv. Derrida skriver i Adieu:  

  

[D]en formella befallningen i härledningen är och förblir obestridlig … Etiken anbefaller en po-

litik och en lag … Men det politiska eller juridiska innehåll som på så vis blir tillordnat förblir i 

gengäld obestämt, det måste alltid bestämmas bortom kunskapen, bortom all presentation, alla 

begrepp, all möjlig åskådning, på ett unikt sätt, i talet och i ansvaret som tas av var och en, i 

varje situation.166 

 

Efter att ha infört denna diskontinuitet mellan form och innehåll i Levinas tänkande fortsätter 

Derrida ett par sidor längre fram: 

 

Denna diskontinuitet tillåter oss dessutom att skriva under på allt som Levinas säger om fred 

och messiansk gästvänskap, om politikens bortom i politiken, utan att nödvändigtvis dela alla 

de ’uppfattningar’ i hans diskurs som framträder ur en inompolitisk analys av reella situatio-
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ner eller vad som verkligen pågår idag i det jordiska Jerusalem eller faktiskt med en sionism 

som inte längre är en nationalism bland alla andra. 167 

 

Derrida vill slippa att bli förknippad med Levinas praktiska politik, med hans sionism och 

nationalism, som visserligen vill se sig som universell och inte som en ’nationalism bland alla 

andra’, men som hela tiden riskerar att förväxlas med en sådan nationalism, med dess ’upp-

fattningar’ om ’det jordiska Jerusalem’. 168    

Det är i grunden glappet mellan etik och politik gör det möjligt för Derrida att separe-

ra den formella idén om den etiska relationen till den Andre hos Levinas från det politiska 

innehållet. Genom att separera etisk form från politiskt innehåll kan ett etiskt ansvarstagande 

förenas med ett politiskt beslutsfattande.        

 

Det paradoxala etisk-politiska beslutet 
 
Innan vi går in på Derridas syn på det etisk-politiska beslutet behöver vi förstå innebörden i 

ett näraliggande begrepp, en nyckelterm hos honom som han kallar indecidabilité. Denna 

’oavgörbarhet’ innebär att alla beslut måste äga rum mot bakgrund av ett till-kommande, en 

osäker framtid som hela tiden anländer och är på väg. Denna framtid är i strikt mening ’oav-

görbar’ eftersom den är okänd och oförutsägbar.  

Oavgörbarheten är ett av Derridas viktigaste försök att störa det dualistiska tänkandet eller 

mer exakt att visa att det alltid redan är stört. Det oavgörbara är något som inte är identiskt 

med någon av polerna i en dikotomi. Ett spöke t ex är varken närvarande eller frånvarande 

eller alternativt både närvarande och frånvarande ( jfr Marx spöken). Det finns med andra ord 

alltid två bestämda möjligheter som är närvarande i det oavgörbara och det är därför som det 

oavgörbara inte är detsamma som det obestämbara.  

Om det nu inte finns några absoluta lagar som styr vårt etisk-politiska handlande så 

betyder det att beslutsfattandet alltid måste innefatta ett visst mått av radikal oavgörbarhet: 

 

Jag ställer ingalunda oavgörbarhet mot beslutsamhet, tvärtom vill jag hävda att det … i eti-

ken, i politiken ... inte finns beslutsamhet och därmed inget ansvarstagande utan upplevelsen 

av ett visst mått av oavgörbarhet. Om man inte upplever ett visst mått av oavgörbarhet vore 
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beslutet helt enkelt en fråga om att tillämpa ett program, att dra slutsatser ur premisser eller ur 

matriser.”169  

 

Ett beslut måste alltså ta sig igenom det oavgörbara för att det skall vara ett beslut. 

Om jag vet vad jag skall göra, om jag kunskapsmässigt vet vad jag måste göra före beslutet, 

vore det inte något beslut. Det vore bara frågan om att tillämpa ett program eller en regel. 

Beslutet börjar därför med det oavgörbara. Om ett beslut måste fattas måste det ta sig igenom 

det oavgörbara. Derrida för nu fram tanken att ett sådant beslut aldrig kan vara klokt. Han går 

till och med så långt att han påstår att beslutets ögonblick faktiskt måste vara vansinnigt.170 

Derrida anspelar på Kierkegaard när han säger att ett beslut kräver ett språng bortom all kun-

skap och bortom alla teoretiska förberedelser för beslutet.171 Detta gäller enligt honom för 

alla beslut och inte bara dem som rör den omvändelse till religiös tro som intresserar Kierke-

gaard. Omvänt kan man säga att för Derrida innebär alla beslut en tro och dessutom en bräck-

lig tro, för om tron och beslutet inte vore bräckliga skulle de helt upphöra att vara en tro eller 

ett beslut.172 Beskrivningen av beslutet som ett ögonblick av vansinne bortom all kunskap 

och alla teoretiska resonemang kan tyckas paradoxal, men inte desto mindre måste vi nog 

medge att viktiga beslut kräver ett ’trons språng’, för att citera Kierkegaard, bortom alla fak-

ta. Många av oss känner säkert ångest och bävan, kanske till och med skräck, inför svårighe-

ten att fatta avgörande beslut och denna psykologiska insikt gör det förmodligen lättare för 

oss att förstå Derridas diskussion om beslutets natur som den framgår av texter som Donner 

la mort, Negotiations, Force de loi, Adieu och Politiques de l’amitié.   

I Adieu hävdar Derrida vidare, i polemik mot Carl Schmitt, att beslutet alltid är den 

andres beslut.173 Beslutet är alltid ett svar till den andre även om den andre är ’den andre i 

mig’ och han bestrider att ”ett initiativ som är helt igenom ´mitt´ vore ett beslut.”174 Och i 

Politiques de l’amitié säger han att ’en teori om subjektet är helt oförmögen att förklara det 

minsta beslut.’175 Derrida motiverar detta med en retorisk fråga: ’Har vi inte rätt att här se 

utvecklingen av en egologisk immanens, den autonoma och automatiska användningen av 

predikat eller möjligheter som är typiska för ett subjekt, utan denna väldiga klyfta som upp-

                                                 
169 ‘Hospitality, justice and responsibility: a dialogue with Jacques Derrida’, s 66 
170 Derrida, Donner la mort, s. 94 
171 Ibid., s. 109 
172 Ibid., s. 112 
173 Derrida, Adieu, s. 52 
174 Ibid., s. 52 
175 Derrida, Politiques de l’amitié, s. 87 
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träder i varje beslut som vi kallar fritt?’176 Med andra ord, om ett beslut fattas på basis av 

vissa karaktärsegenskaper hos ett slutet subjekt, så är det inte ett fritt beslut. Derrida vidhåller 

alltså nödvändigheten av ett språng i beslutets ögonblick, ett språng bortom all kunskap och 

bortom ett slutet subjekts reflektion över ett aktuellt problem. Ett beslut kan aldrig vara en 

fråga om att enbart väga för eller emot eller att lösa ett problem som man löser en matematisk 

ekvation. För att ett beslut verkligen skall vara ett beslut måste det involvera det som ligger 

utanför subjektets kontroll och det är därför som beslutets ögonblick alltid är ett vansinne: 

