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Konflikt!
likhet, gjensidighet og avhengighet. Og dette er noe vi av
hensyn til begge parter ikke bør glemme, mener Bjørkdahl.
I Magnus Løvolds artikkel «Slavestaten – en revaluering av
det norske nasjonale selvbildet» vurderes det norske selvbildet som konfliktløser innenfor et nietzscheansk rammeverk.
I et slikt filosofisk bilde, hevdes det, fremstår norsk utenrikspolitikk som et utrykk for slavemoral. Det neste bidraget
kommer fra Eirik Aadland, og går under tittelen «Irigaray,
fallosentrisme og ei viss hole». Her settes tankene til filosof
og kjønnsteoretiker Luce Irigaray sammen med Platon og
Heideggers fremstillinger av hulelignelsen. Aadland fremstiller konflikten mellom det mannlige og det kvinnelige.
Førstnevnte er i følge forfatteren representert ved det fallosentriske og skoptofile, som gjennomsyrer og definerer
seksualiteten, erkjennelsen og kvinnen. Vårt siste artikkelbidrag denne gang har tittelen «Den umoralske krigen». Det
er skrevet av Jon Furholt, som går fenomenologisk til verks
for å vise krigens sanne vesen. Furholt skriver at krig ikke
er amoralsk. I dette legger han at det ikke må forstås som
noe grunnleggende eller «før-sosialt». Heller, mener han, er
krigen et tegn på usosiale maktstrukturer eller samfunnsoppløsning – den er altså umoralsk.
I dette nummeret kan du også meske deg med intervjuer av Deirdre Wilson og Lene Bomann-Larsen. Wilson
snakker med Marianne Vahl og Cathrine Felix om språklig pragmatikk, tolkning og søken etter mening. BomannLarsen diskuterer sin nylig avlagte doktorgrad «The Moral
Equality of Soldiers» med Ruben Røsler. I tillegg til de
vanlige spaltene «Kritikk» og «Mesterbrev» har vi fra og
med dette nummeret begynt med en ny spalte. Her skal
det presenteres filosofiske retninger som ikke vies så stor
oppmerksomhet innenfor dagens filosofi. Den nye spalten
heter «Frem fra gjemselen», og førstemann ut er Tore Frost
som presenterer henologien – læren om det ene.
God fornøyelse!

Filosofisk supplement ønsker seg særlig to ting. Det ene er å
være et supplement til det etablerte filosofiske fagmiljøet. Vi
vil gjerne kunne tilby våre lesere noe annet enn kun det som
foregår på filosofiforelesning eller i Norsk filosofisk tidsskrift. Det andre er at vi ønsker å formidle fagets relevans
overfor andre fag og aktuelle problemstillinger. Filosofisk
supplement ønsker å være åsted for mer grunnleggende
analyser, og dermed være et supplement for våre lesere, ved
å gi noe de ikke kan få i andre aviser og tidsskrifter. I dette
nummeret har våre ønsker gått i oppfyllelse. Dette skyldes
trolig at vi har valgt konflikt som tema, noe som har gitt oss
anledning til å ta tak i teoretiske konflikter – mellom ulike
verdihorisonter, menneskesyn og syn på erkjennelse. Vi har
også kunnet gå inn i de fysiske og eksterne konfliktene, og
sett på krig, utenrikspolitikk og religion. Flere av artiklene
er av tverrfaglig karakter. Og som dere vil se gir filosofiens
møte med dyreetikk, statsvitenskap, kjønnsteori og religionsvitenskap spennende perspektiver. Noen teoretikere mener at konflikter ofte bare er «skinnkonflikter». Når man
tyr til konflikt som struktureringsprinsipp medfører dette at
virkeligheten overdrives og mister sin kompleksitet, hevdes
det. Men ligger ikke sannheten i overdrivelsen? Det hadde
i alle fall vært vanskelig å bedrive filosofi hvis vi ikke hadde
hatt konflikter å ta tak i. Etter å ha lest dette nummeret tror
vi at de fleste vil være enig med oss i at konflikt ikke bare er
et fruktbart, men også et viktig tema.
I Sead Zimeris artikkel «Islam without Islam» kan vi lese
at islam står i en uløselig verdikonflikt med det moderne.
Videre argumenterer forfatteren for at det ikke finnes noen
substans eller kjerne i islam slik den praktiseres eller omtales. Særlig innenfor moderne betingelser er islam noe subjektivt og tilfeldig sammensatt – det er en islam uten islam.
I «De vanskelige andre», forfattet av Kristian Bjørkdahl, er
konklusjonene ganske annerledes. Det som i filosofien ofte
framstilles som et radikalt skille mellom mennesker og dyr
skaper egentlig bare en ufordelaktig skinnkonflikt, hevdes
det her. Derimot er det virkelige forholdet kjennetegnet ved
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