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ABSTRACT 
This thesis is a critical analysis of the dominant discourse of the refugee. With a point of 

departure in Giorgio Agamben’s understanding of the refugee as a central figure, the crisis of 

the nation-state, and about form-of-life as a human condition, this thesis seeks an alternative 

community, where the refugee is included and not excluded. By stating that the story of Moses 

is also a story of a refugee, this thesis does not see refugees as a new perspective in politics. By 

starting with a genealogical analysis, which shows that the refugee can be compared to 

historical figures like Homo Sacer and the outlaw, this thesis strives to explain that important 

differences have lost their powers over the years. As a consequence the general understanding 

of the refugee today is, that there is something criminal about the refugee, but as this analysis 

shows, the refugee is in fact the exact opposite, according to the 1951 refugee convention. 

Because of that this analysis states that the refugee is a convicted non-criminal. This means that 

the refugee is in fact not a criminal, but also implies that the refugee nonetheless is referred to 

as a refugee – not as a human being. By mentioning this, the study tries to show that refugees 

are declared so by the nation-state and thus the citizen (at least potentially) share the destiny 

of the refugee. A point made by both Agamben and Hannah Arendt. Therefore this thesis can be 

read as a critique of the discourse of the refugee, as well as a more general critique of the 

sovereign nation-state’s exclusion of zoé – naked life. We are all refugees, as the analysis states. 

With this in mind, the analysis uses Agambens form-of-life as a discourse, which criticizes the 

dominant discourse of the refugee, which in this thesis is called the discourse of rights. As 

Agamben’s form-of-life is a theoretical concept, the study suggests that the conductor and 

pianist Daniel Barenboim practices a kind of form-of-life discourse. By doing so he shows that 

music has the ability to undermine the differences and predicates constructed by the nation-

states’, and instead creates an alternative community in music. As it shows, music has the 

power to create an alternative community, which includes both the musician and the audience, 

although as he states: ”Music can not bring peace.” (Snow 2015). 
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1.0 INDLEDNING 

Indeværende opgave beskæftiger sig med, hvordan national såvel som international politik 

fremstiller flygtningen, og hvordan dette producerer løsninger, samt hvorvidt alternativer er 

mulige. Hensigten er at undersøge, hvad der sætter flygtningen, og hvordan dette ligeledes 

skaber en bestemt måde at iagttage denne på, eftersom flygtningene, til trods for FN 

konventionen af 1951, kan antages at mødes af afstandstagen i stedet for rummelighed i både 

national og international politik. Denne sårbare skikkelse mødes dermed af forskelsdragninger 

i stedet for fællestræk, hvilket får den betydning for nærværende opgave, at den iagttager 

flygtningen som en misforstået skikkelse i politik, og som en central skikkelse for den 

kommende. Således er det opgavens argument, at den måde, hvorpå flygtningen har ændret 

verden på etisk, æstetisk og politisk er misforstået. 

  

Sommeren 2015 kunne siges at stå i flygtningenes tegn. Menneske lig skyllede op på Europas 

strande, redningsveste blev samlet i bunkevis, og pigtrådshegnene blev fundet frem og støvet 

af. Danskerne opdagede det for alvor i starten af september, hvor flygtningene kunne ses 

vandre på motorvejene, hvilket førte til en række stramninger på asylområdet, og 

indrykningen af en række annoncer i aviser i Mellemøsten, hvor disse stramninger blev 

tydeliggjort over for befolkningerne. Flygtninge er endnu en gang blevet et højaktuelt politisk 

emne, nationalt såvel som internationalt. Dette kunne blandt andet iagttages i den overståede 

præsidentvalgkamp, hvor Donald Trump, som senere gik hen og vandt, gjorde isolationistisk 

politik til en del af hans valgkamp. Ligeledes kunne flygtningepolitik iagttages at spille en rolle i 

Storbritanniens EU-afstemning, som endte med et Brexit. I Danmark så vi det ligeledes i 

forbindelse med Folketingsvalget i juni 2015, og Folkeafstemningen om Retsforbeholdet. 

Dermed ikke forstået, at det var den primære grund til resultaterne ved disse 

folkeafstemninger, men i stedet et ønske om at påpege, hvordan disse afstemninger i en eller 

anden grad bar præg af en skepsis over for en fælles europæisk asylaftale.  

I dansk kontekst har man endvidere kunne iagttage, at partiet Nye Borgerlige er stiftet. Et parti, 

som har en væsentlig stramning af reglerne for flygtninge som et af partiets mærkesager. 
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Ligeledes har både Socialistisk Folkepartis og Socialdemokratiets formand udtalt sig om en 

realistisk humanisme, som Mette Frederiksen introducerede ved Socialdemokratiets årsmøde i 

2015: ”Realisme uden humanisme er kun kynisme. Men humanisme uden realisme synes jeg, 

oprigtigt talt mister meget af sin værdi. For der er en hverdag, vi skal have til at hænge 

sammen.” (Rosenkilde 2015). Altså både et opgør med den tilsyneladende urealistiske 

humanisme, men ligeledes et opgør med realismens kynisme. Der tegnes dermed et billede i 

både dansk og international politik, hvortil man i højere grad søger løsninger, som er nationalt 

baserede frem for internationalt. Flygtningen kan altså iagttages at anskues som et pludseligt 

opstået problem, hvortil vi enten ikke har internationale løsninger, eller ikke ønsker at gøre 

brug af dem.  

Men hvorfor? Hvorfor konkurrere om, hvem der kan undgå flygtningen i stedet for at 

konkurrere om, hvem der kan rumme og favne flygtningen? 

1.1 Flygtningen  

Specialets indledende bemærkninger har haft til hensigt at belyse, hvilken samfundsmæssig 

ramme denne opgave søger at skrive sig ind i. Dette afsnit vil på baggrund af ovenstående 

beskrive, hvordan flygtningen ikke er et nyt fænomen, hvilket man ellers godt kunne være 

tilbøjelig til at tro. Ydermere skal dette afsnit læses som en fremstilling af flygtningen, som 

denne fremgår af flygtningekonventionen af 1951, samt denne skikkelses etymologiske ophav. 

Afsnittet skal læses som en afklaring af projektets forståelsesramme, men skal ydermere læses 

som en mindre præsentation af projektets empiriske fundament.  

I tråd med ovenstående afsnit, finder jeg det centralt at præcisere flygtningebegrebet 

etymologisk. Hensigten er at beskrive, hvilke associationer som opstår i kraft af 

flygtningebegrebet, samt hvordan betydningen eventuelt har ændret sig over tid, og hvilke 

tidligere skikkelser som flygtninge-begrebet trækker på.  

 

Ordet flygtning er på dansk en omdannelse af ordet Flygtling - et gammelt dansk ord, som 

havde to betydninger. Den ene kommer af det franske pigeon fuyard som er en sky skovdue 

(ODS 1922a). Den anden er en dansk oversættelse af det tyske ord flûchtling, som på dansk har 

sine rødder i ord som hedning, dødning, skabning og slægtning (ODS 1922b). På engelsk 
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benyttes ordet refugee, hvilket kommer fra latin refugium, som er et sted, hvortil dyr og planter 

søger hen for at overleve ugunstige tider (Strid 2017). Ønsket er at belyse, hvorledes disse ord 

spiller ind i vores måde at iagttage flygtningen på i dag. Hensigten er således at beskrive, 

hvordan iagttagelsen af flygtningen i vid udstrækning formes af disse associationer og 

forståelser, hvorfor analysen bringer en etymologisk præcision.  

I tillæg til det etymologiske aspekt, ønsker denne opgave at påpege, hvordan flygtninge-

skikkelsen kan siges at have eksisteret altid, om ikke andet siden Moses vandring. Ifølge Det 

Gamle Testamente opvokser Moses i Egypten, hvor det Israelittiske folk behandles som slaver, 

for den Egyptiske Farao. Faraoen ser, hvordan det Israelittiske folk vokser sig større og større, 

og af frygt for, hvad den voksende (fremmede) folkemængde vil betyde for det Egyptiske folk, 

beordrer Faraoen alle nyfødte drengebørn dræbt (Bibelselskabet u.å b). Et nyfødt, hebræisk 

drengebarn, Moses, bliver fundet i en sivkurv, og taget til nåde af Faraoen. I takt med, at Moses 

bliver ældre, opdager han, hvordan det Egyptiske folk - anledt af Faraoen - mishandler hans 

hebraiske slægt. En dag ser Moses en Egypter slå en hebræer ihjel, og Moses reagerer i en 

blanding af raseri og hævn, hvilket resulterer i, at Moses begår selvsamme forbrydelse: “Og da 

Farao hørte om det, ville han slå Moses ihjel; men Moses flygtede fra Farao og slog sig ned i 

landet Midjan, hvor han holdt til ved en brønd.” (Bibelselskabet u.å b). Her hører vi altså, at 

Moses flygter til et andet land, omend det er på grund af en kriminel handling. Senere pålægger 

Gud Moses at hjælpe sit folk, hebræerne, med at flygte til et andet land, således slægten ikke 

længere skal leve som slaver (Bibelselskabet u.å b); “Nu skal du få at se, hvad jeg vil gøre ved 

Farao! Når han mærker en stærk hånd, vil han lade dem gå; ja, når han mærker en stærk hånd, 

vil han jage dem ud af sit land.” (Bibelselskabet u.å b). Således går det til, at de ti plager sendes 

over Egypten, og det Israelittiske folk flygter, på foranledning af Moses og Gud. 

Dermed kan Moses vandring altså beskrives at omhandle det at flygte og det at frygte, eftersom 

den beskriver to forskellige folk, hvortil det ene folk frygter, at det andet vokser sig større, og 

frygter hvad denne voksende folkemængde vil betyde. Samtidig kan det iagttages at være en 

beskrivelse om det at flygte, eftersom Moses først selv flygter, senere hjælper sit folk med at 

flygte, og til sidst sender det Israelittiske folk på flugt. Ovenstående udgave af Moses vandring 

kan derfor siges at indeholde hele tre scenarier om flygtninge. Moses vandring er ikke 



Side 8 af 79 
 

indskrevet for at skabe en forventning om, at religion skal agere omdrejningspunkt for 

specialets analyse. I stedet er det inddraget for at tydeliggøre, at flygtningen ikke skal iagttages 

som et nyt og pludseligt opstået fænomen i politik. Dermed skal det heller ikke udledes, at jeg 

tager stilling til, hvorvidt Moses vandring er en faktisk hændelse, men alene det faktum, at 

lignelsen er med i Det Gamle Testamente verificerer, at flygtningen som fænomen ikke er nyt. 

 

Til trods for, at flygtningen dermed ikke er et nyligt opstået fænomen, så er der især ét 

dokument, som er centralt, når man taler om flygtninge i politik. Flygtningekonvention af 1951. 

Denne har en central position eftersom den definerer, hvad termen flygtning indebærer. 

Således beskrives konventionen af FNs Flygtningehøjkommissariat, som deres ”key legal 

document” (FN u.å).  

1.1.1 Flygtningekonventionen 

Konventionen har således ageret omdrejningspunkt i debatten om flygtninge siden sin 

oprettelse i 1951. Både FN og FN’s flygtningekonvention blev således oprettet i 

efterkrigsårerne og med krigsrædslerne i frisk erindring, hvilket ligeledes sætter sine tydelige 

spor allerede i præamblen til flygtningekonventionen af 1951:  

”[…] I betragtning af, at indrømmelse af asyl kan pålægge visse lande urimeligt 

tunge byrder, og at en tilfredsstillende løsning af et problem, hvis internationale 

omfang og natur er anerkendt af De Forenede Nationer, derfor ikke kan opnås 

uden mellemfolkeligt samarbejde, I ønsket om, at alle stater i erkendelse af 

flygtningeproblemets sociale og humanitære karakter vil gøre alt, hvad der står i 

deres magt, for at hindre, at dette problem bliver årsag til spænding mellem stater 

[…]” (FN, 1951). 

Dermed er FN’s flygtningekonvention af 1951, altså stiftet og udformet med henblik på et bredt 

samarbejde, hvor det er det humanitære som ligger til grund, men samtidig en måde at 

imødegå, hvordan nogle lande blev udsat for væsentlig større byrder end andre. Således er 

konventionen altså på den ene side skabt for at give flygtningen en række rettigheder og 
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friheder, og på den anden side skabt for at hjælpe staternes urimeligt tunge byrder. Yderligere 

ytrer den et ønske om, at staterne vil ”[…] gøre alt, hvad der står i deres magt, for at hindre, at 

dette problem bliver årsag til spænding mellem stater […]” (FN, 1951). Det er imidlertid, hvad 

denne opgave har argumenteret for tidligere. Således blev det beskrevet, hvordan det stigende 

antal af flygtninge netop blev årsag til stridigheder mellem stater i 2015. 

Som det kort er nævnt, er flygtningekonventionen det dokument, der definerer, hvad en 

flygtning er. Når et menneske får status af at være flygtning, er det således med udgangspunkt i 

denne. Flygtningen defineres af konventionen, som værende enhver person, der;  

“[…] på grund af begivenheder, indtrådt inden den 1. januar 1951, som følge af 

velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af sin race, religion, nationalitet, sit 

tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller sine politiske anskuelser befinder 

sig udenfor det land, i hvilket han har statsborgerret, og som ikke er i stand til - 

eller på grund af sådan frygt, ikke ønsker - at søge dette lands beskyttelse; eller 

som ikke har nogen statsborgerret, og på grund af sådanne begivenheder befinder 

sig udenfor det land, hvor han tidligere havde fast bopæl, og ikke er i stand til - 

eller på grund af sådan frygt ikke ønsker - at vende tilbage dertil.” (FN 1951). 

Flygtningen defineres dermed, som forfulgte personer på grund af race, religion, nationalitet 

eller politisk overbevisning, som ikke er i stand til - eller på grund af frygt ikke ønsker - at søge 

sit eget lands beskyttelse. Ydermere etableres en tidsmæssig afgrænsning i forhold til 

flygtningen, eftersom konvention foreskriver, at det gælder “[…] begivenheder indtrådt inden 

den 1. januar 1951 […]” (FN 1951). Dermed kan Flygtningekonventionen læses som et produkt 

af Anden Verdenskrig, og som et forsøg på at løse situationen med de mange flygtninge, skabt 

af de totalitære ideologier under og i forbindelse med Anden Verdenskrig. Denne tidsmæssige, 

men også geografiske afgrænsning tydeliggøres ved ekspliciteringen:  

“[…] for denne konventions formål skal ordene »begivenheder, indtrådt inden den 

1. januar 1951« i artikel 1, afsnit A, betyde enten 

(a) »begivenheder, indtrådt i Europa inden den 1. januar 1951«; eller 
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(b) »begivenheder, indtrådt i Europa eller andetsteds inden den 1. januar 1951«” 

(FN 1951).  

Dermed bliver det op til hvert enkelt land at tilkendegive og ratificere, hvilken af de to nævnte 

formuleringer, landet ønsker at benytte. Foruden den tidsmæssige afgrænsning, 1. januar 1951, 

fremgår ligeledes en geografisk afgrænsning, som tilsiger, at det udelukkende omhandler 

begivenheder i Europa. 

 

Dermed kan Flygtningekonvention af 1951 beskrives at definere, hvem der er flygtning, 

akkurat som den afspejler at være skabt på bagkant af Anden Verdenskrig. Dette får den 

betydning, at konventionen til trods for erklærede humanitære hensyn ligeledes vægter at 

hjælpe staterne med deres tunge asyl-byrder. Det kan derfor diskuteres, hvorvidt disse to 

punkter er forenelige. 

1.2 Problemets rammesætning 

Som ovenstående indikerer, ønsker denne opgave at beskæftige sig med flygtningen, og 

hvordan denne ikke er en ny skikkelse, men alligevel skaber en krise i national såvel som 

international politik. Dette på trods af, at Flygtningekonventionen fra 1951 blev skabt med et 

ønske om, at dette ikke skulle ske. Noget kunne dermed tyde på, som det i øvrigt allerede er 

indikeret, at Flygtningekonventionen og måske endda flygtningebegrebets tilblivelse, kan 

forekomme som en hindring for måden at håndtere flygtningen på. Dette speciale skal derfor 

læses som en kritik af behandlingen af flygtningen, og som et indspark i flygtningedebatten, 

velvidende at det er et lille opråb blandt mange. 

Således beskæftiger opgaven sig med, hvordan en så sårbar skikkelse som flygtningen kan 

forårsage store stridigheder mellem lande i stedet for en vilje til at samarbejde og hjælpe 

hinanden, og vigtigst af alt den nødlidte skikkelse. Opgaven er derfor i høj grad blevet til som 

konsekvens af en undring over den politiske reaktion på det stigende antal flygtninge. Hvor 

politikerne, og i høj grad også medierne, i dag tilsyneladende anskuer flygtningekrisen, som en 

hvilken som helst anden krise, i betydningen lige så kortvarig og ubetydelig, betragter denne 

opgave flygtningekrisen som en form for krisernes krise, hvori ny politik må tage sit udspring. 
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Som det fremgår, er dette projekt oprindeligt skrevet som en kritik af det moderne demokratis 

behandling af flygtningen. Opgaven kan imidlertid ligeledes læses som en mere generel kritik 

af, hvordan politik tager sit udgangspunkt i en begrænsning af samtlige subjekter snarere end 

en mulighedsmaksimerende mekanisme. Dette får den konsekvens, at opgaven både forsøger 

at stille en diagnose på den syge patient, og endvidere at finde en behandling. Opgaven søger 

både at udrede, hvad der er galt og komme med en mulig løsning af problemet. Dette betyder, 

at opgaven undersøger, hvordan flygtningen nedprioriteres til fordel for en 

egennyttemaksimering. Den nødlidte skikkelses prioriteter nedprioriteres dermed for, at vores 

fællesskab kan have det godt. Flygtningen fremstilles som en trussel mod fællesskabet, i stedet 

for som en skikkelse, som ikke burde være overladt til sig selv, eller måske endda som en 

skikkelse, der kunne bidrage til fællesskabet?  
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2.0 PROBLEMFORMULERING 

 

Dette speciale er en undersøgelse af diskursen om flygtningen, og sammenstødet mellem 

rettighedsdiskursen og livsformsdiskursen, samt nogle relevante betragtninger om fællesskab. 

 

Arbejdsspørgsmål: 

Ovenstående problemformulering kan skildres i to arbejdsspørgsmål 

x Hvordan iagttages flygtningen i rettighedsdiskursen? 

x Hvad er forskellen på rettighedsdiskursen og livsformsdiskursen? 

2. 1 Forklaring af undersøgelsen 

Således fremanalyserer denne opgave med inspiration i Agambens Homo Sacer figur, hvordan 

rettighedsdiskursen producerer en bestemt iagttagelse af flygtningen. Det er et af opgavens 

argumenter, at rettighedsdiskursen producerer noget suspekt ved subjektet, og derigennem 

skaber en kriminalisering af flygtningen. Som det ligeledes er nævnt, lægger opgavens 

problemformulering op til et sammenstød mellem rettighedsdiskursen og livsformsdiskursen, 

hvilket sker ved at inddrage Agambens teori om livsform. Denne agerer således både kritik af 

rettighedsdiskursen, og teoretisk grundlag for den kommende livsformsdiskurs. 

Livsformsdiskursen er dermed en kritik af kriminaliseringen af flygtningen, akkurat som den 

er et bud på en diskurs, som former potentialitet ved at tage udgangspunkt i en etisk ontologisk 

diskurs. Dermed er den sidste af problemformuleringen ikke nævnt som arbejdsspørgsmål, 

hvilket er valgt, eftersom betragtningerne om fællesskabet er inkorporeret i det andet 

arbejdsspørgsmål. 
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3.0 METODISKE STRATEGIER 

Således undersøger denne opgave, hvordan diskursen om flygtninge har taget form over tid, 

samt hvordan denne kan ændres. Nedenstående afsnit ønsker at forklare, hvad der 

konstituerer rettighedsdiskursen og livsformsdiskursen i indeværende opgave. Yderligere 

forklares Agambens særlige forståelse for tid, som er forsøgt indarbejdet i besvarelsen af 

problemformuleringen (bemærk i øvrigt, at denne opgave benytter termen særlig om 

Agambens messianske tidsforståelse, akkurat som den benytter termen om Agambens syn på 

det ”særlige liv, menneskelivet” i livsformsdiskursen). Ligeledes præsenteres Agambens 

filologiske arbejde, og hvordan dette har ageret inspirationskilde for indeværende opgave. 

 

Projektets indledning skal ikke læses som et afskåret element i indeværende analyse, men 

læses som en integreret del af opgaven. I henhold til projektets teoretiske afsnit, er det ikke 

skabt efter den gængse struktur, hvor teorien er samlet. Derimod forsøger dette projekt at gøre 

de teoretiske perspektiver, i et ønske om at anvende dem som forklarende og analyserende 

fremskrivninger. Analysen af forskellen på rettigheds- og livsformsdiskursen kan således 

fremstå af redegørende karakter, hvilket imidlertid er gjort i et metodisk forsøg på at 

inkorporere det teoretiske i en sådan grad, at det i sig selv, med meget lidt empirisk materiale, 

vil fremstå som analyse. I forsøget på at besvare, hvorledes flygtningen iagttages i 

rettighedsdiskursen, vil der i mindre grad forekomme teoretiske passager, og det empiriske, vil 

i højere grad komme til syne. Dette projekt er således stærkt påvirket af dets teoretiske 

udgangspunkt, og særligt i Agambens teori om menneskets væren. I og med mennesket er det 

væsen, som ikke skal være noget bestemt, har opgaven forsøgt at integrere dette ved netop ikke 

at udarbejde en typisk akademisk opgave, som skal have en specifik struktur.  