 

Beslutets ögonblick är alltid ett vansinne, säger Kierkegaard.… Vansinne, ty ett sådant beslut 

är alltid samtidigt överaktivt och underkastat, det bibehåller något passivt, och till och med 

omedvetet, som om beslutsfattaren endast vore fri att påverkas av det egna beslutet och som 

om detta kom från någon annan. Konsekvenserna av en sådan heteronomi framstår som 

skräckinjagande, men det vore orättvist att undvika dess nödvändighet.177  

 

Derrida försöker fånga innebörden i detta ’vansinniga’ beslut i begreppet ’den andres 

beslut i mig’, ett beslut som fattas, men i vilket jag är passiv. Den andres beslut i mig är alltså 

en paradoxal handling som på en gång är en aktivitet, en medvetandets intensiva aktivitet och 

en passivitet, som är subjektets omedvetna underkastelse under den Andre. Den primära rö-

relsen är här den passiva, det är den som är den goda rörelsen.178  

Tillämpat på det politiska betyder detta, såvitt jag förstår, att enskilda politiska beslut 

tas i förhållande till ett universellt etiskt krav på handling som jag bejakar: oändligt ansvar för 

den andre, rättvisa, ovillkorlig gästvänskap, osv. Även om Derrida inte uttrycker det på sam-

ma sätt skulle jag vilja tolka den andres beslut i mig som samvetets erfarenhet av den andres 

krav, för vilket jag är oändligt ansvarig och som manar mig att handla i en viss speciell situa-

tion.   

Beslutsfattandets problem illustreras kanske mest dramatiskt i Donner la mort. I den-

na text tycks Derrida stödja tanken att vi måste offra en viss uppfattning om etik som det all-

männa till förmån för en idé om det radikalt enskilda som liknar Bibelns berättelse om Abra-

hams beslut att offra sin egen son Isak, en berättelse som är gemensam för de tre abrahami-

tiska religionerna: judendom, kristendom och islam.179 I alla händelser gör Derrida helt klart 

att ett ansvarsfullt beteende är en paradox: det är alltid en fråga om att vara ansvarig inför det 

                                                 
176 Derrida, Adieu, s. 53 
177 Derrida, Lagens kraft, s. 38 
178 Derrida, Adieu, s. 55 
179 Derrida, Donner la mort, s. 101-2 
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absolut unika hos den andre (t. ex. en kär vän eller Gud) samtidigt som det finns en dramatisk 

spänning mellan detta ansvar inför den enskilde och vårt etiska ansvar inför andra i allmän-

het. Derrida citerar här Kierkegaard som i sin lilla skrift Fruktan och bävan beskriver denna 

paradox som en fördoldhet hos den enskilde som är inkommensurabel med det allmänna:   

 

Det etiska är som sådant det allmänna och som det allmänna också det uppenbara. Såsom 

omedelbart sinnligt och själsligt bestämd är den enskilde den fördolde. Hans etiska uppgift 

blir då att träda ut ur sin fördoldhet och bli uppenbar i det allmänna. Var gång han vill stanna i 

det fördolda försyndar han sig, vilket han kan komma ur enbart genom att uppenbara sig. 

Här står vi åter vid samma punkt. Om det inte finns en fördoldhet som har sin grund i att den 

enskilde såsom den enskilde står högre än det allmänna, så kan Abrahams uppförande inte 

försvaras; ty han förbisåg de etiska mellaninstanserna. Om det däremot finns en sådan för-

doldhet kommer vi till paradoxen som inte kan medieras, eftersom den just beror på att den 

enskilde såsom den enskilde står högre än det allmänna.180 

 

När Abraham ombeds att offra sin ende son på berget Moriah står han inför en out-

härdligt beslut:  

 

[D]et är ju denna kärlek till Isak som genom sin paradoxala motsats till hans kärlek till Gud 

gör hans gärning till ett offer. Men nöden och ångesten i paradoxen är den att han, mänskligt 

talat, inte alls kan göra sig förstådd av någon. Endast i det ögonblick då hans gärning står i 

absolut motsägelse till hans känsla offrar han Isak, men hans gärnings realitet är det, varige-

nom han tillhör det allmänna och där är och förblir han en mördare.181 

 

På en nivå har Abraham ett ansvar inför det allmänna, på en annan nivå har han ett 

absolut ansvar inför Gud. Även om många av oss hyser starka betänkligheter beträffande 

Abrahams beslut så hävdar Derrida bestämt att denna oavgörbarhet, denna paradox eller 

spänning alltför ofta ignoreras av ’ansvarets riddare’ som tror att det är lätt att ta ansvar i li-

vets olika situationer och sammanhang.182 De är samma moraliserande moralister utrustade 

med ett gott samvete som kräver att filosoferna gör sin plikt och tillhandahåller konkreta etis-

                                                 
180 Kierkegaard, Fruktan och bävan, s. 84. När Kierkegaard förlägger ’etiken’ till det allmänna tycks han använ-
da en annan definition av ’etik’ än t. ex. Levinas. För Levinas handlar ’etik’ om den enskildes ansvar för den 
andre, just det absoluta ansvar som Kierkegaard upphöjer till den religiösa nivån.  
181 Ibid., s. 75-6 
182 Derrida, Donner la mort, s. 118-9 
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ka riktlinjer183 och som bortser från svårigheterna med begreppet ansvar, som kräver något 

helt annat än att bara uppträda plikttroget.184.    

Derridas undersökning av Abrahams besynnerliga ansvar gentemot Guds fordran, 

som består i att besluta att döda Isak (Gud ingriper och Abraham behöver inte fullfölja sitt 

beslut), syftar till att problematisera all etik som uteslutande förlägger ansvaret till det all-

männa. Denna vanligare form av ansvar, som innebär att man måste handla enligt allmänna 

principer som man öppet kan stå för och som man rationellt kan försvara,185 står alltid i skarp 

kontrast till ett lika nödvändigt absolut ansvar (ex vis för en person som man älskar eller 

Gud), som aldrig kan försvaras offentligt och som därför kräver tystnad. Dessa två former av 

ansvar är inkommensurabla,186 och varje beslut måste därför innefatta ett trons språng som 

aldrig kan reduceras till något slags rationell kalkyl.   

