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Hvorfor er Frantz Fanon en sentral tenker som fortsatt leses innefor humanistiske og samfunnsvitenskapelige
fag? Hvorfor er en leder fra den algiriske frigjøringskampen for snart 50 år siden fortsatt en inspirasjonskilde
for dem som utsettes for rasisme og undertrykking verden over? Hvilke erfaringer fra hans korte liv ga grunnlaget for hans politiske tenkning, og er det andre sider ved hans politiske tenkning som er like viktige som
hans diskusjoner om voldens nødvendig under gitte omstendigheter? Dette er noen av de mange spørsmål
som reises i denne oversikten over Frantz Fanons korte liv og store betydning, og som også tar for seg kampen
innenfor de akademiske murene om ideenes ettermæle.

E

r det rimelig å plassere en introduksjon til Frantz
Fanon under vignetten «Fram fra glemselen»? Nei, i
grunnen ikke. Riktignok døde han i 1961, men hans bøker kommer i et stort antall nye utgaver på stadig flere
språk, ofte i bokserier med klassikerstempel. Lenge gjaldt
dette mest Jordens fordømte (Les damnés de la terre), som
ga Fanon en nærmest ikonaktig status gjennom et kompromissløst oppgjør med europeisk kolonialisme og et like
kompromissløst forsvar for den algeriske frigjøringskampen mot fransk okkupasjon. Boka fikk sitt internasjonale
gjennombrudd ved en engelsk utgave i 1965 og kom to
år etter ut på norsk.1 Seinere blei den kåret til en av de
100 viktigste bøkene til alle tider, og finnes derfor i ny
utgave i Bokklubbens Kulturbibliotek. Fanons første verk
fra 1952, en mer psykologisk og filosofisk studie av «svart
hud og hvite masker» (Peau noire, masques blancs), har
også fått nytt liv ved å bli koplet til poststrukturalistiske
og postkolonialistiske retninger innenfor den anglosaksiske akademiske verden. Som vi skal se nedenfor, har en
slik vending blitt heftig kritisert. Nylig er fyldige utdrag
fra alle hans utgivelser samlet i The Fanon reader (Fanon/
Haddour 2006), der vi mellom to permer møter både
pioneren innenfor transkulturell psykiatri, den dialektisk
skolerte filosofen, aktivisten fra den algeriske frigjøringskampen, kulturantropologen, revolusjonsteoretikeren og
den skarpsindige analytikeren av afrikansk samfunnsutvikling etter selvstendigheten. Denne antologien tjener til
å dokumentere allsidighet og tverrfaglighet, og er derfor
velegnet som en introduksjon til Fanonstudier.2 Som det
går fram av litteraturlista nedenfor, blir det stadig utgitt
nye biografier, akademiske monografier og artikler i fagtidsskrifter. Et sentralt verk er her Fanon. A life (Macey
2000), skrevet av en forfatter som for øvrig er kjent for en
utmerket Foucaultbiografi og en innflytelsrik Lacanstudie.
Ei bok som leses mye i fagfilosofiske miljøer er Fanon. The
postcolonial imagination (Gibson 2003), ikke minst fordi
den er en nytolkning som presenterer Fanon som en sentral dialektiker og humanistisk tenker. Av særlig interesse
er også Alice Cherkis nye biografi (Cherki 2006), ettersom
hun som nær venn og fagkollega i Algerie og Tunisia har
en unik forutsetning for å kaste lys over hans liv, betydelige innsats og forskning innenfor det psykiatriske feltet og
– ikke minst – hans komplekse forhold til vold. Blant de
aller nyeste utgivelsene er det også grunn til å trekke fram
Reiland Rabakas Forms of Fanonism (Rabaka 2010), som
er en ambisiøs og inspirerende studie av Fanons mangfold
som antirasist, avkoloniseringsteoretiker, marxist, feminist og revolusjonær humanist. Det samme gjelder den
rikholdige artikkelsamlingen Fanon and the decolonization

of philosophy (Hoppe/Nicholls 2010), som også er utstyrt
med en interessant innledning av hans datter, Mireille
Fanon-Mendés France, en ledende menneskerettighetsaktivist i den franskspråklige verden.3 Noen raske nettsøk
viser at det stadig holdes Fanon-konferanser rundt om i
verden, det finnes flere sentra for Fanon-studier og det
gis mange universitetskurs viet Fanons tenkning. Selvsagt
er det fanklubber på Facebook, og en dokumentarfilm er
tilgjengelig på YouTube. Fanons studier av ufullført frigjøringskamp, den nye elitens forræderi og mobilisering
av «jordens fordømte» til ny kamp gjør dessuten at han
holdes levende også utenfor akademia, ikke minst i SørAfrika etter apartheid.4 Fanons aktuelle relevans er altså
ikke blitt mindre i vår tid, slik det blir understreket av
Ziauddin Sardar:
Fanon´s anger has a strong contemporary echo. It is the silent scream of all those who toil in abject poverty simply to
exist in the hinterlands and vast conurbations in Africa. It is
the resentment of all those marginalized and firmly located
on the fringes in Asia and Latin America. It is the bitterness
of those demonstrating against the Empire, the superiority
complex of the neo-conservative ideology, and the brutality
of the “War on Terror”. It is the anger of all whose cultures, knowledge systems and ways of being that are ridiculed,
demonized, declared inferior irrational, and, in some cases,
exterminated. (Sitert i Eriksen 1967:forord)

