FEMINISTISK ETIKK OG
PRIVILIGERTE STÅSTEDER
Av Amund Rake Hoffart

I Maternal Thinking, et av den feministiske etikkens mest sentrale verk, går Sara Ruddick
inn for en epistemologisk posisjon som hevder at kvinners situerthet gir opphav til et
epistemisk privilegert ståsted. Jeg vil argumentere for at denne tanken om et privilegert
feministisk ståsted representerer en uheldig videreføring av tradisjonelle etiske teoriers
ekskluderende praksis, og jeg vil foreslå en mer fruktbar strategi for feminister som ønsker å kritisere eksklusjonen av kvinners erfaringer fra tradisjonell etikk.

I

boken Maternal Thinking (1995) viser den feministiske
filosofen Sara Ruddick at det oppstår en særegen form
for tenkning fra morspraksis – en «maternal tenkning».
I bokens første halvdel beskriver hun denne tenkningen.
Hun viser hvordan morspraksisen former visse kognitive
evner, metafysiske holdninger og oppfatninger om dydighet hos mødre. Deretter, i andre halvdel av boken, fører
hun den maternale tenkningen over på andre praksiser.
Hun anvender denne tenkningen på konfliktløsnwing og
fredsarbeid, og viser hvordan den maternale måten å tenke
på kan ha noe å tilføre disse praksisene. I dette skiftet fra
beskrivelse til anvendelse bytter Ruddick samtidig ut det
epistemologiske grunnlaget hun baserer seg på. Først, i
den beskrivende delen, baserer hun seg på en praktikalistisk posisjon («practicalism») som betoner at praksis former tenkning og hevder at det innenfor en bestemt praksis
oppstår særskilte måter å tenke og oppnå kunnskap på.
Deretter, i den anvendende delen, baserer hun seg på en
standpunktteoretisk posisjon som hevder at deltakerne
i visse utvalgte praksiser har et epistemisk privilegium.
Dette epistemologiske skiftet foregår ikke i det skjulte.
Ruddick framlegger og diskuterer posisjonene etter tur.
Hun anerkjenner også at det eksisterer en viss spenning
mellom de to posisjonene, og det forblir noe uklart om
hun beholder den første som en slags bakgrunn for den
andre, eller om hun forkaster den første idet hun går inn
for den andre.
I dette essayet vil jeg se nærmere på det epistemologiske skiftet i Maternal Thinking. I første del (I) vil jeg
diskutere forholdet mellom de to posisjonene og søke en
forståelse av hva som motiverer skiftet. Jeg vil så, i andre
del (II), vise hvordan en undersøkelse av skiftet i Ruddicks
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bok også kan belyse et mer generelt problem i den feministiske etikken som moralfilosofisk disiplin.
I – Det epistemologiske skiftet
Ruddick framlegger eksplisitt de to epistemologiske posisjonene hun baserer seg på, og hun diskuterer fordeler
og ulemper ved begge. I kjernen av den praktikalistiske
posisjonen, slik Ruddick utlegger den, ligger påstanden
om at praksis former tenkning, at tenkning oppstår fra og
testes mot praksiser. Innenfor en bestemt praksis vil det
oppstå særskilte måter å erfare, tenke og oppnå kunnskap
på. Men hva er en praksis? En praksis er, ifølge Ruddick,
en kollektiv aktivitet som kan utskilles på grunnlag av
målene som identifiserer aktiviteten og kravene som stilles til praksisdeltakerne som er forpliktet til disse målene.1
Målene som identifiserer aktiviteten er, i tillegg til å være
konstituerende for praksisen, bestemmende for hva som
regnes som fornuftig innen praksisen. Slik er det alltid som
situert innen en praksis at tenkere vurderer hvilke spørsmål som gir mening, hvilke svar som er passende, og hvilke kriterier som skiller sanne svar fra usanne svar (MT:16).
Konsekvensen av dette er at alle forsøk på å fullstendig
løsrive tenkningen fra sitt opphav i en bestemt praksis må
oppgis; det eksisterer ingen sannhet som kan erkjennes fra
et transcendentalt, praksisuavhengig perspektiv (MT:15).
Ruddick bruker så disse generelle innsiktene til å beskrive relasjonen mellom morspraksis og tenkning, og slik
er det den praktikalistiske posisjonen som legger grunnlaget for hennes poeng om at en særskilt form for tenkning
oppstår fra morspraksisen. Det å være en mor er, ifølge
Ruddick, å ta på seg ansvaret for barneomsorg og å gjøre
dette omsorgsarbeidet til en sentral del av sitt arbeidsliv.