Derrida tar inte ställning till om Abrahams villighet att mörda är en troshandling eller 

bara en oförlåtlig synd. Han menar att ’Abraham är på samma gång den mest moraliske och 

den mest omoraliske, den mest ansvarige och den mest oansvarige’.187 Denna ambivalens 

känner vi igen som ett utmärkande drag i dekonstruktionen, men det är också klart att Derrida 

uppfattar att det finns något i Abrahams beslut som vi alla måste konfronteras med i våra 

egna beslut. Etiken i dess allmänna form måste hela tiden offras som en oundviklig följd av 

människans villkor med dess krav på beslut.188 Derrida tar sig själv och sin egen situation 

som ett illustrativt exempel: 

 

Genom att välja mitt arbete … som professor och professionell filosof … gör jag kanske min 

plikt. Men i varje ögonblick offrar och sviker jag alla mina andra plikter: mot de andra andra 

som jag inte känner eller som jag känner, mot alla de miljarder som är mina ’medmänniskor’ 

som dör av svält och sjukdomar. Jag sviker … var och en av dem som lyssnar och läser och 

som jag varken svarar eller vänder mig till på rätt sätt … liksom dem jag älskar privat, mitt 

eget, min familj, mina söner, som var och en är den ende son jag offrar till den andre, var och 

en offras till var och en i detta Moriahs land som är vårt hem varje dag och varje sekund. 189 
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184 Ibid., s. 91 
185 Ibid., s. 88 
186 Ibid., s. 89, 95 
187 Ibid., s. 103 
188 Ibid., s. 101  
189 Ibid., s. 99 
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För Derrida tycks den buddistiska önskan att inte vara bunden vid någon och visa 

medlidande med alla vara ett ouppnåeligt ideal. Han menar faktiskt att ett samhälle som inte 

utesluter någon är en klar motsägelse, eftersom: 

 

jag är ansvarig för den ene (det vill säga den andre) endast genom att svika i mitt ansvar för 

alla de andra, för det allmänna i etik eller politik. Och jag kan aldrig försvara detta offer, jag 

måste alltid tiga om det…Det som binder mig till den ene snarare än till den andre är och för-

blir oförsvarbart.190   

 

Derrida menar alltså att ansvarstagande för en viss individ bara är möjligt genom att 

vara oansvarig mot alla de andra, alltså mot andra människor och andra möjligheter. Att ta 

ansvar innebär att uthärda denna oavgörbara beslutsprocess, där mitt engagemang för en viss 

annan oundvikligen kräver att jag fjärmar mig från de ’andra andra’ och deras behov. Vilket 

beslut jag än fattar kan det enligt Derrida aldrig helt försvaras och jag kommer heller aldrig 

att med gott samvete kunna säga att mitt beslut var det rätta.191 

Som den kristne tänkare han är avslutar Kierkegaard Fruktan och bävan med att för-

binda Abrahams hemlighet med vissa antydda textavsnitt ur Nya Testamentet, vilket inte 

nödvändigtvis utesluter att dessa rader också kan ha en djupare judisk, islamsk eller kanske 

till och med icke-religiös innebörd: 

 

Men där fanns ingen, som kunde förstå Abraham. Och dock, vad uppnådde han? Att han blev 

sin kärlek trogen. Men den som älskar Gud behöver inga tårar, ingen beundran, han glömmer 

sitt lidande för kärleken, ja han har glömt det så totalt att inte ens den minsta aning om hans 

smärta kan finnas där efteråt, om inte Gud själv kom ihåg den; ty han ser i det fördolda, och 

känner nöden och räknar tårarna och glömmer inget. 

Antingen finns det således en paradox, att den enskilde såsom den enskilde står i ett abso-

lut förhållande till det absoluta, eller också är Abraham förlorad.192     
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Avslutande diskussion och sammanfattning 

 
Vår västerländska civilisation har två ursprung enligt Levinas, det judiska och det 

grekiska. Den judiska traditionen av etik och ansvar och den grekiska traditionen av språk, 

rättvisa och politik utgör de två mäktiga historiska tankemönster som tillsammans formar vårt 

sätt att förhålla sig till världen. Om detta är sant, om det enskilda i den judiska visdomen på 

något sätt är relaterat till det allmänna i den atenska lagen och politiken, då är det nödvändigt 

att man försöker förstå relationen mellan etik och politik. För Levinas, liksom för Derrida, 

finns det en plats för både etik och politik, för både Jerusalem och Aten. Och eftersom dessa 

två domäner bygger på helt olika ’logiker’ måste de vara separerade, de måste var och en ha 

sitt eget berättigande.  

För Levinas betyder etiken ett oreserverat ansvar för en annan människa, för den And-

re. Levinas bärande idé är nu att denna etik är den första filosofin, att etiken föregår ontolo-

gin. Det betyder i sin tur att den etiska relationen med den Andre inte kan tematiseras eller 

begreppsliggöras, att den inte kan reduceras till ren förståelse. Men har han rätt? För att för-

söka förstå Levinas poäng kan vi för ett ögonblick återvända till det gamla kunskaps-

teoretiska problemet om andra medvetanden. Hur kan jag veta att en annan människa verkli-

gen känner smärta? Antag, som ett exempel, att jag är en tandläkare som borrar i en patients 

tand och denne plötsligt skriker till som svar på vad som tycks vara den smärta som orsaka-

des av mitt klantiga borrande. Och som svar på mina ursäkter säger patienten: ’det gjorde inte 

ont, jag ropade bara på mina hamstrar.’193 Frågan är nu hur jag kan veta att den andre talar 

sanning om inte hamstrarna lydigt kommer inskuttande på min mottagning? Poängen är att 

jag inte kan veta det. Jag kan aldrig veta om någon annan person har ont eller bara kallar på 

sina hamstrar.  

Det finns alltså något hos den andre - en dimension av oåtkomlighet, av exterioritet, 

av det som Levinas kallar ’alteritet’ - som jag aldrig kan förstå. Det som överstiger min fatt-

ningsförmåga kräver erkännande. Efter alla grymheter som begicks under förra seklet, och 

som fortsätter att begås i det nya, måste vi lära oss att erkänna det som ligger bortom all kun-

skap och att respektera den Andres transcendens, en transcendens som hos Levinas är helt 

igenom inomvärldslig och inte alls mystisk. Om vi låter den Andre försvinna i mängden för-

svinner hans eller hennes transcendens. För Levinas är en etisk relation en relation där jag 

möter den Andres ansikte. Det är denna etiska relation till den andra människan som gick 
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förlorad både i den nazistiska antisemitismens verklighet och i dess filosofiska försvarsskrif-

ter. Och det är därför som Levinas vill lämna både Heideggers och hela den grekiska traditio-

nens ’klimat’, för att återvända till Bibelns samlade visdom som andas ovillkorlig respekt för 

den Andre. 