Levd erfaring
Fanon innleder sin første bok – Peau noire, masques blancs
– med å minne leseren om at tenkning aldri er tidløs, og
hans skrifter kan selvsagt ikke løsrives fra det han selv omtaler som en svart manns levde erfaringer i fenomenologisk
forstand. Hans velkjente refleksjoner om berettigelsen av
vold føres ikke in vacuo, men må forstås mot bakgrunn av
at Algerie helt fra 1830 var utsatt for en av historiens mest
voldelige former for kolonisering, og at Jordens fordømte
blei skrevet i den mest brutale fasen av en krig der kolonihæren drepte nærmere én million algeriere og sperret
menn, kvinner og barn inne i interneringsleire. (På samme
måte kan selvsagt heller ikke Albert Camus´ forfatterskap
løsrives fra hans miljø blant franske koloniherrer, hans
motstand mot algerisk frigjøringskamp, hans anonymisering av mennesker med arabisk bakgrunn i sine bøker og
hans tro på L´Algerie francaise).5 Fanons teoretiske diskusjon av begreper som rase og kultur er ikke abstrakte øvelser i elfenbenstårnet, men gir bare mening når vi ser dem
som del av en samfunnsmessig og psykologisk frigjøring
hos Fanon selv, som vokste opp i et land hvor mange av
afrikansk slaveætt (inkludert hans egen far) regnet seg som
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«franskmenn». Mer enn eviggyldige sannheter, sier Fanon
i forordet at hans observasjoner er begrenset til hans eget
Martinique. Det voldsomme oppgjøret med den ufullførte frigjøringen i nye stater med formelt selvstyre, skjer
på bakgrunn av at 1960 nettopp var året da 16 afrikanske land fikk eget flagg og egen nasjonalsang, i tillegg til
at Algeries frihet nå var nært forestående. For å si det på
fint: Også Fanon må kontekstualiseres og historiseres. For
å gi nye lesere en mulighet til å forstå Fanon, er det derfor
nødvendig å knytte hans teoretiske verker til ulike faser i et
hektisk liv som bare kom til å vare i 36 år.
Selv om Fanons kamp og forfatterskap for mange er
uløselig knyttet til Algerie og Afrika, har det i nyere tid
For å si det på fint: vært en markert tendens til å legge mer
vekt på hans røtter i det administrative
Også Fanon må småborgerskapet på Martinique i de
kontekstualiseres franske Antillene. En slik geografisk og
og historiseres. sosial bakgrunn er særlig viktig å minne
om, fordi Martinique – den gang som nå
– ikke blei regnet som en vanlig koloni, men mer som en
del av Frankrike. Den unge Fanon tenkte på seg selv gjennom hele oppveksten som «fransk», noe som manifesterte
seg både gjennom talespråk, skolebøkenes innhold og kulturelle referanserammer. I den franske koloniideologien
spilte forestillingen om «assimilasjon» en sentral rolle, der
et begrenset utvalg av «innfødte» fikk muligheter til å stige
opp til et høyere nivå. En slik identitet innebar derfor en
internalisert undertrykking, påført mindreverdsfølelse og
fornekting av svarte røtter. Med andre ord: Fanons egenverdi måtte fortrenges til fordel for ulike grader av tilstrebet «hvithet», og han kom seinere til å understreke at «assimilering» aldri kunne være en mulig vei til et autentisk liv
i frihet innenfor et samfunn med koloniale maktforhold.
I en slik oppfatning var han tidlig inspirert av sin gymnaslærer, den kjente lyriker, politiske tenker og politiker Aimé
Césaire.6 Tilhørigheten til den frankofone sfæren lar seg
lett lese ut fra Fanons forhold til den andre verdenskrigen.
Etter at Antillene var blitt styrt av en guvernør som sluttet
seg til Vichy-regimets kollaborasjon, meldte han seg i en
alder av 19 år til de frie styrkene under ledelse av general
de Gaulle. Til en venn gjorde han det klart at menneskelig
verdighet og frihet sto på spill under Hitlers frammarsj, og
at dette var (universelle?) verdier som måtte forsvares hvor
de enn sto i fare og uavhengig av om man selv var hvit,
svart eller gul(Cherki 2006:10). Krigserfaringene blei også
skjellsettende fordi det nettopp var på slagmarken i Algerie
og Europa at Fanon for alvor blei tvunget til å se på seg
selv som svart, dvs. som en annen- eller tredjerangs borger
som blei utsatt for rasistisk nedvurdering fra offiserer og
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hvite medsoldater. Det hjalp ikke å tale perfekt fransk eller
være bedre bevandret i fransk litteratur og kultur enn de
fleste, eller å ha frivillig meldt seg til kampen for å redde
Europa fra fascismen. Verden trådte ubønnhørlig fram
som manikeisk: koloniherre og kolonisert, europeere og
«folk uten historie.» Uten tvil blei krigsåra også avgjørende
for Fanons syn på det nødvendige, legitime og rettferdige
i bruk av vold i kamp mot okkupasjon og undertrykking.
I et norsk perspektiv er det fristende å legge til: Er det
noen som kan hevde at forholdene under den tyske okkupasjonen i 1940-45 var mer utålelige for nordmenn enn
de var for en rettsløs algerisk bonde som var fratatt jord,
utsatt for rasistisk hets, tvunget til å arbeide for en fransk
plantasjeeier og se familiemedlemmer bli massakrert av
kolonihæren?
Etter å ha blitt såret i kamp og dekorert for sin krigsinnsats, vendte Fanon i 1945 tilbake til Martinique, før
han deretter reiste til Frankrike for å begynne sine universitetsstudier. Det var år fulle av gjenreisning og håp,
og sammen med studenter fra andre fransktalende koloniområder, sluttet Fanon seg til en organisasjon med avkolonisering som mål. Samtidig fulgte han forelesninger
i filosofi og lot seg særlig fascinere av Kierkegaard, Hegel,
Marx, Husserl, Sartre og Merleau-Ponty, der de to siste var
blant grunnleggerne av Les Temps Modernes i 1945. Ved
universitetet i Lyon blei han etter hvert trukket mot medisin med spesialisering i psykiatri, som også var et fagfelt
med utfordrende grunnlagsdebatter av teoretisk art. I tillegg til de obligatoriske Freud-, Jung- og Adlerstudiene,
var det ikke minst det gryende fagmiljøet rundt den unge
Lacan som på denne tida trakk til seg oppmerksomhet.
(Også her viste Fanon sin originalitet, og avviste bl.a. tidlig
den europeiske middelklassens ødipuskompleks som irrelevant under Martiniques samfunns- og familieforhold).
En stund var han også opptatt av Wilhelm Reich, men
det skyldtes mer hans tidligere forfatterskap enn av hans
seinere orgonskap.
På samme måte som under verdenskrigen, tjente
oppholdet i Frankrike som en bevisstgjøring av forholdet mellom kolonimakt og den koloniserte. En dekorert
krigsveteran var likevel ikke annet enn en svart, som satt
nederst ved bordet. Som del av en selvrefleksjon og personlig frigjøringsprosess, startet Fanon arbeidet med Peau
noire, masques blancs. Meningen var at dette skulle bli
hans doktoravhandling, noe som forklarer det vitenskapelige begrepsapparatet og de nærgående diskusjonene med
bl.a. Freud, Hegel, Marx, Lacan, Sartre og Merleau-Ponty.
Hans veiledere var imidlertid av den oppfatning at «tida
ikke var moden» for å presentere et slikt oppgjør med ko-

