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Om Projekt Simone Weil
I höst är det val. Vi går och röstar som vanligt. Eller…? Frågor om demokrati och
parlamentariskt system diskuteras livligt och alltfler visar bristande intresse för de politiska
partierna.

Idag har vi väldigt svårt att tänka oss ett annat politiskt system än det
parlamentariska partisystemet. Men är det verkligen demokratiskt? Behövs de
politiska partierna – eller är de i själva verket skadliga? Det är brännande aktuella
frågor vi ställer med hjälp av den franska filosofen och politiska aktivisten Simone
Weil (1909-43).
Bland det sista hon skrev var en pamflett, ”Om de politiska partiernas allmänna
avskaffande”, riktad mot det moderna partiväsendet. Enligt Weil finns hos partierna,

även de ”demokratiska”, med sitt åsiktstryck mot medlemmarna i själva verket
embryot för all totalitarism.
Projekt Simone Weil är en undersökning, ett antal sceniska händelser och en
diskussion om sanningen, makten, demokratin, skyldigheterna och rättigheterna.
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Om Simone Weil (1909-1943)

Simone Weil föddes 1909 i en sekulär judisk familj i Paris. Under andra hälften av 1920talet studerade hon filosofi och litteraturvetenskap och efter examen från École Normale
Supérieure började hon 1931 arbeta som lärare.
Simone Weil var tidigt en engagerad skribent. Hon publicerades i tidskrifter, skrev
mängder av brev och förde också en egen ”tankedagbok”. Merparten av hennes texter
kom dock inte i bokform förrän efter hennes död.
1932 besökte hon Tyskland och utifrån den politiska situationen anade hon att Hitler
mycket väl kunde få makten på parlamentarisk väg – vilket också skedde året efter.
Under hela livet drevs Simone Weil av ett enormt socialt engagemang. En bit in på
1930-talet arbetade hon drygt ett år i tung industri – helt enkelt för att sätta sig in i det
arbetande folkets villkor. Men hon var fysiskt svag och mycket opraktisk, vilket ledde till att
hon slet ut sig och drog på sig sjukdom.
1936 startade spanska inbördeskriget och Simone Weil engagerade sig militärt mot
general Francos fascister. Efter några månader blev hon dock svårt brännskadad och
skickades hem.
Simone Weils filosofi är en helhet, där det politiska, andliga och intuitiva
kombineras. I hennes avskalade verklighetsbegrepp finns drag av buddism och hon har
ibland kallats andlig mystiker. En central del i hennes teorier är att det självständiga
tänkandet bara kan bevaras genom att individen står utanför alla åsiktsstyrda
grupperingar, politiska som andliga. Hon tog till exempel helt avstånd från kommunismen,
pga det totalitära och kollektiva trycket.
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När andra världskriget startat och Frankrike 1940 ockuperades av Hitlertyskland
flydde Simone Weil med föräldrarna, först till södra Frankrike och sedan till USA. Hennes
engagemang var dock obrutet och hösten 1942 reste hon till England för att arbeta för
Franska exilregeringen – som satt i London. Uppdraget gällde att skissera hur Frankrike
mänskligt, filosofiskt och idémässigt skulle kunna organiseras efter en befrielse. Resultatet
av arbetet blev texterna i boken ”Att slå rot” – den enda av hennes böcker som hon själv
var med och redigerade – samt pamfletten ”Om de politiska partiernas allmänna
avskaffande” (som kom på svenska 2014).
Men Simone Weil var svag och sjuk. Under hösten 1942 och vintern/våren 1943
skrev hon intensivt samtidigt som hon vägrade äta mer än vad hennes landsmän i
Frankrike hade tillgång till under ockupationen. Simone Weil dog i tuberkulos i augusti
1943, 34 år gammal.

Föreställningen
Med musik, sång, tvättlinor, ett antal pappersark, dramatiska scener och diskussioner och
samtal mellan skådespelarna debatteras demokrati, politiska partier, sanning och lögn,
individ och kollektiv samt skyldigheter och rättigheter. Texterna är hämtade från filosofen
Simone Weil och sju nutida författare som skrivit åt projektet.
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Diskussionsfrågor
•

Att skapa en diktatur med demokratiska medel

En av anledningarna till att Simone Weil var kritisk till systemet med politiska partier var att
hon 1932 förstod att Adolf Hitler och nazistpartiet mycket väl kunde få makten på
demokratisk väg. Detta skedde också året efter och nazisternas regeringsmakt övergick
snabbt till en totalitär diktatur.
Tror ni att ett politiskt parti i en riksdag skulle kunna skapa en diktatur idag?
Om det är möjligt – vad skulle kunna vara anledningen?
Hur skulle det kunna förhindras?

