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”Glöm inte, det är sommar en månad

till. Du kan göra det för din bucket

list. På grund av värmeböljan. 

Eller för att det inte är värmebölja. 

För din familj. Vänner. Eller för din

egen skull. Att göra inget, att göra

absolut allt.”



1.1

Närd av den djupa melankolin associerad med sommarens slut, nådde dessa rader

min inbox i början av augusti 2020. En ”vänlig påminnelse” tillsammans med

hotet om oundviklig död och förruttnelse, reklamutskicket från budgetflygbolaget

WizzAir både skrämde och gladde mig. Det skrämde mig på grund av sitt

förnekande av de ansträngande omständigheterna som just detta år fört med sig

genom coronaviruset, sin totala nonchalans av klimatkrisen och sin vägran att

erkänna nederlag som del av en industri beroende av regelbunden rörelse över

landsgränser nu när resandet är begränsat. Skamlöst uttrycker det den

kapitalistiska logiken när den är som värst. Kärnan i meddelandet är: även om du

inte vet varför du kanske skulle vilja resa, så borde du göra det i alla fall (vi är

desperata efter att göra affärer med dig). Men, texten gladde mig också, av mer

subtila anledningar. Den gladde mig på grund av eskapismen den erbjuder och hur

den göder fantasin. Den gjorde mig upprymd eftersom den utlovar rörelsefrihet i

en värld utan konsekvenser – till skillnad från den värld vi faktiskt lever i. 



1.1

Men poesin i de inre motsättningarna gladde mig mest av allt – ”På grund av

värmeböljan. Eller för att det inte är värmebölja. […] Att göra inget, att göra

absolut allt.” Som alla minnesvärda reklamfraser säger den så mycket utan att

säga något alls, finner styrka i tvetydigheten. Vad detta tvetydiga och samtidigt

vagt hotfulla mejl från WizzAir delar med det större temat kring det offentliga

livet i en tid av pandemi är de interna motsägelser som översvämmar och

komplicerar det. Båda är även förvånansvärt poetiska i meningen att de erbjuder

något som inte kan realiseras. 

Särskilt vissa reklamfraser dyker upp i minnet - Nikes ”Just do it” eller AirBNB:s ”Belong Anywhere". Till och med sportdrycken Gatorade låter
filosofiska med sin självrannsakande fråga "Is it in you?"



1.2

Jag får frågan om var jag kommer ifrån på en nästan daglig basis i informella och

formella sammanhang, från personen som klipper mitt hår till personen som står

bredvid mig på busshållplatsen, till min nya kollega eller någon jag just träffat på

en fest. Genom åren – efter att till och med ha fått frågan som barn på den plats

där jag växte upp – så har jag kommit att uppleva frågan som upprörande. Den

utlöser ett gensvar i mig som omedelbart får mig att vända mig emot personen

som frågar, som att en mur hade rests där och då. Jag inser att det inte är en

känsla alla delar. Oavsett, så är det en fråga som jag har varit angelägen om att

demontera sedan länge, inte bara för min egen skull, utan också för andra som har

ännu svårare att svara på den än jag. Som för många andra, är min födelseort och

personliga bakgrund fulla av motsägelser som kommer till ytan genom frågan om

ursprung, en fråga som får mig att känna som att jag behöver rättfärdiga min

existens. Identitetspolitik har en plats i samtalet, men ger inkorrekta och daterade

verktyg för navigation med vilka jag måste positionera mig själv. Jag hoppas

kunna koppla samman krav på identitet som besvarar frågan om att vara

någonstans ifrån, med idéen om att individen är situerad i en specifik tid eller

ögonblick. Men generellt sett, vill jag främst insistera på att uttrycka ett behov av

att närma sig idéen om individen från ett annat ramverk. 



2.1

Genom pandemiåren 2019-2020, har individens suveränitet i västerländsk

filosofisk tradition hamnat i strålkastarljuset, med fokus på hur individuella

handlingar har uppenbara och långtgående konsekvenser för den mänskliga

populationen (och andra invånare på planeten).



2.2

Som ett svar på förvirrande nyhetsrapporter och intressekonflikter har många

(åter)vänt sig till identitetspolitiken, antingen för att söka tröst, en förklaring, eller

en ursäkt för rådande omständigheter. Deras tvivel inför sig själva och sin position

som individer i en bredare social och politisk struktur kan dock aldrig lindras,

eftersom identitetspolitik är centrerad kring det individuella politiska subjektet,

vilket omöjligt kan redogöra för komplexiteten i mångfald, överlappning och

förvecklingar. Som Asad Haider skriver i Mistaken Identity: Race and Class in the

Age of Trump (Verso, 2018):

Identity constructs soon start sounding like slogans, saying something without

really saying anything. In that sense, answering the question of where I am from

does not say much at all. 

