POSTMODERNISME OG FEMINISME
ALLIERTE ELLER UFORENELIGE TRADISJONER?
Av Njål P. Gjølstad

Postmodernismen og feminismen har bygd på mye av det samme akademiske tankegodset: både analyser av maktforhold mellom kategorier og kritisk dekonstruksjon av
essensialistiske metanarrativer som legitimerer visse samfunnsforhold. Samtidig er
det en tydelig konflikt mellom feminismens normative prosjekt og postmodernismens
moralrelativisme. Hvordan kan feministiske forskere bygge på postmodernistisk tankegods og samtidig prøve å endre samfunnet vi lever i?

P

ostmodernismen og feminismen er to tradisjoner som
tilsynelatende virker allierte, men som det likevel kan
være problematisk å forene. Denne spenningen vil jeg gjøre rede for gjennom å belyse noen elementer ved postmodernismen som feminister finner tiltrekkende, og samtidig
hvilke elementer som gjør dette samarbeidet problematisk.
For å diskutere forholdet mellom postmodernisme og
feminisme vil jeg ta utgangspunkt i Seyla Benhabibs artikkel «Feminism and the Question of Postmodernism»
fra boken Situating the self. Gender, Community and
Postmodernism in Contemporary Ethics. I denne artikkelen utforsker Benhabib forholdet
Problemet ligger
mellom disse akademisk-metodisheller i bruken av ke og teoretiske paradigmene som
feminismen som en har preget human- og samfunnsnormativ filosofi om vitenskapene i store deler av den
kvinners frigjøring vestlige verden gjennom de siste
tretti årene. Benhabib viser at det
og likestilling. tilsynelatende er en tydelig allianse mellom disse akademiske bastionene som begge har
etablert seg som viktige kritiske tilnærminger til modernitetens1 kunnskaps- og historieforståelse, men problematiserer også sterkt dette forholdet (Benhabib 1992:203).
Gjennom sin artikkel utfordrer Benhabib forholdet
mellom postmodernismen og feminismen og viser at dette
forholdet ikke er så tydelig sammenfallende som det kan
virke. Hun poengterer at man muligens må ta et valg:
postmodernisme eller feminisme. Benhabibs forutsetning
er formulert i hennes problemstilling:
Are the meta-philosophical premises of the positions referred to as ‘post-modernism’ compatible with the normative
content of feminism, not just as a theoretical position but as
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a theory of women’s struggle for emancipation?
(Benhabib 1992:204)

Konflikten ligger dermed nødvendigvis ikke, slik jeg forstår Benhabib, i den akademiske teoretiske applikasjonen
av disse teoriene: Problemet ligger heller i bruken av feminismen som en normativ filosofi om kvinners frigjøring
og likestilling. Det er når feminister ønsker å legitimere
endring i samfunnet på bakgrunn av sine perspektiver at
tradisjonen får et problem med å benytte seg av postmodernismens metateoretiske perspektiver.
Menneskets, historiens og metafysikkens død
Benhabib henter sin definisjon av postmodernisme fra
Jane Flax, og beskriver postmodernismen som en «subscription to the theses of the death of Man, of History and
of Metaphysics» (Benhabib 1992:211). Det er i denne definisjonen Benhabib mener det kommer frem noen tydelige problemer med forholdet mellom feminismen og postmodernismen. Problemet, sier Benhabib, ligger i at «death
of Man, death of History and the death of Metaphysics»
kan bli normativt forstått på ulike nivåer. Hun påstår at
disse tre tesene kan bli forstått på en sterk eller svak måte.2
For å redegjøre for Benhabibs resonnement vil jeg først
gi en fremstilling av hva hun mener med «death of Man,
History and Metaphysics». Samtidig vil jeg også gjøre rede
for hva den feministiske versjonen av disse tre tesene er.
Med «death of Man» mener Flax hvordan postmodernister har dekonstruert selvet og ikke lenger forstår menneske og subjekt som transcendente vesener. Selvet er ikke
gitt, men formet og skapt av de kulturelle diskursene som
påvirker samfunnet individet tar del i. Postmodernismen
dekonstruerer essensialistiske kategorier. «Man is forever
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caught in the web of fictive meaning, in chains of signification, in which the subject is merely another position
in language» (Flax 1990:32). Den feministiske versjonen av «death of Man» kan, ifølge Benhabib, bli forstått
som «Demystification of the Male Subject of Reason»
(Benhabib 1992:212). Mens postmodernister fokuserer
på dekonstruksjonen av subjektet og essensielle kategorier er feminismen opptatt av at kjønn er et av de viktigste elementene som har vært med på å forme idealer
om et nøytralt og universelt «subject of reason» (Benhabib
1992:212).
Med «death of History» illustrerer Flax at historien eksisterer for å rettferdiggjøre «the fiction of man».
Historisk essensialisme, hvor historie blir brukt for å legitimere kategorien «menneske» gjennom menneskets
historie (Flax 1990:33). Slik jeg forstår Flax omhandler
ikke dette nødvendigvis den akademiske historieskrivningen, men den politiske bruken av den. Dette kan illustreres ved hvordan for eksempel begrep som fremskritt blir
brukt for å beskrive menneskets historie og dets utvikling.
Postmodernismen bryter med den akademiske bruken
av store fortellinger for å legitimere samfunnsforhold,
slik som eksempelvis Marxismen bruker historisk utvikling for å forklare maktforhold mellom samfunnsklasser.3
Benhabib mener at en feministisk forståelse av «death of
History» vil være «engendering of Historical Narrative».
Ikke bare er historieforståelsen eurosentristisk, fra et hvitt,
kristent og europeisk ståsted, men den er også mannlig.

