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I 
skrivande stund är några av de hårda restriktio-

ner som präglat livet i många euro-
peiska länder sedan mars på väg att 
lyftas. Skolor och affärer öppnar och 
förbudet att lämna sin bostad hävs. 
Det talas till och med om möjlighe-
ten att återuppta turismen i Grekland 
redan denna sommar. Samtidigt in-
skärps att krisen inte är över: ingen-
ting tyder på att det virus som orsakar 
sjukdomen Covid-19 kommer att 
försvinna eller att en återgång till livet 
som det var före pandemin skulle vara 
nära; skolorna öppnar men eleverna 
kommer tillbaka till en skola i vilken 
deras rörelsefrihet är begränsad; man 
får lämna sin bostad men har inte rätt 
att röra sig alltför långt därifrån; och 
påbudet om social distansering består. 

Pa n d e m i s k 
d e s p o t i s m 
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 Karantänerna har dessutom inne-
burit att marknaden stannat av och 
ekonomer är rädda för att vi närmar 
oss en situation som liknar 1930-talets 
depression. Kravallerna som bröt ut i 
Minneapolis efter mordet på George 
Floyd och nu har spridits till USA:s 
alla delstater måste förstås mot denna 
bakgrund. Låt oss för tillfället därför 
nöja oss med att betrakta framtidsut-
sikterna i USA då detta sönderfallan-
de imperium fortfarande är om inte 
världsekonomins motor så åtmins-
tone världens politiska och militära 
stormakt. I april låg den officiella 
arbetslösheten på 14,7 procent, men 
vissa observatörer menar att den sna-
rare bör sägas ligga runt 22 procent, 
och The New York Times rapporterar 
hur hunger och matbrist har blivit ett 
reellt problem för många av landets 
nya arbetslösa.
 Minst 30 miljoner barn är i behov 
av statlig hjälp i USA för att få mat på 
bordet. Brist på mat är följaktligen 
inte längre något som enbart hotar 
de så kallade utvecklingsländerna. 
Och när världslivsmedelsprogram-
met, en del av Förenta nationernas 
program för livsmedelshjälp, varnar 
för att vi närmar oss en hungerkris 
utan motstycke, då karantänerna har 
satt hela ekonomier ur spel, d rabbar 
detta också vår del av världen. Att 
runt 265 miljoner människor hotas 
av svält om inte långtgående åtgärder 
sätts in omedelbart implicerar nya 

flyktingrörelser och i värsta fall desta-
biliserandet av hela regioner. Karantä-
nerna har dessutom slagit ut vaccina-
tionsprogram för upp till 80 miljoner 
barn vilket kan leda till mässlingens 
återkomst – en sjukdom som har hög-
re dödlighet än Covid-19 – och en ut-
bredning av tuberkulos. 
 Som om inte detta vore nog har 
World Economic Forum varnat för höj-
da priser på basvaror och grundläg-
gande förnödenheter. Den afrikanska 
svinpesten, som härjade 2019, tog död 
på en fjärdedel av världens grispopu-
lation och har än så länge under 2020 
tvingat upp matpriserna med mellan 
15 och 22 procent i Kina. De bibliska 
svärmarna av ökengräshoppor som 
flugit in över Kenya och slagit ut jord-
bruket väller nu in över det Indien 
där tusentals fattiga flyr New Delhi 
då de förlorat arbete och livsförnö-
denheter. Chiles huvudstad Santiago 
skakas om av kravaller för att männ-
iskor går hungriga i stadens fattigaste 
delar, människor hänger ut banderol-
ler från sina fönster i Bogota i protest 
mot karantänerna, i USA demonstre-
rar beväpnade milismedlemmar mot 
karantänerna och kravallerna efter 
mordet på George Floyd i Minneapo-
lis har spritts över landet, och i Hong 
Kong används Corona som svepskäl 
för att slå ned de som trotsar förbuden 
och samlas i protester. I Europa har 
matpriserna snabbt pressats upp på 
grund av pandemins konsekvenser för 
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jordbruket och rumänska arbetare har 
börjat strejka mot miserabla arbetsför-
hållanden i Tyskland, där priserna på 
färskvaror under april var 10 procent 
högre än året tidigare medan priset på 
grönsaker ökat med 30 procent.
 Vad vi ser är en inskärpning av en 
utveckling som journalisten Sergio 
González Rodríguez, främst känd för 
sina reportage om våld mot kvin-
nor i Mexiko, har beskrivit genom 
att använda Centralamerika som ett 
politiskt mikrokosmos för världen i 
stort. Skillnaderna som en gång gick 
mellan länderna skär nu genom dem. 
Det sydafrikanska antropologparet 
Jean och John Comaroff har i en rad 
arbeten utvecklat ett liknande reso-
nemang. De menar att förhållanden 
som tidigare främst utmärkt Afrika, 
Asien och Sydamerika numera känne-
tecknar världen som sådan: en preka-
riserad arbetsmarknad, permanent 
arbetslöshet, industriell överkapacitet, 
politiska demagoger, homofoba och 
fascistiska rörelser, religiös fanatism 
och nu virulenta patogener är idag en 
del av verkligheten också i nord. Om 
vi låter syds skuggsida falla över nord, 
och undviker att tala om den obestrid-
liga gåva som en alltmer gemensam 
värld innebär, ser vi en politisk ord-
ning i djup kris.
 Skottland och Katalonien är plöts-
ligt inte otänkbara som nya stater och 
Storbritannien har brutit sig ur ett EU 
som genomsyras av djupgående kon-

