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TEMASIDOR
22-35 TURISM
9 – Förenkling och rasism präglar
mediernas asylbevakning. Vilken roll
spelar medias bevakning av asylärenden?
Journalisten Abigail Sykes tittar närmare på
saken.
13 – Tack Makode. När kulturministern satte
kniven i Makodes tårta startade detta en viktig
debatt i Sverige om rasistiska stereotyper. Det
menar Anton Hultberg Hansen.
14 – Kvinnlighet och rasism inom
vården. Paula Mulinari pratar med sociologen
Rebecca Selberg om hennes doktorsavhandling
som handlar om klass, kön och rasifiering inom
vården.
16 – Värdegrunden blir ett etniskt
filter . Debatt: Universitetslektorn Berndt
Clavier menar att skolans värdegrund är rasistisk
20 – Malmö hedrade offren
150 år sedan Sverige slutade med slavar. Manaredaktionens Christina Hansen har varit på en
konferens som vill hedra offren.
21 – Rapport från motståndet.
– Svensk journalist i colombianskt fängelse –
Kommittén Frige Joaquín Pérez Becerra berättar
om sin kamp.
TEMA: TURISM
24 – Turismforskning i förändring
Turism handlar om makt och globala hierarkier,
därför behövs det också en maktkritisk forskning
om den, menar kulturgeografen Josefina Syssner.
27 – Drömresans smutsiga baksida
Följ med Sara Saleh på all inclusive resa till Side
i Turkiet, en spökstad där turismen har förstört
den lokala ekonomin.
30 – Ingen Pride under apartheid
– lögnen bakom Tel Avivs Gay vibe.
Den israeliska staten använder gayvänlig

turismpropaganda för att flytta blickarna från
dess apartheidpolitik. Det menar den israeliska
journalisten och aktivisten Leehee Rothshild.
32 – Sexturism på Bangla road.
Flygvärdinnan Jonnah Jallow skriver om
sexturismen i Thailand och hennes känslor när
hon tvingas bevittna den.
34 – En turistguide, en knuten näve
Mana-redaktionens Maja Sager läser en essä full
av vrede om turismen i Västindien och upptäcker
att en turist helst vill slippa tänka på svåra frågor.
UTRIKES
36 – Att leva under drönare. I nstitutioner vid två olika universitet i USA har tillsammans skrivit en studie om CIA:s obemannade drönare i Pakistan, i vilken de lyfter fram de
svåra konsekvenserna för civilbefolkningen.
Mana publicerar här ett utdrag ur denna studie.
39 – Det har varit en fruktansvärd
dag. Den norska läkaren Mads Gilbert berättar
om en dag Spå ett sjukhus i Gaza mitt under
Israels senaste bombningar.
40 – De bortglömda journalisterna.
Theodros Arega, etiopisk journalist som lever
gömd i Sverige skriver om omvärldens ignorans
och de svåra konsekvenserna för etiopiska journalister.
KULTUR
41 – Rasistisk historia biter sig
fast. ”Jag skulle aldrig köpa en bil av en
zigenare.” Lisa Alqvist intervjuar Lawen Mohtadi
och skriver om ett mingelsnack.
44 – Recensioner av bland annat.
En oväntad. vänskap, En civilisation utan båtar,
Lyckliga i alla sina dagar, Ur Askan och Fortets
Murar.
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FÖLJ MED SARA SALEH PÅ ALL
INCLUSIVE RESA TILL TURKIET.
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TURISM – ETT NÖJE
FÖR DEN SOM HAR

