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FÖRTRYCK 
 leder till lateralt våld
Inomgruppsliga konfl ikter är vanliga i grupper som utsätts för förtryck och diskriminering, detta 

kallas lateralt eller horisontellt våld. Lateralt våld innebär att ilska och frustration som bildas 

inom den förtryckta gruppen på grund av maktlöshet riktas mot den egna gruppen, istället för 

att riktas mot förtryckaren.

“JAG HAR SETT ATT DET INTE BARA SLET SÖNDER 
VÅRT SAMHÄLLE, DET SLET ÄVEN SÖNDER FAMILJER”

Adnyamathanha Elder

Det kan bland annat röra sig 
om mobbing, uteslutning, för-
tal, skambeläggande eller miss-
handel och uppstår på grund av 
de ojämna eller asymmetriska 
maktstrukturer som en förtryckt 
grupp befi nner sig i. Lateralt 
våld uppstår ofta till följd av ko-
lonialt förtryck.

Under mitt avhandlingsarbe-
te forskade jag bland annat till-
sammans med Adnyamathan-
ha-folket i Australien. Där var 
lateralt våld ett av de ämnen 
som gruppen ville utforska. Ad-
nyamathanha är en aboriginsk 
språkgrupp som har sina tradi-
tionella marker omkring bergs-
kedjan Flinders Ranges i södra 
Australien. Gruppen pekade på 
hur de koloniala maktstrukturer 
som de blivit påtvingade hade 
förändrat deras samhälle och 
hur detta ledde till infekterade 
konfl ikter mellan individer, fa-
miljer och grupperingar. 

I Australien och Kanada har ur-
folksgrupper gjort satsningar för 
att bättre förstå hur lateralt våld 
påverkar urfolkssamhällen. Teo-
rier om lateralt eller horisontellt 
våld kommer ursprungligen från 
tänkare som Albert Memmi, 
Frantz Fanon och Paulo Friere, 
som under 50- och 60-talen 
började studera kolonialismens 
konsekvenser i Afrika och Syd-
amerika. De uppmärksammade 
hur de koloniserade folken inta-
lades att de var sämre och lägre 
stående än kolonisatörerna och 
hur dessa synsätt kunde inter-
naliseras av de koloniserade fol-
ken och leda till inomgruppsliga 
konfl ikter. 

Detta var även det som Ad-
nyamathanha-gruppen berät-
tade om. Deras egna samhälls-
strukturer och beslutssystem 
ogiltigförklarades av kolonisa-
törerna och de blev tvungna 
att förhålla sig västerländska 

strukturer. Dessa västerländska 
värderingar och maktstruktu-
rer hade sedan införlivats av 
vissa individer i Adnyamathan-
ha-samhället, ofta på grund av 
att dessa individer blivit erbjud-
na maktpositioner av gruvbolag 
eller andra utvinningsindustrier. 
Detta ledde i sin tur till en strid 
ström av inomgruppsliga kon-
fl ikter.

I min avhandling, Extractive 
Violence on Indigenous Contry: 
Sami and Aboriginal Views on 
Confl icts and Power Relations 
with Extractive Industries, job-
bade jag tillsammans med Lae-
vas Čearru och Adnyamathan-
ha-folket för att undersöka 
konfl ikter och maktrelationer 
mellan utvinningsindustrier och 
urfolksgrupper. För att bättre 
förstå konfl ikterna lånade jag 
fredsforskaren Johan Galtungs 
begrepp kulturellt och struktu-
rellt våld, där kulturellt våld är 
de rasistiska och diskriminerade 

attityder och idéer som fi nns i 
ett samhälle och som möjliggör 
strukturellt våld, vilket är orätt-
visa och diskriminerande sam-
hällsstrukturer som bland annat 
visar sig som ojämna maktför-
hållanden. I analysen av inter-
vjumaterialet med de samiska 
och aboriginska forskningsdel-
tagarna framstod både kultu-
rellt och strukturellt våld tydligt i 
relationerna mellan urfolksgrup-
perna och utvinningsindustrier 
eller stater. Men forsknings-
deltagarna beskrev även hur 
utvinningsindustriernas förstö-
rande av mark påverkade dem 
på oerhört negativa sätt. Detta 
benämnde jag extraktivt våld 
som tillsammans med kulturellt 
och strukturellt våld fi ck utgöra 
analysverktyget för att förstå 
konfl ikterna. 

I de fallstudier som jag un-
dersökte framkom att både den 
samiska och den aboriginska 
gruppen utsattes för kulturellt, 

strukturellt och extraktivt våld 
av stater och utvinningsindustri-
er. Det var även tydligt att asym-
metriska eller ojämlika maktför-
hållanden var en förutsättning 
för att detta skulle ske, med 
andra ord var urfolksgrupper-
na i maktunderläge gentemot 
staten eller utvinningsindustrin. 
I asymmetriska konfl ikter fi nns 
det sällan någon motivation 
för den part som har maktö-
vertaget att gå med på ett mer 
jämlikt maktförhållande och det 
kan därför vara mycket svårt för 
den part som är i maktunderlä-
ge att förändra situationen.  

Detta innebär givetvis en 
oerhörd påfrestning och de ur-
folksgrupper som lever under 
liknande förhållanden upplever 
även ofta lateralt våld – just på 
grund av det förtryck som råder. 
Det laterala våldet som uppstår 
på grund av maktlöshet och en 
situation som känns hopplös 
leder även till ohälsa. Ofta är 
denna form av våld svårt både 
att prata om och att göra något 
åt eftersom det kan tolkas som 
att gruppen är konfl iktbenä-
gen eller dysfunktionell, vilket 
är diskriminerande stereotyper 
som gruppen redan utsätts för. 
Därför är det viktigt att belysa 
strukturerna och de asymme-
triska maktrelationerna. På det 
sättet kan förutsättningar ska-
pas för att tala om lateralt våld 
och benämna det för vad det 
är – en konsekvens av kolonialt 
förtryck. ■

KRISTINA SEHLIN MACNEIL, Postdoktor, Vaartoe – Centrum för samisk 
forskning, Umeå universitet.

Modellen illustrerar hur maktobalans och våldsamma strukturer leder till 
ohållbara förhållanden för en grupp som befi nner sig under den enorma 
press som asymmetriska maktförhållanden, orättvisa samhällssystem 
och diskriminering skapar.
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