flikter angående hur man ska lösa Co-
ronakrisen. Det finns fortfarande när-
mast avgrundslika skillnader mellan 
länderna i det högteknologiska helvete 
till värld som vår uppvärmda planet 
har förvandlats till. Men skillnaderna 
skär också genom länderna. Det är på 
detta sätt det ömsesidiga beroendeför-
hållandet mellan nord och syd innebär 
att utvecklingen i det globala syd blivit 
hegemonisk för världen som sådan. 
Euro-Amerika, för att tala med Co-
maroffs, håller på att bli Afrika. Och 
vad kan tydliggöra denna utveckling 
bättre än Corona? 

Pandemin visar att det inte läng-
re finns några nationella kriser. Men 
vad är det egentligen som händer? Hur 
kunde halva jordens befolkning isole-
ras och hur kunde en pandemi motar-
betas med åtgärder som riskerar att bli 
farligare än sjukdomen? 
 I Subaltern #1–2/2019 publicera-
de vi en text som har fått en förnyad 
aktualitet i ljuset av den rådande 
pandemin, ”Katastrofism” av Jaime 
Semprun och René Riesel. Katastro-
fism betecknar enligt dem det tal i 
vilket medvetenheten om klimatför-
ändringar och andra hot mot männi-
skornas livsmiljö skrivs in och sprids 
i offentligheten, ett tal som alltså inte 
omedelbart genereras av hotet om yt-
terligare miljöförstörelser, utan redan 
är förberett och bara väntar på ett 
tillfälle att artikuleras. Deras analys 
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skulle utan minsta justering kunna fö-
ras över till dagens situation.
 De skriver till exempel om den 
”förtjusning” som man kan se ”i den 
vetenskapliga katastrofismens tal” in-
för de ”obevekliga tvångsåtgärder som 
från och med nu tynger ned vår över-
levnad”. Och de beskriver hur de tjäns-
temän eller, med deras ord, ”tekniker 
som är ansvariga för förvaltningen av 
tingen riktigt snubblar över varandra 
i sin kamp för att få lov att segervisst 
kungöra den dåliga nyheten, den som 
en gång för alla gör diskussionen om 
människornas styre fullkomligt me-
ningslös”. Och statens katastrofism, 
fortsätter de, ”försöker inte dölja att 
den bara är propaganda för en pla-
nerad överlevnad – det vill säga för 
en mer auktoritärt förvaltad version 
än den som redan existerar”. Veten-
skapens, tjänstemännens och statens 
katastrofism säger, enligt Semprun 
och Riesel, en och samma sak: ”det är 
för att insatserna (’utmaningarna’) är 
så enorma och åtgärderna som måste 
vidtas så brådskande som varje tanke 
på att man skulle kunna lätta på de 
sociala tvångsåtgärderna, som blivit så 
naturliga, framstår som fåfäng.” 
 I detta nummer av Subaltern publi-
cerar vi texter som på olika sätt bryter 
ut, eller kan användas för att bryta 
ut, de åtgärder som vidtagits för att 
skydda människor från Covid-19 ur 
det sammanhang i vilket de framstår 
som just naturliga och där varje ifrå-