TEXT:
CHRISTINA
HANSEN

TEMAREDAKTÖR
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MANA 4 2012

D

u går av planet och möts av en varm vind och nya
dofter. Äntligen semester, avkoppling och god mat.
Långt borta från decembermörkret, snöslasket och
vardagens stress och tristess. Vi drömmer om att
göra det, vi har sett det på tv eller i resekataloger.
De flesta som håller det här numret i handen har varit turist,
någon gång, någonstans. Semesterresan innebär upplevelser, avkoppling, spänning och möjligheten att lära sig om
nya platser och människor. Att turista är frihet. Lagstadgad
semester och högre levnadsstandard har förändrat turismen, från att vara ett nöje för ett litet fåtal, till något många
har möjlighet till. Men analysen måste gå djupare än så. I
detta nummer tar Mana med dig på en resa genom turismens baksidor.
Vem turistar, var, varför och med vilka konsekvenser?
Turism är en fråga om klass, etnicitet och medborgarskap.
Turism handlar först och främst om privilegierad rörlighet.
Globalt sett är det få människor som har möjlighet att fly
från sin verklighet. Turism är också en av världens största
industrier, uppbyggd enligt tillväxtlogiken. Resorna som
går från rikt till fattigt följer gamla koloniala mönster.
Samtidigt genomsyras turismdrömmen av koloniala föreställningar om främmande platser och människor. Bilden av
paradiset visar en gränslös och generös värld, och turisten
som välgörare. I en sådan värld ser vi inte konsekvenserna
av våra resor, vi ser inte att de allra flesta förblir icke-turister
som tjänar turisten.
”Turismen är ett fält av maktrelationer och av globala
och historiska mönster av över- och underordning” skriver
forskaren Josefina Syssner i temats första artikel, och menar
att dessa mönster bör granskas och synliggöras i forskningen och samhällsdebatten. Endast så kan vi öka samhällets
kunskap om turismens exploatering av människor och miljö, och bidra till förändring.
Temat fortsätter med en all inclusive-resa till Side i Tur-

kiet. Ytan är perfekt, precis som Solresors slogan, men Sara
Saleh, student, tränger bakom fasaden. Här får vi se hur en
spökstad framträder, ett ihåligt paradis med rasism, utnyttjande av billig arbetskraft och en urholkad lokalekonomi.
Leehee Rotschild, israelisk journalist och aktivist,
undersöker den israeliska statens turismpropaganda för Tel
Aviv, som långt ifrån verkligheten framställer staden som ett
paradis för homo-, bi- och transsexuella. Detta kallas pinkwashing och görs med syfte att få Israel att framstå som en
moralisk och liberal queervänlig demokrati och flytta uppmärksamheten från den fortsatta ockupationen, apartheidpolitiken och etniska rensningen av det palestinska folket.
Jonnah Jallow, flygvärdinna, tar i sin krönika med oss till
sexturismens mekka, Bangla Road i Pukhet, och berättar
om den maktlöshet hon känner och erfarenheten av normaliseringen av orättvisorna framför våra näsor.
Sist i temat blickar Mana mot Västindien genom Jamaica
Kincaids ögon, som hon beskriver det i den numera klassiska essän A Small Place från 1988. ”Det du alltid misstänkt
om dig själv från det ögonblick du blev en turist är sant: En
turist är en ful människa... du är inte en ful person i vanliga
fall... Till vardags är du en trevlig person… Det måste ha
funnits några goda människor bland er, men de stannade
hemma. Och det är det som är poängen. Det är därför de är
goda. De stannade hemma.” Med hjälp av Kincaids vrede
och sarkasm upptäcker Manaredaktionens Maja Sager likheterna med dagens kulturresor till den gamla svenska kolonin Saint-Barthélemy i Karibien. Och granskar den historielösa vänliga berättelsen som gör dessa solsemestrar möjliga och behagliga.
Turismen växer och det blir därför allt viktigare att
kritiskt granska resebranschen. I detta nummer tittar
Mana närmare på några sidor av turismen som vi helst
blundar för.
Trevlig resa!

RASISTISK HISTORIA
BITER SIG FAST

ATT LEVA UNDER
DRÖNARE

LISA ALQVIST INTERVJUAR
LAWEN MOHTADI
OCH SKRIVER OM
ETT MINGELSNACK.

NY STUDIE OM USA:S
OBEMANNADE DRÖNARE
I PAKISTAN OCH
KONSEKVENSERNA FÖR
CIVILBEFOLKNINGEN.
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Zwarte Piet – det vänder sig i magen

FOTO: HANS SPLINTER

DEBATT: UNIVERSITETS
LEKTORN BERNDT
CLAVIER MENAR ATT
SKOLANS VÄRDEGRUND ÄR
RASISTISK.