Etter denne definisjonen blir det som gjør en mor til en
mor nettopp at personen er en deltaker i morspraksisen og
dermed er forpliktet til møte kravene som stilles til de som
deltar i denne praksisen.2 Ruddick mener at mødre blir
stilt overfor tre krav: et krav om bevaring (som møtes med
beskyttelse av barnet), et krav om vekst (som møtes med
stell av barnet) og et krav om sosial aksept (som møtes
med oppdragelse av barnet) (MT:17). Forpliktelsen mødre
har til å møte disse kravene, og det faktum at kravene ofte
kommer i konflikt med hverandre, fører til at mødre daglig må tenke ut strategier for å møte og balansere disse
kravene på best mulig måte. De må tenke ut strategier for
beskyttelse, stell og oppdragelse (MT:23–24). Ruddick
viser for eksempel hvordan morspraksisens iboende krav
om bevaring lærer mødre å håndtere negative følelser som
oppstår i interaksjonen med barnet (utålmodighet, frustrasjon, hat) på måter som resulterer i at disse følelsene aldri
blir omsatt til voldelige handlinger (MT:65–70). Her er
det ikke vanskelig å se overføringsverdien til praksiser som
konfliktløsning og fredsarbeid, der det er særdeles viktig
å forhindre at konfliktfylte følelser utløser vold. Ruddick
kommer med en omfattende redegjørelse for kjennetegn
ved den maternale tenkningen som jeg ikke skal dykke
videre ned i her. Hun beskriver i detalj hvordan mødre,
gjennom morsarbeidet, utvikler særskilte kognitive evner,
metafysiske holdninger og oppfatninger av dyder.3
Den standpunktteoretiske posisjonen, som Ruddick
framlegger i andre halvdel av boken, baserer seg på
Nancy Hartsocks versjon av feministisk standpunktteori.
Hartsocks teori omformer den marxistiske ideen om et
epistemologisk standpunkt, der dette standpunktet forstås som «an engaged vision of the world opposed and
superior to dominant ways of thinking» (MT:129), og anvender denne ideen på kvinners situasjon.4 Den sentrale
egenskapen ved dette standpunktet er at det er epistemisk
privilegert: Det gir et mer sannferdig og fullstendig syn
på verden. Kvinners epistemiske privilegium begrunnes
gjennom en påpekning av at omsorgsarbeidet som kvinner
utfører, det Hartsock kaller «women’s work», fører kvinner nærmere den materielle verden (og menneskene i den).
Kvinners ansvar for husholdnings- og omsorgsoppgaver,
oppgaver som menn gjerne har hevet seg over, bidrar til
at de utvikler en dypere, mer fullstendig forståelse av den
materielle verden enn menn gjør. Enten de gir mat til en
baby, steller eldre, lager en saus eller vasker toalettskåler,
avhenger kvinner av en praktisk kunnskap om «the qualities of the material world, including the human bodily
world, in which they deal» (MT:130). Ruddick påpeker
så at morsarbeidet er en sentral del av det Hartsock kal-

