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”Det finns inga fredade zoner”

Några tankar om kyrkans roll i en tid 
utan alternativ

Mikael Kurkiala
Docent i kulturantropologi
Forskare vid Analysenheten

Fredagen den 25 augusti 2017 fördes fem 
papperslösa barnfamiljer bort av ett trettiotal 

poliser under ett familjeläger arrangerat av 
Svenska kyrkan i Malmö. 

Polisens presstalesman försvarade tillslaget 
med att det enligt svensk lag inte finns några 

fredade zoner.

Social och moralisk 
klassifikation

Vi är mer än vad vi har blivit

• Den sociala klassifikationen är nödvändig 
för att göra världen begriplig och hanterbar.

• Men människan är alltid mer än den sociala 
roll hon iklätts och tilldelats.

• Den sociala klassifikationen är en 
otillräcklig grund för moraliskt handlande.

Vad är en person? Om jag kände till svaret på 
det skulle jag kanske kunna programmera in en 
artificiell person i datorn. Men det kan jag inte. 
Att vara en person är inte en fix och färdig 
formel utan ett sökande, ett mysterium, en 
troshandling.

- Jaron Lanier: You are not a gadget

Människan är inte en art – hon är 
en förhoppning och ett löfte

”Människonaturen har 
ännu ingenstans 
uppfyllts på ett riktigt 
sätt. Den existerar för 
närvarande enbart in 
potentia; en ännu-inte-
född möjlighet…” 

(Zygmunt Bauman i Postmodern 
etik)
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Vem ska 
bort?

Marknadens hegemoni

”Sfärekonomi” – Det finns inte en
värdeskala, utan flera.

Varor som tillhör samma sfär går 
att byta mot (”översätta till ”) 
varandra.

Varor som tillhör olika sfärer, 
däremot, går inte att byta mot 
(översätta till) varandra.

Pengar är ett lösningsmedel som 
upphäver kvalitativa skillnader

Överskottseffekter
(”Spill-over effect”)

• En logik anpassad för avgränsade 
sfärer av livet – teknologi, 
ekonomi – smittar ner andra 
sfärer.

• I längden kan detta medföra att 
ett enda tänkande, varande och 
en enda rytm fyller upp allt 
moraliskt och socialt utrymme i 
samhället. 

Vårt symboliska 
centrum har 
förskjutits från det 
organiska mot det 
mekaniska och 
ekonomiska

Några axplock…

• ”Familjens projektledare säger upp 
sig” 

• ”Sälj dig själv och ta betalt”

• ”Visa ditt rätta jag: utveckla ditt 
personliga varumärke för att nå 
dina mål och skapa mervärde för 
andra” 

• ”Ett starkt personligt varumärke: 
din vassaste konkurrensfördel”

• ”Marknadsför dig själv: hur du 
paketerar din kompetens till en 
säljbar produkt”

”Det mest framträdande draget hos 

konsumtionssamhället – hur 

omsorgsfullt det än döljs eller 

mörkläggs – är att konsumenterna 

förvandlas till varor.”

Zygmunt Bauman

• De platser där vi kan agera 
i dessa roller – som varor 
och konsumenter – gynnas 
och förmeras.
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Paul Ricoeur: The Logic of Jesus, the 
Logic of God

”Mänsklig logik” 
präglas av ett hyllande 
av balanserad 
reciprocitet, där 
handlingar av lika 
värde utbyts mot 
varandra. 

”Jesu logik”

”En moralisk hållning leder till 
en i grunden ojämlik relation, 
ett ointresse av ömsesidighet, 
en likgiltighet för ’balansering’ 

av vinster och belöningar” 

(Zygmunt Bauman: Postmodern etik)

Ett barmhärtighetens tecken

• Analys - att sätta in människan 
i sammanhang där hon blir 
begriplig i relation till andra. 

• Moral - att lyfta människan ur 
detta sammanhang och se 
henne som unik, icke-
jämförbar och icke-relationell.

• Religion - att återinfoga 
människan i ett sammanhang 
där hon blir begriplig i relation 
till Gud.

Låt oss återvända till 
familjelägret i Malmö

TINA – ”There is No Alternative”

Avfärdandet av fredade zoner är ett uttryck 
förnekandet av  andra identiteter än de som 
det sekulära sociala klassifikationssystemet 

tillskriver oss. 

Och det är just dessa alternativa identiteter 
som vi genom historien kunnat gestalta i de 

frizoner som heliga platser och riter erbjudit 
oss.

”Så skall de sista bli först och de 
första sist”

Vi får aldrig syn på alternativen om vi inte vrider 
perspektivet
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Vi behöver ett nytt språk

Det enda som förenar oss är marknaden och 
staten ”genom vilka allt är till och genom vilka vi 

är till. Och allting hålls samman i dem.” 

Detta är sekulariseringens kanske djupaste 
innebörd: 

Inte att vi slutar att tro på Gud utan att vi slutar 
att tro på människan som ett mångbottnat 

mysterium vars identitet och värde varken kan 
definieras av lagtexter, konventioner eller 

statsgränser.

Genom att rasera också de tillfälliga 
frizonernas gränser förvägras vi möjligheten 
att se varandra som dem vi enligt den kristna 
traditionen är: Guds avbilder som var och en, 
för att tala med Tomas Tranströmer, inom oss 

bär ”valv bakom valv oändligt”.

Frågan är

• I vilka sammanhang tillåts vi vara dem vi i 
grunden är men inte tillåtits bli?

• Vilka sammanhang återstår där vi får vara 
människor fullt ut, bortom de roller vi av 
samhället tilldelats?

• Vilka sammanhang återstår där vi förmår se 
oss själva så som Gud ser oss – som Hans 
avbilder och därför heliga?


