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Debatten mellan de kontroversiella tänkarna Jordan B Peterson och Zlavoj Žižek om kapitalism, 

marxism och lycka har kallats ”århundradets debatt”. Närmare 3 000 personer väsnades av hjärtans 

lust under ett evenemang som mest liknade en rockkonsert. Efter uppräkningen av talarnas alla 

bedrifter, inledde båda med anföranden som var en besvikelse för många åhörare. 

Peterson hade av allt att döma inte förberett sitt anförande och även om det var oklanderligt, så var 

hans analys av det kommunistiska manifestet och marxismen förhållandevis ytlig. 

Žižek var inte bättre. Han talade mer om sina meningsmotståndare än om sina egna idéer. Han 

öppnade med att förklara att ”de flesta som attackerar mig är vänster-liberaler”, och fortsättningen 

handlade om allt från Trump-populism till hållbar ekologi. Båda hade lite att säga om ”lycka”. 

Förväntan var att få se en livlig debatt mellan Žižek, den gamla skolans marxist, och den konservative 

Peterson. Faktum är att debatten snabbt blev en – kanske alltför – polerad konversation där båda 

mestadels var överens med varandra. Peterson och Žižek har visserligen en hel del gemensamt. Båda 

har marginaliserats av dagens vänster. Båda föraktar vad som kallas politisk korrekthet. 

Ingen av dem gillar identitetspolitik utan tror på individens handlingsförmåga. De menar att man inte 

kan tvinga människor till integration och att det är sunt för människor från olika kulturer att leva med 

ett visst avstånd till varandra. Båda är pessimister och tar avstånd från kommunism – Peterson dock 

mer än Žižek. Båda håller med om att kapitalismen har inneboende motsägelser och att dessa 

behöver stävjas. 

Senare i diskussionen uppstod en större meningsskiljaktighet om begreppet ”marxism”. Peterson 

frågade Žižek varför han kallar sig marxist. Žižek sade att han använder termen delvis för att 

provocera till meningsutbyte men tillade att om han skulle använda Petersons definition av marxism 

– och mena att det kommunistiska manifestet förespråkar en bättre ekonomisk strategi för samhället 

än kapitalismen – då skulle han inte kalla sig marxist. Žižek ifrågasatte varför Peterson beskrev 

vänsterliberaler som engagerar sig i identitetspolitik som postmoderna neo-marxister. Peterson 

svarade att han gör det eftersom den postmoderna framställningen om förtryckaren kontra de 

förtryckta kan härledas till uppfattningen om rika kontra fattiga som ligger till grund för den 

marxistiska ideologin. 

Petersons berömmelse kan härledas ur hans vägran att säga ja till politisk korrekthet och 

identitetspolitik. Han är varken rasist eller kvinnohatare – bara en anständig konservativ tänkare. Vad 

gäller Žižek är han sedan åratal känd för sitt förakt för postmodernism och de akademiska 

dimensionerna av politisk korrekthet. Ingen av dem skulle vara lika kända om det inte var för 

vänsterliberalernas intellektuella lättja. 

I mångt och mycket personifierar de det faktum att på 2000-talet definieras intellektuella inte av sina 

idéer, utan av sina fiender. 
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