gasättande av dem kan avfärdas som 
naivt eller rentav samhällsfarligt. Före 
pandemin hade det varit otänkbart att 
någon som demonstrerade för rätten 
att röra sig fritt på europeiska städers 
gator och torg kunde avfärdas som fa-
natiker. Men idag, menar den legenda-
riske italienske situationisten Gian-
franco Sanguinetti, kan vi stå inför en 
politisk ordning där detta blir det nya 
normala. 
 Sanguinetti, som efter åratal av 
tystnad återkommit med en dyster 
lägesbeskrivning av sakernas tillstånd, 
varnar för en kommande västerländsk 
despotism och beskriver bestört ”hur 
man i Italien, med coronaviruset 
som förevändning, plötsligt och med 
straffrihet kan döda 13 eller 14 obeväp-
nade fångar, utan att ens bry sig om 
att redovisa vare sig namn, brott eller 
omständigheter, och ingen upprörs av 
det. Man har till och med överträffat 
tyskarna i Stammheimfängelset. För 
våra brott kommer man åtminstone 
att beundra oss!” 
 Vad Sanguinetti syftar på är de pro-
tester som har brutit ut i de italienska 
fängelserna där fångar i desperation 
har revolterat av rädsla för Covid-19, 
och som slagits ned med dödligt våld. 
Sanguinetti sticker därför inte under 
stol med att karantänerna kan bli en 
strategi för upprorsbekämpning för 
en ordning som håller på att implo-
dera på grund av interna motsätt-
ningar. Även den som finner detta 
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resonemang konspiratoriskt kan nog 
vara öppen för tanken att ”[e]pidemin 
kommer att nå sitt slut, men inte alla 
de åtgärder, möjligheter och konse-
kvenser som den har utlöst och som 
vi för närvarande upplever. Vi föder 
en ny värld under smärtsamma för-
hållanden”. För Sanguinetti innebär 
detta ”en världs och en civilisations 
sönderfall och slut, närmare bestämt 
den borgerliga demokratins, med 
dess parlament, dess rättigheter, dess 
befogenheter och motkrafter”. Här 
kan man med den politiska filosofen 
Mario Tronti, som vi återigen publi-
cerar i Subaltern, ställa motfrågan 
om inte karantänerna snarare är ett 
uttryck för vad den moderna demo-
kratin transformerats till i vår tid – ett 
slags förverkligade demokratier av 
lydiga massor. ”Vår tid är dystopier-
nas tid”, skriver Tronti svartsynt, och 
denna epok är helt förenlig med de 
”förverkligade demokratier” som låser 
in sina befolkningar. De förverkligade 
demokratierna utgörs av ”människor 
som följer demagoger” och leds av de 
”ynkliga krakar” som i sin önskan att 
verka handlingskraftiga har stängt ned 
hela samhällen under våren. 
 I en sådan värld, menar Tronti som 
länge varit den politiska autonomins 
teoretiker, kan det visa sig att staten och 
än mer domstolarna har större själv-
ständighet än man vid en första anblick 
kan tro. Man bör exempelvis notera att 
den tyska författningsdomstolen un-