lonisystemets innebygde og uunngåelige fornedring og rasisme som en akademisk avhandling. Fanon lot seg derfor
overtale til å velge et tema som var mer tradisjonelt og
mindre farlig, og fullførte sine studier i 1951. Han reiste
deretter tilbake til Martinique for å bearbeide manuskriptet til utgivelse året etter.
Peau noire, masques blancs kan ikke karakteriseres som
noe revolusjonært verk i konvensjonell politisk forstand,
men har fått stor betydning for sin utforsking (sosiodiagnostikk) av kolonisystemets psykopatologi og dets konsekvenser for det koloniserte objektets selvfornekting og kollektive mindreverdsfølelse. Fanon er naturlig nok opptatt
av språket, som av mange ble oppfattet som en av nøklene
til koloniherrenes stengte porter. Det å beherske fransk,
blei en måte å bli akseptert og assimilert på, men samtidig
var det også en slags sosial forsvarsmekanisme og en måte
å fornekte seg selv på.
Når Peau noire, masques blancs seinere har blitt forsøkt
snevret inn til et individualpsykologisk og språkteoretisk
arbeid, yter ikke dette rettferdighet til dens bredde og sosiale sprengkraft. Det epokegjørende i Fanons forskning
er nettopp det systemiske, dvs. at undertrykkingen er organisk knyttet til kolonialismen og ikke kan framtre på
annen måte, samtidig som individuell og sosial frigjøring
ikke kan tenkes uavhengig av hverandre. Frigjøring blir
dermed knyttet til et brudd med de økonomiske og sosiale drivkreftene – og det voldsapparatet – som oppretteholder kolonialismen og holder «den innfødte» på plass.
Kolonisystemet er med Fanons ord forankret i et slags
herre/slaveforhold, som er noe annet enn det vi finner i
Hegels paradigmatiske herre/knekt-dialektikk, som mer
springer ut av naive forestillinger om resiprositet og «arbeidsdeling». Fanon peker både her og andre steder på at
rase og kolonialisme alltid kommer mellom i det herre/
knekt-forholdet han utforsker, og at dette skaper en blokkering i langt mer absolutt forstand enn i et europeisk
samfunn. Analysens gyldighet blei bekreftet etter en vellykket forelesning i Lyon, der Fanon ble møtt med en storslått kompliment: På bunnen er De jo en hvit mann!
Fanon skriver ikke bare for å diagnostisere, men for
å gi et bidrag til kampen mot et samfunn som dømmer
det store flertallet til fremmedgjøring. Bare slik er det etter hans oppfatning mulig å oppheve den koloniale fremmedgjøringen (dvs. oppnå désaliénation) og skape det han
her kaller for det nye mennesket og den nye humanismen.7
På mange måter står Fanon i sitt første store arbeid i det
samme spenningsfeltet mellom eksistensialisme og marxisme som Sartre, og mye tyder da også på at han i arbeidet med boka trakk store veksler på Sartres Reflexions

sur la question juive, dvs. at «den innfødtes» identitet og
selvforståelse blir til gjennom europeisk rasisme på samme
måte som «jøde» blei konstituert som kategori gjennom
europeisk antisemittisme.
Den algeriske revolusjonen
Den neste fasen i Fanons liv begynte da han i 1953 tok
opp sin praksis som overlege ved psykiatrisk avdeling på et
sykehus i Blida-Joinville-provinsen i Algerie, som i dag bærer hans navn. (Ikke lenge etter kom også Pierre Bourdieu
til Algerie, men i en helt
annen rolle som verne- Kolonisystemet er med
pliktig i den franske kolo- Fanons ord forankret i et slags
nihæren, og gikk deretter
herre/slaveforhold, som er
videre med etnografiske
studier.)8 På dette tids- noe annet enn det vi finner i
punktet hadde kampen Hegels paradigmatiske herre/
for algerisk selvstendighet knekt-dialektikk
ennå ikke gått over i sin
væpnete fase, og Fanon var i første rekke opptatt av klinisk
behandling, forskning og utprøving av radikale reformer
av selve institusjonsstrukturen. Men i november året etter brøt oppstanden ut, og det var aldri vanskelig å velge
side. Etter hvert kombinerte Fanon legestillingen med
forskning og arbeid for Den nasjonale frigjøringsfronten
(på fransk Front de Libération Nationale – FLN), bl.a. ved
å skjule frihetskjempere i sitt hjem og på hospitalet, i tillegg til å skaffe legemidler og utdanne sykepleiere. Men i
tråd med sin humanistiske grunnholdning og legeetikk,
behandlet han også offiserer og torturister fra kolonihæren, slik det seinere blei gjort rede for i case-studier i det
siste kapitlet av Jordens fordømte. I vitenskapelige artikler
fra denne tida viser Fanon på nytt hvor umulig det var å
behandle psykiske skader og traumer så lenge det undertrykkende kolonisystemets avhumanisering og fremmedgjøring besto. Dette var også bakgrunn for hans offisielle
brev da han i 1956 sa opp sin stilling:
I nesten tre år har jeg helt stilt meg til rådighet for dette landet og de menneskene som bor her. Jeg har verken spart på
anstrengelser eller entusiasme. Enhver handling har vært bestemt av ett mål: en verden som det er verdt å leve i. Men hva
betyr menneskets entusiasme og omsorg, hvis hverdagens realiteter er et nett av løgner, feighet og menneskeforakt? Hvis
psykiatrien er den medisinske teknikk som tilsikter å hjelpe
mennesker til ikke å være fremmede i sine omgivelser, så har
jeg plikt til å vitne om at araberen, som er permanent fremmedgjort i sitt eget land, lever i en tilstand av fullstendig avhumanisering….Algeries situasjon? En umenneskeliggjøring
satt i system. Det er et absurd tiltak å forsøke å holde noen
Tore Linné eriksen