Benhabib trekker inn hvordan historien har «forced historical narrative into unity, homogeneity and linearity»
(Benhabib 1992:212–213). Dette på bekostning av ulike
og fragmenterte tidsforståelser av andre grupper med egne
kategorier for periodisering og med egne forståelser av det
narrative, slik som det feminine.
Den tredje tesen Benhabib mener man tilskriver seg i
postmodernismen er «death of Metaphysics». Ifølge Flax
mener postmodernister at den vestlige metafysikken har
vært «under the spell» av hva hun kaller «metaphysics of
presence» (Flax 1990:34), altså et forsøk på å mestre verden gjennom en jakt på det virkelige eller det sanne. Slike
holdninger om den objektive fornuften har gjennomsyret
modernismen og har hatt en sentral posisjon i den naturvitenskapelige doktrinen frem til disse holdningene til dels
ble brutt ned i gjennom siste halvdel av forrige århundre.4
Den feministiske versjonen av «death of Metaphysics»
ville, ifølge Benhabib, vært «Feminist Skepticism Toward
the Claims of Transcendent Reason». Hvis det tenkende
subjektet er styrt av den kulturelle konteksten med de diskursene den eksisterer i og ikke et overhistorisk rasjonelt
vesen med universelle transcendentale ideer, vil det si at
det er disse kontekstuelle elementene som skaper og påvirker de eksisterende kategoriene om fornuft og sannhet?
Av slike kulturelle egenskaper peker Benhabib på at for
feminismen er kjønnsrelasjoner den mest sentrale formen
for «knowledge-guiding interest». Det er altså kjønnsrelasjoner som står i sentrum for feminismens akademiske
virke. Dette inkluderer ulik sosial, økonomisk, politisk og
symbolsk etablering av kjønnsforskjeller mellom mennesker i ulike samfunn (Benhabib 1992:213).5
Sterke og svake tolkninger av postmodernismens
tre teser
Til nå har jeg vist hvordan feminismen allierer seg med
postmodernistiske elementer og kritikk av modernismen.
Samtidig mener Benhabib at det er grunnleggende forskjeller i disse tradisjonenes innhold som gjør det vanskelig å beskrive dem som allierte. Problemet hun presenterer ligger ikke i kategoriene selv, men i hvordan man skal
tolke dem. Her trekker Benhabib inn hva hun mener er
forskjellen mellom sterke og svake tolkninger av de postmodernistiske tesene. De svake tolkningene av tesene vil
feminismen tilskrive seg, men som Benhabib skriver, vil
feminister bare kunne alliere seg med sterke tolkninger
av tesene med risiko av å være selvmotsigende (Benhabib
1992:213). De sterke tolkningene dekonstruerer det teoretiske argumentasjonsgrunnlaget feminismer trenger for
sine normative påstander om verden. Følger feminister de
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sterke tolkningene av tesene vil deres normative påstander falle på sin egen dekonstruksjon av subjekt, historie
og metafysikk.

