
POSTMODERNE KONSTRUKTIVISME

 Har medført betydelige ændringer i den måde 
hvorpå vi tænker på kultur, identitet og subjekt
Båd  i d  k d i k  di k    Både i den akademiske diskurs og 
hverdagskulturen

 Posmodernisme og konstruktivisme: Lyotard   Posmodernisme og konstruktivisme: Lyotard, 
Laclau og Mouffe, James Clifford, Featherstone, 
M. W. Jørgensen & L. Phillips, David HowarthM. W. Jørgensen & L. Phillips, David Howarth

 Kritik af postmodernisme og konstruktivisme: 
Alain Finlielkraut, Peter Dews, Paul Boghossian, , , g ,
León Olivé,Terry Eaglaton, Finn Collin, Martha 
Nussbaum



MÅLENE FOR DEN POSTMODERNE KRITIK
 Oplysningstidens vision af et subjekt med  en 

sammenhængende identitet og
 Den marxistiske opfattelse af identitet som 

værende tilknyttet en gruppe, der eksisterer 
objektivt i kraft af dens sociale og økonomiske 
placeringplacering



NOGLE TESER

 Postmoderne konstruktivistisk tænkning 
indeholder spændinger og modsætninger, når det 
handler om at hævde og endda forsvare handler om at hævde og endda forsvare 
undertrykte eller minoritetsgruppers rettigheder

 Den har bygget vejen for en ny form for racisme   Den har bygget vejen for en ny form for racisme, 
der er vanskeligere at forstå og sætte 
spørgsmålstegn ved end traditionel racisme



ÅRSAGER TIL DE PROBLEMATISKE
HOLDNINGER

 PMK  er gået for vidt i deres kritik af 
essentialismen
E h  å t d  l  f t  t k   Enhver påstand om nogle faste træk og 
vedvarende karakteristika hos et system, en  
gruppe eller enkeltpersoner eller at hævde at de gruppe eller enkeltpersoner eller at hævde at de 
har en hvis kohærens bliver sidestillet med  
essentialismens dødssynd



ÅRSAGER TIL DE PROBLEMATISKE
HOLDNINGER

 PMK understreger den diskursive, konstruerede 
og kontingente karakter af kultur og identitet 
samt subjektets fragmenteringsamt subjektets fragmentering.

 Der er en tendens til at fordømme enhver 
henvisning til vigtigheden af ikke-sproglige eller henvisning til vigtigheden af ikke sproglige eller 
diskursive faktorer for kultur eller identitet som 
reduktionisme



TO EKSEMPLER

 ”Dette syn er anti-essentialistisk: At den sociale 
verden konstrueres socialt og diskursivt betyder, 
at dens karakter ikke er determineret af ydre at dens karakter ikke er determineret af ydre 
forhold eller givet i forvejen, og at folk ikke har 
interne ’essenser’ ― et sæt ægte og stabile eller g g
autentiske karakteristika. (M. W. Jørgensen & L. 
Phillips, 1999:14.)



EN TYPISK ESSENTIALISTISK OPFATTELSE

Sh l k Shylock:
I am a Jew. Hath not a Jew eyes? Hath not a Jew hands,
organs, dimensions, senses, affections, passions; fed with 
the samethe same
food, hurt with the same weapons, subject to the same 
diseases,
heal'd by the same means  warm'd and cool'd by the same heal d by the same means, warm d and cool d by the same 
winter
and summer, as a Christian is? If you prick us, do we not 
bleed? Ifbleed? If
you tickle us, do we not laugh? If you poison us, do we not 
die?
And if you wrong us, do we not revenge? If we are like you And if you wrong us, do we not revenge? If we are like you 
in the
rest, we will resemble you in that.

 The Merchant Of Venice Act 3, scene 1, 58–68



ESSENTIALISME

I  it  i f  i  th  d t i th t In its more innocuos form is the doctrine that
things are made up of certain properties, and 
that some of these properties are actuallya so e o  ese p ope es a e ac a y
constitutive of them, such that if they were
remove or radically transformed the thing in 
question would the become some other thing  orquestion would the become some other thing, or
nothing at all

 What is and ins’t essencial to being human may What is and ins t essencial to being human may
be relevant to debates about abortion, or for that
matter to imperialism: you might feel happier
about slaughtering the natives if you consideredabout slaughtering the natives if you considered
that they lacked some property or properties
which youy took to be definitive of being human. 
Terry Eagleton