37

Illustrasjon: Maria Garred

38

verdier i live for enhver pris, når rettsløsheten, ulikheten og
daglig mord på mennesker blir gjort til legaliserte prinsipper.
Den sosiale strukturen i Algerie strider mot ethvert forsøk på
å skaffe det enkelte individ sin rette plass. (Eriksen 1970:30)

Med disse ordene var loddet kastet, og den tredje fasen i
Fanons liv og forfatterskap innledes. Fanon blei utvist fra
Algerie, frasa seg sitt franske statsborgerskap og etablerte
seg i tilknytning til FLN-hovedkvarteret i nabolandet
Tunisia. Med sitt utenlandske (og ikke-muslimske) opphav og sine manglende kunnskaper i arabisk, kom Fanon
aldri til å innta noen strategisk avgjørende plass i den
algeriske revolusjonen, men det var langt fra slik – som
Ernest Gellner foraktelig har hevdet – at han var nærmest
betydningsløs og bare «for eksport»(Gellner 1981:149–
150). Ikke uten grunn var Fanon en av de mest forhatte
personene hos kolonister i Algerie og i deler av den franske opinionen, og han blei utsatt for flere attentatforsøk.
I tillegg til å fortsette sin legegjerning og sine forelesninger, viet Fanon mesteparten av sin tid til redaksjonen av El
Moudjahid, som utviklet seg fra å være en kortfattet bulleteng til å bli et viktig organ for debatt om revolusjonær
teori og strategier for frigjøring. Det ser vi ikke minst i
mange av hans artikler herfra som posthumt blei utgitt
i 1964 som Pour la révolution africaine. Boka inneholder
også flere av Fanons mest kjente taler, bl.a. «Rasisme og
kultur» fra den første afrikanske kulturkongressen i 1956.
Artiklene fra denne tida viser også hvor viktig det var ut
fra Fanons internasjonale perspektiv – og hans ønske om å
bidra til en ny humanisme – å drøfte sammenhengen mellom den algeriske revolusjonen og den anti-imperialistiske
kampen i andre land i den tredje verden. Nasjonalisme og
internasjonalisme var i hans perspektiv to sider av samme sak. For FLN blei det derfor naturlig å bruke Fanon
som talsperson ved flere internasjonale konferanser, ikke
minst der afrikanske regjeringer og partier kom sammen.
Ettersom det nylig selvstendige Ghana, under Kwame
Nkrumah, var et sentrum for panafrikansk aktivitet, blei
Fanon i 1960 utnevnt til ambassadør for den provisoriske
algeriske eksilregjeringa til dette landet. Ikke minst spilte
han en viktig rolle i arbeidet med å vekke forståelse for
FLNs væpnete kamp blant nasjoner som selv hadde opplevd en fredeligere overgang til formelt selvstyre, og dette
var utvilsomt en av de tidsspesifikke grunnene til at det var
nødvendig å framheve frigjøringspotensialet i bruk av vold
under gitte omstendigheter. Et annet gjennomgangstema
i Fanons artikler på denne tida, var krasse angrep på «venstreorienterte» i fransk opinion, som ofte tok avstand fra
tortur og brutal krigføring som en slags beklagelig tilfeldighet, men som ikke forsto at dette var en ufravikelig del