3. 1 Hvad udgør diskursen? 

Denne opgaves brug af diskurs er inspireret af Agambens tanker om dispositivet. Således 

undersøges det, hvordan diskurs agerer ”strategisk funktion”, eller i hvert fald, hvordan 
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diskurs former subjekter, hvilket Agamben knytter an til dispositivet, men undersøger ikke 

dispositivet i sin helhed. Således er dispositivet: 

”[…] et heterogent hele, der implicerer diskurser, institutioner, arkitektoniske 

strukturer, regulative beslutninger, love, administrative forholdsregler, videnskabelige 

ytringer, filosofiske, moralske og filantropiske læresætninger, kort sagt: lige så meget 

det sagte såvel som det ikke-sagte. […] Dispositivet selv er nettet, som etableres mellem 

disse elementer […] hvis væsentligste funktion på et givet historisk tidspunkt har været 

at svare på en nødvendighed. Dispositivet har således en yderst strategisk funktion.” 

(Agamben 2012a, 9). 

I stedet ønsker denne opgave dermed at undersøge diskursen, og ikke det heterogent hele, men 

trækker alligevel på Agambens teorier og analyser. Dermed kan der argumenteres for, at denne 

diskursanalyse indeholder spor af en dispositivanalyse, eftersom anvendelsen af Agamben og 

Hannah Arendt indebærer en væsentlig kritik af menneskerettighedserklæringen som 

dispositiv, men det er imidlertid diskursen som er i fokus i indestående opgave. Det er således 

valgt at udarbejde en analyse diskursen, fordi opgaven primært udarbejder en undersøgelse af 

netop sproget og dets funktion, om end den med inddragelse af Daniel Barenboim inddrager 

musikken. Således udgøres den eksisterende, dominerende diskurs – rettighedsdiskursen - i 

nærværende opgave af: Ordbøger, FNs flygtningekonvention af 1951, Bibelen, Jyske lov samt 

analyser af selvsamme, regeringsforslaget Ændringer af vilkår på asylområdet fra november 

2015, artikler og Hannah Arendts relevante erfaringer.  

Livsform er i stedet et begreb, som opgaven låner fra Agamben, om end det er et teoretisk 

begreb, og opgaven derfor peger på Daniel Barenboim og hans orkester, i et forsøg på at 

iagttage den kommende diskurs, livsformsdiskursen, i praksis, eftersom det er et af opgavens 

argumenter, at han praktiserer noget tilnærmelseslignende om end der eksisterer forskelle.  

3.2 Hvilken tid? 

Agamben ønsker at gøre op med kronologisk tid i historiske undersøgelser, eftersom disse 

mangler en mere kvalitativ og begrebsfæstet tidsforståelse, hvilket sker med afsæt i begrebet 
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filosofisk arkæologi. Med dette taler Agamben om en historisk undersøgelse, som fortæller om 

måden, hvorpå fortid og nutid er relateret til hinanden (Forrás 2011, 24f). Denne særlige 

tidsforståelse introducerer Agamben til i sit essay Det samtidige, som beskæftiger sig med 

begreberne samtid og samtidighed. Således benyttes samtiden i forklaringen af, hvad det vil 

sige at arbejde samtidigt. Ifølge Agamben er den samtidige den, som forholder sig til sin egen 

tid, og iagttager dens mørke. Ved at iagttage mørket som et mørke, får den samtidige et særligt 

blik, et særligt forhold til sin tid ”Samtidigheden er således et enestående forhold til ens egen 

tid, der på samme tid støtter sig til den og tager afstand fra den […]” (Agamben 2012a, 28). Det 

omhandler altså selve forholdet til tiden, den tid, som man iagttager, samt at distancere sig fra 

selvsamme tid. Man ser mørket, iagttager mørket, reflekterer over mørket, for dernæst at 

udarbejde en afstandstagen til dette mørke. Den samtidige er således den, der iagttager 

samtidens tid, men samtidig udarbejder et alternativt bud, et bud som tilbyder et brud med 

mørket, og derigennem udskifter mørket med lys. Dermed er mørket i en eller anden forstand 

ligeledes nødvendigt, fordi dette mørke, dette problem, kalder på en løsning, men det optræder 

først som et problem, når man forholder sig til det ved at være utidssvarende. Således er man i 

en eller anden forstand uaktuel, eftersom man tilbyder en løsning på et (utidssvarende) 

problem. Altså et problem, som de fleste ikke iagttager eksisterer (Agamben 2012a, 28-37). 

Således også for flygtningen, der er en skikkelse, som præsenterer noget usamtidigt for os i 

samtiden. Flygtningen skal dermed forstås som en tærskelsfigur, hvortil vi kan iagttage 

nutidens mørke, og som derigennem opdeler tiden, og sætter den i forhold til andre tider, og i 

kraft af dette får os ”[…] til at læse historien om den på en ukendt måde […]” (Agamben 2012a, 

37). At flygtningen agerer tærskelfigur betyder altså, at den på én og samme tid opdeler og 

skaber overgange [Felding 2011, 186]. Således er flygtningen altså en skikkelse, som tvinger os 

til at få en alternativ tidsforståelse. Sagt på anden måde skaber flygtningen et behov for at 

beskæftige sig med en nutid, som er ”[…] et ”endnu ikke” og et ”ikke længere” […]” (Agamben 

2012a, 33). Vi må altså beskæftige os med en form for paralleltidsforståelse, hvor vi erkender 

at nutiden både farves af fortiden, men ligeledes selv farver fortiden og ligeledes i forhold til 

fremtiden. Der er altså noget i samtiden, som bevirker, at flygtningens kraft ikke kan iagttages i 

samtiden, hvilket skaber et behov for denne tidsforståelse. Derfor er det nødvendigt at gå 
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samtidigt til opgaven for at opnå en forståelse af, hvilken kraft flygtningen besidder. Det viser 

sig, at flygtningen præsenterer et brud med de kategorier vi benytter os af i samtiden. 

Problemet bliver altså selve den måde, hvorpå vi tilgår politik i de moderne vestlige 

demokratier, og mindst lige så meget det tidsperspektiv vi benytter i forbindelse med 

selvsamme. Flygtningen er altså usamtidig i den forstand, at samfundets blik, som i denne 

opgave præsenteres ved rettighedsdiskursen, ikke har blik for flygtningen og denne skikkelses 

kraft. Det blik samfundet iagttager med, rettighedsdiskursen, har altså ikke blik for, hvad 

flygtningen repræsenterer. 

”Hvis flygtningen repræsenterer så foruroligende et element i nationalstaten, er det 

frem for alt, fordi han ved at bryde identiteten mellem menneske og borger, mellem 

nativitet og nationalitet, bringer den oprindelige fiktion om suverænitet i krise. […] det 

nye ved vor tid, det som truer nationalstaten i dens grundlag, er at voksende dele af 

menneskeheden ikke længere lader sig repræsentere inden for den.” (Agamben 2015, 

39).  

Det er således denne opgaves opfattelse, at ovenstående citat netop er, hvad Agamben 

beskriver, når han taler om, at man skal forsøge at transformere mørket til lys, eftersom det 

undersøgte stiller et ”[…] krav, som han ikke kan undgå at besvare.” (Agamben 2012a, 37).  

Det særlige ved filosofisk-arkæologi er altså, at ”fortiden er noe som kommer til å ha vært.” 

(Forrás 2011, 24). Dette betyder, at man arbejder med glemsel og fortrængning, altså fortiden, 

men i og med man gør dette, udgraves eller etableres en ny fortid, eftersom fortiden, efter man 

har arbejdet med glemselen og fortrængningen, udvider eller ændrer arkivet (Forrás 2011, 

24). Dermed er filosofisk arkæologi et evigt arbejde med blinde pletter, eftersom disse 

forsvinder i arbejdet med glemselen og fortrængningen, men akkurat i det øjeblik de 

elimineres, skabes nye. Fortiden kan altså ikke antages at være en konstant. Fortiden er ikke, 

men gør sig afhængigt af nutiden, og ændres derfor løbende i arbejdet med selvsamme. 

Ved hjælp af Agamben iagttager denne opgave mørket i vor tid, vores politikudøvelse, som kan 

iagttages i mødet med flygtningen, og opgaven tilbyder således, gennem en refleksion, et lys – 
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en mulig løsning, eller en række betragtninger, som er relevante i løsningen af dette (uaktuelle, 

men alligevel ekstrem aktuelle) problem.  

Samtidigheden i denne opgave består således i, at opgaven forholder sig til sin tid, på en måde, 

som ikke er moderne – det er ikke den tanke, som er oppe i tiden - tværtimod. Det der er vigtigt 

er, at man ikke kun er opmærksom på ”dette brud […] som forhindrer tiden i at blive sat 

sammen […]”, men ”[…] på samme tid det blod, som skal sy bruddet sammen.” (Agamben 

2012a, 29). For denne opgave er det altså vigtigt ikke kun at undersøge rettighedsdiskursen, 

men ligeledes udarbejde et alternativ, som skal svare på det ”kald”, som viser sig i arbejdet med 

flygtningen. Nærværende opgave skal altså udarbejde en alternativ diskurs, hvilket netop er, 

hvad livsformsdiskursen tilbyder.  

Således er vi allerede inde på messiansk tid, som Agamben beskriver som den:  

”[…] ypperste samtidighed […] at være samtidig med messias […] nu’ets-tid (ho nyn 

kairos). Ikke blot er denne tid kronologisk ubestemt […] men den har den enestående 

evne til at sætte sig i forhold til ethvert af fortidens øjeblikke, at gøre ethvert øjeblik 

eller enhver periode […] til en profeti […] om nutiden (på denne måde er Adam, gennem 

hvilken menneskeheden fik døden og synden, en ”type” eller figur for messias, der 

bringer befrielsen og livet til mennesket)” (Agamben 2012a, 36f).  

Dette får den betydning for indeværende opgave, at Agambens messianske tid agerer modmagt 

til biomagten. Den messianske tid er dermed den tid, som skaber et behov eller kald på en 

nødvendighed, som sætter biomagten ud af funktion i produktionen af nøgent liv. Den 

messianske tid skaber altså et behov for, at rettighedsdiskursen modsvares af en diskurs, som 

sætter førnævnte rettighedsdiskurs ud af funktion. Således agerer livsformsdiskursen altså en 

form for kontramagt eller modmagt til den dominerende diskurs.  

Dette understreges ligeledes af Forrás formulering ”Med tilknytningen til messiansk tid viser 

Agamben at hans historiebegrep bare kan forstås som en bruk av tid som fullbyrder tidens 

potensial.” (Forrás 2011, 35). Hermed ekspliciterer Forrás altså, at der kan argumenteres for et 

overlap eller en sammentænkning mellem Agambens forståelse for tid, og Agambens teori, 

eftersom disse tilsyneladende er tæt knyttet.  
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For at opsummere, så lader tiden sig altså ikke definere af en kronologisk tidsforståelse som 

fortid-nutid-fremtid, men rummer potentialitet, hvilket betyder, at tiden ændrer sig, hver gang 

glemsel og fortrængning tages frem. Det er således denne opgaves opfattelse, at Agambens 

potentialitetsbegreb er indopereret i både hans metodiske og teoretiske apparat. Tiden lader 

sig ikke definere af en bestemt opfattelse af væren (fortid-nutid-fremtid), akkurat som livet i 

livsform ikke lader sig definere af en bestemt væren (men, som det vil vise sig; en hvilken som 

helst-singularitet). Dermed synes begrebet potentialitet at stå særlig centralt for Agamben 

eftersom det tilsyneladende er det centrale knudepunkt for både hans metode og teori. Ved at 

inkorporere tiden i metoden formes dermed en teoretisk mulighed for potentialitet. For denne 

opgave får koblingen mellem teori og metode således den betydning, at produktionen af 

nøgent liv knyttes til biomagten og rettighedsdiskursens tidsopfattelse (kronologisk tid), 

hvorimod produktionen af hvilken som helst-singulariteten kobler sig til livsformsdiskursen og 

messiansk tid. Dermed benytter indeværende opgave sig af en overvejende kronologisk 

tidsopfattelse i besvarelsen af arbejdsspørgsmål 1: Hvordan iagttages flygtningen i 

rettighedsdiskursen?, hvorimod opgaven skifter tidsforståelsen ud med en tidsopfattelse, som 

indopererer messiansk tid i besvarelsen af projektets andet arbejdsspørgsmål. Dette gøres 

således for at tydeliggøre, at mennesket i rettighedsdiskursen er fastlåst, hvilket blandt andet 

skyldes tidsforståelsen, hvorimod mennesket og tiden i livsformsdiskursen åbner op for 

potentialitet, og det bliver især relevant i det messiansk tid knyttes an til Det kommende 

Fællesskab. Dette bliver for alvor interessant i denne opgaves afsluttende analyse, hvor 

Barenboim inddrages til at illustrere livsformen i praksis, eftersom det viser sig, at der kan 

argumenteres for, at musikken i højere grad formår at være samtidig end anden 

kommunikation (læs; samtale).  

Som det her er vist, indopererer Agamben altså sin metode i sin teori, og sin teori i sin metode, 

en pointe som denne opgave ligeledes har forsøgt indarbejdet (jf. 3.0 Metodiske strategier). 

Ydermere skulle dette gerne komme til udtryk i de to forskellige måder at beskæftige sig med 

tid på, som gør sig gældende i analysen. Dette betyder ligeledes, at Agambens teori om 

livsform, eller især det kommende fællesskab findes umulig at realisere, akkurat som tiden ikke 
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kan realiseres. En sådan parallel tidsforståelse er umulig, akkurat som det kommende 

fællesskab er det, hvorfor det imidlertid netop bliver interessant at undersøge konturerne af. 

3.3 Arendt og Agamben 

Ovenstående er der primært trukket på Agamben, sekundært på Forrás fortolkning af 

Agamben. Dette korte afsnit vil imidlertid ligeledes vise, hvad Arendt betyder for opgaven. 

Som det er nævnt, benyttes Arendt enkelte steder i beskrivelsen, og kritikken, af 

rettighedsdiskursen, eftersom Arendt er en af de største kritikere af flygtninges forhold i 

forbindelse med Anden Verdenskrig. Dette betyder ligeledes, at der trækkes på hende indirekte 

flere steder, i form af Agamben, som ligeledes benytter Arendt. Således er Agambens værk 

Hinsides menneskerettighederne i høj grad en reaktualisering af Arendts værk We Refugees. De 

steder, hvor Arendt benyttes direkte i indestående opgave, er det forsøgt at vise forskellen på, 

hvordan Arendt og Agamben arbejder. Således er det forsøgt illustreret, hvordan Arendt 

skriver mere politisk-historisk, hvorimod Agamben skriver mere historisk-filologisk (Östman 

2012a, 51). Således beskæftiger Agamben sig i høj grad med etymologien, og undersøger, 

hvordan der eksisterer væsentlige forskelle, og ligheder, mellem naboord. Dette har denne 

opgave forsøgt et fokus på i besvarelsen af arbejdsspørgsmål 1, hvor rettighedsdiskursen søges 

fremanalyseret. Således er etymologien i høj grad i fokus i dette afsnit, hvilket kan iagttages 

ved beskrivelsen af forskellene og lighederne mellem især flygtningen, den fredløse og den 

kriminelle, samt at vigtige forskelle er gået tabt, og flygtningen i dag minder om en moderne 

fredløs og en dømt ikke-kriminel. Hvorimod Arendt vidner om, hvordan det var – og er – at være 

flygtning, og deraf i højere grad kan siges at bringe en politisk kritik, hvorimod Agamben 

udformer en decideret teori, som er evigt kommende, og derfor aldrig lader sig indfri. 

3.4 Agambens filologiske påvirkning 

Som det er nævnt ovenstående, er det filologiske arbejde af dyb væsentlighed for Agamben. I 

indeværende afsnit ønskes det uddybet, hvilke konsekvenser dette perspektiv har for 

nærværende opgave. Til at starte med, ønsker dette afsnit imidlertid at præcisere Agambens 

blik. Agamben kobler filosofi og terminologi. Dette dukker således op i første sætning af Hvad 

er et dispositiv?, hvor han skriver ”De terminologiske spørgsmål er vigtige i filosofi.” (Agamben 
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2012a, 9). Dermed kan det altså iagttages, at Agamben kobler det begrebsnære til filosofien, 

hvilket uddybes af ”[…] terminologien er tænkningens poetiske moment.” (Agamben 2012a, 9). 

Denne indledning følges derefter op af hele dispositiv teksten, hvilket helt sikkert ikke er 

tilfældigt. Agamben drager dermed en parallel mellem det poetiske, skabende, moment og 

dispositivet. Vel at mærke uden at sige det direkte – parallellen forbliver altså på elegant vis i 

det ikke-sagte, hvilket ligeledes er en del af dispositivet. Selve skabelsen af et begreb kan 

dermed i sig selv siges at have en strategisk funktion, hvilket han ligeledes forklarer ved 

”Giving name is the poetical moment in philosophy.” (Agamben 2005). Netop derfor kan det 

altså iagttages, at Agamben sammenkæder det poetiske, det terminologiske og det filosofiske.  

 

Dette har vækket flere overvejelser, som ønskes redegjort. For det første nærheden mellem 

filosofi og poesi, hvilket Östman i øvrigt uddyber, at Agamben skulle have påpeget til IUAV-

forelæsningerne med, at ”Filosofien minder meget mere om en kunstnerisk aktivitet, end om 

en videnskabelig.” (Agamben 2012a, 50). Denne pointe har således inspireret projektet til at 

have en holdning, samt til at have et sprog. Vel at mærke et sprog, som forsøger at benytte sig 

af det maleriske potentiale sproget indeholder, i stedet for det til tider kønsløse sprog i 

akademiske undersøgelser. Dette betyder dermed, at livsformsdiskursens fokus på at forme 

det potentielle indtænkes og indarbejdes i opgavens sprog, og som det vil vise sig 

nedenstående, tegn – om end alt med måde, naturligvis. Samtidig inspirerer det projektet til at 

hente inspiration i kunstens verden i form af Daniel Barenboim, og hans orkester, som formår 

at fællesskabe på tværs af nationer og kulturer. 

For det andet gør Agamben brug af mange, og ofte relativt lange citater, hvilket Östman 

forklarer med, at Agamben forbinder det at tænke med det at læse og skrive, hvilket får ham til 

at kalde Agambens metodiske strategi for middelalderlig kommentatortradition (Östman 2012, 

53). Denne tradition har opgaven ligeledes forsøgt viderebragt. Ikke i form af at opspore, hvor 

Agamben har sine begreber fra, men i stedet ved at lade Agamben tale, før opgaven tager over, 

og ved at have flere citater, end hvad der ellers er normalt, hvis man ellers kan tale om en 

sådan. Ligeledes nævner Östman, at ”Sat på spidsen er der intet nyt hos Agamben; kun den 

sagte og langsomme bevægelse mod en stadig højere grad af præcision af det allerede 
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foreliggende. Der er kun forskydninger.” (Östman 2012, 52). Dette, lader Östman bemærke, 

betyder ligeledes, at enhver, som skal arbejde med Agamben, må gøre sig klart, at ting som 

umiddelbart kan opfattes som værende filologisk pedanteri bliver af essentiel karakter. Dette 

får Östman til at notere, at Agambens brug af tegn og parenteser bliver særligt vigtige.  

Netop derfor vil læseren af denne opgave formentlig støde på flere parenteser og 

understregninger. Hvor Agamben benytter bindestregen, ønsker denne opgave således at 

benytte understregning i stedet. Dette gøres, akkurat som Agamben benytter bindestregen, for 

at tydeliggøre koblingen mellem det filosofiske, det poetiske og det terminologiske. At denne 

opgave således afviger fra Agamben ved at benytte understregning i stedet for bindestreg, 

ønskes hermed uddybet. Dette sker således, eftersom der i læsningen af Agambens tekster er 

observeret en forvirring omkring begrebet livsform. Denne forvirring er opstået, eftersom 

opgaven, som nævnt, ønsker at holde sig filologisk pedanteri for øje. Som det ligeledes er 

beskrevet, sker det, eftersom Östman såvel som opgaven selv, har noteret, at det er en essentiel 

del af at benytte Agamben. Forvirringen angående brugen af livsform opstår således i 

forbindelse med dette filologiske pedanteri for øje, eftersom begrebet både figurerer som livs-

form og som livsform. Altså både med og uden bindestreg. Agamben skriver således i 

antologien ”Livs-form”, at ”Med termen livs-form menes […] et liv, som aldrig kan adskilles fra 

sin form, et liv i hvilket det aldrig er muligt at isolere sådan noget som et nøgent liv.” (Agamben 

2015, 25). Agamben lader således forstå, at det særlige ved livs-form er, at det definerer et 

særligt liv ”[…] - menneskelivet – i hvilket de enkelte livsmåder, handlinger og processer aldrig 

er blotte kendsgerninger.” (Agamben 2015, 25). Begrebet beskriver altså, hvordan 

menneskelivet ikke kan adskilles fra sin form. Alligevel får det imidlertid Agamben til at skrive 

begrebet med en bindestreg, livs-form, hvilket jo netop medfører en adskillelse af livet fra sin 

form. Altså en ganske betydelig forskel. Omvendt har denne opgave ligeledes iagttaget 

begrebet skrevet som livsform, dvs. uden bindestreg, hvilket for eksempel sker i slutningen af 

Homo Sacer – den suveræne magt og det nøgne liv, hvor Agamben forklarer det særlige ved 

menneskets væren (eller væren-ikke). 
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”Hvis vi nu kalder denne væren, som blot er sin nøgne eksistens, for livsform, et liv, der 

er sin egen form, og forbliver uadskilt fra denne, da vil vi se et forskningsfelt åbne sig 

foran os et forskningsfelt, der ligger hinsides det, som er blevet defineret af skæringen 

mellem politik og filosofi […]” (Agamben 2016, 218).  