ler «women’s work» og at den maternale tenkningen slik
kan sees på som en del av det privilegerte standpunktet
som Hartsock beskrev i sin standpunktteori. I kraft av å
være et privilegert perspektiv kan dette standpunktet så
avsløre dominant tenkning som villedet, mangelfull eller
sneversynt.
Ruddick lar den standpunktteoretiske posisjonen legge
grunnlaget for påstanden om at den maternale tenkningen gir opphav til et privilegert perspektiv på verden, et
perspektiv som så kritisk kan anvendes på andre praksiser.
Ruddick mener det ligger et stort freds- og konflikthåndteringspotensial i den maternale tenkningen. Noe av det
hun er mest opptatt av i Maternal Thinking er derfor hvordan maternal tenkning kan være et velegnet perspektiv å
kritisere militaristisk tenkning fra. Selv om man kan bli
ledet til å tro at Ruddicks prosjekt på den måten består i
å bekrefte myten om at kvinner er fredelige (og at menn
er krigerske), er dette derimot en myte som hun bruker
et helt kapittel på å punktere (kapittel 6: «Mothers and
Men’s Wars»). Ruddick fremmer i stedet det mer nyanserte
poenget om at det iboende i morspraksisen – forbundet
med målet om å ta vare på et barn gjennom beskyttelse,
stell og oppdragelse – ligger en latent fredelighet. Selv om
mødre i morspraksisen selvfølgelig kan ende opp med å
bruke vold, så streber de etter å skape ikke-voldelige måter
å forholde seg til barna
sine på. Ruddick skriver: Ruddick fremmer i
«[I]t is through mater- stedet det mer nyanserte
nal efforts to be peaceful poenget om at det iboende
rather than an achieved i morspraksisen – forbundet
peacefulness that I find
med målet om å ta vare på et
resources for creating
a less violent world» barn gjennom beskyttelse,
(MT:136). Når Ruddick stell og oppdragelse – ligger
i andre halvdel av boken en latent fredelighet.
foretar spesifikke sammenlikninger mellom verdiene som finnes i den maternale
tenkningen og verdiene i abstrakt, maskulin tenkning avslører disse sammenlikningene, ifølge henne selv, hvordan
den maternale omsorgstenkningen er overlegen dominant
maskulin tenkning, i alle fall på praksisområder som fredsarbeid og konfliktløsning (MT:136).
Hva motiverer skiftet?
Det er én forskjell mellom den praktikalistiske og den
standpunktteoretiske posisjonen som er særlig iøynefallende. Den praktikalistiske posisjonen hevder at det innenfor en bestemt praksis oppstår særskilte måter å tenke på
og, videre, særskilte sannhetskriterier. Når sannhet slik
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blir framstilt som relativt til en bestemt praksis, utelukker
dette at deltakere i visse utvalgte praksiser kan tilskrives et
privilegert ståsted fra hvilket de kan bedømme og kritisere
alle andre praksiser. Den standpunktteoretiske posisjonen
baserer seg derimot på at slike privilegerte ståsteder finnes:
sosiale lokaliseringer gir opphav til noen ståsteder som gir
et mer sannferdig og klart syn på verden enn andre. Det
faktum at den ene posisjonen baserer seg på det den andre
utelukker fører til at de to posisjonene, dersom de holdes
samtidig, vil underminere hverandre. Det er mulig å forsøke å redde Ruddick fra dette problemet ved å lese Maternal
Thinking som en utvikling over tid og påpeke at det eneste
denne undermineringen forhindrer er at Ruddick kan beholde den praktikalistiske posisjonen som en bakgrunn
for den standpunktteoretiske, men at det Ruddick egentlig gjør, og som løser undermineringsproblemet, er å velge
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bort den praktikalistiske posisjonen idet hun går inn for
den standpunktteoretiske. Det virker likevel ikke sannsynlig at Ruddick velger den praktikalistiske posisjonen helt
bort. Blant annet sier hun i redegjørelsen for den standpunktteoretiske posisjonen at: «Epistemologically, I continue to believe that all reasons are tested by the practices
from which they arise; hence justifications end in the commitments with which they begin» (MT:135).
Vi har sett hvordan Ruddick lar de epistemologiske
posisjonene fylle visse funksjonsroller (praktikalismen lar
Ruddick gjøre x, standpunktteorien lar Ruddick gjøre y)
som hjelper henne med å komme i mål med sitt helhetlige argument. Ruddick henter slik inn de ressursene som
passer, men når forholdet mellom posisjonene hun henter
inn og baserer seg på er så spenningsfylt, burde Ruddick
ha vært klarere på hvordan hun tenker seg relasjonen mellom posisjonene.5 Dessverre forhindrer denne uklarheten
oss i å komme lenger i vurderingen av hvor rammende
undermineringsproblemet er for Ruddicks argument, men
det er i alle fall god grunn til å hevde at sammenbindingen
av en praktikalistisk posisjon og en posisjon som hevder
privilegerte ståsteder skaper en problematisk spenning i
Maternal Thinking.
Selv om det er vanskelig å vite nøyaktig hvordan man
skal forstå forholdet mellom de to posisjonene, er det likevel mulig å få øye på hva som motiverer Ruddicks epistemologiske skifte. Praktikalismen, slik den ble utlagt over,
passer svært godt for de formålene Ruddick har i første
halvdel av Maternal Thinking. Hun er ute etter å vise hvordan en særegen form for tenkning oppstår fra morspraksisen, og den praktikalistiske posisjonen gir et filosofisk
fundament for og muliggjør artikuleringen av denne særegenheten. Men når Ruddick så, i andre halvdel, ønsker å
anvende den maternale tenkningen på andre praksiser, når
hun ønsker å fremme kritikk over praksisgrenser, blir det
tydelig at den praktikalistiske posisjonen har begrensede
kritikkressurser. Ruddick skriver at fra et praktikalistisk
perspektiv er forsøk på kritikk av den maternale praksisen
«best left to those who know what it means to attempt to
protect, nurture, and train, just as criticism of scientific
or – to use a controversial example – psychoanalytic thinking should be left to those who have engaged in these
practices» (MT:26). Selv om det, ut fra sitatet, kan virke
som om den praktikalistiske posisjonens kritikkressurser
begrenser seg til kun intern kritikk, så påpeker Ruddick
at kritikk mellom praksiser («interpractice criticism») kan
være mulig i visse tilfeller. For eksempel kan mennesker
utenfor en praksis kritisere mennesker innenfor en praksis
for åpenlyse kontradiksjoner. Ruddick fastholder likevel,