av hele kolonisystemet: «Man kan ikke både være tilhenger
av fortsatt fransk dominans av Algerie og samtidig motstander av de metoder som er nødvendige for å fortsette
koloniseringen…Tortur er et utrykk og et middel for å
bevare forholdet okkupant/okkupert» (Eriksen 1970:32).
Ved inngangen til 1961 fikk Fanon sin levkemi-diagnose, som ikke etterlot mye håp. Nå kastet han seg ut i
en – bokstavelig talt – febrilsk aktivitet for å sluttføre det
som kom til å bli hans hovedverk og politiske testamente:
Jordens fordømte. Mot slutten av året ble han motvillig
sendt til Washington av FLNs provisoriske regjering for
å forsøke en ny behandling. Her, i det kan kalte «en nasjon av lynsjere», fikk han se et trykt eksemplar av boka
bare noen få dager før han døde, 6. desember 1961. Fanon
blei deretter ført til Tunisia, for så å bli begravd i algerisk
jord under FLNs fulle æresbevisninger i et frigjort område.
El Moudjahid erklærte at han helt til sin siste time hadde
fortsatt sitt virke som revolusjonær intellektuell, og at hans
død var et smertelig tap for hele den antikolonialistiske
bevegelsen.
Jordens fordømte
Jordens fordømte blei utgitt med et omfattende forord av
Jean-Paul Sartre. De hadde for første gang truffet hverandre – sammen med Simone de Beauvoir – i Roma i
juli 1961. Trass i at Fanon nå var sterkt svekket, holdt de
samtalen i gang nærmest uavbrutt i tre døgn. Ikke minst
var Fanon på denne tida sterkt opptatt av det nylig utgitte
verket Critique de la raison diàlectique.9 For Sartre var det
en modig handling å gi støtte til den algeriske kampen
mot Frankrike, noe mange så på som et nasjonalt forræderi som fortjente dødsstraff. (Frankrike førte offisielt ikke
krig, men bekjempet «terror» og forsvarte la mission civilisatrice). Sartres lovprisning var utvilsomt med å gi boka
en langt større og raskere spredning enn det som hadde
vært tilfelle med Fanons tidligere verker, som ofte var møtt
med fortielse eller nedlatende avvisning i Frankrike. Dette
forordet har da også fulgt med i de fleste nye utgaver og
oversettinger, og utgjorde i 1964 en viktig del av en samling med Sartre-artikler om kolonialisme og frigjøring.10
Interessant nok var det imidlertid tatt ut av det franske
1968-opptrykket etter krav fra Josie Fanon, forfatterens
franske enke, men forlaget la det ved som et eget særtrykk.
Den viktigste begrunnelsen var at Sartre under seksdagerskrigen i 1967 hadde inntatt en pro-sionistisk (og dermed
pro-imperialistisk) holdning. Men det spilte også inn at
mange som sto Fanon nær også var misnøyd med at forordet fortalte så lite om bokas forfatter, og at det på mange
måter vulgariserte hans oppfatninger i uheldige retninger.
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Mens Fanon denne gang hadde skrevet ei bok som var
ment som et bidrag til undertrykte folks egen bevisstgjøring og kamp i den tredje verden, helt uten forestillinger
om å forandre Europa, oppholdt Sartre seg mest ved seg
selv og andre europeiske lesere.11
Ingen kan med sikkerhet si hva Fanon egentlig syntes
om innholdet i Sartres forord. I ettertid har flere Fanonforskere, etter mitt syn med rette, pekt på at det har vært
med på å gjøre Fanon altfor kategorisk, endimensjonal og
opptatt av voldens frigjørende funksjon for de undertrykte, en slags total negasjon av den
Når det er utbredt totale negasjonen, på bekostoppfatning hos kritikere ning av en rekke andre temaer
at Fanons skrifter er så som står sentralt. Sartres hardt«voldsfiksert» , kan det slående retorikk og tendens til å
la seg blende av egne metaforer,
også skyldes at han sammen med hans interesse for
taler rett ut om vold eksistensialisme og sine egne
(eller rettere sagt motvold) personlige valg, har fått mange
istedenfor om «væpnet til å lukke øynene for kompleksitet, nyanserikdom og en mer
frigjøringskamp». dialektisk søken som tross alt
finnes hos Fanon. I Frankrike
blei nok forordet lest – faktisk også anmeldt – minst like
mye som boka, og mange har seinere åpenbart nøyd seg
med forordet. Men en del av ansvaret for høyst forskjellige
tolkninger må også legges på Fanon selv, ettersom teksten
mange steder er uklar, noen ganger selvmotsigende, og
ikke alltid så gjennomarbeidet som mange av hans tidligere skrifter og taler. Det var da heller ikke noe stringent
teoretisk arbeid utformet for ettertidas kritiske blikk og
akademiske nærlesninger, men mer en utvidet pamflett
diktert ned i et nederlagsdømt kappløp med tida. Ofte
framstår boka derfor mer som en samling frittstående essays og fragmenter til artikler.
Utgangspunktet for Jordens fordømte er igjen at kolonialismen er et system, som i sitt vesen trer fram med andre
karaktertrekk enn den formen for undertrykking og fremmedgjøring som kjennetegner kapitalismens metropoler,
og som derfor må bekjempes på annen måte. Eller som det
heter i førstekapitlet («Om vold»):
I et kapitalistisk samfunn er den undertrykte delen av befolkningen omgitt av en atmosfære av hemmingsfremmende
underdanighet som gjør det relativt lett å opprettholde ro og
orden: skolen, enten den er katolsk eller religionsfri, bidrar
til å skape moralske reflekser som foreldrene dessuten innprenter sine barn; man har et eksempel til etterfølgelse i den
ærlige arbeidshelt som får medalje etter femti års slit, alt som
kan fremme kjærligheten til harmoni og selvbeherskelse blir
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oppmuntret, kort sagt, respekten for den rådende samfunnsorden får et estetisk preg. En vrimmel av moralister, lærere
og rådgivere funger som ‘vill-ledere’ mellom underklassen og
makthaverne. I koloniene, derimot, kommer den koloniserte
daglig i kontakt med lovens håndhevere. Soldaten og politimannen er til stede over alt og gjør seg hyppig og følelig
bemerket. Med geværkolben og med napalmbomber gjør
de det den koloniserte begripelig at han bør holde seg i ro.
Maktens representanter uttrykker seg, som man vil skjønne,
med ren og åpenlys vold. Mellommannen gjør ikke trykket
lettere og forsøker ikke å kaste noe slør over maktforholdene.
Tvert i mot, han stiller dem til skue og understreker dem
med den gode samvittighet som er typisk for lovens håndhevere. Mellommannen bringer voldsmetoden inn i den
koloniserte hus og i hans hjerne... Den samme vold vil den
innfødte forlange å bruke den dag massene beslutter seg til
å opptre som historiens handlende prinsipp og stormer de
forbudte nyene. Dette at koloniveldet skal sprenges i stumper og stykker er et meget klart program, som hvert enkelt
medlem av den koloniserte nasjon kan oppfatte som absolutt
(Fanon 2002:32–33).

Som nevnt i innledningen er det ikke eviggyldige og tidløse sannheter om sinn og samfunn som Fanon sikter
mot, han leverer isteden et kampskrift med høy temperatur under den algeriske frigjøringskampens avgjørende
fase. Dette kjennetegner også L´an cinq de la révolution
algérienne, som blei utgitt i Frankrike i 1959 og inndratt
av myndighetene etter seks måneder, og som seinere blei
oversatt til engelsk med den megetsigende tittelen Studies
on dying colonialism. Trass i brutalitet og masseødeleggelse
i regi av en teknologisk overlegen krigsmakt, og trass i den
tortur som Fanon møtte gjennom ofrenes psykiatriske behandling, var det optimismen og livskraften i revolusjonen som Fanon var opptatt av. Fra fransk side trodde den
militære ledelsen at de kunne nøye seg med å føre krig
mot de algeriske geriljastyrkene. Men Fanon visste bedre,
også fordi han ved flere anledninger besøkte kampsoner
og frigjorte områder inne i landet. Her forsto han at det
var tale om et helt folk i nasjonal mobilisering, og det er
like mye nødvendigheten av en slik politisk og sosial organisering og bevisstgjøring som nødvendigheten av væpnet
kamp han framhever. Det følger da også nødvendigvis av
det enkle faktum at det bare var et ørlite mindretall av den
algeriske befolkningen som deltok direkte i kamphandlinger. I flere sammenhenger blir det også lagt vekt på det
spesielle ved en settlerkoloni av algerisk type, der det var få
kompromissmuligheter hvis les colons fikk militær støtte
fra moderlandet for beholde makt og jord. (De hadde på
sin side ingen problemer overfor europeisk opinion med
å begrunne sin vold i undertrykkingens tjeneste, og blei