Clearly “identity” is a real phenomenon: it corresponds to the way the state

parcels us out into individuals, and the way we form our selfhood in response

to a wide range of social relations. But it is nevertheless an abstraction, one

that doesn’t tell us about the specific social relations that have constituted it. 



2.2

I bokens inledning berättar Haider lite om sin bakgrund för läsarna: Var han

föddes (centrala Pennsylvania, US) och hur han talade ett annat språk hemma och

gjorde resor till Karachi på somrarna, och hur dessa saker, tillsammans med hans

utseende och uttal verkade ge honom en identitet som projicerades på honom av

externa faktorer, av andra röster och agenser, inte hans egna. I slutändan lämnade

hans utforskning av vad identitet skulle kunna vara, och vilka krav han skulle

kunna ställa på den honom otillfredsställd, och i boken upprepar han behovet av

att åsidosätta ”identitetens tröst” för att inleda en annan diskussion. Jag beundrar

hans argument eftersom det pekar på kvaliteten på de konversationer vi kan ha

med varandra. 



2.3

Jag förkastar idén om individen som

en sammanhängande och fast

organism oberoende av förändringar

som sker över tiden.



2.4

Jag kan inte göra anspråk på en fast identitet som kan delas upp i separata delar

(född på denna plats, leva i den där, tala dessa språk, flyttade för att vi var tvungna

att / ville / tvingades). Istället omfamnar jag ett mer flytande, tidsberoende och

motsägelsefullt jag, ett poetiskt jag som inte kan naglas fast med lätthet. 

Jag vill att vem som helst ska kunna göra anspråk på detta.



3.1

JSociala relationer har förändrats som ett resultat av COVID-19-pandemin. De nya

förhållandena inkluderar rekommendationer för rumslig distansering, isolering

och separation. Några av reaktionerna mot dessa villkor inkluderar

konspirationsteorier, ett förkastande av rekommendationerna och protester och

demonstrationer mot dem. 



3.2

Ett problem som biologer fortfarande måste bemöta är något som vanligtvis tas

för givet: frågan om vad som konstituerar en biologisk individ. Vi är nu ombedda

att lära om hur vi ska leva tillsammans i en epidemiologisk situation där våra

individuella handlingar har tydliga och konkreta effekter på den vidare mänskliga

populationen, därför kan inte frågan om individualitet (både i termer av sociala

relationer och biologi) åsidosättas längre. Denna fråga har en framträdande

ställning i diskussioner om massimmunitet och mänskliga rättigheter. Och det är

något forskare fortfarande är oense om, både vad gäller filosofisk ståndpunkt och

metodologiskt tillvägagångssätt.



3.3

Den senaste utvecklingen inom immunologi utmanar gängse tankar om frågan om

biologisk individualitet. Även om jag säkerligen gör en överförenkling, har

begreppet biologisk individ i immunologiska termer definierats av vad ens

immunförsvar kommer att tolerera under ett liv. Teorin om självtolerans var en

del av Sir F. Macfarlane Burnet och Peter B. Medawars Nobelprisvinnande teori

om immunologisk toleransförmåga redan 1960. Tänk på proteser, implantat,

hudtransplantationer, organtransplantationer, vaccin, cancerceller, bakterier och

virus som saker man kanske inte föds med som kommer från ”utsidan”, som

kroppen (den biologiska individen) antingen kan acceptera eller avvisa. 



3.4

I sin bok Philosophy of Immunology från 2019 påpekar Thomas Pradeu vissa

brister inom teorin om självtolerans, men vidhåller ändock giltigheten i

definitionen av biologisk individualitet inom ramen för immunsystemet.



3.5

Vad immunsystemet tillåter tenderar att förändras över tid. Även värd-mikrob-

relationer förändras och transformeras över tid.



3.6

Då vårt mikrobiella genantal är mellan två och tjugo miljoner (de mikrober som

lever inuti ”oss” - en term som blir allt svårare att definiera), och det mänskliga

genomet består av cirka 20 000 gener, är det inte svårt att säga exakt vad vi består

av vid varje given tidpunkt?



3.7

Frågan om tid är mycket viktig för både sociologi och biologi: när är du dig själv?

Vid vilken tidpunkt är du en individ? Är det möjligt att uppfattningen om

individen vid en tidpunkt kan förändras, och att du då är mer eller mindre en

individ än du är vid en annan tidpunkt?



3.8

I en artikel ur The Atlantic från 5:e augusti, 2020, skrev Ed Young, ”immunitet är

vanligtvis en fråga om grader, inte absoluta tal.” Kan vi utvidga denna tanke från

ett immunologiskt perspektiv till att även inbegripa den sociala individen, där man

vid vissa tillfällen kan anses vara mer eller mindre en individ beroende på

stunden?