Dermed benytter Agamben sig tilsyneladende både af livs-form og livsform til at forklare dette 

nye forskningsfelt.  

Denne opgave ønsker således at rette en kritik af Agambens (eller rettere sagt de danske 

oversætteres) brug af termen livs-form, eftersom denne skrivelse ekskluderer livet fra sin form 

ved at benytte termen livs-form, hvortil man adskiller livet fra sin form gennem en bindestreg. 

Med andre ord inkluderes livet med sin form udelukkende gennem en eksklusion. Dette 

betyder to ting for opgaven. For det første kobler oversætterne med brugen af livs-form, og den 

dertilhørende inkluderende-eksklusion begrebet livs-form til biopolitik. Det er således netop 

Agambens argument, at denne nye ontologiske diskurs (livsform) stadig er funderet i 

biopolitik, om end en ganske anden udgave, som det allerede er påpeget tidligere. For det 

andet får det den konsekvens for indeværende opgave, at denne ikke ønsker at gøre brug af 

termen livs-form, men i stedet ønsker at gøre brug af livsform, eftersom denne term ikke 

efterlader nogen tvivl om, at livet er uadskilleligt fra sin form. Der lægger ganske givet en tanke 

bag, men det er bemærkelsesværdigt, at den engelske term, som Agamben selv benytter (form-

of-life), netop benytter bindestreger for at sammenskrive livsform til ét ord, eftersom 

formoflife ganske enkelt ikke ville give mening på engelsk. I forlængelse af ovenstående 

betyder det samtidig, at termen ”livsformen” ikke benyttes i dette projekt, men altså 

udelukkende formen ”livsform”. Således forsøger projektet at skabe en forståelse for, at 

livsform ikke opererer med et fastlåst subjekt, men i stedet opererer med hvilken som helst-

singulariteten. Altså forsøges der med termen livsform, at etableres en ubestemt endelse 

snarere end den bestemte endelse livsform-en. 

Ovenstående bemærkning om den inkluderende-eksklusion i brugen af begrebet livs-form får 

ligeledes den konsekvens, at denne opgave gør brug af bindestreg, når den ønsker at betone 

den suveræne magts eksklusion. Således ses det for eksempel ved brugen af termen be-
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grænsende, som forklarer hvordan rettighedsdiskursen be-grænser (dvs. skabe begrænsede 

handlingsmuligheder ved at opstille grænser).  

Endvidere viser brugen af citater sig ligeledes at have en væsentlig betydning i Agambens 

værker. Der kan endda argumenteres for, at hele Resterne fra Auschwitz (2012b) således er et 

forsøg på at tydeliggøre citatets funktion i politik. Samtidig med, at dette værk beskriver 

muselmanden, giver værket en forståelse af det essentielle ved denne skikkelse hos Agamben, 

og distanceringen mellem vidnet og arkivet. Dette er imidlertid ikke en del af opgavens 

fokusområde, eftersom lejren og lejrens funktion ligger i yderkanten af denne opgave, om end 

der godt kunne argumenteres for, at det kobler sig til diskursen hos Agamben.  

 

Således er det altså klarlagt, hvad der agerer konstituerende momenter i rettighedsdiskursen i 

denne opgave, hvordan diskurs i denne opgave, inspireret af Agamben, kan siges at have en 

alternativ tidsforståelse, og hvordan denne tidsforståelse er koblet til livsformsdiskursen, som 

egentlig ikke lader sig iagttage i sin rene form, hvorfor Daniel Barenboim og hans orkester 

agerer livsformsdiskursen i praksis. Ligeledes er det beskrevet, hvordan den typiske, 

kronologiske tidsforståelse kobler sig til rettighedsdiskursen. Samtidig er der redegjort for, 

hvordan Arendt, og især Agamben arbejder, samt hvilke konsekvenser dette blik får for 

indeværende opgave. 
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4.0 TEORI 

I dette afsnit ønskes der redegjort for Agambens teori om zoé og bios, samt hans Homo Sacer 

figur. Især zoé og Homo Sacer vil derefter benyttes både direkte og indirekte i en analyse af 

flygtningebegrebets herkomsthistorie, hvilket vil sige en central del af samtidens diskurs om 

flygtninge. Et af argumenterne i denne opgave er således, at der er momenter i 

flygtningebegrebets historiske diskurs, som præger samfundets opfattelse af flygtningen i dag.  

Dette afsnit ønsker imidlertid som nævnt at redegøre for begreberne zoé, bios og Homo Sacer 

velvidende, at især zoé og bios allerede er introduceret i denne opgave, samt at bios primært 

kan kædes sammen med livsformsdiskursen, hvilket ligeledes allerede er nævnt. 

4.1 Zoé & Bios 

I forklaringen af sit politikbegreb henter Agamben især inspiration hos Aristoteles og Foucault. 

Fra Aristoteles lader Agamben forstå, at vi med tiden har mistet forståelsen for, hvad ordet liv 

betyder, og netop denne forglemmelse tillader de problemer, som vores politik i dag står over 

for. 

Agamben iagttager således, hvordan grækerne ikke kun, som i dag, havde ét ord for, hvad liv er. 

I og med, at liv i dag er et udvandet begreb, som kun giver mening i form af forskellen liv/død, 

kan vi ganske enkelt ikke få øje på, hvad politikken i dag fejler; hvordan de politisk-juridiske 

strukturer gør sig i de moderne vestlige samfund. I sit forsøg på at udrede de politisk-juridiske 

strukturer søger Agamben derfor tilbage til grækernes definitioner af liv. Således benyttede 

grækerne ordet zoé til at beskrive ”[…] den simple omstændighed at være i live […]” (Agamben 

2016, 13), hvilket dermed beskriver et liv, som er så simpelt, at den rummer, hvad der er ”[…] 

fælles for alle levende væsener (dyr, mennesker eller guder)” (Agamben 2016, 13), hvorimod 

grækerne benyttede termen bios til at beskrive ”[…] den livsform eller livsmåde, der var 

ejendommelig for den enkelte eller for en gruppe.” (Agamben 2016, 13). Dermed kan det 

udredes, at zoé udelukkende beskrev det at leve i modsætning til det at være død, hvorimod 

bios beskrev en særlig levemåde. Dette uddybes ligeledes af Agamben selv i en parentes, 

hvorved han lader en bemærkning falde om, at zoé ikke indeholder flertals endelse på græsk 
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(Agamben 2016, 13). At Agamben lader denne bemærkning falde i en parentes, skal bestemt 

ikke nedprioritere væsentligheden, måske snarere tværtimod (jf. 3.4 Agambens filologiske 

påvirkning). Det er således dybt relevant i forståelsen af udviklingen af en modsætning mellem 

zoé og bios. Zoé er således det liv som er så simpelt, at det ikke har socialiteten for øje, men ser 

i stedet udelukkende en forskelstænkning i form af døden, hvorimod bios er en særlig 

levemåde, som blandt andet formår at inkludere socialitet. Zoé er således et simpelt naturligt 

liv, som er udelukket fra byen (polis), be-grænset til hjemmet (oikos), hvorimod bios skal 

forstås som et særligt kvalificeret liv, livet i polis, altså det politiske, sociale liv (Agamben 2016, 

14). 

Således må vi altså genfinde forskellen på de to begreber zoé og bios, for at kunne gentænke 

politikkens mulighed. Ved kun at have ét begreb for liv, bliver vi ved med at være, i det mindste 

teoretisk, forbundet med det mørke tyvende år hundrede. 

”I dag kender vor politik ingen anden værdi (og følgelig ingen anden værdiforringelse) 

end livet, og så længe de modsigelser, som dette indebærer, ikke er blevet løst, vil 

nazisme og fascisme, som havde gjort afgørelsen over det nøgne liv til deres højeste 

politiske kriterium, forblive uheldsvangert aktuelt.” (Agamben 2016, 23). 

4.2 Homo Sacer 

Dette afsnit vil forklare, hvad Agambens Homo Sacer figur betyder. Ligeledes fremgår homini 

sacri, som imidlertid blot er Homo Sacer i flertal. 

Ifølge romerretten er Homo Sacer  

”[…] den, som folket har dømt for en forbrydelse; og det er ikke tilladt at ofre 

vedkommende, men den der dræber ham, vil ikke blive dømt for drab, thi […] hvis 

nogen kommer til at dræbe en, der er sacer på grund af en folkebeslutning, så vil 

vedkommende ikke blive betragtet som morder.” (Agamben 2016, 89).  

Agamben anfægter imidlertid tidligere udredelser af Homo Sacer for at fokusere (for) meget på 

tvetydigheden ved det hellige, som beskæftiger sig med, hvordan sacer både betød helligt og 

forbandet, som nævnt ovenstående. For Agamben er Homo Sacer i højere grad karakteriseret 
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ved at være udelukket fra både den menneskelige og guddommelige ret, samtidig med at være 

udsat for det straffrie drab, som denne skikkelse kan udsættes for. Til at beskrive Homo Sacers 

status benytter Agamben suverænen, eftersom disse to er indbyrdes forbundne, eftersom 

suverænen gør alle mennesker til potentielle homini sacri, samtidig med at Homo Sacer 

medfører, at alle mennesker kan agere suveræn. Dermed medfører den suveræne magt, at alle 

mennesker konstant er potentielle homini sacri, og qua Homo Sacer eksisterer, kan resten af de 

mennesker, som endnu ikke er Homo Sacer skikkelser, agerer som suveræne – indtil det 

øjeblik, hvor disse mennesker ligeledes indlemmes i Homo Sacer skikkelsen, som nøgent liv. 

Dette får ligeledes den konsekvens, at sacer esto ikke skal behandles som et religiøst fænomen, 

men i stedet som bindingen mellem den suveræne magt og befolkningen. Livets hellighed skal 

derfor ikke forstås af Agamben, som værende i en kontekst af grundlæggende 

menneskerettigheder og ukrænkelighed, men i stedet som udtryk for, at livet oprindeligt er 

underkastet en magt til at dræbe, altså forholdet mellem suveræn og Homo Sacer, eftersom 

suverænen netop er den, som kan ”[…] dræbe uden at begå drab og uden at afholde et offer.” 

(Agamben 2016, 101-104). 

Dermed er suverænen altså den, som dømmer Homo Sacer til at være uden for almindelig 

lovgivning (Agamben 2016, 29). Suverænen dømmer altså på baggrund af lovgivning Homo 

Sacer til at være uden for loven. Således befinder Homo Sacer sig altså, i kraft af at være dømt 

til at være udenfor loven, stadig i en inkluderende-eksklusion til suverænen og lovgivningen. 

Homo Sacer befinder sig dermed med mindst mulige relation til loven, men netop i kraft af 

dette, er der intet liv som udsættes mere for loven end hans. 

4.2.1 Homo Sacer og flygtningen 

Dermed har alle homini sacri været mennesker på lige fod med alle andre, men i det øjeblik de 

dømmes til Homo Sacer, reduceres deres hidtidige menneskelige liv, til et nøgent liv, eftersom 

et andet regelsæt påhviler Homo Sacer. En sacer må altså ikke dræbes og ikke ofres, men 

samtidig vil det ikke blive betragtet som mord, såfremt man overskrider den almindelige 

lovgivning, og slår den sacre ihjel. Denne dobbelthed, at man på den ene side ikke må slå Homo 

Sacer ihjel, men omvendt ikke anskues som morder, såfremt man dræber vedkommende, 

finder opgaven måske ikke direkte i dansk politik i dag, eftersom danskere dømmes for mord, 
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såfremt de slår flygtninge ihjel. Med dette sagt, finder opgaven imidlertid at kunne 

argumentere for, at måden hvorpå vi udvælger, hvem der er flygtning, og hvem der ikke er 

flygtning, får den betydning, at nogle mennesker mister livet, hvad enten det er på deres rute 

over middelhavet, eller det er mennesker, hvis status som flygtning ikke anerkendes, og 

dermed sendes hjem (nogle til døden), såfremt de har overlevet den farlige vej til Europa. 

Samtidig argumenterer denne opgave for, at det, at et menneske dræbes, det at miste livet, især 

kan benyttes i mere overført betydning, eftersom nutidens Homo Sacer, flygtningene, mister 

det menneskelige liv. Ved at få termen flygtning, hvortil almindelig lovgivning ikke eksisterer, 

eroderer det menneskelige ved mennesket langsomt, men sikkert. Dette skal ikke læses som en 

kritik af, at samfundet ikke stiller sig selv til ansvar i sådanne tilfælde, om end det skal forstås, 

at samfundet må iagttage sin eksisterende juridisk-politiske struktur, og omforme den. 

Samtidig viser Agamben med begrebsparret Homo Sacer kontra suveræn, at alle mennesker er 

potentielle homini sacri.  

 

Således er det et af opgavens argumenter, at denne skikkelse benyttes i en konstruktion af, 

hvem vi er, i modsætning til, hvem de er. Dette konstituerer fællesskabet i dag. Fællesskabet 

lader sig i dag ikke definere af, hvem vi er – men hvem vi ikke er. Samtidig er dette ikke en 

konstant, eftersom Homo Sacer konstant skabes. Ved at oparbejde og indoperere en forståelse 

af, at vi alle er dem, som vi ikke er (vi er alle flygtninge), foreslår opgaven at gøre op med denne 

forskel, og i stedet udarbejde tanker om et (nomadisk-potentielt-) fællesskab. 
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5.0 GENEALOGISK ANALYSE AF FLYGTNINGEN 

Som nævnt i indledningen, bygger ordet flygtning videre på ord som hedning, dødning, 

skabning og slægtning (jf. 1.1 Flygtningen). I dette afsnit undersøges det ved hjælp af 

genealogisk analyse, hvordan disse betydninger før i tiden blev benyttet, samt hvordan disse 

tidligere betydninger spiller ind i vores samfunds måde at iagttage flygtningen på i dag.  

At være hedning blev oprindeligt benyttet til at beskrive ”[…] beboerne i afsidesliggende og 

uopdyrkede egne, som endnu ikke var blevet kristne.” (Stefánsson & Sørensen 2008, 191). 

Dermed var en hedning altså dels defineret ved at være afsides, og være på vej til at blive som 

os andre, om end de ikke havde nået det endnu. Sidstnævnte ses ligeledes ved, at hedning 

ligeledes blev benyttet om et ”endnu udøbt barn” (ODS, 1925). Ordet hedning blev, i den kristne 

verden, oprindelig brugt om andre religioner og livsanskuelser end kristendommen, 

jødedommen og islam, og beskrev dermed typisk mere primitive folkeslag, herunder særligt 

folk som troede på ” […] sjæle-, natur-, djævledyrkelse eller flerguderi […]” (ODS, 1925 & 

Stefánsson & Sørensen 2008, 191). I Det Nye Testamente har ordets betydning imidlertid 

gennemgået en transformation, eftersom langt flere er indbefattet af betydningen, eftersom det 

benyttes til at beskrive ikke-jøder. Således fremgår ordet kristne kun én enkelt gang i Det Nye 

Testamente, og der fokuseres således kun på forskellen hedning eller jøde (ODS, 1925 & 

Stefánsson & Sørensen 2008, 191). Ordet hedning blev senere benyttet i ordet hedningekristne, 

og refererede her til de første kristne af ikke-jødisk herkomst. Det benyttes ikke i dag, eftersom 

de fleste kristne i dag er hedensk-kristne, og kristendommen på den måde har vundet status af 

verdensreligion – især i den vestlige verden. Dermed er kristne i dag, en senere udgave af det 

at være hedningekristen, og bruddet mellem kristendommen og jødedommen kan altså aflæses 

i disse begreber (Stefánsson & Sørensen 2008, 191f). Ligeledes blev hedning benyttet, især 

nedsættende, om personer som ikke handlede i forhold til den korrekte moralske opførsel 

(ODS, 1925). Dermed blev ordet hedning altså dels benyttet til at betegne personers ukorrekte 

opførsel, og altid som diametral modsætning til den jødiske (læs; evt. kristne eller muslimske) 

korrekthed. I flygtningens etymologiske rødder i hedning kan vi dermed dels spore referencer 

til dårlig opførsel, forkert eller manglende trosbekendelse, og det fremmede (skellet mellem 
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jøder og ikke-jøder). Samtidig fremgår det ligeledes af indledningens korte etymologiske afsnit 

(jf. 1.1 Flygtningen), at der eksisterer et element af skyhed ved flygtningen, som ses ved 

relationen til den sky skovdue, pigeon fuyard. såfremt vi ser ordet sky som værende 

”tilbageholdene eller undseelig og undgår andre menneskers selskab” eller ”som sjældent viser 

sig for mennesker og let bliver skræmt” (DDO u.å). Der viser sig altså at være noget mystisk 

over flygtningen, noget som gør, at denne skikkelse ikke er som os andre, og samtidig ses en 

kobling til det at være et dyr. Dette betyder,  at flygtningen kan ses om ikke som et dyr, så i 

hvert fald som noget mindre-menneskeligt. Hertil er det imidlertid vigtigt at huske på, at ordet 

sky i dag ligeledes bliver brugt til at betegne fortættet vanddamp, som danner den hvidlige 

masse, som ses, når vi kigger op mod himlen. Netop denne hvidlige farve ses ligeledes 

afbilledet i duen – om end det er ordet pigeon, som betyder due og ikke ordet fuyard, som 

beskrevet betyder sky. Den hvide, rene, due bliver i dag benyttet som symbolet på fred, om end 

den i kristendommen symboliserer helligånden, hvilket fremgår af Lukasevangeliet, i afsnittet 

om Jesu’ dåb, hvor ”Helligånden dalede ned over ham i legemlig skikkelse som en due” 

(Bibelselskabet u.å a).  

Ordet dødning betød grundlæggende det samme som et genfærd, spøgelse eller et lig, og 

dermed sammenkædes flygtningen altså endnu engang med noget ikke-menneskeligt, og vel at 

mærke noget, som vi frygter og som synes fremmed for os; døden. Denne kobling iagttages 

ligeledes i Homo Sacer værket, hvor Agamben skriver: 

”Modsætningen mellem zoé og bios, mellem zen og eu zen (dvs. mellem livet i al 

almindelighed og den kvalificerede livsmåde, som er ejendommelig for menneskene) 

indeholder ikke noget, som kan lede tanken hen på et privilegium eller en hellighed ved 

livet som sådan, uanset at denne modsætning er afgørende for den vestlige politiks 

oprindelse. Homers græske har endda ikke engang et ord, der betegner den levende 

krop. Ordet soma, som i den efterfølgende tid fremstår som noget, der med rette svarer 

til vor ”krop”, betyder oprindeligt blot ”lig”, og det er som om livet i sig selv for 

grækerne opløses i en pluralitet af aspekter og elementer og kun fremstod som enhed 

efter døden.” (Agamben 2016, 84). 
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Set i lyset af dødningen, og Agambens bemærkning, er flygtningen altså en krop, et lig, hvor 

”livet i sig selv (…) fremstod som enhed efter døden.” (Agamben 2016, 84). Flygtningen sættes 

altså i relation til døden, og noget indikerer, at man først er et liv, hvis man som dødning har 

gennemgået døden, hvilket ligeledes uddybes af Agamben ved, at Homo Sacer er ”[…] et nøgent 

liv, som er blevet adskilt fra sin kontekst, og som så at sige har overlevet døden […]” (Agamben 

2016, 121).  

Ordet skabning bliver i dag mest brugt som synonym for ordet form, men har ligeledes været 

synonym med skikkelse, og måske især, som reference til skabelsen – Skabelsesberetningen i 

Bibelen (ODS, 1940). Dette indikerer dermed, at der er noget over flygtningen som, hvis ikke 

det direkte er helligt, efterlader en grænse mellem det menneskelige og hellige. Dermed 

iagttages det ligeledes, at skabning kan antages at have relation til Homo Sacer. Selvom 

begrebet Homo Sacer, som det er nævnt i afsnittet om selvsamme (jf. 4.2 Homo Sacer), ikke skal 

forstås helligt, benyttes det hellige alligevel til at beskrive denne skabning. 

 

I modsætning til tidligere beskrevet ord, som er beslægtet med ordet flygtning, så benyttes 

slægtning, som set i denne sætning (beslægtet) i dag. ”Slægtning” beskriver, som i denne 

sætning, noget relationelt, og noget eller nogen, som har samme rødder som en selv.  