og det er dette som skiller praktikalismen fra standpunktteorien, at det fra et praktikalistisk perspektiv ikke kan finnes noen privilegert praksis som kan dømme alle andre
praksiser (MT:27).
Det er ingen tvil om at det er den begrensede kritikkkraften til den praktikalistiske posisjonen sammenliknet
med den standpunktteoretiske som fører Ruddick over i
den sistnevnte. Ruddick påpeker selv hvor stor forskjellen er mellom standpunktteoretikerne og praktikalistene:
«Standpoint thinkers are ready, as the Wittgensteinian
pluralist would never be, to declare that dominant values
are destructive and perverse and that the feminist standpoint represents the ‘real’ appropriately human order of
life» (MT:134). Et relevant spørsmål er så: Hva trenger
Ruddick denne kritikk-kraften til? Jo, hun ønsker å kritisere en tradisjon som fullstendig har oversett den måten å
tenke på som svært mange kvinner tar del i – den maternale
tenkningen – og hun ønsker deretter å framheve hvordan
denne tenkningen på mange måter er bedre enn tradisjonell abstrakt, maskulin tenkning. Dersom flere mennesker
innen ulike praksiser hadde latt seg påvirke av den maternale måten å tenke på ville dette skape en tryggere, bedre
verden. Ruddick trenger kritikk-kraft for å kunne oppnå
en forandring i måten folk tenker på, hun trenger den for
å kunne komme med kritikk som har sterk nok kraft til
å påvirke andre praksiser. Den standpunktteoretiske posisjonen, med sitt store kritikkpotensial, framstår da som en
svært fristende posisjon å gå inn for. Det virker slik som
om motivasjonen for skiftet er en feministisk motivasjon,
nemlig et ønske om å kunne komme med effektiv kritikk
av en tradisjon som overser og tilslører kvinners erfaringer.
II – Feministisk etikk og privilegerte ståsteder
Jeg vil i denne andre delen av essayet foreslå at vi kan se på
Ruddicks skifte som et mindre vellykket forsøk på å løse et
problem som lett oppstår innen den feministiske etikken.
For å kunne framstille dette problemet må jeg først avklare
nærmere hva feministisk etikk er.
Den norske filosofen Tove Pettersen gir i Filosofiens
annet kjønn en generell definisjon: «Feministisk etikk er
et fagfelt der man avdekker og utforsker hvilken betydning kjønn har for utformingen av etikk og moralfilosofi»
(2011:141). Når jeg nå kommer til å skrive om feministisk etikk i entall signaliserer det at jeg fokuserer på fellestrekkene ved de mangfoldige stemmene som finnes
innen dette fagfeltet, ikke at dette er et enhetlig felt. Og
når jeg nå skal vise at den feministiske etikken starter som
en reaksjon på tradisjonell etikk (og dens eksklusjon av
kvinners erfaringer) betyr ikke det at jeg ser på den etiske

tradisjonen som en homogen tradisjon uten forskjeller
innad. Feminister hevder likevel at et viktig fellestrekk ved
ulike former for tradisjonell etikk er at disse etiske teoriene er kjønnede. Det kjønnede ved disse teoriene består i
at de uttrykker og verdsetter det ene kjønnets erfaringer,
altså menns erfaringer, samtidig som de ekskluderer eller
nedvurderer kvinners erfaringer. Det tradisjonelle etiske
perspektivet uttrykker slik ikke det universelle, upartiske
(og kjønnsnøytrale) ståstedet som filosofene som fremmer
dette perspektivet, implisitt og eksplisitt, hevder at det
uttrykker. I stedet har feministiske moralfilosofer avslørt
dette perspektivet som et partikulært, mannlig perspektiv
i universalistisk forkledning.
Hvordan kan feministiske moralfilosofer avsløre det
partikulære og kjønnede ved tradisjonelle etiske teorier?
Jo, ved å vise hvordan disse universalistiske teoriene ekskluderer og overser faktisk eksisterende mennesker – kvinner – og deres moralske problemer og Det virker slik som om
moralske erfaringer. motivasjonen for skiftet
Ved å vise hvordan
er en feministisk motivasjon,
kvinner opplever og
resonnerer over mo- nemlig et ønske om å kunne
ralske problemer på komme med effektiv kritikk
måter som ikke fanges av en tradisjon som overser
av tradisjonell etikk,
og tilslører kvinners erfaringer.
påviser blant andre
Carol Gilligan og Nel Noddings at tradisjonell etikk foretar falske generaliseringer, og at det er en faktisk eksisterende stemme som ikke blir hørt.6 Spørsmålet er så hvordan Ruddick kan kobles til denne avsløringsvirksomheten. Hva gjør Ruddicks maternale etikk til en feministisk
etikk? Selv om Ruddicks fokus er på mødre, og slik ikke
automatisk kan settes i sammenheng med den feministiske
etikkens fokus på kvinner, påpeker hun at de fleste som
har deltatt (og deltar) i morspraksisen er kvinner, og at det
moderlige og det kvinnelige slik har blitt både begrepsmessig og politisk sammenbundet (MT:41). Ruddicks
maternale etikk kan videre sees på som en feministisk
etikk i og med at den bringer nye erfaringer inn i etikken
– erfaringer som tidligere har blitt utelatt fra tradisjonell
etikk. Ingen har tidligere anerkjent som etisk relevant den
tenkningen og de idealene som oppstår innen morspraksisen. Slik bidrar Ruddick, i samme ånd som Gilligan og
Noddings, til å framheve en faktisk eksisterende stemme
som har blitt ekskludert fra etikkens område.
Feministiske moralfilosofer har som nevnt bidratt til
å avsløre at tradisjonelle etiske teorier ikke dekker kvinners erfaringer. Etter denne avsløringen fremmes det så et
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krav om endring. Feministiske moralfilosofer hevder da at
undertrykkelsen av kvinner, gjennom eksklusjon og tilsløring av kvinners moralske erfaringer, er gal og urettferdig
(Pettersen 2011:143), og dette ligger til grunn for det normative kravet om at denne undertrykkelsen må bringes
til opphør. Det er
Den feministiske frigjøringen verdt å merke seg
som startet med et oppgjør med at dette normative
tradisjonens privilegium ender kravet er i tråd med
det mer generelle
opp med å hevde et privilegium feministiske måpå egne vegne og viderefører slik let om likestilling
tradisjonens praksis med å hevde mellom kjønnene:
privilegerte ståsteder. etikk skal ikke kun
reflektere de moralske erfaringene til ett av kjønnene, men må reflektere både
menn og kvinners erfaringer. Men endring skjer ikke av
seg selv, og for å kunne oppnå endring må de feministiske moralfilosofene ha noe å endre med. De trenger forandringsredskaper, og disse redskapene kan kun anskaffes
ved at feministiske moralfilosofer artikulerer egne, alternative perspektiver; de må teoretisere over de erfaringsfeltene
som har blitt ekskludert (Maternal Thinking er et slående
eksempel på dette) og utvikle alternative etiske begreper og
teorier. Et viktig trekk ved disse feministiske perspektivene
er at de er situerte. Siden det nettopp er en falsk antakelse