Biologi och politik delar termer som tolerans och immunitet.



4.1

Varje levande ting!



4.2

Emedan vi fortfarande försöker lista ut vad vi är, lever vi i en tid med ökad

medvetenhet om vad vi delar. Oftast när en konstnär gör den här sortens

uttalande, så betyder det att vi utbyter tankeväckande kunskap, går med i "kreativa

gemenskaper" eller gör tvärvetenskapliga arbeten som kan bidra till

konstdiskursen. Men att säga det nu har en mer olycksbådande ton. Jag har alltid

vidhållit att 2000-talets konstretorik – idéen att konst skapar gemenskaper med

starka band, erbjuder plats att reflektera, eller skapar en känsla av tillhörighet –

lika gärna skulle kunna hävdas av terroristorganisationer, sektledare eller religiösa

fanatiker. Men nu, tack vare den särskilda medvetenhet som kommit i dagen på

grund av pandemin, så har fokusen på ”vad vi delar” kommit att betyda något

annat och är måhända mindre ideologiskt färgad. 



4.3

Globalt har vi börjat förstå hur vi delar våra biologiska jag, och att vi själva står

värd för de många så kallade yttre elementen genom den porösa gränsen som

utgörs av vår hud. Denna medvetenhet kan eventuellt hjälpa oss förstå hur

flytande och genomsläppliga interna och externa gränser är. När mikrobiologiskt

material sipprar in, läcker ut och till och med har mystiska symbiotiska relationer

inom oss, blir det svårare och svårare för mig att göra uttalanden om min egen

belägenhet. Jag kan inte lokalisera mitt ursprung ur ett geografiskt perspektiv då

det är oklart vad jag startade med – och när det förändrades. 



4.4

Biologiskt material respekterar inte landsgränser: att ha bott på många ställen vid

olika tider i mitt liv betyder att jag har plockat upp och övergivit olika mikrobiella

material på vägen, ungefär som man plockar upp språk eller gester. I poetisk

bemärkelse kan jag förstå tanken att jag har blivit mig själv på en viss plats eller

tid, eller att jag tillfälligtvis har tappat bort mig själv eller fortfarande letar. Men,

när jag ständigt blir tillfrågad om var jag kommer ifrån så är det extremt svårt för

mig att svara. 



4.5

Sociala och tekniska förhållanden förändras snabbt och påverkar varandra, som de

alltid har gjort. Vi deltar frivilligt och ofrivilligt i flera nivåer av biometrisk

övervakning baserad på smart teknik som spårar våra vitala tecken och rörelser.

Många länder överväger, eller har redan antagit, kontaktspårningsappar för att

följa våra sociala liv som en förebyggande åtgärd för att stoppa spridningen av

viruset. Många människor är villiga att tillhandahålla sin data, medan andra

motsätter sig metoden. Vad innebär deltagandet i dessa system för uppfattningen

om individen när uppgifter om kroppstemperatur, fertilitet, alkoholnivå i blodet

eller hjärtfrekvensen lagras av privata eller statliga myndigheter, sannolikt i den

kollektiva gemenskapens namn? Vad betyder detta för det vi delar? Och vad vill vi

egentligen? Betänketiden löper ut men vi har ännu tid att prata om det. 



5.1

”Var kommer du ifrån?” är en oskyldigt klingande fråga som fungerar som

ställföreträdare för andra, djupt politiska frågor, inklusive frågor om identitet och

agens. Den avslöjar ett tankesätt som bygger på motsatsen mellan insida och

utsida, så väl som en tanke om att vi är fastfrusna i tiden med ett jag som varken

förändras eller transformeras. Var kommer jag ifrån? Hur ska jag kunna svara på

det när jag inte ens kan svara på var jag är just nu? Om jag bara kunde stjäla en

fras från copywritern på WizzAir för att få hjälp att svara, så kunde jag säga att jag

är från ingenstans och överallt. Tyvärr så kommer de flesta jag möter inte godta

sådana svar. 



5.2

När jag nystar i frågan om ursprung är jag inte bara ute efter en semantisk

förändring eller någon form av provisorisk regelbok om hur man pratar med

varandra, utan något mer ambitiöst. Tidigare har jag försökt komma på olika

frågor och svar, men det verkar inte direkt förhöja konversationen. (Jag kommer

från internet / Jag kommer från den här planeten / Jag har slutat svara på den

frågan.) Som du förstår, skapar det här obekväma möten och okonstruktiv

antagonism. Vad jag verkligen vill är att provocera fram ett konceptuellt skifte i

hur vi samtalar, från transaktion till översättning: att bära något till andra sidan

(tillsammans), inte enbart för att utbyta information. Om något produktivt har

kommit ur pandemin, så är det den här nyvunna, omvärderade, medvetenheten

om vad vi delar. Jag hoppas kunna hålla den vid liv.