ikke avkrevd pasifisme som eneste etisk høyverdige standpunkt). Her peker Fanons studie fram mot et forskningstema som i våre dager har kommet mer i forgrunnen,
nemlig særtrekkene ved den formen for kolonialisme som
bygger på okkupasjon av jord og som frarøver lokalbefolkningen dens materielle og kulturelle livsgrunnlag. Det vil
i praksis si at jorda enten tilhører koloniherren eller «den
innfødte», og det er da nettopp i slike kolonityper at vi finner rasistisk brutalisering og lavere terskel for overgangen
fra væpnet konflikt til folkemord. Mens avkoloniseringa
i store deler av Afrika gikk fredelig for seg, var det nettopp i settlerkolonier som Mosambik, Angola, Zimbabwe,
Namibia og Sør-Afrika at væpnet frigjøringskamp viste seg
å være nødvendig for å tvinge rasistdiktaturene i kne. Det
var på grunn av disse spesifikke trekk ved kolonistrukturen, og ikke spesielt blodtørstige afrikanere, at mange ledere i disse landene leste Fanons arbeider med stor interesse.
Ikke minst fikk han stor betydning for to av de fremste politiske tenkere i Afrika, Amilcar Cabral i Guinea-Bissau og
Steve Biko i Sør-Afrika. I andre tilfeller var Frantz Fanon
derimot mer åpen for at politisk press og nasjonalistpartiers mobilisering ville åpne for en fredelig avkolonisering,
slik som i Ghana eller i flere fransktalende områder i VestAfrika, noe som kanskje også ville bli lettere som følge av
de omkostningene som den algeriske frigjøringskrigen påførte Frankrike.
Under arbeidet med Jordens fordømte bidro det også
til å gjøre Fanon mindre tilbøyelig til å håpe på kompromisser at hans venn, Kongos folkevalgte statsminister
Joseph Lumumba, blei myrdet av politiske motstandere
med sterk støtte fra vestlige imperialistmakter. (Det veit vi
mye mer om i dag, se Witte 2002). Dette var ikke akkurat tidspunktet for troen på at koloniherrene var åpne for
en medmenneskelig dialog og den frigjørende samtalen;
de franske generalene hadde med andre ord ikke lest sin
Habermas. I en slik kontekst går Fanons diagnose ut på
at væpnet kamp ikke bare er den eneste mulighet, men
at den også bærer i seg kimen til at både undertrykt og
undertrykker kan fri seg fra voldens og kolonisystemets
onde sirkler som et steg i «frigjøringens dialektikk». Det
er formuleringer hos Fanon (og enda mer i forordet) som
peker mot at vold under frigjøringskrigen kunne ha en
slags terapeutisk funksjon på det individuelle plan, men
det er langt fra dette til en generell oppskrift for personlig terrorisme. Når det er en utbredt oppfatning hos kritikere at Fanons skrifter er så «voldsfiksert» (enten en slik
oppfatning springer ut fra oppriktig bekymring, velkjent
europeisk-liberalt hykleri eller manglende kjennskap til
helheten i forfatterskapet), kan det også skyldes at han ta-

ler rett ut om vold (eller rettere sagt motvold) istedenfor om
«væpnet frigjøringskamp». På samme måte analyserer han
også kolonihærens framferd som vold istedenfor «pasifisering», engasjement, innsats, humanitær intervensjon eller
«krig mot terror». Det er heller ikke vanskelig å finne helt
andre tanker hos Fanon, som ofte advarte mot individualisert vold rettet mot enkeltpersoner, selv mot den verste
torturist. I Fanons mer komplekse refleksjoner skyves det
heller ikke under teppet at vold også bærer med seg risiko
for dypere traumer og nevroser hos begge parter i en krig,
slik han viser i sistekapitlet i Jordens fordømte, der han således knytter forbindelsene tilbake til sine første publiserte
arbeider.
Det er også et avgjørende punkt Vold er alltid et midlerhos Fanon at den organiserte frigjø- tidig instrument i en
ringsbevegelsens kollektive strategier dialektisk prosess
alltid må være retningsgivende, og
innenfor FLN var Fanon selv en omstridt og uredd kritiker av tendensene til å la den væpnete kampen bli løsrevet
fra bevegelsens politisk ledelse. Vold kan under slike forhold som i Algerie være en historisk nødvendighet, som
Fanon både diagnostiserer og støtter, men vold er ikke et
gode i seg selv, slik enkelte fascistiske voldsdyrkere av typen Sorel hevder. Vold er alltid et midlertidig instrument
i en dialektisk prosess, der de neste stadier handler om å
skape et mer menneskeverdig samfunn hvor vold blir avskaffet i alle former og for alle, dvs. et samfunn der ingen lenger dør av sult eller blir utsatt for rasistisk avhumanisering. Hat er ikke noe program, kampformen må
alltid underordnes andre mål, og Fanon taler derfor kritisk
om mer spontane, ekspressive voldsytringer. Selvsagt kan
hans analyser av vold som legitim i visse situasjoner misbrukes (som historien gir altfor mange eksempler på både
fra undertrykkere og undertrykte), men det gir ikke noe
grunnlag for å slutte seg til det bildet av en ensidig «voldsdyrkende» Fanon som ikke minst Hannah Arendt ønsket
å mane fram i sin reaksjon mot en studentradikalisering
med enkelte voldsromantiske innslag i USA mot slutten av
1960-tallet. Hannah Arendt røper imidlertid ingen grundig lesning av Fanon, og begår det mesterstykke å omtale
Fanons syn på vold uten å nevne Algerie og krig med ett
eneste ord.12
Klasseanalyser og profetiske advarsler
De som ønsker å framstille Fanon som et talerør for ukritisk tredjeverden-romantikk eller som en nærmest apokalyptisk profet med naiv tro på at alle problemer løser seg
bare frigjøringskampen er ført fram til seier, kan umulig ha
lest Jordens fordømte. Her er det så visst ingen forestillinger
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om at væpnet opprør eller installering av nye herskere med
svart hudfarge i seg selv vil garantere et samfunn kjennetegnet av radikalt demokrati, sosial rettferdighet og en ny
humanisme. Allerede ved
Et nytt parti ved makten kan inngangen til 1960-tallet
ifølge Fanon bidra til forsto Fanon nok til å komrevolusjonære endringer, me med sviende advarsler
mot ledere som vendte rygmen kan også raskt
gen til den store massen av
omskape seg til et adminis- bønder og arbeidere og mot
trativt organ som formidler «massepartier» som under
maktelitens direktiver dekke av nasjonalistisk retorikk raskt blei redskaper for
den nye elitens grådighet og klasseinteresser. Ikke minst
er det verdt å merke seg i diskusjonen om vold at han har
et våkent blikk for at partier som har vært båret fram av
væpnet kamp, kan henfalle til en slags militarisert kommandostruktur og et byråkratisk diktatur. Et nytt parti ved
makten kan ifølge Fanon bidra til revolusjonære endringer, men kan også raskt omskape seg til et administrativt
organ som formidler maktelitens direktiver, på samme
måte som afrikanske statsledere internasjonalt kan opptre
som lite annet enn en venneforening til gjensidig beundring. Allerede etter kort tid viste Fanon at de nye herskerne
åpenbart var lite interessert i å oppnå økonomisk selvstendighet, ettersom det ville kreve en mer dyptgående samfunnsomdanning og konfrontasjon med deres nykolonialistiske samarbeidspartnere. Her identifiserte han altså så
tidlig som i 1961 spirene til dagens bistandsavhengighet:
Det innfødte bursjoasi som overtar roret etter koloniherrene,
er et underutviklet bursjoasi. Økonomisk makt har det praktisk talt ikke, i alle fall står det uendelig mye svakere enn det
europeiske bursjoasi det skal avløse. I sin streberaktige selvbeundring har det hele tida vært overbevist om at det med
fordel vil kunne erstatte det europeiske bursjoasi. Men når
det vel er kommet på plass og skal forvalte uavhengigheten,
oppdager det at det står med ryggen mot veggen, hvoretter
det blir grepet av panikk og bønnfaller det forhenværende
moderland om hjelp. (Fanon 2002:124)