•

Politiska partier

Tre teser skrivna av Simone Weil:
1. Ett politiskt parti är en apparat för framställning av kollektiva lidelser.
2. Ett politiskt parti är en organisation som är så inrättad att den utövar ett kollektivt
tryck på alla medlemmarnas sätt att tänka.
3. Alla politiska partiers främsta och strängt taget enda mål är att växa, och det
ohämmat.
Diskutera de tre teserna.
Hur tolkar ni hennes åsikter? Är det något ni känner igen?
Hur definierar ni begreppet demokrati?
Tror ni att dagens partisystem är demokratiskt?
Har vi som medborgare något inflytande på de beslut som fattas av politiker?
Behöver vi politiska partier? Hur skulle ett alternativ kunna se ut?

•

Direktdemokrati

”Frågan är: finns ett sätt att skapa en organisation som inte framföder en byråkrati. Ty
byråkratin förråder alltid. Och den icke organiserade aktionen förblir ren, men den
misslyckas.” (Simone Weil, ur ett brev 1933)
Idag diskuteras begreppet direktdemokrati. Vad innebär det? Undersök och diskutera
detta.
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Hur skiljer sig direktdemokrati från det representativa systemet?
Tror ni att direktdemokrati är ett möjligt politiskt system? Hur skulle det kunna fungera?
Motivera era synpunkter.

•

Vad är sanning?

En av Simone Weils teser är: Det finns bara en sanning. Det finns bara ett svar.
” Kärlek till sanning innebär att på en och samma gång kunna skilja mellan vad ”man
menar” och vad som är fallet, och uppmärksamma hur saker och ting är, oavsett hur man
själv vill ha det.” (Ur föreställningstexten)
Med andra ord: om alla människor verkligen tog ett steg tillbaka, bortsåg från känslor och
åsikter (både individuella och kollektiva) och betraktade världen objektivt skulle de komma
fram till sanningen.
Vad krävs av oss om vi ska se på världen utan att utgå ifrån vad ”vi menar”?
Vad tror ni konsekvensen blir om enskilda människor tar ställning utifrån varje fråga istället
för att hålla sig till en redan vedertagen lära?
Är det ett möjligt tänkesätt? Diskutera frågan.
Finns det andra tänkesätt, livsåskådningar, områden där detta förhållningssätt används?
Undersök frågan. Hur används det? Varför?
•

”I en epok som är så genomsyrad av lögn och förljugenhet måste man vara ytterst

försiktig med tillit. Ord som ”sanning”, ”omdöme”, ”fakta” med mera kan inte
förknippas med en politisk sak eller rörelse.” (Ur föreställningstexten)
Finns det exempel på detta i dag och i nutidens politiska liv? Om det finns exempel –
beskriv dessa. Hur visar det sig?
•

Kollektiv, individ och grupptryck

Enligt Simone Weil är kollektivt tänkande grunden till totalitärt tänkande. I politiska
sammanhang genom att alla medlemmar i ett politiskt parti tvingas att tänka och arbeta
efter partiprogrammet.
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”Den grad av intellektuell ärlighet jag måste iaktta för att vara min personliga kallelse
trogen kräver att min tanke står opartisk gentemot alla åskådningar utan undantag /.../; i
samma mån öppen eller avvisande mot alla...”
(Simone Weil i ett brev 1942)
”Här fanns inget utrymme för ordet ’jag’. Det var ingen tillfällighet. Det var en poäng—
kanske den egentliga poängen—i det som skedde, att vars och ens enskilda person inte
spelade någon roll. Kamratskap tar ifrån människan ansvaret för sig själv. Det tar ifrån
henne sitt samvete. Hon tänker inte efter utan gör och säger det som alla gör och säger.”
(Ur föreställningstexten)
”Alla dessa känsloband finner i alltför hög grad sin näring i ett ljuvt samförstånd som är
upphov till alla krig. /.../ Det svåraste i vänskapen är att värja sig för att älska det ljuva
samförståndet; men om man inte värjer sig går all vänskap under.” (Simone Weil. Ur ett
utkast till en artikel 1928)
Diskutera ovanstående citat och tänkesätt.
Är detta något ni känner igen? Var och i vilka sammanhang?
Tror ni att politiska partier fungerar på detta sätt? Om ni tror det – hur skulle detta kunna
förändras?
Tänker ni och tycker likadant som era kompisar? I så fall varför?
Vad kan hända om någon tänker och tycker på något annat sätt?
•

Skyldigheter och rättigheter

”När vi pratar om rättvisa i dag, pratar vi nästan alltid om rättigheter som vi tror
är naturgivna och grundläggande i vår existens.
Men en individ har enbart skyldigheter. Först när hon ses ur sina medmänniskors
perspektiv och dom erkänner att de har skyldigheter mot henne, först då äger hon
rättigheter.” (Ur pjästexten)
Simone Weil menade att skyldigheter går före rättigheter. Grundtanken är att alla har
skyldighet att bistå och hjälpa sina medmänniskor och att den enskilde först kan räkna
med att ha rättigheter när medmänniskor uppfyller sina – helt grundläggande –
skyldigheter.
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Diskutera ovanstående citat och tänkesätt.
Hur uppfattar ni Simone Weils tänkesätt i förhållande till vår tids idéer om rättigheter?
I dag är mänskliga rättigheter och krav på lika rättigheter för alla – oavsett vilken grupp
man tillhör – självklara delar av politisk och etisk diskussion.
Hur rimmar detta tänkande med Simone Weils ideér?

