Alexander Stagnell: "Diplomatins misslyckande – Den eviga fredens fantasi"
Denna presentation tar sin utgångspunkt i min doktorsavhandling i retorik, The Ambassador’s
Letter – On the Less Than Nothing of Diplomacy, i vilken jag undersöker diplomatins begrepp
och historia från den franska revolutionen till i dag med syfte att utreda vad diplomatin är och
hur denna natur är möjlig att förstå i ljuset av tre, för denna institution, återkommande
problem: diplomatins namn, diplomatins död och den diplomatiska representationen. Mer
specifikt tar denna presentation avstamp i avhandlingens första del, i vilken jag undersöker
drömmen om den eviga freden genom läsningar av Immanuel Kants pamflett Om den eviga
freden – en filosofisk utredning och Henry James roman Ambassadörerna. Jag utarbetar här en
förståelse av diplomatin som en, med Rancières begrepp, arche-politik, det vill säga som en
ideologisk formation som berättar om samhällets fridsamma och fredliga tillkomst i syfte att
förtränga det grundande våld som ger upphov till lagen. Vad jag visar är hur denna myt blott
blir möjlig retroaktivt, som en effekt av att diplomatibegreppet etableras och separerar politik
som externa relationer (mellan stater) från politik som statens interna relationer (medborgare
emellan; mellan medborgare och institutioner etc.) i och med den franska revolutionen. Målet
med denna presentation är, förutom att introducera denna läsning av diplomatins historia också
att utveckla min analys av diplomatins uppkomst i franska revolutionen genom att kontrastera
Kants text mot den tradition ur vilken hans tänkande om den eviga freden springer. Detta
innebär att jag, tillsammans med idén om diplomati som arche-politik, kommer att presentera
en läsning av Jean-Jacques Rousseaus text Projet de paix perpetuelle från 1786. Motivet
bakom denna text är att Rousseau önskar gå i svaromål mot abbot de Saint-Pierres vid tiden
välkända text med samma namn, en text som ofta brukar ses som startskottet för den moderna
idén om en evig fred.