derstrukit att den tyska karantänpoliti-
ken – som bland annat innebär att fler 
än fem personer inte får samlas – inte 
kan upphäva demonstrationsrätten. 
En potentiell motsättning kan urskiljas 
mellan lag och politik när politiska le-
dares försök att visa sig handlingskrafti-
ga och följa folkviljan hamnar i konflikt 
med grundlag och författning.
 Trontis dystra syn på massorna 
tycks också vara överdriven. USA ska-
kas om av kravaller och protesterna 
har snabbt spridits till bland annat 
Frankrike, Brasilien och Nya Zeeland. 
I Tyskland har en växande rörelse 
runt organisationen Demokratischer 
Wider stand – som slåss för att försvara 
den tyska och i någon mening djupt 
anti-fascistiska författningen – organi-
serat protester mot karantänerna som 
stundtals brutit ut i handgemäng och 
kravaller. De i media bespottade pro-
testerna har fått stöd av den italienske 
filosofen Giorgio Agamben som i en 
serie alltmer förtvivlade inlägg över 
situationen i väst tecknar en sorts an-
tropologisk mutation. I takt med att 
Europa får en alltmer åldrande och 
skör befolkning med inte sällan stor 
politisk och ekonomisk makt menar 
Agamben, själv född 1942, att demo-
kratin har förvandlats till en simpel sä-
kerhetsordning som framför allt syftar 
till att försvara och bevara livet.  
 Man skulle kanske önska att den 
italienske filosofen hade varit mer 
precis i sin lägesbeskrivning. Men de 
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inte sällan hysteriska reaktionerna på 
Agambens fräna utfall vittnar om en 
djup oförståelse av vad som händer.  
 I en av de längre texterna i förelig-
gande nummer, ”Samhällssmittan”, 
som publicerades på Chuang i mars, 
en blogg och tidskrift på nätet som 
bevakar Kina, erbjuds både en ingå-
ende analys av Kinas sätt att bekäm-
pa viruset och en reflektion över hur 
uppkomsten av zoonotiska sjukdomar, 
såsom Covid-19, hänger samman med 
industrialisering av jordbruk, skogs-
skövling och urbanisering. Det är up-
penbart, konstaterar textens anonyma 
kollektiv av ekonomer, historiker och 
aktivister, att vårt sätt att leva, med va-
ror, kapital och människor som förflyt-
tas över hela planeten, både möjliggör 
och underlättar för pandemier. Med 
stöd hos biologen Robert G. W allaces 
Big Farms Make Big Flu (2016) fäster 
författarna emellertid också upp-
märksamheten vid hur den industria-
liserade djurhållningen vänder på de 
evolutionära betingelserna för virus. 
Utanför djurhållningen är det bra för 
ett virus om det inte är alltför aggres-
sivt, eftersom det kan spridas lättare 
om det inte dödar sin värd. Men i den 
industrialiserade djuruppfödningen, 
där många kroppar vistas på liten yta 
och de dessutom har en förkortad livs-
cykel, förhåller det sig tvärtom. Därför 
har man inte kunnat hitta aggressiva 
influensastammar hos vilda fåglar, 
medan de frodas bland domesticerade 

populationer. Kapitalets logik visar sig, 
menar författarna till ”Samhällssmit-
tan”, ända ner till jordklotets ”mikro-
biologiska substratum”.
 I den mån det är möjligt att tala om 
ett krig mot ett virus, är det således ett 
krig som vi för mot oss själva eller åt-
minstone mot en företeelse som av allt 
att döma har genererats av rådande 
”matanskaffningsregim” för att tala 
med Harriet Friedmann (Subaltern 
#1–2/2017). Antropologen Frédérick 
Keck, som även han har undersökt de 
zoonotiska sjukdomar som med allt 
kortare mellanrum har spridits över 
jordklotet under 1900-talet, utgår från 
samma faktum, att industrialiseringen 
av djuruppfödningen på 1960- talet 
inneburit en ”genomgripande om-
vandling av relationerna mellan 
människor och djur” som vi inte sett 
sedan den neolitiska revolutionen 
för 12 000 år sedan, men intresserar 
sig för hur man har hanterat de risker 
som den nya matanskaffningsregi-
men fört med sig. Han åskådliggör en 
avgörande skillnad mellan virologers 
och epidemiologers sätt att se på virus. 
Där de förra spanar efter hur virus 
hoppar mellan olika arter konstruerar 
de senare modeller för hur de sprids i 
mänskliga populationer. Självklart le-
der det till olika tekniker för riskhan-
tering beroende på om man anläg-
ger en virologs eller en epidemiologs 
synsätt, men det är bara virologens, 
menar Keck, som kan användas ”för 
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att tänka igenom de miljöfrågor som 
pandemierna ställer oss inför”.
 Epidemiologens modeller är i stäl-
let användbara för att hitta lämpliga 
åtgärder efter att ett virus redan hop-
pat från en art till en annan. Utan att 
ta ställning till huruvida åtgärderna 
är tillräckliga eller otillräckliga eller 
vilka som är de rätta, är det möjligt att 
ställa frågan vad det betyder att den 
ena åtgärden framstår som möjlig och 
förnuftig i ett sammanhang medan 
den framstår som omöjlig och oför-
nuftig i ett annat. I en text av Angela 
Mitropoulos, publicerad redan den 
13 februari, dras paralleller mellan 
den karantänpolitik som har prövats 
i de flesta europeiska länder förutom 
Sverige och en hälsopolitisk åtgärd 
som har varit i stort sett frånvarande 
under hela 1900-talet. Med det senare 
avses den så kallade cordon s anitaire 
eller den sanitära avgränsningen som 
under 1800-talet användes för att 
hålla isär olika etniska grupper från 
varandra, och det tycks återigen, me-
nar Mitropoulos, förhålla sig så att 
reaktionerna på pandemin har hakat i 
ett redan pågående skeende: identifie-
ringen av det nya coronaviruset ”före-
faller ha befäst hela världens önskan 
att ta sin tillflykt till karantänen som 
åtgärd”. Det hade förmodligen inte 
varit lika lätt att stänga gränsen mellan 
exempelvis Danmark och Sverige, om 
stängningen inte redan hade påbörjats 
i samband med de flyktingar som kom 