PMK OG ANTIESSENTIALISME: ANDET
EKSEMPEL

 ”I Gramscis tilfælde er det  muligt at få øje på to 
essentialistiske og reduktionistiske antagelser i 
grundlaget for hans bearbejdning af marxistisk grundlaget for hans bearbejdning af marxistisk 
teori. Det drejer sig om hans opfattelse af en 
grundlæggende, social klasse ― proletariatet i g gg , p
kapitalistiske samfund ― der forårsager 
betydelig social forandring, og af en central 
” f d  k i k k ” d  båd   ”afgørende økonomisk kerne” der både er 
hovedformålet for politisk kamp og den i sidste 
ende bestemmende faktor for karakteren af den ende bestemmende faktor for karakteren af den 
politiske og ideologiske overbygning, David 
Howarth, 2005:144 .,



FORSVAR AF ETNISKE MINORITETER OG
UNDERTYKTE GRUPPER

 PMKs anti-essentialisme skaber problemer når 
det handler om at forsvare undertrykte etniske 
grupper og deres kamp for deres kultur  sprog og grupper og deres kamp for deres kultur, sprog og 
identitet

 Hvis kultur og identiteter er diskursive og  Hvis kultur og identiteter er diskursive og 
kontingente, hvilke væsentlige og reelle grunde 
er der så til at støtte oprindelige folks kampe i 
Latinamerika for bevarelsen af deres kultur, 
sprog og identitet?



FORSVAR AF ETNISKE MINORITETER OG
UNDERTRYKTE GRUPPER

 Hvilket subjekt vil føre en kamp for at forsvare 
sin kultur, sprog og identitet og transformere sin 
situation  når det er fragmenteret?  *situation, når det er fragmenteret?  

 Men har subjekterne så fragmenteret en identitet 
som PMK hævder  og går de uden videre til de som PMK hævder, og går de uden videre til de 
diskurser, der appellerer til dem?**



KULTUR ESSENTIALISME?
 Trods den klare afstandtagen fra PMK i forhold 

til enhver form for  essentialisme har 
fremtrædende sociologer som J  Larrain anklaget fremtrædende sociologer som J. Larrain anklaget 
den for at have opmuntret og styrket 
essentialistiske opfattelser af latinamerikansk p
kultur. 

 Hvordan kan man forklare dette paradoks?



POSMODERNE KULTURALISME

 Den korrekte handling eller det gode liv kan ikke 
defineres adskilt fra den kontingente kulturelle 
praksis  vi har arvet praksis, vi har arvet 

 Selvet er gennemsyret af en rent provinsiel 
historie  og derfor kan moralske domme ikke historie, og derfor kan moralske domme ikke 
være universelle

 Derfor henviser PMK, når det angår værdien af   Derfor henviser PMK, når det angår værdien af  
tingene, til hvad et fællesskab vurderer som 
rigtigt/forkert, godt/dårligt

 Ethvert fællesskab har sin sandhed



POSMODERNE KULTURALISME

 Værdierne for hver kultur er selvstændige, de 
kan ikke sættes i forhold til hinanden eller 
sammenlignes  enhver kultur er en isoleret sammenlignes, enhver kultur er en isoleret 
verden 

 Forsøget på at bedømme indianerne eller  Forsøget på at bedømme indianerne eller 
sigøjnernes kriterier, anses  for etnocentrisme* 

 Men omvendt, de kan heller ikke kritisere ”vores” Men omvendt, de kan heller ikke kritisere vores



PROBLEMER

 Vi kan ikke give gode moralske grunde til at 
kritisere den etablerede autoritet. Alle 
vurderinger er et spørgsmål om magt  ikke om vurderinger er et spørgsmål om magt, ikke om 
dårlige eller gode begrundelser*

 Ingen er nogensinde i stand til at hævde  Ingen er nogensinde i stand til at hævde 
sandheden og gyldigheden af et bestemt sæt af 
universelle principper ved hjælp af hvilke man 
kan lave sammenlignende vurderinger i 
forskellige samfund



PROBLEMER

 Kulturalisme muliggør tilsyneladende en bedre 
forståelse af fremmede kulturer, og de personer, 
der tilhører dem  men rent faktisk fremmer den der tilhører dem, men rent faktisk fremmer den 
ligegyldigheden og isolation af den grund, at den 
a priori udelukker, at vi kunne have reelle fælles p ,
værdier eller at vi kunne dele dem



NY RACISME

 Proklamerer uoverskueligheden ved de 
forskellige måder at være på
P l i  k h d  h d Pulveriserer menneskehedens enhed

 Hævder de absolutte, uoverstigelige 
ukontroversielle karakterer af forskellene ukontroversielle karakterer af forskellene 

 Man kan ikke være menneske, da der ikke 
eksisterer en fælles menneskelig målestok for en eksisterer en fælles menneskelig målestok for en 
araber og en europæer

 De etniske grupper er  mangfoldige og  De etniske grupper er  mangfoldige og 
usammenlignelige  