Således beskrevet kan det altså iagttages, at disse flygtningens beslægtede ord indebærer en 

kobling, men samtidig en distancering til det menneskelige. Flygtningen giver altså mening i 

form af mennesket, men er altså ikke det samme som et menneske. Flygtningen kan snarere 

siges at være en form for næsten-menneske, som enten er næsten-menneske i kraft af døden 

(dødning), i kraft af det hellige (skabelse og hedning). Flygtningen er en slægtning til 

mennesket, men i kraft af dette slægtskab netop ikke det samme som et menneske. Dermed er 

der altså fremgravet en kobling mellem flygtningebegrebets herkomsthistorie, og Agambens 

Homo Sacer-begreb. 
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5.1 Tærsklen mellem Romerret og Germansk ret 

Inspireret af Agambens udredning af Homo Sacer, ønsker dette afsnit imidlertid ikke at starte 

den videre analyse i disse fire skikkelser, som opgaven allerede har fremanalyseret til at være 

skikkelser, som alle influerer diskursen om flygtningen. Dette betyder naturligvis ikke, at 

relationerne ikke er relevante – tværtimod. Førnævnte lighedstræk mellem Homo Sacer og 

flygtningens herkomsthistorie betyder således, at flygtningen vil inddrages i analysen 

fremover. Således ønsker denne opgaves videre analyse, inspireret af Agamben at undersøge 

flygtningen nedefra og op, og ikke oppe fra og ned, forstået på den måde, at Agamben starter i 

noget af det ældste lovgivning, romerretten, og hvordan denne definerer Homo Sacer, for først 

til sidst at ende ud i nutidens Homo Sacer. Agamben finder Homo Sacer skikkelsen i 

romerretten ved at lytte til allerede eksisterende forskning. Dette inspirerer indestående 

opgave til, efter at have hørt radioprogrammet ”Eksistens” på P1 (Ortman 2015) at undersøge 

”den fredløse”, eftersom denne skikkelse ifølge Søren Gosvig Olesen er det tætteste germansk 

ret kommer på en Homo Sacer lignende skikkelse. Den fredløse, altså den germanske rets svar 

på Homo Sacer ifølge Søren Gosvig, medfører dermed, at Homo Sacer skikkelsen har bevæget 

sig fra romerretten til germansk ret, hvilket samtidig betyder, at en Homo Sacer lignende 

skikkelse indføres i lovgivning relateret til Danmark. 

 

Som det allerede er nævnt, er det tætteste vi kommer på en dom, som minder om Homo Sacer 

dommen i romerretten, formentlig den fredløse. I middelalderens Danmark, kunne denne dom 

tilsiges forbrydelser af særlig grov karakter, som f.eks. drab, voldtægt og landsforræderi. 

Indførelsen af straffen skal ses som et opgør med det traditionelle fejdesystem, hvor straf mere 

trådte frem som egentlig hævn, forstået på den måde, at man i fejdesystemet hævnede sig på 

hele den pågældendes familie, og ikke kun den kriminelt handlende person, og dermed kan 

indførelsen af dommen fredløs, ses som overgangen til individuel retsforfølgelse, om end 

systemet selvfølgelig har ændret sig væsentligt siden middelalderen (Netterstrøm 2011).  

De største inspirationskilder til den nye straf var kirkens ekskommunikations- og eksilstraffe, 

hvortil en person kunne bortvises fra det kirkelige fællesskab, samt udenlandsk fredsideologi, 

hvor kongemagten besad både ret og pligt til at sikre landets indre fred samtidig med, at 
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dommen fredløshed blev afgivet ved kongens domstole, hvilket betød, at kongen besad retten 

til at give eller nægte at give den fredløse sin fred (Netterstrøm 2011).  

Dette viser dermed, at Agambens tanker om Homo Sacers relation til lovgivningen, og 

suverænen, gennem en inkluderende-eksklusion, ligeledes gjaldt for den fredløse. Det, at man 

overgik til at lade kongens domstole idømme – eller nægte at idømme – betyder jo netop, at 

den dømte (Homo Sacer, fredløs, flygtning) sættes uden for samfundet, om end den fredløse på 

samme tid har den mindst mulige inkluderende relation til samfundet, eftersom han er 

inkluderet qua hans ekskluderethed. Både den fredløse, flygtningen og Homo Sacer er 

inkluderet i samfundet, fordi samfundets love har ekskluderet dem fra selvsamme samfund.  

Om end kongen idømte den fredløse sin straf, besad højmiddelalderens kongemagt ikke magt 

som de havde akt (eller ret). Dette betød, at kongemagten inddrog hele samfundet i dommen, 

hvor ”[…] den fredløse blev sat udenfor samfundets fred, mistede alle former for retlig 

beskyttelse og kunne skades og dræbes straffrit af enhver […]” (Netterstrøm 2011). Dette har 

ligeledes kraftige elementer af Homo Sacers definition. 

Den fredløse levede altså på én og samme tid, som en trussel for freden, og som i fred for 

truslen. En trussel for freden, eftersom den fredløse per definition var udelukket for freden, 

dømt til udelukkelse fra fælleskabet og freden, eller fredsfællesskabet. Omvendt lever den 

fredløse ligeledes i fred for truslen, i det omfang, at den fredløse ikke længere levede med 

truslen om at blive underkastet den evige, konstante og absolutte dom, som alle borgere i 

sidste ende, i det mindste potentielt, var underlagt. Den fredløse var dermed fri for den evige 

trussel om udelukkelse og udstødelse fra fredsfællesskabet, eftersom han qua sin dom ikke 

længere var inkluderet i dette fredsfællesskab. Hertil er det vigtigt for opgaven at understrege, 

at der med dette ikke ønskes at indvendes, at den fredløse i sidste ende havde bedre vilkår, 

eftersom den fredløse udelukkende havde fået forskudt truslen fra udelukkende at være i form 

af kongemagten (den potentielle trussel for ekskludering af fællesskabet), til nu at være altid 

og allestedsnærværende, eftersom den person, som havde fået dommen fredløse, netop ”[…] 

mistede alle former for retlig beskyttelse og kunne skades og dræbes straffrit af enhver […]” 

(Netterstrøm 2011). 
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En anden essentiel forskel på den fredløse, Homo Sacer og flygtningen i dag er, at den fredløse 

kunne tildeles muligheden for at tilbagekøbe sin fred. Således beskriver Knud den Hellige: 

“Hvis en bliver lyst fredløs skal han købe fred af kongen, medens hans boslod skal tilfalde 

provsten og brødrene, Hvis han forsømmer leding, skal han bøde til kongen.” (Knud den 

Hellige, 1085). 

Dermed kunne den fredløse altså råde bod på sin ugerning, ved at betale en form for 

kompensation. Selv om denne nok kan antages at have været ganske anseelig, kan der 

argumenteres for, at lige nøjagtig dette stillede den fredløse i en helt anden position end den 

position flygtningen har i dag, samt den position Homo Sacer tilskrives af Agamben. Til trods 

for at have begået noget, som var så ildeset, at det blev sanktioneret med den fredløse straf, 

kunne man altså råde bod på det ved at kompensere økonomisk. Således indeholder Jyske Lov 

en udførlig og detaljeret beskrivelse af, hvordan denne tilbagebetaling skal foregå, akkurat som 

det nævnes, at: 

“Bliver en mand svoret fredløs, og vil hans modpart ikke tage mod bøder, da skal han 

flygte fra landet inden dag og måned. Flygter han ikke, da kan kongen lægge beslag på 

hans gods, og kongen må ikke tage fredkøb af ham, før han er blevet forligt med den 

dødes slægt.” (Fenger & Jansen 1991). 

Hvorvidt den fredløse kunne kompensere økonomisk var dermed tilsyneladende op til 

modparten, og såfremt denne ikke ønskede at tage imod bøderne, blev den fredløse 

landsforvist. Samtidig overgik hans bo til kongen i det øjeblik den fredløse blev dømt på flugt, 

og kongen måtte ikke tage mod fredkøb før den fredløse blev foreviget med den dødes slægt.  

5.2 Fra den fredløse til flygtningen 

Som det er nævnt ovenstående kan der altså argumenteres for, at den fredløse især på ét 

punkt, besad bedre rettigheder end den moderne fredløse og den moderne Homo Sacer, 

flygtningen, eftersom den fredløse kunne købe sin fred tilbage hos kongen, såfremt den 

forurettede medgav samtykke herom. Dette ser vi ikke i flygtningelovgivningen i dag. 
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En anden, måske den mest essentielle forskel på Homo Sacer, fredløs og flygtning er, at 

dommen Homo Sacer og dommen fredløs blev afsagt til mennesker, som havde begået en 

kriminel handling, hvorimod et menneske som i dag dømmes som flygtning, ikke dømmes i 

kraft af en kriminel handling, hvor den kriminelle har mulighed for at afsone sin straf, eller 

med en eventuel mulighed for at tilbagekøbe sin fred. I stedet er den moderne fredløse en 

konstant dømt ikke-kriminel. Flygtningen er altså dømt til evig flugt, uden mulighed for at 

tilbagekøbe tidligere inklusion i fredsfællesskabet, og uden mulighed for at udstå sin straf, og 

dermed igen kunne være inkluderet i fællesskabet. Den person, som har fået tilsagt 

flygtningedommen får altså flygtninge-status, ikke fordi denne er kriminel, som man ellers så 

ved Homo Sacer og den fredløse, men i stedet i kraft af at være ikke-kriminel. Dette kan 

iagttages i FNs flygtningekonvention af 1951. 

”Denne konventions bestemmelser skal ikke finde anvendelse på den, om hvem der er 

alvorlig grund til at antage, at han: 

(a) har begået en forbrydelse mod freden, en krigsforbrydelse eller en forbrydelse mod 

menneskeheden, således som disse forbrydelser er defineret i de mellemfolkelige 

aftaler, som er indgået for at træffe forholdsregler herimod; 

(b) har begået en alvorlig ikke-politisk forbrydelse udenfor tilflugtslandet, inden han som 

flygtning fik adgang til dette; 

(c) har gjort sig skyldig i handlinger, der er i strid med De Forenede Nationers mål og 

grundsætninger” (FN 1951). 

Hertil tilskriver FN altså i Flygtningekonventionen af 1951, at særligt grove forbrydelser 

medfører, at man ikke kan idømmes flygtning. Akkurat på samme vis, som tidligere dansk 

lovgivning foreskrev, at særligt grove forbrydelser netop afgjorde, at man kunne idømmes 

fredløs, eller Homo Sacer i romerretten. Af konventionen fremgår det dermed, at en person 

som idømmes flygtning, stort set per definition ikke kan være til skade for den nye stat. 

Flygtningen er altså en person, som af retssystemet er erklæret ikke at have ”[…] begået en 

forbrydelse mod freden […]” (FN 1951) og ikke har ”[…] gjort sig skyldig i handlinger, der er i 

strid med De Forenede Nationers mål og grundsætninger” (FN 1951). Med andre ord er den 
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person, som er dømt til flygtning, altså en person, som af retssystemet er vurderet til ikke at 

være en trussel for staten. Ligeledes fremgår det af FNs flygtningekonvention af 1951, at 

”forbrydelser” og ”forfølgelse” på én og samme tid agerer både konstituerende og 

dekonstituerende element for flygtningen i dag, afhængig af om denne har været 

gerningsmand eller offer for en forbrydelse.  

På trods af ovenstående, kan det imidlertid iagttages, at flygtningen tillægges et mistænkeligt 

aspekt, og kan betragtes som en mulig trussel for samfundet, eftersom artikel 32 i 

konventionen lyder ”De kontraherende stater må ikke udvise en flygtning, der lovligt befinder 

sig på deres område, undtagen af hensyn til den nationale sikkerhed eller den offentlige orden.” 

(FN 1951). 

Til trods for, at flygtningen dermed vejes af retssystemet og vurderes at være en ikke-trussel 

indarbejdes det altså alligevel i konventionen, at flygtningen muligvis kan være en trussel for 

”den nationale sikkerhed eller den offentlige orden.” (FN 1951). 

 

Dette afsnit har dermed ligeledes påvist, hvordan flygtningen befinder sig i en inkluderende-

eksklusion til staten. Dette kan siges eftersom flygtningen som pointeret inkluderes i 

retssystemet for at få status af flygtning, om end denne inkludering i retssystemet ligeledes 

pålægger denne en række forbud, således flygtningen ikke har samme rettigheder som resten 

af samfundet. At flygtningen på denne måde befinder sig i en inkluderende-eksklusion taler 

Arendt ligeledes indirekte om. Ifølge hende var flygtningen i mellemkrigstiden imidlertid 

endnu mere sårbar end i dag. Således beretter Arendt om, hvordan flygtningen først fik adgang 

til domstolene i det øjeblik denne skikkelse begik en kriminel handling, hvilket fik Arendt til at 

argumentere for, at flygtning for at opleve at være inkluderet i lovgivningen, kunne begå en 

kriminel handling, og deraf opnå en, midlertidig, juridisk position: 

”Den statsløse, der var uden ret til ophold og uden ret til arbejde, måtte naturligvis 

konstant overtræde loven. Han kunne idømmes fængselsstraffe uden nogensinde at 

have begået en forbrydelse. Og mere end det […] Eftersom han repræsenterede den 

anomali, som den almindelige lov ikke gjaldt for, var det bedre for ham at blive en 

anomali, for hvilken den gjaldt, nemlig den kriminelle.” (Arendt 1972, 217). 
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”Kun som lovovertræder kan han få lovens beskyttelse […] Han tilhører ikke længere 

jordens bærme, men er betydningsfuld nok til at få oplysning om alle den lovs detaljer, 

som han vil blive dømt efter. Han er blevet en respektabel person.” (Arendt 1972, 218). 

Dette har sat spor i FNs flygtningekonvention af 1951, hvoraf det fremgår flygtningen skal have 

adgang til gratis retshjælp og uhindret adgang til domstole, hvilket Arendt beskriver, at 

flygtningene ikke havde i mellemkrigstiden (FN 1951 & Arendt 1972). 

5.3 Det kriminelle aspekt ved håndteringen af flygtningen 

Hidtil har opgaven beskæftiget sig med empiri, som kronologisk set er historisk. Det er således 

vist, hvordan Homo Sacer, den fredløse og flygtningen minder om hinanden, men alligevel er 

vidt forskellige. Det er nævnt, at der kan argumenteres for, at flygtningen er dårligere stillet 

end den fredløse, eftersom den fredløse kunne tilbagekøbe sin fred. Det er ligeledes nævnt, 

hvordan den statsløse (dvs. flygtningen) under Anden Verdenskrig havde bedre retssikring ved 

at begå kriminalitet end ved blot at være statsløs. I dette afsnit vil analysen beskæftige sig med 

empiri, som kronologisk set i højere grad er ”nutid”. Således vil denne analysedel tage 

udgangspunkt i regeringsforslaget Ændringer af vilkår på asylområdet (Regeringen 2015), men 

ende ud i Agambens kritik af demokratiet. 

Af regeringsforslaget fremgår det således, at:  

”Der kommer mange flygtninge til Europa. Det presser alle lande – også Danmark. […] Vi 

påtager os et ansvar. Men vi skal ikke tage så mange flygtninge, at det truer 

sammenhængskraften i vores eget land. For antallet betyder noget for, om vi kan bevare 

et godt og trygt samfund.” (Regeringen 2015, 1). 

Dermed kan diskursen om flygtningen siges at forme et fællesskab, som ekskluderer 

flygtningen. Dels fysisk i form af, at regeringen lægger op til at modtage færre flygtninge, men 

ligeledes ved at skrive, at det presser Danmark, samt at det kan true sammenhængskraften i 

landet. Ved at italesætte dette pustes der luft i rettighedsdiskursen, eftersom flygtningen 

fremstilles som en skikkelse, som truer vores eget land. For mange flygtninge vil dermed 

betyde, at resten af danskerne bliver dårligere stillet. Flygtningene formes altså som trusler for 



Side 37 af 79 
 

det danske samfund, om end det ligeledes påpeges, at Danmark påtager sig et ansvar. Med 

afsæt i dette lægger regeringen derfor op til en række ændringer.  

Således foreslås det blandt andet at ”[…] begrænse varigheden af opholdstilladelser til 

flygtninge” (Regeringen 2015, 1). Regeringen foreslår dermed at be-grænse længden af første 

opholdstilladelse og forlængelsesmulighederne. Dette medfører en tættere relation til 

systemet, eftersom flygtningen dermed skal søge oftere end før, såfremt personen stadig 

ønsker at blive i Danmark. Netop dette, at flygtningen er tilknyttet systemet, kan i sig selv 

antages at være kriminelt. 

 

Mistilliden og sammenblandingen af flygtninge og kriminelle er imidlertid endnu tydeligere i 

regeringsforslagets afsnit om ”Stramning af reglerne om inddragelse af flygtninges 

opholdstilladelse mv.” (Regeringen 2015, 3). Her foreslår regeringen: 

”at udvide mulighederne for at meddele flygtninge rejsebegrænsninger. Konkret 

betyder det, at flygtninges pas kan forsynes med en påtegning om, at passet – ud over 

f.eks. hjemlandet – ikke er gyldigt til hjemlandets nabolande. På den måde imødegås 

risikoen for omgåelse af feriereglen ved via nabolande at rejse på ferie i hjemlandet.” 

(Regeringen 2015, 3).  

Hertil er det værd at nævne, at ”ferie-reglen” er en regel om, at flygtninge forsynes med et pas, 

som ikke kan benyttes til afrejse til det land, hvor flygtningen har beskyttelse fra. 

Alene det faktum, at flygtninge forsynes med et andet pas end os andre, et pas, som oven i 

købet har ”en påtegning” kan kritiseres. I modsætning til flygtningene under Anden 

Verdenskrig, som fik inddraget deres pas, så har flygtningene godt nok et pas i dag, men 

rettighederne som passet medfører, er ikke de samme som ikke-flygtninge. Oven i købet ses, 

hvad Arendt formentlig vil finde skrækindgydende, at flygtningen stemples med en 

”påtegning”, hvilket kan vække lighedstegn med behandlingen jøderne under Anden 

Verdenskrig. Vel at mærke i det pas, denne genstand, som skulle sikre flygtningen sine 

rettigheder. Passet er dermed en af de genstande, hvor det kan iagttages, at suverænen 

ekskluderer zoé fra bios, og danner nøgent liv. 



Side 38 af 79 
 

Som det ligeledes fremgår af citatet, så ønsker regeringen at ”imødegå risikoen for omgåelse af 

feriereglen ved via nabolande at rejse på ferie” (Regeringen 2015, 3). Dermed mødes 

flygtningen i regeringsforslaget endnu en gang med en mistænkeliggørelse, eftersom 

regeringen dels antager, at flygtningen ønsker at rejse hjem til det land, personen har 

beskyttelse fra, hvilket bliver iagttaget af regeringen som ”pågældende har dermed selv skabt 

en formodning for, at forholdene i hjemlandet er sikre, og at personen ikke længere har behov 

for beskyttelse i Danmark” (Regeringen 2015, 3). Samtidig tages det for givet, at flygtninge 

forsøger at omgå feriereglen via nabolande. Endnu en gang ses det dermed, at ”statens normale 

relation til borgerne er mistanke, registrering og kontrol.” (Nilsen 2014), og i stedet for at 

udarbejde en reform, som tager sit afsæt i at forebygge, i betydningen at handle på samfundet 

ved at forbedre, tager dette regeringsforslag sit udgangspunkt i fremstillingen af kriminelle 

handlinger som uundgåelige (Nilsen 2014). 

Denne kritik understøttes af Agambens artikel ”Sikkerhet ødelegger demokratiet” (Agamben 

2014), hvor han skriver, at samfundet i stedet for at forebygge problemer, forsøger at benytte 

sig af dem, ved at styre problemerne derhen, hvor problemet findes mest favorabelt. Agamben 

lader i øvrigt en bemærkning falde om, at det er i denne henseende man skal forstå begrebet 

”regere”, eftersom det er latin for ”at styre”. ”[…] en god styrmand – den som holder roret – kan 

ikke undgå stormen, men hvis stormen indtræffer, må han være i stand til at styre båden.” 

(Agamben 2014). Tilbage til regeringsforslaget, så kan der altså argumenteres for, at 

regeringen ikke ønsker at løse problemet, men udelukkende sejler samfundet derhen, hvor 

dette foretrækkes. Der kan altså stilles spørgsmålstegn ved om regeringen får noget ud af at 

fremstille flygtningen som en kriminel. Fremstille flygtningen som en person, som til trods for, 

at denne er flygtet fra sit hjemland, alligevel vil søge tilbage til det land og holde ferie. 