Vad har vi sett?
Allt som finns på scenen och allt som skådespelarna gör betyder något.
Hur ser scenen ut?
Vad finns på scenen? Varför finns de olika sakerna på scenen? Används de? Hur och
varför?
Hur ser kostymerna ut?
Varför är det just dessa kostymer?
Hur ser ljuset ut?
Förändras ljuset under föreställningen? I så fall varför?
Vilka rollfigurer och personer finns på scenen? Varför är det just dessa?
Vad gör de olika rollfigurerna och personerna i föreställningen? Hur gör de detta?
Vad är det för musik i föreställningen?
Varför är det just den musiken?
Hur framförs musiken?
Hur hänger musiken ihop med det som sägs i föreställningen?
Under punkten Diskussionsfrågor gick vi genom ett antal teman i föreställningen.
Hur presenteras och spelas dessa olika teman i föreställningen?
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Länkar
Några länkar går till texter som kan vara öppna enbart för prenumeranter på det aktuella
mediet. Vi har trots det valt att lägga ut länkarna.
Text av Simone Weil som nyligen översattes till engelska av NLR:
https://newleftreview.org/II/111/simone-weil-meditations-on-a-corpse
SvD, Nicklas Berild Lundblad:
https://www.svd.se/det-vi-sager-och-det-vi-tycker/av/nicklas-berild-lundblad
https://www.svd.se/ar-vi-tillrackligt-smarta-for-artificiell-intelligens/av/nicklas-berildlundblad
SvD, Sören Holmberg, Staffan I Lindberg och Bo Rothstein, professorer i
statsvetenskap vid Göteborgs universitet:
https://www.svd.se/sa-gor-man-for-att-doda-en-demokrati/i/senaste/om/kultur
SvD Under Strecket SvD- Kate Larson, författare och doktorand i filosofi vid
Uppsala universitet. 3 feb 2009:
https://www.svd.se/filosofi-med-kroppen-som-insats/om/simone-weil
SvD Roland Paulsen: Partierna hindrar oss från att tänka själva 24 okt 2014:
https://www.svd.se/partierna-hindrar-oss-fran-att-tanka-sjalva
SYDSVENSKAN, Elin Fjellman, ledarskribent:
https://www.sydsvenskan.se/2017-07-01/unga-kanner-starkt-for-politik-men-tveksammatill-partier
DAGENS ARBETE, Jan Scherman, Demokratin hotas och vi sover:
https://da.se/2018/04/nar-ska-vi-vakna/
OM DEMOKRATI och det digitala samhället
Att det digitala paradigmet nu påverkar i stort sett alla samhälleliga områden är klart. Det
känner vi ganska väl till. Hur AI – artificiell intelligens - kommer påverka i framtiden är vi
mer osäkra och okunniga om. Vilka viktiga frågor måste vi ta ställning till?
Hur berörs demokratin av den snabba utvecklingen som pågår? Här två länkar till
intressanta artiklar:
Amerikanska rösträkningsmaskiner hackade på två minuter:
www.nyteknik.se/…/sa-gar-det-till-att-hacka-en-rostningsmas…
Sverige och Europa ligger långt efter de stora AI-jättarna USA och Kina. Och det kommer
att innebära demokratiska problem säger den svenska världsberömda fysikern Max
Tegmark:
https://www.svt.se/…/varldsberomda-fysikern-sverige-maste-s…
LÄNKAR PROGRAM, SVERIGES RADIO, YOUTUBE mm
Äh, kanske skulle man bara ta och förbjuda alla politiska partier? Jenny Maria Nilsson,
Roland Paulsen och Mårten Björk diskuterar Simone Weils idé från 1943 med
programledare Lars Mogensen.
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/472767?programid=793
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Det totalitära samhället dominerar våra fiktiva dystopier. I verkligheten är det demokratiska
samhället på tillbakagång. Vi är livrädda för totalitarismen, men samtidigt lockade av
auktoritära krafter. Vad kan vi lära oss av historien? Hur kan vi motverka totalitära
tendenser? Och vad händer egentligen i Ungern?
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1109978?programid=5188
LÄNKAR SVT
”Länge leve demokratin”, av Jan Scherman på SVT:
https://www.svt.se/lange-leve-demokratin/
LÄNKAR BBC
SIMONE WEIL – BBC Radio 4 | Great Lives:
https://www.youtube.com/watch?v=LJCCBlwvCp0
Dr Stephen Plant, Director of Studies in Theology at Trinity Hall Cambridge:
https://www.youtube.com/watch?v=1af_z1r62Og
https://www.youtube.com/watch?v=8EAOo525DkQ