Illustrasjon: Ingri Haraldsen

Death of Man
Den svake tolkningen av «death of Man» er at subjektet er
situert i sin sosiale, lingvistiske og diskursive kontekst. Jeg
forstår denne tolkningen slik at selv om man dekonstruerer den essensialistiske kategorien om selvet, finnes selvet
fortsatt som en del av sin kontekst. Dette inkluderer en idé
om at selvet fortsatt er selvreflekterende og kan planlegge
deler av sin sannsynlige framtid. Dette krever at selvet er
situert i en kontekst og ikke totalt dekonstruert slik den
sterke tolkningen forutsetter (Behnabib 1992:214).
Den sterke versjonen av denne tesen griper Flax presist
i setningen «Man is forever caught in the web of fictive
meaning, in chains of signification, in which the subject is merely another position in language» (Benhabib
1992:214). Subjektet oppløses helt til de faktorene som
påvirker det og subjektet blir et resultat av de diskursive
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utrykkene om subjektet selv. Det er dermed ikke noe skille
mellom subjektet og «the chains of significations», i hvert
fall ikke i den grad at subjektet kan skape nok avstand til å
reflektere over sin egen «position in language». Dette igjen
fører til at subjektet aldri kan løsrive seg nok fra «the chain
of significations» til å endre selvet.6
Benhabib mener at denne tolkningen ikke er i samsvar
med feminismens prosjekt om å skrive kvinnens historie. For dette trenger man et «jeg», et subjekt. Man forteller historien om hvem man er gjennom et «jeg» hvor
man er både forfatter og en karakter i historien samtidig.
Benhabib spør dermed hvordan kvinnekampen ville være
mulig uten en idé om autonomien og et selv til kvinner. Et
svar som, ifølge Benhabib, gjennom den sterke tolkningen
av «death of Man», bare kan være motstridig.
Et eksempel Benhabib trekker frem er diskusjonen om
dikotomiene «sex» og «gender», og spesielt den feministiske forskeren Judith Butlers bidrag til diskusjonen.7 På
den ene siden er «gender» eller det kjønnet samfunnet gir
oss. Dette kjønnet har vært forstått som styrt av de kulturelle diskursene. Det har også vært vanlig å sette «sex»
på motsatt side, som et førkulturelt naturlig kjønn som vi
blir født med. Dette begrepet er ifølge tesen om «death of
Man» svært vanskelig. Om man tolker denne tesen sterkt,
kan man si at det ikke finnes noe før-kulturelt biologisk
kjønn. Det er i møte med andre mennesker og i møte med
samfunnet at mennesker blir kjønnet og kategoriserte, selv
på et biologisk nivå. Videre sier Butler at det ikke finnes
noen «gender identity» bak «the expression of gender».
Det er, ifølge Butler, ikke et kjønnet selv bak det performative i hvordan vi uttrykker kjønn (Benhabib 1992:215).
Problemet blir da svært tydelig. Tanken om at kjønn
er performativitet uten et subjekt bak handlingen bryter
med det normative idealet til feminismens politiske teori.
Feminismen er historien om kvinner og kvinners kamp for
frigjøring. Disse tankene er vanskelig å forene med idealer
om å bryte ned det essensialistiske subjektet. Dette inkluderer også at identitetsmarkører som kjønn bare reduseres
til et kulturelt utrykk styrt av diskurser i samfunnet.
Death of History
Den svake tolkningen av «death of History» kan forstås
som et oppgjør med store metanarrativer som har essensialistiske preg. Et eksempel kan være et prosjekt som søker å finne essensen i det å være mor og se på det som et
universelt og på tvers av kulturer. Dette inkluderer også
å bryte med universelle teorier om kvinners undertrykkelse og menns dominans over kvinner som noe universelt, uavhengig av klasse, kultur eller historie (Benhabib
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1992:218–219). Samtidig bygger feminismen på at slike
metanarrativer kan forklares innenfor sin gitte kulturelle
kontekst. I den svake tolkningen er det i hovedsak det universelle utrykket som er et problem. På denne måten kan
feminister konstruere narrativer innen en spesifikk historisk og sosial kontekst.
Problemet med den sterke tolkningen av tesen finnes i forholdet mellom politikk, historiografi og historisk
minne. Den politiske feminismen har historisk kjempet
for kvinners frigjøring. Bakgrunnen for dette har vært metanarrativet om kvinners undertrykkelse. En fremstilling
som metodologisk er problematisk med en sterk tolkning
av «death of History». Dekonstruerer man historien om
kvinners undertrykkelse og ser på undertrykkelse som en
maktstruktur i diskursen så vil det også være problematisk å bruke historien som motiv til å endre samtiden. Alle
slike historiske argumenter for å motivere politisk endring
vil være problematiske om man samtidig avviser slike metanarrativer (Benhabib 1992:219–223). Ifølge en sterk
tolkning av tesen lar det seg dermed ikke gjøre å konstruere et historisk narrativ som legitimerer endringer i samfunnet, slik den politiske feminismen forsøker.
Et eksempel Benhabib trekker frem er hvordan man
i dag omskriver historien til et kvinnelig perspektiv. Ikke
bare er dette problematisk gjennom tesen om «death of
Man» hvor man dekonstruerer selvet og essensen av subjektet, men også om man ser på historien som «competing paradigms of discourse, power-knowledge complexes»
(Benhabib 1992:222).8 Omskriver man historien fra et
kvinnelig ståsted blir dette, ifølge den sterke tolkningen,
bare et nytt diskursivt paradigme, på lik linje med det paradigmet feminismen forsøker å bryte med.