Indeværende opgave ønsker ikke at gå videre med denne kritik. I stedet ønsker den at lade 

Agambens kritik fra artiklen tage over. Således beskriver han, hvordan staten i stedet for at 

forsøge at undgå kriminalitet, i stedet udviklede biometri, som kan benyttes efter en person 

har udført en kriminel handling. Det skræmmende ved dette er imidlertid ikke, at samfundet i 

stedet for at forsøge at forhindre kriminalitet, lader forbrydelsen ske, således samfundet 

efterfølgende kan fange forbryderen, og samfundet dermed reagerer i stedet for at agere. Det 
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virkelig skræmmende er i stedet, at disse teknologier, som vi ser over alt i dag, blev udviklet til 

politiets afbenyttelse, men i dag benyttes overalt i samfundet. Det foruroligende ved dette 

aspekt er, ifølge Agamben, at disse redskaber, og lovgivningen omkring selvsamme 

(sikkerhedslovgivningen), til forveksling minder om 30’ernes sikkerhedslovgivning, med den 

forskel, at 30’ernes fascistiske og nazistiske regimer ikke besad samme teknologiske udvikling, 

som vi gør i dag. Dermed minder det os om, at vores samfund har fællestræk med 30’ernes 

ideologier, og Agamben betegner samtidig, at dette er et foruroligende element, eftersom 

teknologien i dag er mere udviklet end dengang. Vores samfund er således særdeles sårbart 

overfor sådanne styreformer, som tager biopolitikken til ekstremer. I stedet for, at politikken, 

som i det gamle Grækenland, var afgrænset til det offentlige rum, er grænsen mellem oikos og 

polis i stedet blev udvisket, således at det hjemlige rum oikos, er blevet politiseret. Adskillelsen 

mellem livet i oikos, det private, nøgne liv, og livet i polis, det offentlige og politiske liv er altså 

brudt sammen. For Agamben får biopolitikken dermed den konsekvens, at moderne politik har 

bevæget sig fra at handle om at udøve suverænitet over sit territorium til i stedet at omhandle 

en styring af individernes biologiske liv (Agamben 2014). 

Agamben nævner ligeledes, hvordan begrebet sikkerhed har overtaget og erstattet tidligere 

politiske begreber, eftersom frasen ”af sikkerhedsmæssige årsager” (Agamben 2014) virker 

ved at trumfe al diskussion, og tilvejebringe løsninger, som vi ellers ikke havde antaget for 

mulige. Samtidig bemærker Agamben, at tryghed har samme effekt.  

Netop termen tryghed benyttes i regeringens ”Ændringer af vilkår på asylområdet” 

(Regeringen 2015), som det allerede er nævnt. Således forklare regeringen, at ændringerne 

foreslås eftersom ”[…] antallet betyder noget for […] om vi kan bevare et godt og trygt 

samfund.” (Regeringen 2015, 1). Der argumenteres altså for, at indskrænke flygtningens, de 

nøgne livs, rettigheder i henhold til, at vi andre ikke skal miste. Regeringen foreslår ligeledes  

”[…] at gøre det muligt for politiet at visitere en asylansøger og ransage asylansøgeres 

bagage med henblik på at sikre penge og værdigenstande til dækning af udgifterne til 

den pågældendes underhold.” (Regeringen, 2015 4).  
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Man italesætter dermed endnu en gang en mistillid, eftersom man skaber en forståelse af, at 

flygtninge kommer hertil med penge og værdigenstande, og deraf, at de måske ikke ”rigtig” har 

brug for økonomisk hjælp til underhold, indkvartering og kost. I det hele taget kan det 

iagttages, at økonomi er en vigtig del af regeringens udspil. Grunden til, at økonomi er vigtig 

kan forklares ved, at politik ikke omhandler det gode liv, men i stedet sigter efter at forvalte det 

bestående (altså gå op i at kunne overdrage det man fik, i stedet for at gøre noget skelsættende 

nyt) (Jessen 2015, 30ff). I stedet for at benytte flygtningen som et kald på en anden måde at 

udøve politik på, en politik, som ikke tager sit udgangspunkt i rettigheder, kan der altså 

argumenteres for, at diskursen om flygtningen benyttes strategisk, til at subjektivere denne 

skikkelse som en person, der har ret til færre rettigheder end borgerne (ikke bare danske 

statsborgere, men generelt). Dette er Agamben ligeledes selv inde på, om end han taler om en 

afsubjektiveringsproces i stedet – en term denne opgave ligeledes vil benyttes sig af fremover. 

Således skriver Agamben i Hvad er et dispositiv?, at:  

”Det som definerer de dispositiver, vi har med at gøre i kapitalismens aktuelle fase, er, 

at disse i mindre grad handler i kraft af produktionen af et subjekt og i højere grad i 

kraft af det, vi kan kalde afsubjektiveringsprocesser. […] Nutidens samfund præsenterer 

sig altså som ubevægelige kroppe, gennemløbet af nogle gigantiske 

afsubjektiveringsprocesser […]” (Agamben, 2012a, 23f). 

Gennem denne afsubjektivering af flygtningen afsubjektiveres hele nutidens samfund dermed, 

ikke kun flygtningen. Dette er ligeledes en af denne opgaves argumenter. Diskursen om 

flygtningen former ikke alene flygtningen, den former i lige så høj grad borgerne. Indtil nu kan 

dette fremanalyseres ved, at i det diskursen producerer noget suspekt og mistænkeligt ved 

flygtningen, samt at denne skikkelse ligeledes truer både sammenhængskraften i samfundet, 

og vores økonomi, former diskursen om flygtningen ligeledes samfundsborgerne til netop at få 

denne opfattelse af flygtningen. Kommunikationen, diskursen, fungerer altså både ved at 

kommunikere til flygtningen, at denne ikke har ret til rettigheder på niveau med 

samfundsborgeren, og ligeledes selvsamme til samfundsborgeren. 
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Dette er Arendt ligeledes inde på i det hun beskriver, hvordan den statsløse ikke bare blev 

drevet ud af sit land, men drevet ud af verden, i det øjeblik de blev gjort statsløse:  

” (…) Når de først havde forladt deres hjemland, forblev de hjemløse, når de først havde forladt 

deres stat, forblev de statsløse, og når de først var berøvet deres menneskerettigheder, var de 

retsløse, jordens bærme.” (Arendt 1972, 194). Kriminaliseringen og kontrollen af flygtninge 

resulterer altså i, at denne skikkelse kan betragtes som jordens bærme – jordens 

affaldsprodukt. Flygtningen beskrives altså som et restprodukt af Arendt. Flygtningen mister 

ikke ”bare” sin plads i sit land. Flygtningen mister sin plads i verden. Dette lader Arendt os 

forstå ved, at flygtningen netop ikke kun bliver betragtet som jordens bærme i det land, hvorfra 

denne blev tvunget på flugt, men ”(…) alle vegne; de mennesker som forfølgeren havde 

erklæret for uønskede blev Europas uønskede.” (Arendt 1972, 196).  

Denne opgave har allerede iagttaget flygtningen som naboord til den fredløse og den 

kriminelle. Arendt kobler imidlertid ligeledes den hjemløse og jordens bærme til flygtningen. 

Arendt viser os netop, at en flygtning, eller en statsløs, er den, som intet hjem har. I det øjeblik 

mennesket flygter, flygter han fra sit tilhørsforhold til en stat – sit tilhørsforhold til verden.  

 

At denne opgave skriver i nutid, til trods for Arendt skrev om mellemkrigsårene og tiden under 

Anden Verdenskrig, i analysen af rettighedsdiskursen, hvortil der ellers er beskrevet i 

metodeafsnittet, at den primært vil benytte kronologisk tidsforståelse, er fordi disse 

betragtninger ligeledes kan ses afspejlet i Madame Nielsens ”Invasionen”:  

”(…) de viste mig spørgende deres billetter, til København eller Malmö, hvor var deres, 

netop deres plads i denne verden? Der var ingen plads, de havde købt billetten, men 

uden plads. Desværre.” (Nielsen 2016, 14).  

Akkurat som flygtningene under Anden Verdenskrig har flygtningene i dag ingen pladsbillet. 

Madame beskriver det på elegant vis gennem en togtur. Det fremgår altså ikke eksplicit, at der 

refereres til andet end togturen alene, men netop denne sammenligning mellem tilstandene i 

de mørke efterårsmåneder og det mørke 20. Århundrede findes rammende. 
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5.4 Flygtningen og nationalstaten 

Ifølge Hannah Arendts særdeles relevante betragtninger fra efterkrigstiden ophørte 

menneskerettighederne med at være menneskerettigheder, i det øjeblik disse rettigheder blev 

konfronteret med flygtningen selv – en skikkelse som ikke besad andre privilegier end det 

blotte faktum at eksistere - at være menneske. Ifølge Arendt viser flygtningen os, at 

menneskerettighederne ganske enkelt ikke er afgrænset af mennesket, men af borgeren: 

”Mennesket, viser det sig, kan miste alle såkaldte menneskerettigheder uden at miste sin 

væsentlige egenskab, sin menneskelige værdighed. Kun tabet af et statssamfund driver ham ud 

af menneskeheden.” (Arendt 1972, 231). Dette vil sige, at flygtningen viser os, at i det øjeblik, 

hvor mennesket ikke besidder det privilegium, som statsborgerskabet er, ophører de såkaldte 

menneskerettigheder med at eksistere for det pågældende individ. Dette får den konsekvens 

for resten af menneskeheden (statsborgerne), at de ikke kan behandle flygtningen som et 

menneske: 

”Det ser ud til, at et menneske, som ikke er andet end et menneske, har mistet selve de 

egenskaber, som gør det muligt for andre mennesker at behandle det som et 

medmenneske.” (Arendt 1972, 231). 

Vi, statsborgere, kan med andre ord ikke identificere mennesket, hvis denne er reduceret til 

kun at være menneske. Vi kan kun iagttage mennesket, såfremt denne er ophøjet til 

statsborger. 

Nationalstatens problemer, og manglende menneskerettigheder, beskriver Arendt som et 

problem, der har været indlejret i nationalstaten siden oprettelsen af selvsamme. Hun 

beskriver, at adskillige mindretal i Europa (helt op imod 50% i visse stater) ikke blev beskyttet 

af regeringerne gennem mindretalstraktaterne. I stedet understøttede mindretalstraktaterne, 

at ansvaret for beskyttelse af de forskellige nationaliteter blev forskudt til Folkeforbundet. 

Dette medførte en overbevisning om, at frihed og folkelig suverænitet kun kunne opnås 

gennem fuld folkelig (national) selvstændighed, samt at folk som ikke havde deres egen 

nationale regering, ikke besad menneskerettigheder. En pointe som ifølge Arendt kan spores 
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tilbage til den franske revolution, som ligeledes knytter menneskerettigheder og national 

suverænitet sammen (Arendt 1972, 197-200). 

Arendt minder os ligeledes om, at flygtningene, før de gik gennem disse rædsler, var 

mennesker, som blev elsket og værdsat, på lige fod med alle andre. Ahrendt påpeger endda, at 

jøderne blev anset som et folk med styr på økonomien, og som gode betalere. Dette kan måske 

fremstå som et absurd argument, men ved nærmere eftertanke viser det os, at selv de af os, 

som opfører sig som lovlydige, velfungerende borgere- borgere som før var elsket og til nytte 

og gavn for samfundet – ligeledes kan blive de uheldige, som pludselig indrammes af 

flygtningebetegnelsen. De mennesker, som defineres gennem flygtningebegrebet, kan altså 

ramme alle og enhver, og betegnelsen slår ned som lyn fra en tilsyneladende klar himmel. 

I stedet for at gøre oprør og tage kampen op, i forsøget på at skabe bedre vilkår, forsøgte 

mange flygtninge at ændre deres identitet. Dette forklarer Arendt med en lille historie om Mr. 

Cohn, en tysk super-patriot, som etablerede selvsamme patriotisme til hvert eneste nye land 

han flygtede til, omend han hver evig eneste gang, og til syvende og sidst, blev genkendt som 

jøde - ikke som tysker, tjekke, østriger eller franskmand (Arendt 1994, 116f). Mennesket på 

flugt forsøger altså at indordne sig i de nye samfund, men må hver gang se sig defineret af sin 

attribut og sin forskel. Hver gang flygtningen forsøger at skabe en ny identitet, som er magen til 

folket i den nye stat, bliver flygtningen mødt i sin forskel, hvilket for Arendt og ”jøderne” var 

religionen, i stedet for i sin lighed med det nye folk, og i sin efterstræbelse og ærgerrighed på at 

være en god statsborger. Arendt viser med denne lille historie om Mr. Cohn, at flygtningen er 

fastlænket i sin attribut, og uanset hvor meget flygtningen forsøger at løsrive sig denne, uanset 

hvor godt flygtningen forsøger ikke bare at integrere, men assimilere sig, bliver flygtningen 

netop defineret gennem det, samfundet iagttager, at den er. Ved hjælp af Arendt, viser det sig 

dermed, at det er underordnet, hvorvidt flygtningen integrerer eller assimilerer sig. Der skal 

nok findes en forskel, hvortil samfundet kan iagttage den nye skikkelse, som fremmed. 

Samtidig forskydes den mekanisme, som undertrykker og mishandler flygtningen fra 

udelukkende at være eksterne til ligeledes at være interne. Det er netop det særlige i Arendts 

beskrivelse af flygtningen. Hvor det i de tidligere definitioner udelukkende har været 

samfundet, som har ekskluderet flygtningen, er det nu et samspil mellem strukturerne og 
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flygtningen selv. Fordi flygtningen ikke står ved, hvem den er (jøde/menneske), men forsøger 

at blive en anden, en person som den ikke er, men som den iagttager samfundet ønsker, bliver 

flygtningen altså ifølge Arendt i høj grad sin egen fjende, omend det langt fra er den eneste. Ved 

at forsøge at blive en anden er flygtningen med til at kløve sig selv i to dele, som bekriger 

hinanden. Arendts skelsættende pointe er således, at flygtningen ikke skal forsøge at være en 

anden. Flygtningen skal være sig selv, og stå ved sin religion. Ved at modsætte sig diskursen, og 

berette om disse indgreb formår flygtningen at iagttage historien på første hånd, og opnår 

dermed at blive politisk, hvilket betyder, at denne tager aktiv del i historieskrivningen, og tager 

del i udformningen af selvsamme. Ifølge Arendt er flygtningen dermed en central skikkelse, 

som vil forandre politik fremover, eftersom denne skikkelse repræsenterer sit folks avantgarde 

- i hvert fald, hvis de bevarer deres identitet:  

”Those few refugees who insist upon telling the truth, even to the point of ”indecency,” 

get in exchange for their unpopularity one priceless advantage: history is no longer a 

closed book to them and politics is no longer the privilege of Gentiles. They know that 

the outlawing of the Jewish people in Europe has been followed closely by the outlawing 

of most European nations. Refugees driven from country to country represent the 

Vanguard of their peoples - if they keep their identity. For the first time Jewish history is 

not separate but tied up with that of all other nations. The comity of European peoples 

went to pieces when, and because, it allowed its weakest member to be excluded and 

persecuted.” (Arendt 1994, 119).  

Dette er Arendts helt klare pointe. Flygtningen bør betragtes, som sit folks avantgarde, 

eftersom det europæiske folks system brød sammen i det øjeblik, det ekskluderede og forfulgte 

denne nødlidende skikkelse. Det kan altså ikke understreges nok, hvor vigtig en skikkelse 

flygtningen er for Arendt, eftersom det europæiske samfunds sande ansigt først viste sig i 

mødet med flygtningen! Som om denne pointe ikke er vigtig og ekstrem nok i sig selv, så 

påpeger Arendt netop med dette citat, hvad denne opgave ligeledes har fremanalyseret; det 

sammenlignelige forhold mellem den fredløse (outlaw), flygtningen, og supplerer med det 

europæiske folk generelt (læs; statsborgere). Eftersom det netop viste sig, at alle statsborgere 
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er potentielle flygtninge. Dermed viser afsubjektiveringsprocessen sig at være langt mere 

omfattende end iagttaget til og med afsnit 5.3 Det kriminelle aspekt ved håndteringen af 

flygtningen, eftersom det viser sig, at det moderne samfund virker ved at gøre alle statsborgere 

til potentielle flygtninge. En pointe, som minder om Agambens analyse af 

sikkerhedssamfundet, hvortil han beskriver, at ”Alle borgere – såfremt de er levende væsener – 

er potentielle terrorister.” (Agamben 2014). Borgere, såvel som ikke-borgere, udsættes dermed 

for statens mistanke, kontrol og registrering, hvilket denne opgave iagttager ved flygtningene, 

som er de mest markante eksempler på Homo Sacer, og derfor kan iagttages at være deres 

folks avantgarde. Denne opgave læser dermed Agambens citat ved at udskifte terrorist med 

flygtning. Politikken i det moderne har dermed udviklet sig til en politik, hvor borgeren mødes 

med mistillid og mistænkeliggørelse, hvad enten det er borgeren som terrorist eller borgeren 

som flygtning. En pointe Agamben ligeledes rammende beskriver i dispositiv teksten, med ”I 

autoritetens øjne – og måske har den ret – ligner ingen en terrorist mere end det almindelige 

menneske.” (Agamben 2012a, 25). Der kan dermed iagttages en parallel mellem den person, 

som ikke er andet et menneske, flygtningen, og den person som ikke er andet end et 

almindeligt menneske – borgeren. Borgeren kan altså siges at udgøre det almindelige 

menneske, om end han reduceres til menneske i det øjeblik, hvortil han ikke længere er borger, 

og i selvsamme øjeblik bliver han ugenkendelig som menneske, hvorfor de almindelige 

mennesker ikke kan behandle ham som et medmenneske. Staten har altså gjort selve det nøgne 

liv til politikkens centrum, eftersom autoriteten ”måske” har ret i sin mistanke. Det vil senere 

vise sig, at staten i høj grad har ret, men at nævne dette nu vil forvirre langt mere end det 

gavner. Vigtigst er det derfor at notere, at staten mistænkeliggør flygtninge såvel som borgere 

efter en form for ”måske har den ret”-logik. 

 

Denne sammenkædning mellem flygtningen og statsborgeren, uddyber Agamben i sit værk 

”Hinsides Menneskerettighederne”. Dette værk, som er en form for re-aktualisering af Arendts 

”We Refugees”, beskriver nationalstaten som ”[…] en stat, som gør nativiteten, fødslen (dvs. det 

nøgne menneskeliv) til fundamentet for sin egen suverænitet.” (Agamben 2015, 38). 



Side 46 af 79 
 

Agamben lader os forstå, hvordan Menneskerettighedserklæringen fra 1789, kan læses som 

overgangen fra kongelig suverænitet til national selvbestemmelse. Således kan det udledes, at 

Agamben forstår borgeren som en form for reinkarnation af undersåtten. Mennesket er således 

ikke bedre stillet efter denne genfødsel i (kejserens) nye klæder. Det bånd, som før i tiden var 

etableret mellem undersåt og konge, er nu udelukkende forskudt til at binde borgeren til 

nationalstaten. Faktisk er det Agambens argument, i stil med Arendts, at hvor 

”Indfødsretsprincippet og suverænitetsprincippet […] var adskilte under l’Ancien Regime [...]” 

(Agamben 2015, 38)  forenes de nu i stedet kraft af, at fødsel medfører nation. Der kan dermed 

argumenteres for, at menneskerettighedserklæringen ikke blot har forskudt båndet fra at være 

mellem undersåt og konge, til at være mellem borgeren og nationalstaten, men altså forværret 

situationen for mennesket. Før var langt de fleste menneske sat på lige vilkår, hvorimod 

menneskerettighedserklæringen pludselig resulterede i fødslen af suveræne kontra nøgne liv. 

Liv blottet for leveværdigt, menneskeligt liv. Dermed har statsborgeren ganske rigtigt fået nye 

klæder, men ikke-borgeren vandrer fuldstændig blottet rundt. Kombineret med tidligere 

pointe om, at statsborgere ikke er andet end potentielle flygtninge kan de klæder, som 

borgeren har fået i forbindelse med Menneskerettighedserklæringen anskues som kejserens 

nye klæder. 

”Hvis flygtningen repræsenterer så foruroligende et element i nationalstaten, er det 

frem for alt, fordi han […] bringer den oprindelige fiktion om suverænitet i krise […] Af 

samme grund, dvs. fordi han nedbryder den gamle treenighed stat-nation-territorium, 

fortjener flygtningen, denne tilsyneladende marginale skikkelse, tværtimod at blive 

anset for central i vores politiske historie.” (Agamben 2015, 39). 

Agamben kan dermed næsten sige at reproducere Arendts ord, eller i hvert fald tage hendes 

konklusion op på ny. Han tilføjer imidlertid ordet ”krise”. Flygtningen bringer nationalstaten i 

krise, og netop i kraft af dette må vi anskue flygtningen som knudepunkt i en kommende politik. 

Flygtningen er dermed det sted, hvor vi kan iagttage grænserne for det politiske fællesskab, 

hvorfor vi må ”[…] rekonstruere vores politiske filosofi i denne ene skikkelse.” (Agamben 2015, 

34). Vi må altså forstå flygtningen som en central skikkelse. Netop dette påpeges af opgavens 
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brug af knudepunkt, som af Laclau og Muffe beskrives som det punkt, hvortil de øvrige 

momenter artikuleres omkring. Dermed kan knudepunktet ses som et søm, som sømmer resten 

af momenterne fast, og fremstår derfor centralt og udslagsgivende i fiksering af mening, 

eftersom dette punkt dermed giver diskursen sin form (Laclau & Mouffe 2010, 24). Selvom 

denne opgave i metodeafsnittet har påpeget, at den ikke laver en Laclau og Mouffe’sk 

diskursanalyse, men en diskursanalyse som lader sig inspirere af Agambens dispositivanalyse, 

er det imidlertid relevant at påpege her, eftersom jeg benytter brugen af ”knudepunkt”. Dette 

vil imidlertid ikke forfølges eller inddrages i resten af opgaven. 