till Europa när kriget i Syrien inleddes. 
Karantänerna vittnar om nationalis-
mens återkomst.
 Sedan början av maj har man kun-
nat se en vändning i den pandemiska 
kata strofismen. Det har blivit alltmer 
uppen bart att de ekonomiska kon-
sekvenserna av den isolering och ka-
rantän som beordrats från politiker 
kan visa sig lika samhällsfarliga som 
viruset. Den amerikanske politiske 
analytikern och konstvetaren Paul 
Mattick, som inleder detta nummer 
av Subaltern, uppmärksammar i en 
nyligen publicerad artikel (maj 2020) 
att även den ekonomiska kris som syn-
liggjorts av pandemin i själva verket 
var långt gången redan när pandemin 
bröt ut. Den recession som ser ut att 
bli den kraftigaste sedan depressionen 
på 1930-talet, gav sig till känna redan 
under 2019 i form av sjunkande tillväxt 
i Kina, USA och Europa. Kanske, spe-
kulerar Mattick, kan det ekonomiska 
sammanbrottet, om det blir ”tillräckligt 
djupt och långvarigt”, inspirera männi-
skor att uppfinna nya sätt att organisera 
sitt gemensamma liv. För om viruset 
utgör ett obönhörligt hot om död och 
sjukdom kanske det också talar ett an-
nat språk till den som lyssnar noga. 
 I ”Virusets monolog”, publice-
rad anonymt i franska nättidskrif-
ten Lundi Matin, griper viruset självt 
ordet och påminner om att virus inte 
bara kommer med elände, utan också 
utgör en förutsättning för mänskligt 
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liv: ”Vi, virus, utgör sedan världens 
bakteriella begynnelse det verkliga 
kontinuumet för livet på jorden. Utan 
oss hade varken ni eller den första 
cellen sett dagens ljus.” Det påmin-
ner om att det inte bara är människor 
som agerar, om att även bakterier och 
virus kan ”styra och ställa”. Det citerar 
makthavare som nu inser att det var 
galenskap ”att delegera vår matan-
skaffning, vårt skydd, vår förmåga att 
ta hand om vår livsmiljö till andra”. 
Som en cyniker i en grekisk polis, som 
genom att frånsäga sig allt utanpåverk 
försökte åskådliggöra det verkliga li-
vet, kräver viruset tack för att ha kastat 
om förhållandet mellan nödvändigt 
och överflödigt: ”Hur länge hade man 
fortfarande, om det inte var för mig, 
låtsats som om alla de obestridliga 
saker vilka plötsligt har skjutits upp 
eller stängts på obestämd tid är nöd-
vändiga? Globalisering, konkurrens, 
flygtrafik, budgettak, val, spektakulära 
idrottstävlingar, Disneyland, gym, de 
flesta butiker, nationalförsamlingen, 
inspärrning i skolor, massamlingar, de 
flesta kontorsjobb, hela det berusande 
sällskapsliv som endast utgör baksi-
dan till storstadsmonadernas ång-
estfyllda ensamhet: inget av detta var 
alltså nödvändigt så snart nödläget var 
ett faktum. […] Ni kommer nu att leva 
med era nära och kära.” 
 Redan när viruset precis hade gett 
sig till känna i Italien, presenterade 
den redan nämnde Giorgio Agam-