vestlige filosofiens diskurser. Hvordan er det mulig å konstruere akademiske påstander om verden, slik feminismen
ønsker, dersom de teoretiske posisjonene man har som utgangspunkt, i seg selv dekonstruerer den narrativen man
ønsker å konstruere?
For å kunne konstruere akademiske påstander må
man se på den svake tolkningen av tesen om «death of
Metaphysics». Denne mer innflytelsesrike tolkningen brukes for å vise hvordan filosofi «… in contradiction from
the developing natural sciences in this period, could articulate the basis of validity of right knowledge and correct actions» (Benhabib 1992:224). I en slik fremstilling
er filosofi en metadiskurs om legitimering av vitenskap.
Om vi oppløser alle essensialistiske kategorier og metoder
for legitimering, hva er igjen av filosofien? Blir filosofi bare
en «sociology of knowledge», hvor i stedet for og utforske
validiteten til kunnskap, bare de empiriske betingelsene
for hvordan sannhet genereres blir utforsket? Benhabib
sammenligner en slik framstilling av filosofer med et
bilde av filosofer som ikke noe mer enn etterkommere av
poeter som diktet narrativer om kulturen de eksisterte i
(Benhabib 1992:224).
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Death of Metaphysics
I sin fremstilling av den sterke og svake tolkningen av «death of Metaphysics», trekker Benhabib ikke bare inn kritikk mot postmodernismen fra et feministisk ståsted, men
også hva hun mener er problemer med postmodernismen
fra dens egen logikk. Postmodernismen har, gjennom
Heidegger og Derrida, kritisert vestlig metafysikk siden
Platon for å være «under the spell of the ‘metaphysics of
presence’». Men denne fremstillingen av vestlig metafysikk
er i seg selv et metanarrativ. Kritikken av vestlig sannhetssøken og dermed filosofien som «the privileged representative of the Real» (Benhabib 1992:224), er altså likeså en
essensialistisk konstruksjon bygd på et metanarrativ om
hva sannhet og virkelighet er. Den sterke tolkningen av
«death of Metaphysics» bygger dermed på et metanarrativ
og samtidig dekonstruerer og oppløser denne tesen den
NJÅL P. GJØLSTAD