I stedet vil det undersøges, hvad det betyder, at flygtningen er en central skikkelse, som skal 

agere udgangspunkt for en rekonstruktion af politisk filosofi. 
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6.0 FRA RETTIGHED TIL LIVSFORM 

Som det er nævnt ovenstående ønsker de kommende afsnit i højere grad at beskæftige sig med, 

hvad livsform og livsformsdiskursen kan tilbyde ved at lade flygtningen agere udgangspunkt 

for en radikal rekonstruktion af politisk filosofi. Før denne opgave vil beskæftige sig med dette 

ønsker opgaven imidlertid at redegøre for en række begreber, som agerer konstituerende 

elementer i denne opgaves livsformsdiskurs. Således vil opgaven introducere begreberne 

livsform, Vennen, potentialitet, qualunque og singularitet. Disse elementer agerer således 

grundlag for denne opgaves brug af livsformsdiskursen om end de samtidig agerer begreber 

for et fællesskab – et radikalt anderledes fællesskab, som kobler sig til en radikalt anderledes 

politik. 

Agamben kommer ganske vist ikke med mange konkrete bud på, hvordan en sådan kommende 

politisk filosofi skal tage form. Ikke desto mindre kommer han i værket Hinsides 

Menneskerettighederne med et forslag til, hvordan omformningen af grænser til tærskler kan 

hjælpe med at skabe et politisk fællesskab i stedet for den form for politisk tilhørsforhold, som 

rettighedsdiskursen fordrer. Agamben tager såedes udgangspunkt i diskussionen om 

Jerusalem som hovedstad for både Palæstina og Israel, og giver et bud på, hvordan en sådan 

ekstraterritoriel (eller, som Agamben nævner ville være en endnu bedre løsning; aterritoriel) 

model kunne eskaleres op til at gælde på mere generelt plan (Agamben 2015, 40f). Agamben 

nævner således Europa, som et muligt Nationernes Europa jævnført den ekstraterritorielle eller 

aterritorielle løsning, men denne synes ude af stand til at løse det faktum, at langt størstedelen 

af de folk, som flygter i øjeblikket ikke kommer fra Europa. Omvendt har Europa stadig ikke 

formået at fordele de 160.000 flygtninge som EU vedtog i september 2015, at man ville fordele 

internt, og i en sådan fordeling ville et Nationernes Europa måske være kærkomment. Dér, hvor 

et Nationernes Europa imidlertid virkelig kan hjælpe er ved flygtninge internt fordrevet i 

Europa, hvilket ligeledes er den historiske hændelse Agamben (og jo også Arendt) skriver på 

baggrund af. Således skriver Agamben størstedelen af sine tekster på baggrund af krigene i 

Jugoslavien i 90’erne, og Arendt skriver i efterkrigsårene. De geografiske forskelle til trods, 

synes denne betragtning om opløsningen af nationalstaten imidlertid nyttig i forbindelse med 
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forståelsen for nødvendigheden af et opgør med grænsedragningen, treenigheden mellem stat-

nation-territorium, og sammenstødet mellem rettighedsdiskursen og livsformsdiskursen, som 

vil uddybes i det følgende afsnit. 

6.1 Livsform 

Vi borgere er altså endt med at acceptere, i stedet for at anfægte, den mistænkeliggørende 

relation mellem den suveræne magt og flygtningen. Akkurat som det er vist, at flygtningen er 

den tidligere borger, som pludselig erklæres uønsket i dens hjemland, såvel som i hele verden. 

Flygtningen og borgeren deler altså en fælles menneskelighed, som den suveræne magt har 

sløret. Dette søger opgaven, ved hjælp af Agamben, et opgør med. Som det imidlertid ligeledes 

er nævnt, er Agamben særdeles sparsom med idéer, hvilket kan forklare, hvorfor Felding 

beskriver ham som en deskriptiv forfatter (Felding 2011, 185). Uden at gå for meget ind i 

denne diskussion kan man imidlertid anfægte, hvorvidt man kan være deskriptiv uden at være 

normativ, når man praktiserer at skrive fortiden (på ny). Når fortiden skabes, og ikke er en 

konstant, må der med rimelighed kunne indvendes, at man ligeledes arbejder normativt, 

eftersom den frembragte virkelighed kalder på en bestemt løsning, om end Agamben lader 

forstå, at nødvendigheden ”[…] ikke på nogen måde kommer fra hans frie vilje, men fra et krav, 

som han ikke kan undgå at besvare.” (Agamben 2012a, 37). 

Første del af dette afsnit vil således redegøre for, og analysere på, Agambens forståelse og brug 

af livsform, akkurat som andre forfattere vil inddrages efter behov. Derefter ønsker opgaven at 

arbejde mere normativt, og forsøge at uddrage nogle refleksioner over fællesskabet, samt vise 

hvilke muligheder livsformsdiskursen rummer i praksis. Dermed kan resten af opgaven siges 

at arbejde med forskelle og ligheder på rettighedsdiskursen og livsformsdiskursen og det 

kommende fællesskab (om end der kan siges at have været en tærskel lignende overgang 

mellem besvarelsen af første og andet arbejdsspørgsmål, eftersom der allerede er fremvist 

enkelte forskelle). 

Generelt forekommer det, at livsformsdiskursen er det modsatte af rettighedsdiskursen. 

Livsformsdiskursen er således alt det Agamben kritiserer rettighedsdiskursen for ikke at være. 

Hvor rettighedsdiskursen som bekendt agerer be-grænsende, er livsformsdiskursen således 

ekstraterritoriel og mulighedsskabende.  
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Først ønsker dette afsnit således at uddybe, hvordan politik netop be-grænser – eftersom dette 

illustrerer et behov for at skabe et kommende samfund, som netop ikke be-grænser, hvilket 

kort er berørt ovenstående i form af Agambens betragtninger om Jerusalem og en potentiel to 

statsløsnings betydning for landegrænser, og bosiddende såvel som ikke-bosiddende. Samtidig 

har hele projektet hidtil (med få undtagelser) omhandlet, hvordan flygtningen, dette 

menneske, tager form af prædikater, hvilket selve begrebet flygtning ligeledes er. Flygtningen, 

den flygtende, har fået flygtningestemplet, fysisk i form af et flygtninge-pas, men ligeledes i 

form af prædikatet i sig selv. Dette menneske anskues i den dominerende diskurs som en form 

for andenrangs menneske, som i kraft af denne anden rang, ikke iagttages som menneske af 

borgerne. Vi glemmer mennesket og rettighederne i kraft af mærkatet, hvorfor det bliver 

prædikatet flygtning, som bliver konstituerende for personen bag. 

Rettighedsdiskursen afsubjektiverer imidlertid ligeledes resten af menneskene, eftersom alle 

ikke-flygtninge sættes som et prædikat i form af dansker, syrer, europæer, grøn, gul, blå, 

arbejdsløs, arbejder osv. Således er flygtningen langt fra eneste stempel, mennesket kan få i det 

moderne. Se bare på den seneste tids reformer: ”Efterlønsreformen”, 

”Kontanthjælpsreformen”, ”Dagpengereformen” – for nyligt kom den nye 

”Uddannelsesreform”, hvor den studerende ikke er tilladt at skifte spor, så snart denne har 

bestået sin bachelor. Dette vil sige, at personen er låst, fastlænket til sit valg af bachelor. Politik 

i dag be-grænser altså ikke alene flygtningene, om end disse er særligt udsatte; nøgne liv. 

Samtidig afslørede forfølgelsen af jøderne, at Europa har gjort det europæiske folk hjemløse, 

som Arendt og senere Agamben tillod os at iagttage. Men hvad betyder det? Hvad betyder det, 

at vi så at sige alle er flygtninge? 

 

Som det er fremanalyseret fungerer det moderne samfund dermed ved at fokusere på især 

tryghed og sikkerhed. Til trods for, at Arendt og Agamben har kritiseret udviklingen af 

politikken de sidste mange år, er det bestemt ikke mindre relevant i dag. Dette kan ligeledes 

iagttages af Lars Løkkes tale efter angrebet i Berlin i december, hvor en terrorist kørte gennem 

en menneske mængde med sin lastbil:  
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”[…] når vi er oppe imod onde kræfter, der bare vil slå ihjel. Så findes der jo ingen 

metode til at skabe den fulde sikkerhed. Det lader sig bare ikke gøre, og skabe den 

sikkerhed omkring en hvilken som helst markedsplads, supermarked, julemarked eller 

hvad det nu kunne være. […] Vi er nødt til at være ærlige og sige, at der findes jo ikke 

den metode, som kan skabe 100 procent sikkerhed. […]” (Gormsen 2016).  

Dermed er landets politikkere, de folk som etablerer og godkender landets lovgivning, klar 

over, at der ikke findes en ”metode til at skabe den fulde sikkerhed” (Gormsen 2016). Alligevel 

forsøger vi ikke en anden politik. Denne anden politik, som der tilsyneladende eksisterer et så 

ekstremt og påtrængende behov for, kunne ifølge Agamben agere grundlaget for en fredelig 

sameksistens. 

6.2 Frygten 

Med dette in mente kan der altså argumenteres for, at vi (statsborgere) godt ved, at 

rettighedsdiskursens prædiken af menneskerettigheder, er afgrænset til borgeren. Der må 

altså være noget andet, som blokerer for en kreativ og radikalt anderledes politik. Dette 

påpeger Søren Gosvig Olesen formentlig er på grund af frygt (Ravn 2015). Hvorfor skulle vi 

ellers frygte den fremmede? Enten frygter vi den fremmede på grund af et had til dette andet 

fællesskab, et fællesskab vi er ekskluderet fra, eller også frygter vi, at rettigheder dybest set 

ikke er et plussumsspil, men i stedet et nulsumsspil. Frygt for, at vi ikke-flygtninge skal afgive 

rettigheder til flygtningene (i stedet for, at vi skal have rettigheder, og de så må undvære, som 

nu). Dette er akkurat, hvad rettighedsdiskursen gør. Den former os over for dem. Denne frygt 

for det fremmede er ligeledes iagttaget i Storbritannien, hvor sociologen Colin Crouch netop 

har italesat, hvordan der er sket en stigning i antallet af overfald mod udlændinge, samt en 

eskalering af racistisk sprogbrug. Ifølge ham er det Brexit, som har fået denne lavine til at rulle: 

”Selv om der aldrig har været nogen entusiasme for Europa, og der har været problemer 

med immigration, så har de xenofobiske bevægelser i Storbritannien tiet stille, indtil 

Brexit slap xenofobien løs som en legitim form for diskurs. Hvis nogen politikere inden 
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Brexit havde forsøgt det, ville de være blevet ekskluderet af hele den politiske klasse.” 

(Rodgers 2017). 

Dermed italesætter han, at de xenofobiske (af græsk; xenos ”fremmed” og phobos ”frygt” eller 

”flugt”) bevægelser i Storbritannien har været ekskluderet af samfundet, blandt andet på grund 

af en folkelig og politisk modstand mod fremmedhad, men nu er blevet inkluderet, på grund af 

Brexit. Ligeledes påpeger han i artiklen, at fremmedhadet har været et tabu siden Hitlers 

Tyskland, men netop er brudt ud ingen i kraft af Brexit, og går så langt som til at hævde, at det 

er blevet en legitim diskurs. Hertil er det værd at bemærke, at den forskel Crouch opstiller (før 

og efter Brexit) ikke er en, som denne opgave gør brug af. I stedet er det relevante for denne 

opgave, at der etablereres endnu en kobling mellem vores samfundstilstand i dag, og tilstanden 

i 30’ernes og 40’ernes Europa.  

6.3 Efterkrigstidens betragtninger 

For at opnå en dybere forståelse af denne tilstand, som hjælper os til at forstå den kronologiske 

nutids problemer, ønsker opgaven at beskrive Arendts særdeles relevante betragtninger. 

Arendt italesætter således, hvordan der fremvoksede et hidtil ukendt had i efterkrigstiden, 

samt at dette had begyndte at spille en fremtrædende rolle i det offentlige liv: 

”Måske er der intet, der bedre illustrerer det politiske livs almindelige opløsning, end 

dette svævende allestedsnærværende had til alt og alle, et had, som ikke var rettet mod 

noget bestemt […] Det trængte ind overalt, tilfældigt og uforudsigeligt, og intet var 

beskyttet mod hadet, der kunne slå ned på alt under solen.” (Arendt 1972, 195). 

Ligeledes påpeger Arendt, at ondskaben udelukkende var mulig, eftersom individerne glemte 

det at tænke, hvilket medførte en moralsk blindhed (Rendtorff 2002, 197f). Den moralske 

blindhed (eller blinde lydighed om man vil) overfor nødvendighedens lov, var ifølge Arendt, 

grunden til, at nazisterne ikke trak sig tilbage og spurgte til, hvad det var de foretog sig. 

Dermed glemte det tyske folk altså at gøre det essentielle, som mennesket kan. Det glemte at 

tænke. Netop derfor er det at tænke vigtigt. Netop derfor synes der et behov for at stoppe op, 



Side 53 af 79 
 

og tænke sig om i dag. Netop derfor synes det relevant at tilbyde et alternativ til den 

rettighedsdiskursens subjektivitets prædiken (bemærk ligheden med begrebet prædikat). 

Crouch og Arendt lader os dermed forstå, at fremmedhadet er en lavine, og når denne først 

ruller, synes den umulig at stoppe. Netop derfor er den imidlertid ligeledes ekstrem vigtig at 

stoppe. 

Flygtningen, og det voksende fremmedhad, som Crouch har påvist eksisterer i Storbritannien, 

kalder altså på et alternativ til treenigheden, der eksisterer mellem stat-nation-territorium. 

Rettighedsdiskursen, som ligger til grund for flygtningen kontra (stats-)borger, inkluderer den 

suveræne magts inkluderende-eksklusion af zoé, hvorfor det er yderst essentielt at lede efter 

en ny diskurs, som ikke danner et fællesskab ved at distancere sig fra andre. 

Som det vil vise sig, er det netop en sådan diskurs, som indeværende opgave finder i Agambens 

teori om livsform. 

6.4 Vennens betydning 

I modsætning til rettighedsdiskursens konstituering af et fællesskab, som værende skabt 

gennem et ekskluderende forhold til den fremmede, tager Agambens livsformdiskurs i stedet 

form af en politisk ontologi, som han beskriver i ”Vennen”. Ligheden mellem ven og filosofi er 

således slående allerede i ordet, eftersom det græske navn for vennen er philos. Dette 

slægtskab mellem filosofi og vennen, lægges således til grund for den politiske ontologi. 

Agamben nævner i denne korte antologi, at vennen netop gør sig hinsides prædikater: 

”At anerkende nogen som ven betyder, ikke at kunne anerkende denne som ”noget”. 

Man kan ikke sige ”ven”, ligesom man siger ”hvid”, ”italiener”, ”varm” – venskab er ikke 

en egenskab eller kvalitet ved et subjekt.” (Agamben 2012a, 43f).  

Flygtningen skal ikke betragtes som den flygtende – flygtningen, dine medmennesker, skal 

betragtes som din ven. Flygtningen skal end ikke betragtes, som Gershom, som Moses døber sin 

søn, eftersom dette indebærer, at mennesket i nød er kommet til mit land. Flygtningen bør ikke 

være fremmed i mit land. Dette er således opgavens centrale pointe. Ingen skal kobles af og 
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distanceres af den suveræne biopolitiske magt. I stedet skal den kommende politik netop tage 

udgangspunkt i philos (vennen og filosofien).  

Vennen, beskriver Agamben med inspiration fra Aristoteles, viser os, at der er en ”lighed 

mellem at være og at leve, mellem at erfare, at man eksisterer og at erfare, at man lever.” 

(Agamben 2012, 45). Med vennen erfarer man, at man eksister, og at man lever. Dette erfarer 

man sammen med sin ven. Vennen er altså det, der adskiller os fra dyrene, for kun med vennen 

kan vi:  

”[…] sammen erfare, at han eksisterer, og dette sker ved at leve sammen (syzen) og ved 

at have en fælles (koinonein) gøren og laden. I denne betydning siger man, at 

mennesker lever sammen og ikke – som for husdyrene – at de deler græsgang.” 

(Agamben 2012a, 47). 

Mennesket lever altså sammen, mennesket har en fælles gøren og laden. Mennesket er 

kendetegnet ved at være det, eller rettere sagt de, væsner, som agerer sammen, i en fælleshed, i 

et: 

”[…] menneskenes fællesskab […] som ikke er defineret ved at være en del af en fælles 

substans, men ved en fuldstændig eksistentiel tagen del i […] Venner deler ikke noget 

(en fødsel, en lov, et sted, en smag): de er deltagere i erfaringen af venskabet. Venskabet 

er den tagen del i […] selve livet. Det er denne deling uden objekt, dette oprindelige 

sammen at erfare, der konstituerer politikken.” (Agamben 2012a, 47f). 

Vennen er altså ikke en kategori, og ikke et prædikat. Vennen konstituerer ikke en klasse og en 

be-grænsning. Vennen er altså en politik, som ikke konstruerer flygtningen, den fredløse og 

den kriminelle. Vennen skaber i stedet muligheden for sammen at tage del i fællesskab. Hvor 

Derrida ser Venskabets politik, som en udelukkelse af kvinder jævnført Den Franske 

Revolutions ”Frihed, lighed og broderskab” (Boiesen 2011, 216f), ser Agamben altså vennen, 

eller vennens logik om man vil, som noget positivt, som netop ikke sætter prædikater (som 

Derrida altså gør det ved fokuseringen på mand kontra kvinde), men derimod samler folk i et 

venskab. Ved at erfare, at vi eksisterer sammen fællesskaber vi altså et venskab. Dette bliver af 
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afgørende betydning for Agambens politiske ontologi – og denne opgaves livsformsdiskurs. 

Ved at erfare sammen, ved at erfare, at vi eksisterer sammen, ved at gøre dette venskabelige 

sammen til den kommende politiks knudepunkt, vil man se et andet forhold blomstre til den 

fremmede, eftersom denne ikke er fremmet, hvis man tager udgangspunkt i at erfare sammen. 

Man vil dermed ikke opnå et andet forhold til den fremmede, men vil opdage, at den anden ikke 

er fremmed. 

6.5 Livsform er det potentielle 

Med denne indledende forståelse for vennens betydning for Agamben, og denne opgave på 

plads, ønsker opgaven at præcisere, hvad der menes med begrebet livsform samt, hvordan 

livsformsdiskursen kan udgøre svaret på den politiske krise som flygtningen viser os vi 

befinder os i.  

 

Hvor man kunne foranlediges til at tro, at en løsning vil være at stoppe den biopolitiske magt, 

og dermed stoppe ekskluderingen af zoé, understreger Agamben imidlertid, at: ”[…] vi er én 

gang for alle blevet frataget muligheden af at opretholde en forskel mellem vor biologiske krop 

og vor politiske krop […]” (Agamben 2016, 217). Med andre ord skal fremtidig politik ikke 

forsøge at tage afstand til nedsmeltningen mellem polis og oikos, mellem by og hus, men i 

stedet gentænke og indarbejde denne på en ny måde. Agambens løsning bliver således et opgør 

med den hidtidige tænkning, og han foreslår at gøre ”[…] selve det nøgne liv, til det sted, hvor 

man opretter og indlejrer en livsform, der flyder aldeles sammen med det nøgne liv, en bios, 

der kun er sin zoé” (Agamben 2016, 217). En grundigere definition findes i værket ”Livs-form”, 

hvor Agamben betegner, at livsform er ”[…] et liv, som aldrig kan adskilles fra sin form, et liv i 

hvilket det aldrig er muligt at isolere sådan noget som nøgent liv.” (Agamben 2015, 25). 

Overfor rettighedsdiskursens inkluderende-eksklusion af zoé stilles altså livsform, hvortil det 

ikke er muligt at ekskludere det nøgne liv, men i stedet: 

”Et liv, som ikke kan adskilles fra sin form, er et liv, for hvilket det i selve måden at leve 

på handler om selve det at leve og i selve det at leve frem for noget om måden at leve 

på.” (Agamben 2015, 25).  
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Livet i livsform er altså et særligt liv, hvortil ekskludering af livet, og den dertilhørende 

produktion af nøgent liv, er frakoblet. Dette gøres ved, at livet i livsform handler om selve det 

at leve, og måden at leve på. Livsformsdiskursen bliver altså en diskurs, som fokuserer på at 

lade menneskelivet blomstre (i stedet for at kvæle det så det forfalder og visner): 

”Det definerer et liv – menneskelivet – i hvilket de enkelte livsmåder, handlinger og 

processer aldrig er blotte kendsgerninger, men altid og frem for noget muligheder for 

liv, altid og frem for noget potentialitet.” (Agamben 2015, 25). 

Livsform betegner altså et liv, menneskelivet, hvortil livet leves, hvori det handler om 

tilblivelse. Livet i livsform er aldrig forudbestemt af en vis skæbne eller et biologisk formål, 

men bliver i stedet et potentialitetens liv, menneskelivet, ”[…] det lykkelige liv […] som 

suverænen og retten ikke mere har nogen magt over.” (Agamben 2015, 25f & 107). 

I stedet for at stoppe biomagten skal livet fortsat være genstand for politikken. I stedet for at 

underligge mennesket en forudbestemt skæbne, hvortil mennesket er fastlåst i væren, som kan 

dateres til fødslen, skal livet i stedet gøres til genstand for en potentialitetens politik. I stedet 

for at fastgøre individet fra fødslen, åbner Agamben altså op for et liv, hvor det essentielle 

bliver tilblivelse frem for væren, og potentialitet frem for prædikater. 

