Älskade främling: om kärleken som förändrande kraft
Inom samtida feministisk forskning analyseras kärlek ofta i termer av
affektivt eller emotionellt arbete. Detta är ett arbete som utförs av kvinnor
i form av vård, omsorg och andra hushållsnära arbeten, men även i form
av ”obetalt kärleksarbete”: kvinnan är traditionellt den som både i
arbetslivet och i relationer tar ansvar för att ”det fungerar”, det är modern
eller dottern som lagar och lappar och håller ihop.
Det som förenar den samtida kärleksforskningen (både den mer
marxistiskt influerade och den mer poststrukturalistiska) är frågan varför
kvinnligt, emotionellt arbete värderas så lågt, och hur synen på detta
arbete skulle kunna förändras. Den unga forskaren Moira Weigel hävdar
till exempel att om något ses som ett arbete, så måste det också finnas
utrymme för en skapande kraft, medan kulturteoretikern Lauren Berlant
har sagt att kärleken är en av de få saker som gör att människor faktiskt
vill förändras.
I denna essä vill jag undersöka kärlekens förändrande potential: Vad är
det som gör att kärlek kan förvandlas från en vara på en marknad, till en
skapande och förvandlande kraft? Denna fråga vill jag pröva i relation till
den kvinnliga främlingen, specifikt, och i förlängningen undersöka hur
kvinnliga främlingar konstrueras både av hat och av kärlek, vilket
förhoppningsvis kan nyansera hur vi ser på främlingskap och rasism.
Denna essä kommer att utveckla frågor som jag arbetat med tidigare, både
skönlitterärt och akademiskt. Samtidigt innebär den en fördjupning av
mitt arbete med själva essäformen som jag har undersökt både i min
doktorsavhandling och i andra texter (se CV).
Jag kommer framför allt att vända mig till bell hooks, den amerikanska
författaren, feministen och pedagogen som skrivit flera böcker om kärlek,
men även till fältet ”Love studies”. Jag planerar också att besöka The bell
hooks Institute för att bevista den samtalsserie som hon arrangerar där.
Budget
4 veckors arbete:
att skriva översikten om kärlek, förtingligande och främlingskap: 20 000
resa till the bell hooks Institute, Berea College, Kentucky:
flygbiljetter: 8 000 sek
uppehälle 2 nätter: 2 000 sek
4 veckors arbete:
att behandla materialet från resan samt skriva analysen om kärlek som
förändrande kraft: 20 000
Summa totalt: 50 000 sek
	
  