31

Et av feminismens prosjekter er kritikk av den sosiale diskursen, men hvordan er dette mulig uten filosofi?
Godtar man postmodernismens dekonstruksjon av filosofien som bare en observasjon av den vestlige forståelsen av
kunnskap og ikke som en metadiskurs som kritiserer denne forståelsen, hvordan kan man da bruke disse filosofiske
perspektivene til å kritisere samfunnet? Legitimerer man
kritikk av samfunnet med filosofi kan man ikke på samme
tid dekonstruere filosofiens legitimerende rolle.
En kritikk jeg vil rette mot Benhabib er at hun aldri
tydelig klargjør hvor hun setter grensen mellom en svak
og en sterk tolkning av disse tre tesene. Hun tegner opp
en linje og presenterer de to sidene slik hun ser dem, men
uten å nyansere sitt eget skille. Benhabib tar utgangspunkt
i at det eksisterer et skille hvor man tydelig kan se to tolkninger av de tre tesene. Det kan tenkes at det finnes flere
nyanser enn en enkel separasjon, og kanskje ville både feminister og postmodernister si seg enige i visse elementer eller bare noen deler av skillet Benhabib presenterer.
Ironien blir kanskje at mye av Benhabibs argumentasjon
omhandler dekonstruksjon av kategorier, men selv konstruerer hun et tydelig dikotomisk skille mellom en sterk
og en svak tolkning av tesene menneskets, historiens og
metafysikkens død for å illustrere problemer mellom disse
to tradisjonene.

Illustrasjon: Marianne Røthe Arnesen

Tiltrekkende sider – problematiske sider
Postmodernismen og feminismen står sammen i en rekke
vitenskapsteoretiske spørsmål. Begge er metateoretiske
i sin kritikk av vitenskapen og vitenskapshistorien og er
opptatt av epistemologiske spørsmål. Der postmodernister

32

POSTMODERNISME OG FEMINISME

er opptatt av alle ulike elementer som påvirker diskurser i
samfunnet, er feminismen opptatt av kjønn og konsekvensene av kjønn som en identitetsmarkør mellom mennesker
og hva som skaper maktforhold mellom kjønn i samfunnet. Feminismen prøver også å svare på spørsmål om hvordan diskurser påvirkes av kjønn og hvordan kulturen er
med på å definere og forme forståelsen av kjønn. Samtidig
ligger det til grunn en kritikk og en dekonstruksjon av
kategorier i postmodernismen. Å bryte med etablerte ideer
om at kategorier er skapt utenfor menneskets forståelse og
fortolkning er et av de sentrale elementene ved postmodernismen. Dette inkluderer også å dekonstruere ideen om
kjønn, slik at kjønn ikke eksisterer som en universell kategori utenfor menneskelig tolkning og dermed ikke som
en biologisk størrelse utenfor menneskers tolkningsevne.
I møte med dette epistemologiske kriteriet er denne
diskusjonen et problem for feminismen, slik blant annet
Butler berører det i «sex–gender»-problematikken. Kan
man vitenskapsteoretisk argumentere for at det finnes
kjønn og at det finnes universelle empiriske bevis for at
maktforhold mellom disse kategoriene ikke er like? Det er
ikke lett å svare på et slikt spørsmål, men ulike feministiske
filosofer har plassert seg ulikt i denne debatten.9
Problemet viser seg tydelig når feminismen gjør inntog
i den politiske debatten. Feminismen er ikke bare et vitenskapsteoretisk paradigme, men også en politisk bevegelse
som prøver å si noe om, og ikke minst endre samfunnet
den eksisterer i. Feminismen ønsker dermed ikke bare å
analysere diskursene som definerer kjønn, men også si noe
konkret om samfunnet, samt endre makten som ligger til
grunn i diskursene. Det er et slikt normativt motiv som til

sterke tolkningene av postmodernismens teser, slik de er
presentert over.
Uforenelighet – kanskje ikke et problem?
I denne artikkelen har jeg forsøkt å redegjøre for hvorfor det kan være problematisk for feminismen å bygge på
postmodernismens metateoretiske tilnærming i sin forståelse av subjektet, historien og filosofiens vitenskapskritiske
og vitenskapslegitimerende rolle. Feminismen bygger på
mange sentrale elementer fra postmodernismen, kanskje
spesielt dens kritiske holdning til andre, ofte eldre, vitenskapsparadigmer som den kritiserer for å konstruere og videreutvikle et kjønnet sannhetsbegrep uten å være kritisk
til denne konstruksjonen.