DRÖMRESANS
SMUTSIGA BAKSIDA
FOTO: CAPTURE QUEEN

VÄRDEGRUNDEN BLIR
ETT ETNISKT FILTER

De holländska jultraditionerna
fortsätter obekymrat. Ännu ett år har
gatorna, teven, tidningarna och affä
rerna fyllts med den populära julfigu
ren Zwarte Piet. Det går inte att hitta
en julkaramell utan att hans bild finns
på omslaget. Han är överallt, live, i
festligheterna på gator och torg, på
skolor och i folks hem. Alla ska klä ut
sig och vara honom.
Det är en lektion i normalisering,
för det är omöjligt att prata med de
flesta holländare om Zwarte Piet.
Liberala, anarkister eller vänstersym
patisörer, det är ytterst få som menar

att det är något att bry sig om. Han
kom ner för skorstenen, det är därför
han är svart och förresten så tycker ju
barnen så mycket om honom.
Och det sista är sant, för barnen
tycker om den tjoande slavimitatio
nen som kastar godis till dem. Att han
skulle vara svart för att han klättrat
nerför skorstenen är dock lögn. Tradi
tionen började med boken Sinterklaas
och hans tjänare som skrevs 1845 av Jan
Schenkman. Den handlar om hur
Sinterklaas kommer med ångbåt från
Spanien, tillsammans med sin svarte
afrikanske betjänt. Den svarta nid

bildens typiska attribut som krullig
svart peruk, guldringar i öronen, stora
röda läppar och svartmålat ansikte är
också Zwarte Piets kännetecken. Det
borde ge de flesta en vink om att ge
stalten är en kolonial karikatyr. Men i
Holland talar motståndet för i det när
maste döva öron.
Förra året protesterade fyra perso
ner i t-shirts med texten: ”Zwarte Piet
är rasism”. Alla stoppades av polisen
och artisten Quinsy Gario, som var en
av dem, blev pepparsprejad och häk
tad i sex timmar utan vidare förkla
ring. Händelsen kan ses på hans

blogg: www.zwartepietisracisme.
tumblr.com. I år är motståndet större,
något har hänt. Amsterdams antidis
krimineringsbyrå uppger att de fått in
över hundra anmälningar, mot nor
malt en eller två. Men ingen tror att
detta betyder slutet för Zwarte Piet,
ännu på många år. Julfirandet är alltför
populärt.
Det är dags att holländarna tar tag i
sin omhuldade tradition. Den som be
traktar spektaklet måste vara blind för
att se något annat än en motbjudande
kvarleva från en tid som knappast är
Hollands stolthet. Blind eller rasist.
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DN:S KOLONIALA FÖRESTÄLLNINGSVÄRLD

ASYLRÄTTSRÖRELSE
PÅ OFFENSIVEN
”Rätten till asyl är i praktiken avskaffad.” Det var en av slutsatserna
när ett hundratal asylaktivister träffades för konferens den 6 oktober
i en stor källarlokal i ett hyreshus i Hammarkullen i Göteborg.
Konferensen besöktes av representanter från flera olika organisa
tioner som är medlemmar i nätverket Asylrörelsen, och av asylakti
vister från Österrike och Storbritannien. Deltagarna vittnade om en
allt hårdare repression mot asylsökande över hela E
 uropa sedan den
ekonomiska krisen.
Men konferensen andades också optimism. Motståndet växer.
Representanter för Aktion mot deportation berättade om sitt fack
liga upprop ”Vi vägrar delta i utvisningar” som vänder sig till piloter,
kabinpersonal, flygplatspersonal, busschaufförer och andra inblan
dade vid utvisningar.
– Vi måste berätta för dessa yrkesgrupper att det inte ingår i deras
arbetsbeskrivning att utvisa flyktingar. Ni har rätt att vägra.
Representanter för Ingen Människa är illegal berättade om den
nya kampanjen Asylrätt 2014 som kommer att löpa fram till riksdags
valet 2014. Kampanjen kräver bland annat att migrationsverket
skall följa FN:s riktlinjer och att Sveriges regering skall verka för
att Dublinförordningen skall avskaffas.
– Vem som helst får delta och göra kampanjen till sin.
Förtryck och repression föder motstånd och nu går asylrätts
rörelsen på offensiven.
Catherine Holt, redaktionsmedlem