Agamben nævner ligeledes, at såfremt vi:  

”[…] kalder denne væren, som blot er sin nøgne eksistens, for livsform, et liv, der er sin 

egen form, og forbliver uadskilt fra denne, da vil vi se et forskningsfelt åbne sig foran os 

et forskningsfelt, der ligger hinsides det, som er blevet defineret af skæringen mellem 

politik og filosofi […]” (Agamben 2016, 218).  

Agamben indopererer altså filosofi i politik, hvorfor denne opgaves livsformsdiskurs kan siges 

at blive en etisk-politisk-ontologisk diskurs. En etisk-politisk-ontologisk diskurs fordi reglerne i 

Det kommende fællesskab bygges op omkring et særligt liv; menneskelivet, og hvordan dette 

ikke er, men bliver. En konstant tilblivelse, hvor mennesket altid allerede har en pluralitet af 

muligheder. ”Reglerne” kan dermed anfægtes at være et forkert ordvalg i Den kommende 

politik, fordi den netop foreskriver ”[…] en engageret ansvarlighed, hvis engagement ikke først 
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kræver love og regler, der foreskriver, hvad der skal gøres, eller hvorledes en verdensform skal 

skabes.” (Lohmann 2009, 166). Det viser sig således, at det forskningsfelt, som åbner sig, når vi 

ser hinsides skæringen af politik og filosofi, når vi ser hindides menneskerettighederne, er Det 

kommende fællesskab, en kommende verdensform. Et fællesskab, hvor flygtninge og borgere får 

samme muligheder, hvor prædikater som både flygtning og borger derfor overflødiggøres, i 

form af alle har samme muligheder. Et fællesskab. 

Således kan Det kommende fællesskab blive stedet, hvor flygtningene ikke behøver at købe en 

pladsbillet, eftersom de (eller rettere sagt vi) altid allerede har plads, i kraft af at være 

mennesker, som Madame Nielsen ellers iagttog, at flygtninge skal i dag (Nielsen 2016, 14). 

6.6 Vi er qualunque  

Med dette skal det ikke forstås, at flygtningen overtager vores identitet, og vi overtager 

flygtningens. Det betyder snarere, at vi alle bliver flygtninge. Som ovenstående afsnit imidlertid 

har fremhævet betyder det ikke, at vi ekskluderes. Det betyder i stedet, at vi bliver mennesker, 

for hvem muligheder altid allerede eksisterer. 

I Det kommende fællesskab erstattes subjektiviteten i rettighedsdiskursen med en hvilken som 

helst-singularitet (qualunque). Med dette forstår Agamben ikke, at vi intet er, eller ” væren lige 

meget hvilken”, men i stedet ”væren, således at det altid har betydning” (Agamben 2009, 101). 

Med dette hentyder han til, at der på latin kan spores et element af vilje og lyst i begrebet, 

hvilket han uddyber ved formuleringen ”Singulariteten fremvist som sådan er, som du lyster, 

altså elskelig.” (Agamben 2009, 101f). Hvis man sætter dette over for rettighedsdiskursen kan 

det ligeledes iagttages, at denne opgaves livsformsdiskurs søger at forme subjekter som lystens 

subjekter, i modsætning til rettighedsdiskursens afsubjektivering og dertilhørende 

ubevægelige kroppe (jf. 5.3 Det kriminelle aspekt ved håndteringen af flygtningen). Som 

inspiration til en forståelse af denne hvilken som helst-singularitet betoner Agamben altså 

kærlighed og lyst. Når vi elsker, elsker vi netop ikke fordi den elskede er blå/grøn/gul/rød, 

men vi elsker hende fordi. Dette viser sig at blive endda temmelig afgørende for en forståelse af 

hvilken som helst-singulariteten. Som Agamben skriver, hæfter kærligheden sig således aldrig 

ved noget specifikt ved den elskede, men som han samtidig påpeger, ser den heller ikke bort 
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fra dette. ”Kærligheden vil have tingen med alle dens prædikater, dens væren således som den 

er.” (Agamben 2009, 102).  

Den kommende politik er altså en potentialitetens politik, som elsker alle den elskedes 

prædikater, og netop derfor elsker personen på trods af alle disse prædikater, hvilket uddybes 

af Carlo Salzani: 

”Love embraces who the loved ones is but also who she is not, when she is what she is 

but also who she is not what she is. Love loves her whatever. Moreover – and this is the 

fundamental, political point – love does not want to change the loved one or repair her, 

fix her.” (Salzani 2012, 221).  

Kærligheden formår altså at elske og omfavne det oscillerende subjekt. Kærligheden lader sig 

ikke begrænse af noget fastforankret, men elsker på tværs af denne oscilleren. Gennem 

kærligheden elsker vi den anden part i kraft af, og på trods af, det hun er. Vi elsker hende 

ligegyldigt hvad, men dette ”ligegyldigt hvad” betyder ikke, at vi ikke elsker hende, og betyder 

heller ikke, at vi elsker alle andre som vi elsker hende. 

Det får den betydning, at Agambens politiske ontologi, og deraf forudsætningen for den 

kommende politik, ikke afgrænses af noget bestemt tilhørsforhold, men i stedet af selve 

tilhørsforholdet (Agamben 2009, 109). Ved at foreslå en væren, som konstitutiv for politik, som 

en åben væren, søger Agamben altså at distancere sig fra den tingsliggørelse af mennesket, som 

eksisterer i rettighedsdiskursen i form af, at man afgrænser mennesket, akkurat som man 

afgrænser en ting (Olesen 2015). Fællesskabet såvel som singulariteten kobles dermed ikke op 

på nogen bestemt attribut, men på muligheden for den evige pluralitet af attributter, og 

muligheden for fraskrivelsen af selvsamme.  

6.6.1 Singularitet 

Det er denne opgaves påstand, at hvilken som helst-singulariteten, i høj grad kan beskrives 

gennem begrebet singularitet. Singularitets-begrebet har sine rødder i matematikken og 

fysikken. Derfor søger denne opgave derhen for at afdække, hvad begrebet indebærer, og hvad 

dette bringer Agambens hvilken som helsthed. Singularitet er dét ”[…] at et punkt afviger fra 

nabopunkterne; det modsatte er et regulært punkt.” (DSD 2016a). I fysikken benyttes begrebet 



Side 59 af 79 
 

ligeledes i tilsvarende sammenhæng. Dette får den betydning, for forståelsen af singularitet, at 

den ikke er fastsat, og i kraft af netop at være ikke-fastsat, eller afvigende, netop er det 

stikmodsatte af et fastsat regulært punkt; den er hvilket som helst punkt i kraft af, at det netop 

ikke er fastlagt. Der kan imidlertid ligeledes iagttages en nærhed med begrebet singulær i 

begrebet singularitet, samt en forskelsdragning til begrebet regulær i kraft af, at forklaringen af 

singularitet beskrev, at det var det modsatte af et regulært punkt. Singulær (af latin; singularis) 

kender de fleste af os fra sprogets ental eller flertal (singularis og pluralis). Dette ligger således 

også i ordet, men det betyder imidlertid samtidig, og måske især, særlig, sjælden, ualmindelig 

(DSD 2016b). Der er altså noget særligt og sjældent ved hvilken som helst-singulariteten. Dette 

kan forklares dels i det, at den er sjælden over for dens modsætning i rettighedsdiskursen, men 

ligeledes ved, at den er særlig. Modsætningen regulær (af latin; regularis) betyder regelmæssig, 

ordentlig eller rigtig (DSD 2017). Således vurderer denne opgave, at hvilken som helst-

singulariteten er sjælden og særlig, hvorimod dens forskel er regelmæssig og rigtig i 

rettighedsdiskursen. Værd at bemærke er det ligeledes, at der eksisterer en reference, et 

såkaldt hyperlink, til irregulær – altså til det modsatte af regulær, og det der burde beskrive 

noget tilsvarende singulariteten – men denne reference ender blindt, og man ledes således hen 

på en blank side med fejlkode. 

Med fare for overfortolkning illustrerer denne manglende side om Agambens og denne 

opgaves pointe: At hvilken som helst-singulariteten ikke lader sig definere i 

rettighedsdiskursen. Forståelsen for hvilken som helst-singulariteten er altså ikke eksisterende 

i den dominerende diskurs. Vi får en page blank, i vores eventuelle små hverdagsforsøg, 

eftersom vi er vant til at definere, vant til at prædike prædikater, og derfor ikke kan forstå en 

væren, som ikke lader sig definere af dette. 

 

Denne hvilken som helst-singularitet, subjektiveringen i livsformsdiskursen, kan akkurat som 

fejlmeddelelsen på DenStoreDanske viste, ikke iagttages i sin rene form (endnu). Det er derfor 

værd at bemærke, at livsformsdiskursen er koblet til Det kommende fællesskab, en pointe som 

Salzani ligeledes beretter om. Ifølge Salzani kan man således iagttage Det kommende som et 
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evigt kommende, hvilket får ham til at sammenkoble potentialitet og fællesskab: ””Potential” is 

therefore the first meaning of the ”coming” […]” (Salzani 2012, 219).  

Hvis man dermed iagttager, eller forsøger at iagttage, Det kommende fællesskab, som et evigt 

kommende, kan beskæftigelsen med dette samfund kaldes et utopia, som betegner det 

fuldkomne demokratiske samfund. Når man beskæftiger sig med utopia, Det kommende 

fællesskab, beskæftiger man sig derfor med grænsen af denne verden og den anden, og man 

gør således grænsen mellem de to verdener til fundament for forandring (Lohmann 2009, 

166ff). At beskæftige sig med Det kommende fællesskab er altså at beskæftige sig med et 

samfund, som (formentlig) aldrig ankommer. 

 

Eftersom Det kommende fællesskab er et evigt kommende er det vurderet, at Agambens 

livsform ikke lader sig realisere som diskurs, men forbliver teoretisk. De konstituerende 

elementer kærlighed, potentialitet og mulighed kan imidlertid iagttages i kunstens verden i 

form af Daniel Barenboims opgør med rettighedsdiskursen be-grænsende prædikatspoltiik. 
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7.0 BARENBOIM OG DET KOMMENDE 

Daniel Barenboim er en argentinsk født israeler, som i 2008 blev den første israeler til at få et 

israelsk-palæstinensisk pas (Conolly 2008). Denne passion for at sammenkoble disse to stater 

kan således iagttages både i hans private og offentlige liv, eftersom Barenboim ligeledes har 

stiftet ”West-Eastern Divan Orchestra”, som er et orkester bestående af så forskellige stater og 

kulturer som Iran, Jordan, Libanon, Syrien, Spanien, Egypten, Israel og Palæstina. Barenboims 

orkester er således især interessant, fordi det formår at fællesskabe på tværs af Israel-

Palæstina konflikten, som ellers har eksisteret så længe, at den i rettighedsdiskursen ofte kan 

anskues at være uløselig. At der kan fællesskabes på tværs af så stærke politiske og religiøse 

attributter, fortjener derfor en ekstra opmærksomhed. At der er tale om en stærk konflikt, 

lader Barenboim forstå ved, at “The fifteenth of May, 1948, is the day of Independence for the 

Jews, but the same day is Al Nakba, the catastrophe, for the Palestinians.” (Barenboim u.å c). 

Israels opståen medførte altså Palæstinas undergang. Dette får Barenboim til at sige, at de to 

folks skæbne er gensidigt afhængige. Det ene bliver ikke frit, før det andet bliver frit. 

(Barenboim u.å c). Dette afsnit vil således argumenteres for, at de overvejelser Barenboim har 

lagt til grund for sit orkester minder om Agambens livsformsdiskurs, hvorfor orkestret kan 

være et bud på en sådan i praksis, om end der eksisterer forskelle de to i mellem. Ligeledes vil 

afsnittet diskutere Agamben overfor Barenboim.  

Som indledningen til dette afsnit indikerede, så iagttager denne opgave fællestræk mellem 

Agambens livsformsdiskurs og Barenboims betragtninger, som lægger til grund for orkestret. 

Dette er blandt andet iagttaget i kraft af, at Barenboim ønsker at vægte ”[…] the demands of life 

over the demands of politics.” (Barenboim, u.å b). Barenboims betragtninger har dermed 

lighedstræk med Agambens teori om livsform, hvortil livet som bekendt, er uadskilleligt fra sin 

form. Et liv, hvor tilhørsforholdet ikke bliver definerende for, hvem man er, og hvad man kan. 

Livet, menneskelivet, får altså forrang, hvilket ligeledes er grunden til, at denne opgave har 

kaldt den af Agamben inspirerede livsformsdiskurs for en etisk ontologisk diskurs. Et sådan 

fokus på en etisk ontologisk diskurs kan der derfor argumenteres for netop er, hvad 

Barenboim er fortaler for. Dette uddybes ligeledes i ”The Power of Music”:  
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”The West-Eastern Divan Orchestra, founded by Edward Said and myself, was a reaction 

to the state of affairs in the Middle East not in the narrow political sense but in a far-

reaching humanitarian sense. It was a way to bring together musicians from Israel, 

Palestine, and the other Arab countries to make music together.” (Barenboim, 2007) 

Således har Barenboim altså oprettet orkestret, sammen med Edward Said, af humanitære 

årsager, samt for at skabe en måde, hvorpå man kunne bringe musikere fra vidt forskellige og 

konfliktfyldte lande, sammen i musikken. Grunden til Barenboim lige nøjagtig valgte musikken 

til at samle disse mennesker i et fællesskab er, at musikken ifølge ham rummer noget 

essentielt, som tale og almindelig kommunikation ikke evner. Barenboims argument er således, 

at en samtale fungerer ved, at den ene taler, og den anden er stille og lytter, hvorefter dette, i 

bedste fald, vendes således, at taleren bliver den lyttende og omvendt, hvorimod musikken 

netop evner at være på omgangshøjde. Musikken er altså samtidig. ”You can not imagine a 

conversation that goes on simultaneously, because you would not understand and you would 

not hear. But in music, with sound, this is possible.” (Barenboim, u.å a). 

Musikken evner altså at indoperere og omfavne det potentiale lyden rummer, men det er vores 

kommunikation, som fejler og kommer til kort. Vores kommunikation sprænger dette 

potentiale i lyden, og adskiller os, i stedet for at samle os, hvilket musikken kan. Barenboim 

benytter dette i orkestret i form af, at man finder hinanden og hinandens takt. Man 

synkroniserer med hinanden i musikken. Dermed dannes et hidtil uset, og uregistreret 

fællesskab, i kraft af netop denne fællesskabning, som går på tværs af rettighedsdiskursens 

tilhørsforholdstænkning. Musikken er altså et samspil, hvorimod talen tenderer til et modspil, 

hvor man konkurrerer om ordet i stedet for at ramme en fælles harmoni. Selv, hvis man er enig 

med den anden person i samtalen, kan man ikke udtrykke dette samtidig. Ligeledes opnås en 

synergieffekt, når det ene instrument tillægges det andet, når det ene menneske 

akkompagnerer det andet (akkompagnere skal her ikke forstås, som det, at den ene har forrang 

frem for den anden). Således viser Barenboim os, at et fællesskab, som ikke er et partikulært 

fællesskab, ikke behøver være det samme som et tomt, universelt fællesskab, akkurat som 

Agamben påpeger ifølge Alexander Carnera (Carnera 2005, 15).  
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Barenboims kritik af kommunikationen kan ligeledes argumenteres at være, hvad Agamben 

beskriver med forholdet mellem vidnet, dvs. den der har set Gorgonen, og personen, som 

aflægger vidnesbyrdet. Således er det Agambens pointe, at den der har set Gorgonen er gået fra 

at være menneske til ikke-menneske i dette møde. For at forstå vores politiks sande ansigt, skal 

man netop have mødt gorgonen. I mødet hermed mister mennesket imidlertid det-

menneskelige, al potentialitet forsvinder, og mennesket kan ikke længere kommunikere, 

hvilket vil sige, at mennesket mister sit sprog. Mere end ”blot” sit sprog mister det nøgne liv sin 

stemme. Det er af afgørende betydning at afgive vidnesbyrd, men lige så afgørende, som det er, 

lige så umuligt er det, eftersom personen, som har set gorgonen ingen stemme besidder, 

hvorfor denne ikke kan vidne herom. Derfor indbefatter vidnesbyrdet altså to forskellige 

subjekter, som ikke desto mindre er gensidigt afhængige. Muselmanden, som har set Gorgonen, 

har om ikke sandheden, så i hvert fald umådeligt meget at berette, men er afhængig af den 

overlevende, såfremt han vil have en stemme, og samtidig er den overlevende afhængig af 

muselmanden i det omfang, at han vil forstå. På denne måde træder den overlevende ind som 

vidnesbyrd på vegne af muselmanden. Det bliver altså den overlevendes opgave at påtage sig 

ansvaret at forstå muselmanden, om end han ikke har erfaret, hvad muselmanden har erfaret. 

Eller som Agamben udtrykker det: 

”Det er tilsyneladende sådan, at det er mennesket, det overlevende, der aflægger 

vidnesbyrd for ikke-mennesket, for muselmanden. […] Men det indebærer, at den, der 

egentlig aflægger vidnesbyrd i mennesket, er ikke-mennesket, dvs. At mennesket blot 

holder et mandat for ikke-mennesket, låner ikke-mennesket sin stemme […] Hvorved 

den, der er uden ord, så får den talende til at tale, mens den, der taler, fremfører 

umuligheden af at tale med egne ord, og således træder den stumme og den talende, 

ikke-mennesket og mennesket, gennem vidnesbyrdet ind i en zone af uskelnelighed, 

(…)” (Agamben 2012b, 119f). 

Tilbage til Barenboim, så iagttager både Agamben og Barenboim altså, at kommunikation 

foregår ude af takt. Hvor Barenboim påpeger, at det skyldes, at man ikke kan tale i munden på 
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hinanden, benytter Agamben det altså i stedet til at forklare den gensidige afhængighed 

mellem vidne og vidnesbyrd. 

For at illustrere, hvad musikken tilbyder, udover, at man som allerede nævnt kan agere og 

være tilstede sammen, fortæller Barenboim ligeledes om mødet med en palæstinensisk NGO i 

Gaza i 2011, som mildest talt var ham taknemmelig for, at Barenboim og orkestret kom og 

spillede:  

”We Gazans feel the world has forgotten us. The ones who remember us send us food 

and medicine. […] But you know, you would do that also for animals. That you came 

with your musicians made us feel like human beings again.” (Snow 2015) 

Musikken besidder altså en evne til at vække det menneskelige i mennesket. Musikken kan 

bringe det levende tilbage i mennesket. Orkestrets optræden minder det nøgne liv om, at 

verden ikke har glemt ham. Ligeledes giver musikken ham en hukommelse og en erfaring, i 

hvilken han ikke er reduceret til det ikke-menneskelige. En verden, hvori han netop er fri til at 

gøre, hvad han ønsker. En verden hvori hans væren er en potentiel væren. En verden hvori han 

er skabt til at være hvilken som helst i stedet for den indespærrede palæstinenser, som kun 

modtager medicin og mad, med post fra resten af verden, på lige fod med dyr. I mødet med 

musikken bliver palæstinenseren med andre ord mindet om, at netop han er et menneske, at 

netop han er en del af verden. 

 

Ifølge Barenboim kan musikkens harmoniske evne ikke undgå at spille ind på individets 

opfattelse af den anden, men han påpeger imidlertid ligeledes, at musikken ikke egenhændigt 

kan skabe fred: 

”They sit a the first rehearsal […] one Arab, one Israeli, and what do they do? They tune 

to the same ”A”. They have to really coordinate with their neighbour. They try to play 

the same dynamic, the same length of notes, the same phrasing – together. Everything in 

the way […] Then, obviously, after three hours of sharing a passion, you look differently 

at the other person. No question about that. But music can not bring peace.” (Snow 

2015). 
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Til trods for alt det positive musikken rummer, evner den altså ikke at skabe fred. I hvert fald 

ikke alene. Således kan der argumenteres for, at musikkens fællesskab er et midlertidigt 

fællesskab, som ganske vist er harmonisk for en tid, men positive elementer til trods, kan det 

ikke agere modmagt til rettighedsdiskursens afsubjektivering.  

Barenboim åbner ligeledes op for, at livsformsdiskursen kan etableres på anden vis end 

Agamben. Ved hjælp af Barenboim åbnes der således for en diskussion af, hvorvidt Det 

kommende fællesskab kan etableres ved Laclau og Mouffes diskurs-begreb. Deres 

diskursbegreb tager udgangspunkt i den nuværende politik, og gennem det nuværende 

parlamentariske system, i form af, at der kæmpes en hegemonisk kamp om at kondensere 

mening i Det kommende fællesskab (Laclau & og Mouffe 2010). Således kunne man med afsæt i 

deres diskursteori kritisere Agambens analyse af nøgent liv, eftersom alle liv er politiske ifølge 

Laclau og Mouffe. Alle kan altså deltage i meningsspillet. Eller, som Agamben i højere grad 

iagttages at anskue det, at det nøgne liv er sat uden for indflydelse, og ikke kan opnå et 

leveværdigt liv før borgere såvel som ikke-borger, bliver bevidste om konsekvenserne af 

biopolitikken i det moderne, hvilket følge Agamben vil ende med, at hvilken som helst-

singulariteterne slår sig sammen i deres kamp mod staten (Agamben 2009, 109). Således er 

den største forskel på Agamben og Barenboim, at Barenboim ikke omtaler en mulig revolution. 