Illustrasjon: Åshild Aurlien

dels kan være vanskelig å forene med postmodernismen.
Postmodernismen kan beskrives som moralrelativistisk. Det vil si at den ikke gjør noen dom over handlinger, eller veier dem som gode eller dårlig. Dette er til dels
et resultat av dekonstrueringen av subjektet, historien og
metafysikken. Disse tre elementene brukes ofte for å legitimere normative utsagn. Tar en utgangspunkt i at historie
er «competing paradigms of discourse, power-knowledge
complex» så er det svært vanskelig å gjøre noen normative
slutninger fra kunnskap.10 Bryter man ned kategoriene til
å være kun kulturelt skapte, vil også alle normative vurderinger være skapt innenfor de samme diskursive rammene.
De normative vurderingene vil dermed være styrt av diskursen og igjen være et resultat av de samme strukturene
man prøver å analysere og dekonstruere.
Med denne problematikken i bakhodet er det her
viktig å gjøre et skille. Dette er i første omgang et vitenskapsteoretisk problem. Mens postmodernismen holder
seg innenfor metateoretiske diskusjoner, har feminismen
en realpolitisk agenda. Det er i dette møte mellom det vitenskapelige og det politiske, at konflikten kanskje er mest
tydelig. Som Benhabib skriver i sin problemstilling er det
i sin normative form at feminismen får et problem med
sitt forhold til postmodernismen. Skal man uttale seg normativt om samfunnet og hvordan det burde endres, er det
problematisk å samtidig tilskrive seg vitenskapsteoretiske
rammer som er moralrelativistiske.
Postmodernismen som en kritisk metateoretisk tilnærming kan være med å problematisere tidligere forskningsparadigmer, og den fungerer som en metodisk tilnærming
til samfunnet, men den moralrelativistiske strukturen gjør
den nesten uforenelig med feminismens politiske motiver.
Det kan derfor argumenteres for at feminismen må skape
kategorier slik som «kvinner» og «menn», og metanarrativer om maktforholdet mellom dem, for å legitimere sine
politiske motiver om endring. Skal man kjempe for likestilling mellom kvinner og menn må man erkjenne at disse
kjønnskategoriene eksisterer i samfunnet. Man opererer
dermed ikke slik som postmodernismen prøver å gjøre, på
utsiden av diskursene, men innenfor det maktforholdet
man observerer og forsøker å endre.
Det er en enorm utfordring for feminismen å balansere
en slik moralrelativistisk selvreflekterende metateoretisk
holdning til diskursene slik postmodernismen gjør krav
på, samtidig som man vil kjempe for likestilling innenfor
en bestemt kultur, eller for en universell kategori som feminister ofte anser kjønnskategorien «kvinne» for å være.11
Selv konkluderer Benhabib med at feministiske politiske
prosjekter vil være selvmotsigende dersom man følger de
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Selv om begge tradisjonene dekonstruerer essensialistiske kategorier, historieforståelse og idealene om transcendentale sannheter, har jeg belyst at dette er en tilnærming
med ulike nivåer. Jeg har vist hvordan sterke tolkninger av
disse påstandene kan virke problematiske og til dels motsi
et annet av feminismens idealer, nemlig dens politiske og
normative prosjekt.
Feminismen ønsker å si noe om de maktforholdene
som eksisterer i samfunnet mellom kjønn. Den ønsker
samtidig også å fortelle historien og formidle kunnskapen
fra et kvinnelig perspektiv. I den grad feminismen kritiserer vitenskapen for å være kjønnet kan den passe med
postmodernistiske perspektiver, men feminismen ønsker å
erstatte disse konstruksjonene. Den ønsker for eksempel
å fortelle historien om kvinners undertrykkelse, noe som
ifølge en sterk tolkning av postmodernismens dekonstruksjon av historien er problematisk.
Selv om jeg i denne artikkelen har sett på mange ulikheter mellom disse tradisjonene er det viktig å understreke
at disse tradisjonene har sin egen autonomi som akademis-