ben sin analys, vilken går i motsatt 
riktning. Viruset och framför allt de 
åtgärder som har vidtagits för att han-
tera och minimera dess spridning är 
ur Agambens perspektiv inte alls en 
framställning av det verkliga livet; i 
stället åskådliggör vårens händelser en 
fullkomlig reduktion av allt mänskligt 
liv till ett biologiskt faktum eller vad 
Agamben kallar ett ”naket liv”. I en se-
rie kortare reflektioner, har Agamben 
avfärdat Covid-19 som en influensa 
vilken de styrande använder för att 
utöka sina befogenheter och ta bort 
möjligheten att leva ett fullständigt 
liv genom att generalisera det vege-
tativa tillstånd i vilket den moderna 
läkekonsten håller människor vid 
liv på intensivvårdsavdelningar. Om 
Agambens hållning ibland har fram-
stått som ett slags naivt försvar för de 
fri- och rättigheter som ska kunna tas 
för givna i en liberal demokrati vilar 
den emellertid på en klassisk filoso-
fisk grund. I en intervju i P1:s Konflikt 
fick han frågan om han inte själv, som 
vi sett tillhör riskgruppen för Corona, 
var rädd och om det inte är rationellt 
att bli rädd, och svarade med det Mon-
taigne-citat som också inleder ”Social 
distansering”: ”Vi vet aldrig var döden 
väntar oss, låt oss därför vänta den 
överallt. Att tänka på döden i förväg 
är att tänka på friheten. Den som har 
lärt sig att dö har vant sig av att slava. 
Förmågan att dö befriar oss från all 
underkastelse, allt tvång.” 



Fö r o r d |  Pa n d e m i s k  d e s p o t i s m |  9

 Oavsett vad man har för åsikt om 
Agambens analys av Corona tycks det 
vara klart för var och en som verkli-
gen vill leva att man inte kan accep-
tera en värld där livet reduceras till 
kampen för överlevnad. Protesterna 
i Minneapolis visar obestridligen att 
många människor inte vill återgå till 
den normalitet som utmärkte värl-
den före Corona. Man behöver inte 
heller likt Agamben vända sig till den 
klassiska filosofin för att kritisera den 
sociala distanseringens konsekven-
ser. Den fjärde maj dödade mexikansk 
polis muraren Giovanni López, som 
arresterats utanför sitt hem i Ixtla-
huacán de los Membrillos för att han 
inte hade ansiktsmask. Precis som 
mordet på George Floyd utlöste Ló-
pez död kravaller och protester i ett 
redan sargat Mexiko. Det våld som 
Sergio González Rodríguez menar 
kännetecknar den värld som alltmer 
förvandlas till Centralamerika tycks 

bara radikaliseras under coronapan-
demin, men människor söker också en 
icke-katastrofal ordning. Vad vi ser är 
en öppen konfrontation med varje för-
sök att omvandla livet till överlevnad, 
och denna politiska oro återknyter till 
de väldiga protester som skakade om 
världen 2019, och som vi kommer att 
behandla i nästa nummer av Subal-
tern. Detta medför att man inte kan 
prisge behovet att hjälpa de svaga och 
därmed förneka faran med Covid-19 
och andra zoonotiska sjukdomar, vilka 
i slutänden är producerade av vår nu-
varande livsform. Vad som behövs är 
en omsorg som är sann mot det nöd-
vändiga motståndet mot det förvalta-
de livet. För, som Sanguinetti påpekar, 
när pandemin är över finns säkerhets-
ordningarna kvar och frågan är vad de 
kommer att användas till i en världs-
ekonomi som redan innan pandemin 
drabbade oss var på väg in i ett djupt 
sönderfall.

 Red.
 