om perspektivløshet som har gjort utelatelsen av kvinners
erfaringer mulig, så ønsker de feministiske moralfilosofene å unngå å fremme sitt perspektiv som et «view from
nowhere».
Endelig er grunnlaget lagt for en framstilling av det
problemet som jeg mener at Ruddicks epistemologiske
skifte forsøker å løse. I den feministiske frigjøringsprosessen trenger feministiske moralfilosofer først å utarbeide et
eget, alternativt perspektiv, og de trenger deretter kritisk
kraft til å kunne påvirke tradisjonen med dette alternative
perspektivet.7
Først utarbeide et eget perspektiv:
Etter å ha avslørt at tradisjonelle etiske perspektiver er
privilegerte perspektiver som uttrykker menns moralske
erfaringer, har feministisk etikk som vi har sett behov for å
utvikle et eget alternativt perspektiv. Sentrale deler av den
feministiske etikken tar utgangspunkt i praksis og situerthet når de skal utvikle dette alternativet. En eller annen
posisjon som muliggjør artikulering av særegenhet behøves da for å begrunne hvorfor kvinner har andre moralske erfaringer og hvorfor kvinner tenker annerledes rundt
moralske spørsmål. Den praktikalistiske posisjonen kan
begrunne dette ved å vise hvordan disse særegne erfaringene og denne særegne tenkningen oppstår fra praksisene
som kvinner deltar i og situasjonene som de befinner seg i.

Illustrasjon: Marienne Røthe Arnesen

Deretter kritisk kraft til å påvirke:
Feministisk etikk bærer samtidig i seg et normativt krav
om endring. Det alternative perspektivet (de alternative
teoriene og begrepene) som feministiske moralfilosofer utvikler må kunne forandre og påvirke tradisjonen. De må
kunne komme med effektiv kritikk på tvers av praksiser.
Men som vi har sett har en praktikalistisk posisjon begrensede kritikkressurser.
Problemet blir da at selv om feministiske moralfilosofer som tar utgangspunkt i praksis og situasjon trenger
en form for praktikalistisk posisjon i det første leddet av
frigjøringsprosessen (når de skal utarbeide et eget perspektiv), framstår den praktikalistiske posisjonen som for tam,
med for begrensede kritikkressurser, i det neste leddet av
frigjøringsprosessen (når de skal bruke perspektivet til å
kritisere og påvirke tradisjonen). Det er dette problemet
jeg mener at Ruddick støter inn i og som hun forsøker å
løse gjennom sitt epistemologiske skifte.
Ruddicks løsning som en sirkulær frigjøringsstrategi
Ruddick løser problemet ved å skifte ut (eller nedtone)
praktikalismen og heller gå inn for en posisjon som hev-
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Illustrasjon: Åshild Aurlien