Levinas vill lyfta fram godheten, den godhet som kanske inte alltid uppmärksammats 

tillräckligt av filosoferna. Det är denna gästfrihet, vänlighet och ovillkorliga respekt för den 

Andre - och som kan sammanfattas i de enkla orden Après vous, Monsieur - som Levinas 

betecknar som ’etisk’. Kanske borde ’det etiska’ hos Levinas ersättas med ’det heliga’, något 

som han själv antytt i en diskussion med Derrida: ’det som intresserar mig när allt kommer 

omkring är inte etiken, inte bara etiken, det är det heliga, heligheten hos det heliga.’194  

För Derrida är Levinas etiska projekt inledningen på något alldeles nytt, nämligen den 

radikala separationens och exterioritetens metafysik. Denna nya metafysik har sin grund i en 

erfarenhet som varit dold i den grekisk-germanska traditionen, nämligen erfarenheten av mö-

tet med den andre, med en annan människa, med ansiktets nakenhet. Men, även om Derrida i 

Violence et métaphysique, som ännu idag utgör den mest inflytelserika analysen av Levinas 

tänkande, håller med om att denna nya metafysik innebär ett överskridande av Husserls fe-

nomenologi och Heideggers ontologi, så menar han samtidigt att språket blir ett fundamentalt 

problem för Levinas: det enda begreppsmässiga språk som står till buds är det grekiska logos. 

Det centrala budskapet i Violence et métaphysique är därför att själva kärnan i Levinas meta-

fysik, nämligen fenomenologins och ontologins överskridande, i själva verket förutsätter just 

det som den försöker överskrida. Levinas kan enligt Derridas uppfattning inte undvika att på 

något sätt uttrycka sin icke-ontologiska filosofi med hjälp av ett ontologiskt språk. Genom 

hela Derridas uppsats ekar en dubbel nödvändighet: nödvändigheten att vara i filosofin i syfte 

att förstöra den och nödvändigheten att förstöras av filosofin. Violence et métaphysique för-

blir svävande och tvekande mellan filosofin och dess ’andra’. Och det är precis denna speci-

ella relation mellan filosofin och dess ’andra’ som Derrida betecknar som etisk.  

Frågan om vad etik är för Derrida hänger enligt min uppfattning nära samman med 

Levinas verk. Derrida själv betecknar med rätta deras gemensamma etiska projekt, inte som 

en teori om Etik utan som en Etikens Etik. En sådan etik, är inte någon bestämd etisk lära i 

traditionell mening, kanske är den inte någon etik alls eller ens värd att kallas så. Etik är för 

dem båda en etik som föregår alla moraliska lagar och regler, en etik som är en ursprunglig 

etisk erfarenhet av den andre, det andra, alteriteten. En sådan etik kan beskrivas som filoso-
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fins supplement, inte som ett rent tillägg, utan i enlighet med supplementets logik och att detta 

är etikens ursprungliga mening. 

Därmed blir etikens nära samband med dekonstruktionen uppenbar. Dekonstruk-

tionen försöker å ena sidan lokalisera ett ’andra’ från vilken filosofin kan utfrågas, den är ett 

skrivande i marginalen, ett supplement, som inte kan hanteras inom filosofin; å andra sidan är 

det enda språk som står till buds för dekonstruktionen filosofins språk. Dekonstruktionen 

innebär därför alltid en dubbelläsning. 

Derridas dekonstruktion är enligt min uppfattning etisk. Hans texter har ända från 

början en djup etisk dimension som utgör själva fundamentet i hans tänkande. De lyfter stän-

digt fram alteriteten: det marginaliserade, det undertryckta, det förtryckta, det föraktade. Der-

ridas texter, liksom Levinas, handlar genomgående om hur alteriteten konsekvent uteslutits i 

den västerländska filosofiska traditionen. Det gäller inte bara alteriteten i form av den andre, 

den andra människan utan också det andra, allt det som är annorlunda, andra kulturer, andra 

kön, andra traditioner etc. Dekonstruktionen är etisk just på grund av sitt oavbrutna engage-

mang i det andra, i kravet öppenhet mot det andra, mot allt det andra.  

Derridas etiska tänkande löper i huvudsak parallellt med Levinas; han kan faktiskt 

’skriva under på allt han säger’, även han inte ’tänker samma saker på samma sätt’. Vid en 

viss punkt går de dock skilda vägar. Det gäller synen på den etiska relationens karaktär. En-

ligt Levinas är denna relation strikt hierarkisk: den andre framträder för mig som någon som 

jag är skyldig något, inför vilken jag har ett ansvar. Enligt Derrida måste denna hierarkiska 

struktur upphävas: det finns inte någon fundamental asymmetri i någon riktning utan en brist 

på jämvikt, där all identitet har upplösts och övergått i ett nätverk av alteritet. Relationen till 

den andre har för Derrida karaktären av ett ömsesidigt frågande och svarande – en osäker och 

svår process utan absoluta hållpunkter.  

Kan Derridas och Levinas respektive syn på den etiska relationens karaktär harmoni-

seras? Jag tror det. Båda uppfattar ju subjektets ansvar som ett ansvar för den andre. Båda ser 

detta ansvar som en kallelse som kommer från den andre till mig även om det är fråga om 

den andre i mig. Den andres kallelse är en kallelse till ödmjukhet där jag som subjekt fram-

träder, inte i uttömmandet av min egen identitet, som Levinas ibland tycks tro, utan snarare 

som min underkastelse under den andre. Det är alltså inte fråga om att jaget ’uttöms’, bara att 

det kommer i andra hand. Det är i detta subjekts passiva underkastelse som godheten fram-

träder, en godhet som visar sig som subjektets reservationslösa givande. Förståelsen av sub-

jektiviteten som passiv underkastelse tycks för övrigt ha starkt etymologiskt stöd - latinets 
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subjectum betyder ’det underliggande’ – och ordet har använts i senantik, skolastisk och mo-

dern filosofi i just denna betydelse. 

Men samtidigt är det rimligt att med Derrida utvidga begreppet ’den Andre´ till att 

omfatta alla andra inklusive mig själv (’Je est un autre’). Men innebär inte detta att jag som 

subjekt har ett ansvar inte bara för de andra utan även för mig själv som ’den andre’? Om det 

förhåller sig så, följer inte ur detta att den etiska relationen är både asymmetrisk och disym-

metrisk: asymmetrisk i den meningen att jag som etiskt subjekt är underställd den andre, men 

dissymmetrisk om också jag ses som ’en annan’?       