Med sin nærhet til andre fransktalende områder i VestAfrika, var det nærliggende for Fanon å tenke på Léopold
Sédar Senghor i Senegal som symbol på «svarte europeere». Han var også en skyteskive på grunn av sin sentrale
posisjon i den tidlige négritudebevegelsen innenfor kunst,
kultur og filosofi blant eksilafrikanere i Paris i den første
etterkrigstida, og som etter Fanons oppfatning lett kunne
degenerere til tåkete romantikk, steril dyrking av det forgagne og appelle til en slags tidløs og fastfrosset «afrikansk
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kultur». Et sentralt poeng er at afrikansk kultur, som alt
annet, er i dialektisk bevegelse, og derfor alltid vil stå i
motsetning til en essensialisert kulturell folklore. Fanons
tidligere kritikk av forestillingen om det førkoloniale samfunnet som et klasseløst og idyllisk samfunn uten motsetninger mellom sosiale grupper og kjønn, blir altså ført
videre i en tilsvarende kritikk av samfunnene etter den
formelle avkoloniseringa. På samme måte som ideologi
kan framtre som «falsk bevissthet» i marxistisk forstand,
kan det finnes en falsk avkolonisering. Jordens fordømte er
derfor fortsatt et av de nyttigste instrumentene vi har for å
analysere utviklingen i dagens Afrika, og har da også vært
en viktig inspirasjonskilde for en lang rekke framstående
forfattere, som bl.a. Ngugi wa Th´iongo.13 Ikke minst har
Fanons beskrivelser vist seg å være skremmende treffende
for utviklinga i Algerie selv, som etter selvstendigheten i
1962 tok ei vending i tråd med de fanonske advarsler. Da
FLN-regjeringa skrudde til undertrykkinga i 1988 og slo
ned et folkelig opprør, var det som om «jordens fordømte»
reiste seg på nytt. Året etter begikk Josie Fanon selvmord
i Algerie.
Av aktuell interesse i dag er det også å minne om at
sekularisme var et grunnfestet ideal og en viktig bestanddel av Fanons humanisme, og at han under den algeriske
frigjøringskampen tilhørte dem som innenfor FLN argumenterte sterkt mot at det frie Algerie skulle bli en teokratisk, dvs. islamsk (eller islamistisk) stat. Ikke overraskende
blei han som outsider av denne grunn kritisert for ikke å
forstå arabisk og islamsk «mentalitet». På samme måte utfordret han marxistisk ortodoksi ved å framheve det revolusjonære potensialet på landsbygda istedenfor hos byproletariatet, og står samtidig fram som en samfunnsteoretiker
som taler demokratiets sak. Ikke minst i Jordens fordømte
går han langt i sitt forsvar for desentraliserte avgjørelser
og direkte folkemakt på grunnplanet i by og bygd. Men
han viser også hvordan marxistisk klasseanalyse har mange
fortrinn, som når han slår fast at utbyttinga kan både ha et
afrikansk og arabisk ansikt. Som dialektiker viser Fanon at
nasjonalisme på samme tid kan være en europeisk idé og
et redskap til bruk i kampen mot Europa. På samme måte
kan nasjonal bevissthet være viktig i en frigjøringskamp
ved å overskride regionale, sosiale og etniske skillelinjer,
samtidig som en slik nasjonalisme etter selvstendigheten
kan brukes til å dekke over nettopp regionale, sosiale eller
etniske særinteresser. Her fortsetter Fanon med å rive av
masker, dvs. at han blottstiller nye ledere som appellerer
til hudfarge for å tilsløre de økonomiske maktforhold som
Fanon alltid har hatt et våkent blikk for. Dette viser hvordan han tidlig sprengte seg ut av det manikeiske verdens-