ke tradisjoner. De har påvirket og fortsetter å påvirke hverandre, men forsøker å oppnå ulike mål. Postmodernismen
er en metateoretisk diskurs om vitenskap og filosofi, noe
feminismen, som jeg har vist, også kan sies å være, da i hovedsak sett fra et kjønnsperspektiv. Samtidig har feminismen også et normativt budskap og prøver å endre strukturer i samfunnet den eksisterer i. Feminismen prøver å
endre maktforhold og fortelle historien fra et mer nyansert
kjønnet perspektiv.
Man kan argumentere for at feminismens mulighet
til å endre samfunnet ikke er noe negativt. Feminismen
fortsetter å forsøke å endre samfunnet med utganspunkt i
svake tolkninger av de postmodernistiske tesene. Kanskje
er det en styrke dersom feminismen, i den grad det er vellykket, har brukt og kan bruke postmodernistiske metaanalyser på et samfunn for å nå politiske mål? Jeg har selv
ikke noe svar på dette spørsmålet, men jeg mener det er
viktig for feminismen som en akademisk posisjon å forstå
bruken av postmodernitiske elementer, og bevisstgjøre seg
hvilke problemer dette kan medføre, slik jeg har belyst i
denne artikkelen.

NOTER

6

Begge tradisjonene tar et oppgjør med modernitetens idealer om at
det finnes universelle objektive sannheter. Både feminismen og postmodernismen ønsker å bryte ned slike positivistiske tilnærminger til
kunnskap og historie som et utviklende fenomen. Jeg vil berøre spesielt
postmodernismens oppgjør med en slik historieforståelse senere i
essayet.
2
Med denne metaforen ønsker Benhabib å tydeliggjøre at det er et skille
mellom i hvilken grad man tar i bruk de postmodernistiske idealene.
Hun tydeliggjør ikke i seg selv hva hun direkte mener med sterk og svak
tolkning, men jeg mener dette blir tydelig i min redegjørelse av tesene
senere.
3
En diskusjon om historisk essensialisme er i seg selv et svært tema.
Mitt poeng her er å trekke linjer til ideer om deterministiske elementer
ved historieforståelsen. At historien utvikler seg fremover, med et mål.
Dette er trekk som passer med modernitetens paradigmer om objektiv
sannhet (objektiv historie). Dette er en historieforståelse postmodernismen i høy grad bryter med. (Benhabib trekker frem noen av disse poengene øverst på side 212.)
4
En annen diskusjon vil være i hvilken grad positivistiske ideer er borte
fra vitenskapen. Mye forskning som begås i dag bygger på tidligere
forskning gjort med andre paradigmer. Det kan dermed tenkes at positivistiske holdninger om sannheter fortsatt finnes i mer essensialistiske
eller universelle teoridannelser.
5
Når Benhabib gjør rede for problemer med forholdet mellom feminismen og postmodernismen er det bare med utgangspunkt i de tre tesene.
Dette oppleves kanskje som en smal ramme for postmodernismen sammenlignet med hennes bruk av feminisme som hun selv ikke bruker
mye plass til å redegjøre for i sin artikkel. Hun setter heller ikke rammer
for feminismen utover at det i hovedsak er den normative agendaen til
feminismen hun mener ikke er overkommelig med postmodernismens
idealer
1
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Her lener Benhabib seg på makt og disiplinteorien til den franske
filosofen Michel Foucault. Noen av særtrekkene ved Foucault sin
tilnærming til disiplineringen av subjektet er gjennom strukturer vi ikke
kan unnslippe.
7
Disse begrepene blir ofte oversatt til sosialt og biologisk kjønn. Jeg
vil unngå å oversette begrepene her siden poenget med denne delen er
nettopp å kritisere en slik binær forståelse av dem.
8
I denne delen lener Benhabib seg på en Foucaultisk forståelse av diskurs og makt.
9
Et eksempel er Simone de Beauvoirs eksistensialistiske og fenomenologiske tilnærming til spørsmål om hva en kvinne er (Sampson
2008:36–52).
10
Et eksempel fra Benhabib er hentet fra Foucault som sier at «there
is no history of the victims but only a history of the construction of
victimization, a history of the agencies of victim control» (Benhabib
1992:222).
11
En distinksjon som er verdt å merke seg er om man skal bruke «kvinner» som en skapt essensialistisk kategori innenfor et bestemt samfunn,
eller om man skal behandle den som en universell størrelse. På grunn av
plass og oppgavens avgrensning vil jeg ikke berøre denne diskusjonen i
denne artikkelen.
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