Man kan vidare diskutera i vad mån och i hur hög grad dekonstruktionen verkligen 

kommer med ett eget positivt bidrag till etiken. Kanske kan man säga att Derridas dekon-

struktion innebär etikens fortsättning in i den politiska sfären. Dekonstruktionen innebär då 

ett ifrågasättande av gällande grunder för politiskt tänkande och politiskt agerande. Dessa 

grunder utgör också gränser som måste överskridas om något nytt skall framträda. Derridas 

dekonstruktion är då inte bara en smärre modifiering av Levinas etik, utan också ett verktyg 

för politiska förändringar inom ramen för ett etiskt ansvarstagande. 

Också Levinas ville överskrida gränsen mellan etik och politik. Han strävade efter ett 

ett rättvist och etiskt grundat samhälle. Denna strävan hade sin psykologiska bakgrund i hans 

personliga upplevelser av absolut mörker – Levinas har sagt att hans liv dominerades av min-

net av nazismens grymheter.195 Han misstrodde politiken. Han misstrodde hela den väster-

ländska politiken och det politiska tänkandet från antiken till Heidegger. Han kritiserade den 

underförstådda förutsättningen för allt politiskt tänkande, nämligen att politiken börjar med 

egenintresset. En sådan negativ politik, som Levinas i förordet till Totalité et infini kallar 

’konsten att förutse krig och att vinna det med alla medel’196 – och som jag skulle vilja kalla 

misstrons politik – grundläggs enligt Levinas för att främja egenintresset. Hobbes sociala 

kontrakt, enligt vilket individerna avhänder sig sina rättigheter till förmån för en suverän i 

utbyte mot fred - en skör fred dessutom, som förr eller senare resulterar i nya krig - är ett 

klassiskt exempel på en politik som bygger på en självbevarelsedrift där det etiska reduceras 

till det politiska. Levinas tänkande är inte opolitiskt utan tvärtom, hela Levinas filosofi börjar 

och slutar med politik. Etiken fordrar att politiken instiftas i form av allmängiltiga lagar, in-

stitutioner, stater, nationer. 

Levinas förkastar inte politisk rationalitet med dess krav på legitimitet och rättvisa, 

det han vänder sig mot är snarare uppfattningen att enbart politisk rationalitet kan lösa poli-

                                                 
195 Levinas, Difficile liberté, s. 434 
196 Levinas, Totalité et infini, s. 5 
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tiska problem. Politiken kan inte lämnas åt sig själv – det leder obönhörligen till tyranni – den 

måste enligt Levinas vila på ett etiskt fundament. Hans kritik av misstrons politik leder fram 

till formuleringen av en ny politik, en etiskt baserad politik, som kännetecknas av oändligt 

ansvar, närhet och fred. I motsats till misstrons politik, som bygger på egenintresset, tar den-

na fredens politik sin utgångspunkt i den Andre. Politiken och lagen skall vara till för att 

skydda den Andres rättigheter som enskild individ. En politik som gäller lika för alla och som 

är ansvarig inför och härleds från den Andre som enskild individ är en legitim politik. Fred 

för den Andre är en politik som rättfärdigas genom att den skyddar den Andre som individ. 

Fredens politik tillförsäkrar den Andre en plats i solen. Man skulle kunna säga att fredens 

politik ger världen åter till den Andre.  

Men på vilket sätt är fredens politik relaterad till den Andre? I mötet med en annan 

människa är etiken enkel: jag är oändligt ansvarig inför den Andre. Men den uppenbara en-

kelheten i relationen mellan mitt jag och den Andre störs i själva sin asymmetri av ankomsten 

av en tredje person, som ställer sig intill den Andre. Den tredje är också min nästa, ett ansik-

te, en oåtkomlig alteritet. Med ankomsten av den tredje får vi alltså en påtaglig närhet inte 

bara till den Andre utan också till de andra, till flera andra människor. Mellan den andre och 

den tredje personen kan det finnas relationer i vilka den ene är ansvarig inför den tredje. Jag 

går från en relation i vilken jag är ansvarig inför den Andre till en relation där jag måste fråga 

mig vem som kommer först. Jag ställer frågan om rättvisa. Vilken av dessa andra är den 

Andre par excellence? Hur skall man döma? Hur kan man döma? Hur jämför man andra 

människor som är unika och omöjliga att jämföra?  

Med ankomsten av den tredje inställer sig en rad svåra frågor. Dessa frågor blir ytterst 

svåra att besvara om mitt ansvar utsträcks till att omfatta många människor, kanske en hel 

mänsklighet. Man måste övergå från en relation utan ömsesidighet till en relation som bygger 

på ömsesidighet, på jämlikhet mellan medborgarna i ett samhälle. Man måste lämna Sägan-

dets värld och övergå till det Sagdas rike, till rättvisa, lag och politik.                                  

För Derrida framstår införandet av den tredje i den tvåfaldiga relationen mellan ett 

jag och den Andre som ett ’enormt’ problem. Det tycks innebära att det som åsidosatts i Le-

vinas diskurs, nämligen ontologin, måste återintroduceras. Den tredje tvingar Levinas att 

återinföra det grekiska tänkandet, logos, i sin hebreiskt färgade etik: jämförelsen, staden, po-

litiken, institutionen osv. Roten till problemet är att jag samtidigt möter den Andre och den 

tredje. Ankomsten av den tredje innebär att Min metafysiska relation med den Andre för-

vandlas till ett Vi, till en nödvändig strävan efter rättvisa, efter en rättvis stat, rättvisa institu-

tioner och universella lagar. Därmed reducerar Levinas, enligt Derrida, rättvisan till lag. Men 
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å andra sidan är Levinas användning av ordet rättvisa knappast entydig. I Totalité et infini 

använder han rättvisa i betydelsen den etiska relationen, utan ömsesidighet, ansikte mot an-

sikte. Betydligt senare, i Autrement qu’être, är rättvisa tvärtom närvaron av den tredje och 

därmed också den ömsesidiga relationen. Man kan hålla med Derrida om att denna dubbelty-

dighet i användandet av ordet rättvisa innebär att Levinas saknar en tematiskt utarbetad teori 

för rättvisa. Men samtidigt måste man nog erkänna att Levinas tanke om en pendling mellan 

Sägandet och det Sagda erbjuder ett slags icke-filosofisk ’lösning’ på problemet. I alla hän-

delser har Levinas genom att lägga tyngdpunkten på det etiska i politiken på ett fundamentalt 

sätt förändrat förhållandet mellan etik och politik.  

Det är ingen slump att Derrida i Force de loi valde att dekonstruera begreppet rätt-

visa. För honom är problematiken kring lag och rättvisa själva kärnan i all dekonstruktiv 

forskning. Dekonstruktionen handlar inte bara om en aporetisk begreppsanalys utan ytterst 

om grundvalarna för politiken som sådan. Dekonstruktionens politiska ambition är alltid att 

ifrågasätta de rådande grunderna för politiskt tänkande och politiskt handlande, grunder som 

också är gränser som måste överskridas för att något nytt skall kunna träda fram. Dekonstruk-

tionen vill alltid förändra saker, skapa något nytt, något bättre. Ur denna synvinkel skulle 

dekonstruktionen kunna ses som en radikal, eller till och med revolutionär gest även om mot-

satsparet konservativ – revolutionär knappast är relevant om man skall förstå innebörden i 

hans dekonstruktiva texter eller i hans politiska handlande.  