bildet så mange har beskyldt han for å være en fange av,
ingen ting er – bokstavelig talt – svart eller hvitt. Mer enn
studiet av vold er det derfor studiet av «avkoloniseringens
dialektikk» eller hans bidrag til «filosofiens avkolonisering»
som bør stå sentralt i hans ettermæle.14
Kampen innenfor murene
I dette raske risset av Fanon som politisk tenker, kommer det forhåpentlig fram hvordan han vever sammen sin
medisinsk-faglige innsikt i mentale strukturer, sin historiske analyse av det voldelige og rasistiske kolonisystemet
og sin marxistiske klasseanalyse av den falske avkoloniseringen. I hans skrifter finner vi også mange interessante
refleksjoner om de intellektuelles ansvar og rolle, ikke
ved å holde prekener, men ved å bli en organisk del av
de undertryktes motstands- og frigjøringskamp, og ved
å bruke sin innsikt til en frigjørende og bevisstgjørende
pedagogikk.15 Det er denne allsidigheten (og helheten)
som er Fanon, ikke løsrevne biter som ulike akademiske
moteretninger i nyere tid bruker i sine esoteriske stammefeider. Ikke minst har det vært iherdige forsøk på å tolke
Fanon inn i en trang postkolonialistisk ramme, der litteraturteoretikere og filosofer fører ordet. Et tidlig eksempel
på dette er antologien Frantz Fanon. Critical perspectives
(Allesandrini 1999), der praktisk talt alle bidragsytere har
tilhold ved institutter for litteratur og språkvitenskap ved
anglosaksiske universiteter. Resultatet blir ofte en Fanon
som ikke er til å kjenne igjen, eller som er gjendiktet i
en språkform som ekskluderer alle utenom en håndfull
innvidde. I praksis har dette betydd at Fanons deltakelse
i den algeriske frigjøringskampen - som levd erfaring - og
hans skarpsindige analyser av økonomisk makt og sosioøkonomiske forhold blir tonet ned (fortrengt?) til fordel
for Fanon som en avpolitisert tekstprodusent som knapt
nok overskrider universet av identitet, tekst, språk, representasjon, kulturalitet, hybrididet og «difference». I en slik
sammenheng står Peau noire, masques blancs naturlig fram
som hans hovedverk, symbolisert ved at et nytrykk på engelsk i 1985 blei utstyrt med et fyldig forord av Homi K.
Bhabha. Han er en av forgrunnsfigurene innenfor en retning som like mye reduserer som dekonstruerer Fanon, og
som lar et menneske av kjøtt og blod gjennom en språklig
metamorfose gjenoppstå nærmest som en avkontekstualisert tekst og et forstadium til poststrukturalisme (en slags
pre-poststrukturalist?).16 Derfor har da også Bhabhas nylesning for mange paradoksalt blitt – for å bruke stammens eget språk – en slags nyhegemonisk diskurs og en
ny metanarrativ i Fanonstudiene. Dette betyr langt fra at
en Derrida- og Lacan-inspirert lesning av Fanon på noen

måte er uinteressant og uten spennende innsikter, men det
blir et stort tilbakesteg når en dialektisk, marxistisk, eksistensialistisk eller fenomenologisk lesning (les Hegel, Marx,
Sartre, Merleau-Ponty) nærmest blir avvist som «banal».
Bhabhas tolkninger er også nå
ført videre i hans forord til en Ikke minst har det vært
ny – og på mange måter mer iherdige forsøk på å
vellykket – engelsk oversetting
tolke Fanon inn i en
av Jordens fordømte så seint som
i 2005. Dette er nærmest en trang postkolonialistisk
parallell til en tendens innen- ramme, der litteraturfor studiene av Edward Said til teoretikere og filosofer
å konsentrere seg om kritikken fører ordet.
av orientalismens tekster, mens
Culture and imperialism (Said
1993) ikke får en tilsvarende oppmerksomhet. Den siste
boka er imidlertid en langt skarpere studie både av imperialismen i langt flere av dens manifestasjoner og – ikke
minst – av den aktive motstanden den blei møtt med. Det
er da også her Said tydeligst gir til kjenne hvor mye inspirasjon det er å hente hos Fanon både som analytiker og
som aktivist.
En kritisk diskusjon av en slik postkolonialistisk tilegnelse av Fanon inntar en vesentlig plass i David Maceys
ovennevnte biografi, og gjenfinnes i flere bøker og helt
nye artikler som er ført i pennen av Nigel Gibson.17 Den
sistnevnte har isteden slått et slag for Fanon som en av
det forrige århundrets fremste humanister og dialektikere,
med trassig tro på at menneskelig frigjøring er et felles
prosjekt på tvers av hudfarge, religioner og verdensdeler.
(Humanisme kan altså bety frigjøring, og ikke bare være
en illusjon eller en maske, slik Foucault og Heidegger hver
på sin måte forsøker å fortelle oss). Gibson har også reist
tungveiende kritikk av Bhabas forord til Jordens fordømte,
og har gått konkret til verks med forslag om hvordan et
nytt forord egentlig burde se ut. Det er med bakgrunn i en
slik ny litteratur – som her bare er kort skissert – vanskelig
å slutte seg til en Fanontolkning som nærmest forsøker å
innrullere en så kompleks tenker blant dem som avviser
alt som kan knyttes til «europeisk opplysningstid» som et
undertrykkende prosjekt som utøver en slags epistemisk
vold, som ikke ser at universalistiske begreper som for
eksempel «humanisme» kan frigjøre seg fra og overskride
europeisk hegemoni og som taler foraktelig om «internasjonalisme» og «menneskeheten». Debatten – og kampen
om Fanon – fortsetter altså. Følg med, følg med, og gå
ikke glipp av de neste episodene.
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Noter
I all (u)beskjedenhet på Pax forlag i min tid som ung forlagsredaktør.
2
I oktober 2010 var den fortsatt ikke tilgjengelig ved noe norsk universitets- eller høgskolebibliotek!
3
De som har sans for at verden ikke alltid er så rettlinjet, kan merke
seg at “den anti-europeiske” Fanon med sitt virke i en arabisk-dominert
frigjøringsbevegelse har to barn med europeiske kvinner, og at ett av
dem er gift med sønnen til en fransk politiker (fra jødisk familie) som
var statsminister i Algeriekrigens første år.
4
Eksempler på dette gis av Bond 2002, Gibson 2008 og Gibson 2010.
Gibson var i 2009/10 gjesteprofessor ved KwaZulu-Natal-universitetet
i Durban, og hans nyeste bok, Fanonian practice in South Africa, er
under utgivelse.
5
Disse aspekter ved Camus drøftes bl.a. i Said 2010, s. 78-80.
6
Césaire utga allerede i 1951 kampskriftet Discours sur le colonialisme,
som i 1970 blei utgitt på norsk.
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