der privilegerte ståsteder. Jeg vil nå argumentere for at
Ruddicks epistemologiske skifte uttrykker det jeg vil kalle
en sirkulær feministisk frigjøringsstrategi, en sirkulær måte
å møte det epistemologiske problemet på. Denne sirkelen
kan tegnes opp ved hjelp av følgende fire steg:
(1) Avslører at «the view from nowhere» er et privilegert
«view from somewhere» i universalistisk forkledning, og at
dette perspektivet ikke dekker kvinners erfaringer.
Ruddick innser at det ikke er rom for mødres omsorgsrasjonalitet i tradisjonens forestillinger om «det rasjonelle»:
«It is hard to realize now how strange even the idea of
maternal thinking once seemed. Western philosophers –
the men I studied, the texts I taught – often contrasted
‘rational’ thinking with precisely the kinds of particularity,
passionate attachment, and bodily engagement expressed
in mothering» (MT:x).
(2) Trenger å kunne hevde en særegen situerthet for slik å
kunne utvikle et alternativt «somewhere». Ser at en praktikalistisk posisjon tillater dette.
Dette steget tilsvarer Ruddicks beskrivende del. Hun skriver: «Some feminists had begun to speak of ‘difference’. If
women had suffered, loved, worked, and reasoned distinctively, ‘we’ – for so it seemed at the moment – would make
that distinctiveness shine; if women’s shining distinctiveness had also served to oppress us, then we would transform the conditions of our distinction so that women’s
interests would be served» (MT:ix). Ruddick skriver så om
hvordan den praktikalistiske posisjonen gjorde dette mulig: «This ‘practicalist conception of reason’… provided a
space in which to represent mothers as reasoners» (MT:xi).
(3) Innser at den praktikalistiske posisjonen mangler
kritikkressurser.
Dette steget tilsvarer Ruddicks motivasjon for skiftet av
epistemologisk posisjon. Hun innser at hun trenger mer
kritikk-kraft: «Some time after I had imagined ‘maternal
thinking’ I felt compelled to turn that thinking to political
use. Drawing away from a fundamentally permissive and
pluralist practicalist reason, I began to speak of a ‘maternal standpoint’ which offered superior understanding and
a basis of judgement. I wanted to judge war harshly and
to recruit mothers and maternal thinking to a politics of
peace» (MT:xvii–xviii).
(4) Går inn for en posisjon som hevder privilegerte ståsteder
for slik å kunne komme med effektiv praksisekstern kritikk.
Dette steget tilsvarer Ruddicks anvendende del:

«Even more heartening, by looking and acting from a feminist standpoint, dominant ways of thinking – and I had
in mind primarily militarist thinking – were revealed to be
as abstract and destructive as I suspected. This gave maternal thinking, as part of the feminist standpoint, a critical
power I had not imagined» (MT:131).
Vi er slik tilbake der vi begynte, nemlig med privilegerte
ståsteder. Den feministiske frigjøringen som startet med
et oppgjør med tradisjonens privilegium ender opp med
å hevde et privilegium på egne vegne og viderefører slik
tradisjonens praksis med å hevde privilegerte ståsteder.
Frigjøringsstrategien, utviklingen fra steg (1) til steg (4),
går i en sirkel. Slik kommer vi fram til poenget som BatAmi Bar On (1993:97) fremmer som et argument mot
feministisk standpunktteori, nemlig at «the master’s tools
will never dismantle the master’s house».8 Hun hevder at
den standpunktteoriske påstanden om et privilegert feministisk standpunkt synes å benytte seg av det samme filosofiske «verktøyet» – den samme ekskluderende praksisen
– som opp gjennom historien har bidratt til å holde kvinners erfaringer utenfor etikkens område. For ikke å videreføre tradisjonens praksis bør tanken om privilegerte ståsteder og utdelingen av epistemiske privilegier legges bort.
Feministiske moralfilosofer kan ikke tillate seg å videreføre
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En vei ut av sirkelen
Selv om Ruddicks løsning ikke virker tilfredsstillende på
grunn av sin sirkulære karakter, så er det en løsning som
det er lett å bli fristet til å gå inn for. Kan det epistemologiske problemet som oppstår i den feministiske frigjø18
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ringsprosessen løses på en bedre måte? Jeg vil avslutte dette
essayet ved kort å skissere en mulig vei ut av sirkelen.
Jeg skal se etter en vei ut i overgangen mellom steg (2)
og steg (3). Det er mulig å ta problemet med det begrensede kritiske potensialet til praktikalistiske posisjoner opp
til ny diskusjon og lete etter en form for praksisfundert
posisjon som, til tross for at den ikke har standpunktteoriens epistemiske privilegium å slå i bordet med, kan brukes
til å oppnå den feministiske etikkens mål om endring. Noe
som kan lede oss et stykke på vei her, er å se at praksiser
ikke er klart avgrensede, og at vi som mennesker ikke deltar i kun én praksis, men i flere. Perspektivene våre blir slik
preget av disse ulike praksisene, og vi oppnår en evne til
å sammenlikne praksiser. Ved å betone at mennesket selv
er praksisoverskridende, at mennesker ikke er låst inne i
en eller to praksiser, kan vi problematisere hvor tette skott
det egentlig er mellom praksisgrenser og i hvor stor grad
av opposisjon deltakere i ulike praksiser står. Dette leder
oss tilbake til Bubecks innvending mot standpunktteorien
om at den skaper et bilde av kunnskapsproduksjon som
en konkurranse der de ulike kunnskapssubjektene står i
antagonistiske relasjoner.
Spørsmålet i overgangen fra steg (2) til steg (3) blir
da: Hvordan få fram særegenhet og situert forskjellighet
uten å skape denne antagonismen mellom ståsteder? Og
hvordan skal vi så, hvis relasjonene mellom ståsteder forstås ikke-antagonistisk, kunne kritisere og påvirke hver-