Derrida försökte aldrig dölja sin lojalitet såväl med den politiska vänstern som med 

upplysningens ideal om frigörelse och demokrati. Han trodde på framsteget, inte i form av ett 

för alltid och för alla situationer fastslaget politiskt innehåll, utan i formell mening, som en 

grundhållning, som i sig innefattar en radikal och ändlös kritik av rådande missförhållanden. 

Han hävdade till och med att dekonstruktionen innebar en radikalisering av marxismens anda 

samtidigt som han tog avstånd från marxismen som filosofiskt system, som vetenskaplig me-

tod och från marxismen sådan den finns inbyggd i partiapparater, i stater och i en arbetarin-

ternational. Det var denna ambivalenta hållning till marxismen som fick Derrida att avstå från 

att delta i den politisk-filosofiska debatten under den starkt politiserade perioden i franskt 

intellektuellt liv före och efter 1968, en period som dominerades av en revolutionär marxism 

och en dogmatisk kommunism.  

Men efter den revolutionära marxismens sammanbrott på 1980-talet har Derrida 

skrivit om en stor mängd politiska ämnen och tagit ställning i ett stort antal aktuella politiska 

frågor. Han har dekonstruerat ett stort antal centrala politiska begrepp i modernt politiskt tän-

kande som ex vis rättvisa, gästvänskap och demokrati. I vart och ett av fallen går den dekon-
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struktiva strategin ut på att öppna upp begreppet för att därigenom kunna skapa en distinktion 

mellan en villkorlig och en ovillkorlig form av begreppet. Det är sedan spänningen mellan 

dessa båda oförenliga men oskiljbara poler som är själva drivkraften i framsteget och den 

politiska frigörelsen.  

Den dekonstruktiva analysen av begreppet rättvisa i Force de loi leder exempelvis 

fram till en nödvändig distinktion mellan en ren, ovillkorlig rättvisa och rättvisan som lag, en 

lag som är underkastad vissa villkor. Derrida kontrasterar lagen, som är historiskt betingad 

och därmed öppen för förändringar, med rättvisan, som är det i vars namn lagen förändras. 

Det är bara existensen av en ren och ovillkorlig rättvisa som kan ge kraft och mening åt be-

greppet rättvisa. Rättvisan skulle förlora sin kraft om den reducerades till lag. 

Lagen är hos Derrida något som alltid måste instiftas och därefter tillämpas. Härtill 

fordras en kraft som alltid är väsensmässigt inbegripen i begreppet lag. Denna lagens kraft är 

alltid en auktoriserad kraft, där auktoriteten saknar ursprung, den saknar grund eller grundan-

de, den utgörs av ett grundlöst våld. Den mystiska grunden för lagarnas auktoritet, och som 

gör att vi lyder dem, ligger i den ’tilltro’ vi har till dem.   

I motsats till lagen är rättvisan alltid en rättvisa bortom lagen. Den är alltid till-

kommande, framtida och den kan aldrig slutgiltigt anlända. Den är en radikal framtid som 

gäckar nuet eller lagen. Derrida talar om ropet på rättvisa, på rättvisan som en dröm, som ett 

vansinne, till och med som något mystiskt. Den är ’omöjlig´ i åtminstone ett viktigt avseende. 

Jag kan aldrig säga något sådant som ’jag är rättvis’, ’det är rättvist’ eller ’vårt samhälle är 

rättvist’, eftersom rättvisan inte är något som finns här och nu. Den är en öppenhet mot det 

andra, som alltid är förbunden med lagen men som samtidigt alltid stör lagen i dess kalkyle-

rande. Derrida säger sig inte ha något begrepp om rättvisa men han håller med Levinas när 

denne talar om rättvisa som ’förhållandet till den andre’, där ’den andre’ avser inte bara en 

annan människa utan också ’det andra’, ’de andra’ osv. Det är detta ’andra’ som på ett radi-

kalt sätt kan ifrågasätta, förändra och förbättra lagen.  

Innebär detta att Derrida, och för den delen Levinas, har formulerat en teori om rätt-

visa? Knappast. Åtminstone inte i den betydelse ex vis John Rawls eller Jürgen Habermas 

lägger i detta begrepp. Som rättviseteoretiker formulerar de detaljerade regler och principer 

som tillsammans utgör en teori om rättvisa. Derrida och Levinas däremot ser som sin uppgift 

att beskriva kravet på rättvisa, utan vilket ingen teori för rättvisa kan ha något verkligt värde. 

Utan ett sådant krav tycks varje teori om rättvisa hänga i luften och dessutom tycks en sådan 

teori inte på ett övertygande sätt kunna förklara varför man handlar som man gör enligt denna 
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teori. Det hindrar inte att vi behöver både en övertygande beskrivning av det etiska-politiska 

kravet på rättvisa och en rimlig teori för rättvisa.  

Samma antinomiska struktur som Derrida finner hos begreppet rättvisa finner han 

också hos begreppet gästvänskap. Han skiljer här mellan en politisk och en etisk form av 

gästvänskap. Den politiska gästvänskapen som Kant talar om i den tredje artikeln i Zum ewi-

gen Frieden måste instiftas för att avbryta det naturliga krigstillståndet. Denna s.k. allmänna 

gästvänskap innebär vissa restriktioner eller villkor beträffande rätten till gästvänskap, vissa 

ömsesidiga rättigheter och skyldigheter, som regleras genom statliga lagar och förordningar.                           

Mot den politiska gästvänskapen står den etiska. Den etiska gästvänskapen visar sig 

vara ett grundtema hos Levinas och Derrida hävdar bestämt att Totalité et Infini egentligen 

handlar om gästvänskap även om ordet förekommer relativt sällan i texten. Däremot är ordet 

välkomnande ett av de vanligast förekommande och han finner snart att dessa båda ord är 

synonyma. Välkomnandet innebär ett mottagande av den Andre, ett öppnande inför den And-

res oändlighet som i viss mening föregår det. Mitt mottagande är ett svar på den Andres ja, 

som alltid redan föregår mitt ja. Detta välkomnande är uppenbarligen en passiv rörelse, en 

rättvis och god rörelse. Ett sådant välkomnande, som öppnar sig för den Andres ansikte, och 

som Levinas kallar välkomnandet par excellence, innebär en absolut eller ovillkorlig gästvän-

skap. Den är enligt Derrida en gästvänskapens etik, och som sådan etiken själv. Den repre-

senterar ’något bortom’ som driver på och inspirerar till politiska förändringar och förbätt-

ringar. 