5.3

Håll andan –



5.4

Ett konceptuellt skifte i tankar om individualitet och ursprung kommer inte att

hända över en natt. Men i avsaknad av annan gemensam grund kan vi börja med

att ompröva vikten av frågan ”var kommer du ifrån?” i varje första samtal. Vi lärde

oss den på våra första språk och sedan igen på våra andra, tredje eller fjärde språk.

Och trots att den har kritiserats för att föra med sig negativa konnotationer, så

fortsätter den att komma tillbaka. Vad frågan inte tar med i beräkningen är tid och

transformation. Även om jag föddes någonstans finns den platsen inte längre. Jag

är inte nu den jag var då. Den förbiser också var vi är just nu - nämligen

tillsammans, här, just nu, på denna tillfälligt delade ”gemensamma grund” - tredje

parten i vårt samtal. För mig är detta det mest fascinerande med vårt möte just nu.

Själva möjligheten för vårt möte verkar mer relevant än det geografiska läget, där

vi, genom den största tillfälligheten i våra liv, föddes.



5.5

I specifika kontexter, som gränsövergångar, kan ett ”felaktigt” svar på frågan om

ursprung leda till allvarliga konsekvenser – en chans till ett politiskt liv, synlighet

och medborgarskap avslaget. Fråga och svar staplar båda upp lager av historia,

svårigheter, förflyttning och privilegium. Filosofen och teoretikern Achille

Mbembe belyser det våldsamma i frågan i Necropolitics (Trans. Steven Corcoran,

Duke University Press, 2019):

[... ] it is now clear that on this European ice floe of a continent – as well as in

America, South Africa, Brazil, the Caribbean, and elsewhere – those who suffer

daily racist injuries must today be counted in the hundreds of thousands. They

constantly run the risk of letting themselves be cut to the quick by someone, by

an institution, a voice, or a public or private authority, that asks them to justify

who they are, why they are here, where they have come from, where they are

going, why they do not go back to where they came from, that is, a voice or an

authority that deliberately seeks to occasion them in a large or small jolt, to

irritate them, to upset them, to insult them, to get them to lose their cool

precisely so as to have a pretext to violate them, to unceremoniously

undermine that which is most private, most intimate, and vulnerable in them. 



5.6

Sedan slutet av 2019, när restriktionerna gällande mänsklig rörlighet sattes i spel

världen över på grund av COVID-19-pandemin, så har den ”oskyldiga” frågan fått

ytterligare en mening: att komma från vissa platser kan resultera i social

stigmatisering och diskriminering. Kort sagt, att vara någonstans ifrån kan betyda

att du bär med dig biologiskt material från en plats (och dess population).

Självklart kan det vara användbart att förstå hur ett nytt virus har gjort intåg i den

mänskliga populationen på en specifik plats och hur aktiviteten där kan ha

initierat utbrottet (dvs. mänsklig kontakt med vilda djur). Ett virus kan uppstå i en

viss miljö vid en viss tidpunkt, men det är en kombination av globala miljöfaktorer

som möjliggjort tillfället för denna uppkomst. Märkligt nog finner jag att det

överlappar med framväxten av en levande varelse (till exempel en person) som

kommer till världen under samma villkor. När man tänker på det viset, hur kan en

person verkligen vara någonstans ifrån?



5.7

När folk inte kan gissa var jag kommer ifrån så brukar de leka en gissningslek där

de försöker identifiera mitt ursprung och säger saker som, ”Du är hälften ditten

eller datten, eller hur? Du talar engelska flytande. Vilken sorts brytning är det där?

Vad är du?” Jag tror inte att jag någonsin kommer kunna svara.

Om AirBNB:s copywriter hade rådgjort om svaret på frågan skulle jag ha sagt att jag är här men jag hör hemma överallt.



Slutsats

När det kommer till mitt motstånd mot att prata om mitt ursprung, måste jag

fråga vilken betydelse det har att delta i utförandet av detta obevekliga förhör – på

en fest, till exempel, eller i yrkeslivet? Vad blir effekten av att gå på en tillställning

och ställa samma frågor som gränspolis, eller av tjänstemän som utfärdar

immunitetspass? Kommer du eller jag bli tvingade att igen, genom omöjligheten i

att besvara denna fråga, börja varje samtal med en lögn? Om bara frågan hade

handlat om var jag betalar skatt och går till doktorn, så kunde jag ha svarat. Låt

oss istället inleda mer intressanta samtal med frågan om hur mycket vi är eller

inte är oss själva i detta ögonblick.

Haag, Florens, Rom 2020