Illustrasjon: Åshild Aurlien

den samme praksisen som har muliggjort eksklusjonen og
devalueringen av kvinners moralske erfaringer.
Men overser ikke denne sirkeltegningen en viktig forskjell mellom det privilegerte ståstedet som feministene
ender opp med og det privilegerte ståstedet som tradisjonen har operert med, nemlig at feministenes privilegerte
ståsted ikke er i universell forkledning og at feministene
slik er åpne om sitt privilegium?9 Jo, det er selvfølgelig en
forskjell på et åpent og et skjult privilegium, men jeg mener at denne åpenheten alene
Ved å fokusere på det
ikke kan gi et tilfredsstillende
dialogiske ved svar på Bar Ons innvending.
kunnskapsproduksjon Dette fordi Bar On også peblir det tydelig at måten ker på et problem ved epistefeministisk etikk kan miske privilegier som består
uavhengig av om disse privipåvirke tradisjonell etikk legiene er åpne eller skjulte.
på, ikke er gjennom Hun mener at utdelingen av
monologisk enveiskritikk, epistemiske privilegier oppmen heller gjennom å gå i rettholder et hierarkisk kommunikasjonssystem der visse
dialogmed tradisjonen. stemmer blir hørt på bekostning av andre (Bar On 1993:97). I et slikt system vil det
alltid være stemmer som ikke slipper til og som blir brakt
til taushet. Vi kan her se sporene av en annen relevant
innvending mot privilegerte ståsteder. En epistemologisk
posisjon som hevder privilegerte ståsteder har et innebygget problem ved at den setter ståsteder opp mot hverandre
og innfører en antagonisme mellom dem. Diemut Bubeck
(2000) hevder at et slikt antagonistisk bilde av kunnskapsproduksjon gir et feilaktig, villedende inntrykk av hvordan kunnskap egentlig oppstår. Kunnskap produseres ikke
gjennom klasse- og kjønnskamp. Kunnskapsproduksjon
skjer gjennom samarbeid og burde heller sees på som en
dialogisk samarbeidsaktivitet.
Vi har sett at det å hevde privilegerte ståsteder viderefører tradisjonens praksis og innfører en antagonisme mellom ståsteder. Slik blir det tydelig at andre feministiske
moralfilosofer som møter det problemet som Ruddick
møtte, må klare å motstå fristelsen til å hevde sitt eget
ståsted som privilegert, og slik unngå å fullføre sirkelen
slik Ruddick fullførte den. Feministiske moralfilosofer bør
ikke ta steget fra (3) til (4).

andre fra disse ståstedene? Som nevnt påpeker Bubeck at
det gir et riktigere bilde av kunnskapsproduksjon dersom
vi forstår denne produksjonen som en dialogisk aktivitet. Kunnskap produseres gjennom gjensidig å lytte til
hverandre og snakke med hverandre. Hun spør så: «Why
should it not be possible for potential knowers of various
social positions to try to disentangle truth from distortion
in discussion with each other?» (Bubeck 2000:194). Det
må være mulig å først anerkjenne forskjeller, for så å søke
enighet og fellestrekk og prøve å finne fram til løsninger i
lys av disse forskjellene. Det er «common sense» at man
for å finne fram til gode løsninger må gi og ta, lytte og
snakke, påvirke andre og la seg bli påvirket av andre. Det
som er spesielt interessant med henblikk på problemet jeg
behandler her, er hvordan denne dialogiske framstillingen
av kunnskapsproduksjon kan overføres til forholdet mellom tradisjonelle etiske teorier og feministisk etikk. Ved å