Vad är då till sist politik för Derrida? Detta begrepp, politik, är ett begrepp som är 

nertyngt av ett stort antal nedärvda filosofiska föreställningar. Politiken är i sig ett mäktigt 

filosofiskt tema genom historien – men ett ganska oprecist och svårgripbart tema. Platon de-

finierade politiken i termer av vänskap. För Aristoteles var politiken, liksom vänskapen, ett 

sätt att leva ihop med andra i syfte att åstadkomma ett ’gott liv’. Problemet med en sådan 

definition är att filosoferna traditionellt har definierat vänskap och det näraliggande begreppet 

demokrati i termer av familj, patriarkat och broderskap. Historiskt sett har demokratin alltid 

varit förbehållet män. Det givna demokratibegreppet, vår nuvarande liberala demokrati, med 

alla sina fel och brister, allt våld och förtryck, vill Derrida nu kontrastera mot ett annat demo-

kratibegrepp, la democratie à venir, (sv. ’den till-kommande demokratin’). Med ’det till-

kommande’ avser Derrida en absolut eller strukturell framtid, som är ett möjlighetsvillkor för 

politiska förändringar här och nu.  

Men trots allvarliga brister i den nuvarande demokratiska modellen föredrar Derrida 

denna styrelseform framför andra. Den givna demokratin av idag tycks trots allt vara beredd 
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att lyssna till löftet om en till-kommande demokrati. Men om detta löfte verkligen tas på all-

var krävs en radikalt ny syn på vad politik är.  

Politik är helt enkelt konsten att förhandla. Men man behöver inte förhandla om det 

förhandlingsbara utan endast om det som egentligen är omöjligt att förhandla om, nämligen 

det etiska, det icke förhandlingsbara. För att lösa de brännande problem som möter oss i 

världen idag, inte minst terrorismen, måste vi förhandla om det icke-förhandlingsbara. Till-

lämpat på demokratin betyder det att politik är en förhandling (eller kompromiss) mellan den 

till-kommande demokratin och den givna demokratin av idag. Den politiska förhandlingen är 

alltid unik, den måste alltid anpassas till den rådande situationen i varje enskilt fall. En sådan 

situationsanpassad förhandling kräver ett ansvarstagande och ett beslutsfattande utan några 

som helst garantier. Det kräver framför allt mod, modet att våga språnget mot det icke-

förhandlingsbara. 

Det som inte tycks vara möjligt att förhandla om politiskt, det icke-

förhandlingsbara, det ovillkorliga, måste, i egenskap av ovillkorligt, bli föremål för politisk 

förhandling: och denna förhandling om det ovillkorliga är inget som man tar till som en sista 

utväg, den föreskrivs alltid redan av den etiska plikten själv. Etik och politik är, och måste 

vara, intimt förbundna i en ömsesidig relation, det som Derrida kallar en dubbel bindning.  

Etik och politik är vidare två separata domäner, där ingen får tillåtas dominera över 

den andra, där den ena behöver den andra. Etiken behöver politiken eftersom politik utan etik 

obönhörligen leder till totalitarism och tyranni och förakt för den enskilde. Omvänt gäller att 

etiken behöver politiken för att nå de som är långt bort, alla de andra. Etik utan politik är tom, 

politik utan etik är blind. 

Separationen mellan etik och politik har karaktären av en motsättning: Man kan 

formulera denna motsättning på olika sätt: som en motsättning mellan filosofi och icke-

filosofi, mellan grekiskt logos och judiskt ethos, mellan Jerusalem och Aten, etc. Det är här 

fråga om en nödvändig motsättning mellan två olika ’logiker’ som är transcendenta i förhål-

lande till varandra. Dessa olika ’logiker’ uppenbarar ett märkligt tomrum, ett glapp mellan 

etiken å ena sidan och lagen och politiken å den andra. Glappet öppnar upp för möjligheten 

av ett annorlunda språk, ett juridiskt och politiskt språk, som kräver allmängiltighet, ömsesi-

dighet och jämlikhet. 

Detta glapp, eller kanske snarare denna klyfta, är inte vilken klyfta som helst och 

inte nödvändigtvis någon dålig klyfta. För både Levinas och Derrida är en relation mellan 

etik och politik nödvändig. Denna relation är nödvändig, säger Derrida i Adieu, den måste 

finnas, man måste kunna ta sig från etiken till politiken och lagen. För Derrida finns det en 
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övergång även om denna inte ser ut så som Levinas tänker sig den. Denna övergång är abso-

lut nödvändig för utan en övergång skulle politiken lämnas åt sig själv. 

För Levinas sker övergången från etik till politik genom härledning. Det finns en 

härledning av politiken ur etiken, de andra ur den Andre, le tiers ur Autrui. En sådan etiskt 

grundad politik är enligt min uppfattning problematisk. Problemet med Levinas politik häng-

er samman med vad man skulle kunna kalla Levinas ’konservatism’.197 Denna konservatism 

bottnar enligt min mening i en viss oförmåga att fullt ut förstå politikens innersta väsen. Den-

na oförmåga visar sig dels i det sätt som Levinas uttalar sig om praktisk politik dels i vad han 

säger om politikens struktur. För det första är Levinas politik genomgående förbunden med 

en ytterst traditionell föreställning om broderskap som manlig vänskap, som ett nätverk av 

jämlika bröder bestående av enbart män. För det andra är detta brödraskap monoteistiskt, för 

det tredje är det nära förknippat med familjen, med en traditionell, patriarkal familjeform där 

förhållandet mellan fadern och sonen är starkt betonat, för det fjärde, och det kanske mest 

problematiska: Levinas kopplar samman dessa tre begrepp med frågan om Israel. För Levi-

nas tycks det vara så att etiken måste inkarneras i politiken och staten och att namnet på den-

na rättvisa stat måste vara Israel, även om man inte behöver uppfatta Israel som ’den judiska 

staten’. För Levinas är Israel namnet på varje folk, icke-judiskt såväl som judiskt som lyder 

under den judiska Lagen. Man kan med fog fråga sig vad som gäller för människor och folk 

som inte lyder under Lagen, eller väljer att inte lyda Lagen, så som Levinas tolkar den. Ex-

kluderas inte alla icke-troende och alla de som i Levinas ögon står utanför eller vid sidan av 

det judisk-kristna arvet? Det finns, menar jag, en betydande risk att Levinas politik fungerar 

avgränsande och exkluderande och man kan med fog fråga sig om den Andre verkligen är 

vem som helst.  