Hvor Barenboim kan iagttages at forsøge at skabe en diskurs, som kan indgå i den 

hegemoniske kamp med rettighedsdiskursen, kan der argumenteres for, at Agamben 

implicerer en revolution i sin teori. Dette ses således ved, at Agamben skriver, at fælleskabets 

kamp forskydes fra i dag at være en kamp om regeringsmagten, til i det kommende fællesskab 

at blive mellem det ikke-statslige og det statslige, og en kamp, eller revolution, er således 

indbefattet i teorien.  

Barenboim argumenterer for noget lignende, om end der synes at være en stor forskel. 

Barenboim iagttager således, hvad han kalder et ”asymmetrisk forhold” i konflikten mellem 

Israel og Palæstina ”[…] Israel is a nation, a state, very strong, and Palestine is neither a nation 

nor a state. It’s just a people. […] One is occupied, the others are the occupiers. So it’s not 

symmetrical” (Snow 2015).  
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Således beskriver Barenboim altså situationen mellem Israel og Palæstina, som en konflikt 

mellem en (okkuperende) stat, og et (okkuperet) folk. Denne betragtning er relevant eftersom 

den minder om Agambens beskrivelse af, at kampen i den kommende politik bliver en kamp 

mellem stat og ikke-stat, en kamp mellem det ikke-menneskelige og selve menneskeheden, 

som kort er nævnt ovenstående (Agamben 2009, 109f). Selvom der altså kan argumenteres for, 

at Barenboims iagttagelse af konflikten mellem Israel og Palæstina minder om Agambens 

beskrivelse om den kommende kamp, i det kommende fællesskab, vurderes de alligevel at være 

forskellige. Således forholder Barenboim sig udelukkende til den verserende konflikt, hvor han 

iagttager et ulige styrkeforhold, hvorimod Agamben nævner en generel kamp i Det kommende. 

Barenboim nævner derimod ikke, at dette skulle gælde på mere generelt plan, men iagttages i 

stedet at beskrive det konkrete forhold mellem Israel og Palæstina, i modsætning til Agamben, 

som jo netop benytter konflikten mellem Israel og Palæstina, som model for opskaléring.  

Ikke desto mindre kan der argumenteres for, at Israel i kraft af at være stat netop lever af at 

sætte og fastspænde subjektet. Statens rolle er så at sige at definere et subjekt. Et subjekt (det 

palæstinensiske folk), som dermed ønsker at fravriste sig denne identitet eller ønsker at skabe 

en anden, bryder altså med staten (Israel).  

Der kan dermed iagttages lighedstræk mellem det palæstinensiske folk, og deres kamp mod 

staten (Israel), og alle nutidige statsborgere kommende identitet. Dette kan iagttages ved, at ”vi 

alle er flygtninge”, som denne opgave har fremanalyseret. Der kan dermed argumenteres for, at 

det palæstinensiske folk er, hvad vi bliver i Det kommende fællesskab. De kæmper imod det 

asymmetriske forhold, som eksisterer mellem det ikke-menneskelige og menneskeheden, 

mellem staten og folket. Hermed ønsker opgaven ikke at udstille staten Israel, som en fjende, 

men ønsker udelukkende at vise, hvordan Barenboims observation af forholdet mellem stat og 

folk kan antages at være den forståelse, som er i Det kommende fællesskab, og eftersom det 

kommende fællesskab er et evigt kommende, som både er nu og her og på sigt, så kan vi 

identificere os med dem i deres kamp mod staten. 

Barenboim orkestrerer altså et fællesskab, som på samme måde som et Nationernes Europa, 

skaber et ekstraterritorielt rum. I dette rum, eller fællesskab, inkluderes musikere på trods af 

rettighedsdiskursens producering af identiteter, og dertilhørende konfliktende subjekter. En 
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mulig kritik kunne lyde, at dette musikkens fællesskab, i kraft af at skabe et fællesskab i 

musikken, ekskluderer dem, som ikke spiller. Det viser sig imidlertid, ved hjælp af Barenboims 

bemærkning om den palæstinensiske NGO’er, at musikkens kraft ikke be-grænser, som 

rettighedsdiskursen, men derimod skaber dette ekstraterritorielle rum, hvortil både orkestret 

og den lyttende kan indtræde. En anden kritik, som nok har mere på sig, kunne være at 

Barenboim i sit forsøg på at fællesskabe, altså i et forsøg på at inkludere de ellers så forskellige 

afsubjektiverede subjekter, kommer til at betone det at fællesskabe. Selvom det virker i 

Barenboims tilfælde kan der rettes en kritik i form af, at potentialiteten skrider over i noget, 

som senere antages at aktualiseres. Med dette menes, at der kan argumenteres for, at 

musikeren ikke har det store valg. Han kan, som det ser ud nu, enten indtræde i dette 

musikkens fællesskab, eller han kan forblive i det be-grænsende fællesskab. Der mangler altså 

en flerfold af muligheder, hvilket man imidlertid ikke kan kritisere Barenboim, men os andre 

for. Således er det både Agambens og Barenboims pointe, at en løsning ikke kommer fra 

politikkerne, hvilket allerede er identificeret hos Agamben, og Barenboim selv beskriver ved; 

“If walls are built by politicians, then it is up to us to create a cultural underground where we 

can all meet and communicate freely.” (Barenboim u.å b).  
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8.0 KONKLUSION 

Indledende ønsker jeg at knytte en bemærkning til ligheden mellem Giorgio Agambens og 

nærværende analyse. Indeværende opgave trækker således i høj grad på Agambens teori og 

analyse af flygtningen, men forsøger at koble dette på nutidens samfund. Interessant er det, at 

opgaven ikke finder de store forskelle i forhold til Agambens analyser, eftersom dette betyder, 

at problemet er lige så presserende i dag, som da Agamben skrev størstedelen af sine tekster i 

90’erne under krigene i Jugoslavien.  

 

Nærværende speciale kan overordnet siges at være inddelt i to dele. En undersøgelse af den 

dominerende rettighedsdiskurs og en undersøgelse af en potentiel livsformsdiskurs. Dette er 

gjort, eftersom opgaven har opstillet to arbejdsspørgsmål, som lyder: ”Hvordan iagttages 

flygtningen i den dominerende diskurs?”, og ”Hvad er forskellen på rettighedsdiskursen og 

livsformsdiskursen?”. 

I sin iagttagelse af den dominerende diskurs om flygtningen, fremanalyserer opgaven således 

ved hjælp af genealogisk analyse, hvordan begrebet flygtning etymologisk set har rødder i 

hedning, dødning, skabning og slægtning. Dette betyder, at begrebet flygtning på dansk har en 

relation til disse tidligere skikkelser. Denne opgave argumenterer således for, at disse 

elementer stadig gør sig i forståelsen af flygtningen den dag i dag. Der iagttages altså at være 

noget mindre menneskeligt og noget fremmed i flygtningen i kraft af disse begreber. Dette 

tydeliggøres ved, at opgaven fremanalyserer ved hjælp af Giorgio Agamben, at flygtningen 

historisk set er et naboord til Homo Sacer figuren i romerretten, som var et individ, som fik 

straffen, at personen ”måtte dræbes, men ikke ofres”. Ligeledes er det iagttaget, hvordan 

flygtningen minder om den fredløse fra germansk ret. Faktisk argumenterer opgaven (måske 

en anelse provokerende) for, at den fredløse besad bedre rettigheder end flygtningen; den 

moderne fredløse. Dette når opgaven frem til, eftersom det iagttages, at den fredløse (med den 

forurettedes samtykke) kunne købe sig til igen at være inkluderet i fællesskabet. At flygtningen 

på denne måde er naboord til Homo Sacer figuren og den fredløse og tilmed kan antages at 

være dårligere stillet, finder denne opgave absurd, eftersom flygtningen per definition er ikke-
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kriminel. Således kan flygtningen ikke få flygtningestatus, såfremt denne har begået noget 

kriminelt – i hvert fald ikke såfremt det vurderes at være ”en forbrydelse mod freden […]” (FN 

1951). Hvor opgaven dermed finder, at Homo Sacer og den fredløse befinder sig i en 

inkluderende-eksklusion til fællesskabet, hvilket vil sige på fællesskabets grænse fordi de har 

begået kriminalitet, finder opgaven ligeledes, at flygtningen befinder sig i en inkluderende-

eksklusion til fællesskabet, fordi flygtningen er ikke-kriminel. Til trods for, at flygtningen 

dermed vurderes at være en ikke-trussel, er det alligevel indarbejdet i FNs 

flygtningekonvention, at ”De kontraherende stater må ”[…] udvise en flygtning […] af hensyn til 

den nationale sikkerhed eller den offentlige orden.” (FN 1951). I konventionen er der altså 

indarbejdet et element af mistillid til en person, som af retssystemet ellers per definition er 

fundet ikke-kriminel. Det kan dermed konkluderes, at rettighedsdiskursen agerer en form for 

negativ biopolitisk magt, som afsubjektiverer subjektet, og derigennem producerer falske 

subjekter fastlænket til deres attribut, i form af flygtningen, men samtidig i form af borgeren. 

Mennesket defineres altså som flygtning. I kraft af dette prædikat er det ligeledes iagttaget, at 

flygtningen mødes af en mistænkeliggørelse. Flygtningen anses af staten for at være et 

forbrydersubjekt. Hvor Agamben beskriver, at fængslet skaber forbrydersubjekter, er det i 

denne opgave fremanalyseret, at staten producerer selvsamme i kraft af flygtningen.   

Mistænkeliggørelsen af flygtningen bunder ifølge denne opgave i statens udøvelse af 

fællesskabet som et statisk fællesskab. Således er det fremanalyseret, at nationalstaten 

karakteriseres ved at udøve et fællesskab, som låser dens borgere som inkluderede i 

fællesskabet, men endnu vigtigere efterlader ikke-borgere (flygtninge) i eksklusionen af denne. 

For at opnå et fællesskab, som ikke lader sig reducere til noget statisk og fastfrosset, har 

opgaven inddraget Agambens livsformsdiskurs. Denne viser således, at det i hvert fald 

teoretisk er muligt at danne et fællesskab, såfremt man tænker samtidigt. Ved at tage 

udgangspunkt i det, som de moderne fællesskaber ikke optager, nemlig flygtningen, kan der 

således dannes et fællesskab, hvor potentialitet sættes i fokus. Ved at betragte alle mennesker 

som flygtninge eller som mennesker, der ikke er låst af tilhørsforhold, som f.eks. religion eller 

nationalitet, kan der dermed opstå et fællesskab, hvori der er plads til menneskets oscilleren. 

Menneskets oscilleren er således kendetegnende for det at være menneske. Netop derfor 
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inddrages livsform, som er Agambens ditto. Agambens teori om livsform agerer således både 

kritiserende over for rettighedsdiskursen, og teori for livet i Det kommende fællesskab. Den 

diskurs, som dette fællesskab knytter an til, er af indeværende opgave kaldt livsformsdiskurs. 

Eftersom Agambens livsformsdiskurs ikke har været mulig for indeværende opgave at iagttage 

i praksis, har denne opgave valgt at inddrage Danial Barenboim og hans musikalske fællesskab. 

Eftersom han har succes med at skabe et fællesskab, som går på tværs af tilhørsforhold – endda 

tilhørsforhold, som ellers synes særligt stærkt forankret, er han i denne opgave vurderet at 

praktisere noget, som minder om Agambens livsform. Således skaber Barenboim ved hjælp af 

musikken et fællesskab, som inkluderer så forskellige identiteter (i hvert fald forskellige 

identiteter i rettighedsdiskursen) som palæstinensere og israelere. Det viser sig således, at 

hvor det er i statens interesse at distancere mennesker i et os og et dem, altså et fællesskab 

som udelukkende inkluderer i kraft af eksklusion, er det i Barenboims og kulturens interesse at 

fællesskabe på tværs af tilhørsforhold. Dette betyder således, at kultur og kunst kan 

fællesskabe i en grad, som rent politisk synes umulig eller uønskelig. Hvor det ikke er i statens 

interesse at skabe fællesskaber på tværs af den nuværende biopolitiks afsubjektiveringer, kan 

det imidlertid ikke det imidlertid i kulturens interesse – eller i hvert fald i Barenboims. Således 

kan staten og kulturen altså iagttages at have forskellige roller. Staten agerer 

identitetsskabende, hvorimod kulturen er den identitetsbrydende, og netop i kraft deraf 

identitets-muligheds-skabende. Således kan det altså siges at muligheder (læs; kultur) og 

tilhørsforhold i form af identiteter og attributter (læs; stat), agerer modsætninger. Det 

kommende fællesskab besidder altså potentialet til at være et fællesskab af flygtninge, forstået 

på den måde, at borgeren tages ud af ligningen, og menneskelivets oscilleren derfor bliver 

karakteristisk for det kommende. Ligeledes er det diskuteret, hvordan det potentielle element 

ikke er potentielt, såfremt Barenboims musiske fællesskab er det eneste mulige fællesskab. For 

at gøre plads til menneskets oscilleren må vi altså skabe et væld af mikrofællesskaber således, 

at den enkelte kan træde ind og ud – takke ja, såvel som nej. 

 

Flygtningen påpeger altså nødvendigheden af dekonstruktionen af staten for i stedet at 

konstruere Det kommende fællesskab, med en hvilken som helst-singularitet, som indarbejder 
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de erfaringer vi har gjort os. Eftersom det sker på baggrund af erfaringer vil Det kommende 

fællesskab altid være kommende, eftersom vi altid skal grave nye erfaringer frem i tiden, 

således at blinde pletter udviskes, akkurat som nye opstår, hvilket ligeledes ligger i det, at 

Agamben beskæftiger sig med utopia – det absolut demokratiske samfund. 

 

Dette speciale er en undersøgelse af diskursen om flygtningen, og sammenstødet mellem 

rettighedsdiskursen og livsformsdiskursen, samt nogle relevante betragtninger om fællesskab. 

 

Den dominerende diskurs former altså subjekter gennem, hvad indeværende opgave har valgt 

at kalde en ”prædikatspolitik”. For at finde et alternativ har indestående opgave støttet sig op 

af Agambens teori om livsform og dennes hvilken som helst-singularitet. Altså ses livsformen 

forme en hvilken som helst-singularitet, hvorimod den eksisterende dominerende diskurs 

iagttages at forme det stikmodsatte i form af fastforankrede prædikater. Behovet for 

livsformsdiskursen er altså etableret på grund af den førnævnte rettighedsdiskurs. Behovet for 

en politik, som ikke skaber Homo Sacer, som ikke skaber den fredløse, som ikke skaber 

flygtningen, er netop skabt af en diskurs, som vel at mærke producerer selvsamme skikkelser. 

I og med livsformen er alt det rettighedsdiskursen ikke er, og flygtningens identitet, eller 

rettere sagt flygtende identitet (singulariteten), søges konstituerende for samtlige subjekter 

forskydes den kriminelle ligeledes fra at være naboen (dette menneske) til i stedet at være 

staten (ikke-mennesket). I Det kommende fællesskab er det altså mennesket som udpeger den 

kriminelle, i form af staten, og ikke omvendt som nu, hvor staten som udpeger den kriminelle 

(mennesket). Således italesat bliver det altså staten, som skal forlade os og ikke os, der skal 

forlade staten, som vi ellers ser i dag med flygtningen. Staten dette ikke-menneske skal flygte. 

Staten skal flyve væk som var dén pigeon fuyard, dødning, skabning eller hedning. Det 

kommende fællesskab vil altså korsfæste flygtningebegrebet som et prædikat og lade det 

genopstå i form af en hvilken som helst-singularitet. I forbindelse med dette forskydes 

rettighedsdiskursens treenighed mellem stat-nation-territorium til et kærlighedsforhold 

mellem mennesker i livsformsdiskursen.  
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Dette kan benyttes til at forklare, hvorfor staten har travlt med at udstøde den flygtende. Hvis 

denne skikkelse bliver blandt os for længe, minder den os måske om, at vi er som de, men dette 

opdages ikke I kraft af rettighedsdiskursens dominans. Rettighedsdiskursen slører vores syn. 

Måske den endda gør os blinde? 

Sikkert er det, at vi har brug for briller for at iagttage de store blinde pletter i tiden. Agamben 

giver os således et sæt briller, som i øvrigt passer til hvilken som helst, om end pointen i Det 

kommende fællesskab er, at det vil være evigt kommende. 
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EFTERSKRIFT 

I forbindelse med gennemlæsning, en og udarbejdningen af sidste del af dette projekt, har jeg 

gjort mig nogle tanker, som ikke er indarbejdet i ovenstående, men som jeg alligevel ønsker at 

pointere. Derfor er et efterskrift valgt. 

 

Dette efterskrift ønsker at kommentere på tre begreber, som på den ene eller anden måde 

indgår i dette projekt, men som kalder på viderearbejde. Disse tre begreber er således 

fællesskab, phobos og sproget. Opgaven beskæftiger sig således med alle tre begreber – om end 

især de to sidstnævnte kun berøreres perifært.  

Phobos, denne opgave har været inde på begrebet xenofobi, og som det er vist består ordet af 

en sammenkobling af de to ord xenos (fremmed) og phobos (”frygt” og ”flugt”). Ordet benyttes 

således på dansk som ”fremmedhad”, men kædes ligeledes, og interessant for denne opgave, 

sammen med flugt, altså det at flygte. Nok så interessant var Phobos navnet på den græske gud 

for frygt, hvilket bliver relevant, når man kobler det til hans mor Afrodite, kærlighedens og 

frugtbarhedens gud. Der eksisterer altså en relation mellem xenofobi og kærlighed. Ligeledes 

var Phobos’ far, Ares, den græske krigsgud. Denne pointe ønsker opgaven at bringe på banen 

eftersom, som det allerede er behandlet, at rettighedsdiskursen fordrer et os og et dem, 

hvorimod livsformsdiskursen altså bringer et både og; et fælles ekstraterritorielt rum. Dette 

fælles, menneskeheden, skal samle sig om kærligheden, som Agamben (og Afrodite) viser, i 

stedet for at samle sig om Ares; krigsguden. I stedet for at bekrige hinanden (meget apropos 

flygtninge), skal vi altså fremme kærlighedens politik i Det kommende fællesskab. Det nøgne liv, 

det fuldkomment blottede liv, hvortil livet ikke er leveværdigt, men en form for dødt-liv, som 

rettighedsdiskursen producerer, kan ligeledes fremanalyseres i Phobos’ far, eftersom Ares 

ligeledes sættes i forbindelse med at have været dødens gud, før han blev krigs gud, og Hades 

blev dødens gud (Littleton 2005, 1121). 

Dermed kan den hegemoniske kamp mellem rettighedsdiskursen og livsformsdiskursen altså 

iagttages i begrebet xenofobi, og dens etymologiske rødder, ved i dag, i rettighedsdiskursen at 

betyde fremmedhad, og deraf betegne Phobos’ far, krigsguden. Vi skal imidlertid i stedet 
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arbejde med potentialitetens politik, som minder om kærligheden (jf. Salzani), og betone den 

moderlige kærlighed, som allerede kan anes i kraft af Phobos’ moder, Afrodite, såvel som 

Barenboims orkester. 

 

Sprog og fællesskab 

Agamben såvel som Barenboim italesætter, at kommunikation i dag agerer be-grænsende, 

samt at fællesskab i dag er be-grænsende. Noget kunne altså tyde på, at fællesskab og sprog 

(kommunikation) deler skæbne, akkurat som Israel og Palæstina. Hertil ønsker opgaven kort at 

knytte en relevant kommentar, om dette tilsyneladende gensidigt afhængige forhold. Ligeledes 

som opgaven påpeger i forhold til Barenboim, indeholder ordet fællesskab en fokus på det at 

skabe. 

Med termen fællesskab iagttages en sammenkædning af ordene fælles og skab(-e). Dette 

medfører to pointer, som opgaven ønsker nævnt på faldrebet af denne opgave. Det, at 

fællesskabet har en fokus på at skabe, modsiger Agambens potentialitets-begreb, hvor han 

netop understreger, at det potentielle kan frakobles en aktualisering, hvorfor det potentielle 

ikke nødvendigvis lader sig realisere over tid. Det skabte skal altså være en mulighed, men der 

skal ligeledes være en mulighed at takke nej. Derfor overvejede denne opgave ligeledes brugen 

af ”fælleshed” i stedet, om end denne term helt afkobler sig det at skabe, hvorfor denne er 

vurderet mindre korrekt. 

 

Koblingen mellem fællesskab og sprog, som Agamben ligeledes påpeges eksisterer, udvandes 

desværre i de danske oversættelser af community til fællesskab. Denne nærhed kan imidlertid 

iagttages på engelsk, hvor ordene minder om hinanden: community, communication, 

communism. Hermed ønskes at tydeliggøre at sproget (kommunikation), etymologisk set har et 

slægtskab med ord som kommunisme, som imidlertid forsvinder med brugen af begrebet 

fællesskab. Således er brugen af fællesskab i denne opgave valgt i mangel af bedre, og med disse 

komplikationer til trods. Samtidig agerer denne kritik af opgavens fællesskabs-begreb 

opsummerende på en række pointer, som opgaven skriver frem, og som er overvejelser værd i 

det kommende. 
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