fokusere på det dialogiske ved kunnskapsproduksjon blir
det tydelig at måten feministisk etikk kan påvirke tradisjonell etikk på, ikke er gjennom monologisk enveiskritikk,
men heller gjennom å gå i dialog med tradisjonen.
Kan dialog mellom ulike ståsteder representere en
løsning på problemet som lett oppstår i den feministiske
etikken? En slik løsning lar oss beholde praksisfundamenteringen: Vi går inn i diskusjonen fra forskjellige ståsteder,
ståsteder som er formet av praksisene vi deltar i. Samtidig
gir denne løsningen den feministiske etikken mulighet til
å kritisere og påvirke tradisjonen, selv om feminister da vil
måtte være åpne for at påvirkningen også kan gå den andre
veien. Hvilke løsninger man kommer fram til, får diskusjonens rasjonelle argumenter avgjøre, men det er verdt å
huske på at i enhver rasjonell diskusjon har feministiske
moralfilosofer svært gode likeverdsargumenter å komme
med. Det er vanskelig å overse kravet om at kvinners moralske erfaringer skal telle like mye som menns.

NOTER

like stor grad som menns erfaringer.
8
«The Master’s Tools Will Never Dismantle the Master’s House» er tittelen på en av Audre Lordes taler.
9
Et annet forsvar kan fremmes ved å påpeke at standpunktteorien må
forstås som en tidsavgrenset politisk strategi. Når de undertrykkende
forholdene som gir opphav til det epistemiske privilegiet opphører, vil
også privilegiet falle bort, siden privilegiet er knyttet til kvinners undertrykte lokalisering og ikke til kvinner i seg selv.

Ruddick (1995:13–14). Referanser til Maternal Thinking vil heretter
settes i parenteser og forkortes «MT».
2
Ved å se på det å være mor som en praksis, som et arbeid, bidrar
Ruddick til å forstyrre forestillingen om at alle mødre «naturlig» (uten
anstrengelse) er kjærlige mot barna sine. Merk også at denne definisjonen åpner for at menn kan være mødre.
3
Det betyr ikke at alle mødre innehar dydige, moderlige karakteregenskaper: «Mothers, like gardeners or historians, identify virtues appropriate to their work. But to identify a virtue is not to possess it. When
mothers speak of virtues they speak as often of failure as of success»
(MT:25).
4
Hartsock utvikler denne posisjonen i artikkelen «The Feminist
Standpoint: Developing the Ground for a Specifically Feminist
Historical Materialism» (1983). Min redegjørelse her baserer seg imidlertid ikke på Hartsocks originalartikkel, men kun på Ruddicks framstilling og bruk av Hartsocks teori.
5
Alison Bailey (1995:162–182) påpeker at Ruddicks argument gjør
henne avhengig av å kunne holde begge posisjoner samtidig, og at
det underminerende forholdet mellom de to posisjonene slik også har
en underminerende virkning på hennes helhetlige argument. Baileys
hovedkritikk av Ruddick er imidlertid en påstand om at hun overser
forskjellene mellom mødre, og at det finnes etnosentriske tendenser i
hennes beskrivelser av mødre og morspraksisen.
6
Se Carol Gilligans (2002) Med en annen stemme og Nel Noddings’
(2003) Caring. Både Gilligan og Noddings skriver om en stemme som
ikke har blitt hørt. Mens Noddings skriver om «morens stemme»,
skriver Gilligan mer inkluderende om en «annen stemme».
7
Med «frigjøringsprosess» mener jeg her en prosess som befrir kvinner
fra undertrykkelse. Innenfor etikkens område vil frigjøring innebære en
prosess med mål om at etiske teorier skal reflektere kvinners erfaringer i
1

LITTERATURLISTE
Bailey, A. 1995, «Mothering, Diversity and Peace: Comments on
Sara Ruddick’s Feminist Maternal Peace Politics», i Journal of Social
Philosophy, 25, 1, 162–182.
Bar On, B. 1993, «Marginality and Epistemic Privilege», i Alcoff, L. og
Potter, E. (red.), Feminist Epistemologies, 83–100, Routledge, New
York.
Bubeck, D. 2000, «Feminism in political philosophy: Women’s
difference», i Fricker, M. og Hornsby, J. (red.), The Cambridge
Companion to Feminism in Philosophy, 185–204, Cambridge
University Press, Cambridge.
Gilligan, C. 2002, Med en annen stemme: Psykologisk teori og
kvinners utvikling, Vestli, M. (overs.), Gyldendal Akademisk, Oslo.
Hartsock, N. C. 1983, «The Feminist Standpoint: Developing the
Ground for a Specifically Feminist Historical Materialism», i S.
Harding og M. B. Hintikka (red.) Discovering Reality, 283 –310, D.
Riedel Publishing Company, Holland; Boston; London.
Noddings, N. 2003, Caring: A Feminine Approach to Ethics and Moral
Education, University of California Press, Berkeley.
Pettersen, T. 2011, Filosofiens annet kjønn, Pax Forlag, Oslo.
Ruddick, S. 1995, Maternal Thinking: Toward a Politics of Peace,
Beacon Press, Boston.

AMUND RAKE HOFFART

19