Men Levinas etik behöver inte vara förutbestämd för en sådan exkluderande syn på 

nästan. Jag menar att man i likhet med Derrida i Adieu skulle kunna läsa Levinas emot ho-

nom själv. Det verkligt intressanta med Derridas argumentation i Adieu är att han i stället för 

att se glappet mellan etik och politik som något negativt ser det som både etiskt och politiskt 

välkommet. I sann dekonstruktivistisk anda skiljer han mellan å ena sidan etiken, som defini-

eras som den ovillkorliga gästvänskapens ansvarstagande à la Levinas och å andra sidan po-

litiken, som definieras som konsten att förhandla och att fatta beslut utan några som helst 

garantier. Glappet gör det alltså möjligt för Derrida att samtidigt bejaka gästvänskapens etik 

                                                 
197 Som Derrida påpekar i det ovan nämnda seminariet på Södertörns högskola år 2000 så är Levinas inte helt 
igenom konservativ, det finns ex vis en del som rör problemet med staten Israel som de är överens om (se La-
gens kraft, s. 112) 
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och öppna upp den politiska sfären som ett område för risk och fara. Faran kräver beslut, eller 

annorlunda uttryckt, politisk uppfinningsförmåga och kreativitet. Ett sådant beslut kan bara 

tas i full frihet. 

Politiken kan inte härledas ur etiken eftersom en sådan härledning skulle begränsa 

friheten i det politiska beslutsfattandet. I politik måste beslut fattas under största möjliga osä-

kerhet. Politiken måste alltid vara öppen för det som kan ske, för det som kanske kan komma, 

vad detta än är; inget vore mer oansvarigt och totalitärt än att i förväg utesluta det onda ur 

politiken. Utan möjligheten av det radikalt onda finns enligt Derrida inget ansvar, ingen fri-

het, inget beslut.  

Om politiken inte kan härledas är den heller inte despotisk. Vore den det skulle den 

kunna härledas ur föreställningen om en voluntaristisk och suverän vilja, där möjligheten att 

fatta beslut förutsätter existensen av ett suveränt subjekt. En sådan schmittianskt färgad ’poli-

tik’ är en politik utan etik. 

Om politiken inte inte kan härledas och inte heller är despotisk är det möjligt att 

med Derrida ta ett avgörande steg, nämligen att separera etisk form från politiskt innehåll. Å 

ena sidan kan man acceptera den formella föreställningen om ansvaret för den andre hos Le-

vinas samtidigt som man kan förhålla sig kritisk till det politiska innehåll som Levinas etik 

ofta tycks medföra. Att ta ansvar innebär nu att i varje specifik situation fylla etikens form 

med politiskt innehåll. Därmed kan ett etiskt ansvarstagande förenas med ett politiskt besluts-

fattande.  

Det är detta beslutsfattande utan garantier som är själva övergången från etiken till 

politiken. Det är just i glappet mellan etik och politik som det nödvändiga beslutet måste fat-

tas, och här tycks Levinas etik sakna några instruktioner. I politiken måste alltid ansvar tas 

och beslut fattas trots att det inte finns några absoluta lagar som styr vårt etisk-politiska hand-

lande. Vi står alltid i det omöjliga valet mellan två bestämda möjligheter, exempelvis mellan 

villkorlig och ovillkorlig gästvänskap; vi står alltid inför vad Derrida kallar det oavgörbara. 

Att allt beslutsfattande innefattar en radikal oavgörbarhet innebär givetvis inte inaktivitet 

eller handlingsförlamning, tvärtom kräver beslutets ’galenskap’ brådska och snabba beslut. 

Samtidigt som beslutet i viss mening är ’omöjligt’ menar Derrida att det vore lika omöjligt att 

bara förbli i det oavgörbara. Varje beslut måste ta sig igenom det oavgörbara för att det skall 

vara ett verkligt etisk-politiskt beslut. Ett sådant beslut kan aldrig vara klokt, säger Derrida, 

beslutets ögonblick måste vara ’vansinnigt’. Det kräver ett ’trons språng’ för att tala med 

Kierkegaard, ett språng bortom allt förnuft och bortom alla fakta.  
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Beslutet är inte resultatet av ett slutet subjekts reflektion över ett visst problem. Det 

är inte ’mitt’ beslut, utan beslutet är alltid den andres beslut. Beslutet är alltid ett svar till den 

andre även om den andre är ’den andre i mig’. Den andres beslut i mig är en paradoxal hand-

ling som på en gång är en aktivitet och en passivitet, en medvetandets intensiva aktivitet och 

en passivitet som är subjektets omedvetna underkastelse under den andre. Det är denna passi-

va rörelse som är den primära, och det är den som är den goda rörelsen. Jag skulle vilja tolka 

den andres beslut i mig som samvetets erfarenhet av den andres krav för vilket jag är oändligt 

ansvarig och som driver mig att handla i en viss speciell situation. Den andre i mig driver 

fram ett politiskt uppfinnande och ett politiskt beslut. Varje beslut är unikt och det växer fram 

ex nihilo, som en unik skapelseakt. Men att fatta beslut är ingen lätt sak. Att fatta beslut inne-

bär att uthärda en outhärdlig beslutsprocess där mitt engagemang för vissa andra (ex vis mina 

nära och kära) oundvikligen kräver att jag fjärmar mig från alla andra och deras lika rättmäti-

ga krav. Vilket beslutet än blir kan det aldrig försvaras och jag kommer aldrig att få veta om 

beslutet var det rätta. 

Kanske kan smärtan som ovissheten framkallar lindras av vetskapen om att beslutet 

till sist inte var resultatet av mitt autonoma förnufts överväganden utan att det kom till mig 

utifrån, från den andre. Den andres beslut i mig är inte i första hand ett kantianskt Faktum der 

Vernunft utan ett Faktum des Anderen, en heteronom och förrationell öppning av subjektet. 

Om ’förnuftets faktum’ är kravet på godhet, utgående från autonomiprincipen, så är ’den and-

res faktum’ kravet på godhet, erfaret som ett heteronomt öppnande av autonomin – vilket inte 

betyder att autonomin överges, bara att den kommer i andra hand.  

Levinas och Derrida skulle säkert båda instämma i Dag Hammarskjölds ord i Väg-

märken (1963):  

 

Godhet är något så enkelt: att alltid finnas till för andra, att aldrig söka sig själv. När jag stiger 

ner i mig själv upplever jag, i mötet med den Andre, godheten som den yttersta verkligheten – 

enad och levande, i den Andre och genom mig. Jag upplever då ett ansvar mot alla för alla 

och mot det förflutna för framtiden som speglar en ödmjuk och spontan integration i livet – i 

dess oändliga perspektiv och dess aldrig återkommande nu.198  

  

 

                                                 
198 Hammarskjöld, Vägmärken, ss. 73, 131 och 139 (Hammarskjölds noteringar är från åren 1953-59) 
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