PAPPERSLÖSA BARN
PÅ SKOLMARKNADEN
Papperslösa barn har nu rätt att gå i såväl grund- som gymnasieskola.
Det beslutades av regeringen tillsammans med Miljöpartiet. Beslutet
kommer att börja gälla den första juli 2013.
För att kommunerna ska kunna förverkliga beslutet avsätter reger
ingen 50 miljoner kronor per år i statsbidrag till dessa.”Sannolikt” sä
ger Björklund ”är det så att dessa barn finns i större utsträckning i de
kommuner som också i övrigt är invandrartäta”.
Ett steg närmare en human migrationspolitik har vi kommit. Nästa
problem är att lösa är den praktiska biten. Förmodligen har Björk
lund rätt när han säger att dessa elever kommer att gå i förortsskolor,
skolor som tydligt har visat sig vara ”förlorarna” i både betygsstatis
tik och resurser, som konsekvens av det fria skolvalet.
Frågan är hur det nya beslutet kommer att påverka dessa skolor,
dess befintliga elever, lärare och inte minst de papperslösa eleverna?
Jag hoppas att 50 miljoner räcker. Att låta boendesegregationen fin
nas kvar, samtidigt som skolor och elever befinner sig i ett skolsystem
där det görs vinst på elevers skolpeng innebär att det också kommer
att göras vinst på de avsatta 50 miljonerna, alltså de papperslösas
skolpeng. Frågan är om marknaden verkligen kan lösa humanistiska
och demokratiska frågor.
Majsa Allelin
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DET GÅR INTE SNABBT NOG
När jag var fem år stod jag med fuktiga ögon tryckt mot fönstret på fjärde
våningen i det gula hyreshuset, och såg min morbror Ivo hoppa in i en svart
bil och åka iväg. Jag, mamma, pappa och syster hade ett år tidigare fått per
manent uppehållstillstånd och lägenhet med badkar. Min morbror hade
inte samma tur. Han kom för sent över gränsen och asylavvisningarna hade
systematiskt börjat verkställas.
Ivo levde först gömd hos oss men de jagade honom så han var tvungen
att fly. Han hamnade i flyktingarresten och snart skickades han tillbaka till
ett Jugoslavien i krig och ruiner. Min mamma panikgrät och skrek att det
var Carl Bildts fel. Jag minns att jag hatade denne Carl Bildt av hela mitt
barnhjärta. Senare kom jag att lära mig att ondska inte är enskilda monster
på höga poster, utan att det är systemet och strukturerna som ska bekäm
pas.
En man får mig att vackla något i den analysen – rikspolischefen Bengt
Svenson. Han har i dagarna skrivit ett personligt brev till 21 länspolischefer
runt om i Sverige om att de bör prioritera asylavvisningar. ”På grund av den
rekordstora massinvandringen är det extra viktigt att verkställa besluten
om utvisning” skriver han. Alla poliser runt om i landet beordras alltså nu
att släppa allt annat arbete och sätta jakten på oskyldiga högst upp på dag
ordningen. Bengt har fått beröm av regeringen för sitt ”ledarskap”, en man
som är duktig på att effektivisera. Bengt säger att det är viktigt att ”frigöra
platser på förvaren”.
Det är svårt att göra något annat än att hata den här människan. Hata
både honom och systemet. Hela asylpolitiken är hjärtlös, den är ett stort
svart hål som suger ur allt mänskligt ur samhället. Och Bengt Svenson går
i täten och påskyndar processen. Effektiviserar.
Andrea Malesevic, redaktionsmedlem

Den 26 november skrev DN en ledare i vilken de argumenterar mot förslaget att kriminalisera svenska
medborgares sexköp utomlands. Ledaren har kritiserats för sin kvinnofientlighet, och det har med rät
ta påpekats att den använder samma argument som många sexköpare själva.
Men inte många har lagt märke till att ledaren också präglas av en kolonial föreställningsvärld. ”Men
om man ska se det krasst, är det bättre att se sina barn svälta ihjäl än att prostituera sig? Det är lätt att
sitta på höga hästar i Sverige och med moralistiska pekpinnar frånta kvinnor i Niger sin enda försörj
ningsmöjlighet utan att lansera så mycket som en enda idé om hur de i stället ska få mat på bordet.”
Människor svälter i Niger, men inte enligt DN som ett resultat av det arv kolonialismen har lämnat,
av dagens orättvisa handelsförhållanden mellan syd och nord eller av en hård klassexploatering inom
landet. Fattigdomen i Niger görs här istället till ett naturligt tillstånd, en kronisk sjukdom som inte kan
botas och som endast kan lindras med mer exploatering.
Catherine Holt, redaktionsmedlem

NOBELS KRIGSPRIS
Den 12 oktober i år tillkännagavs att EU till
delats Nobels fredspris. Lika häpna och upp
rörda som reaktionerna blev för tre år sedan när
Obama fick samma pris, har reaktionerna varit
även nu. Men det är inte första och med stor san
nolikhet heller inte sista gången priset tilldelas
en person eller organisation som rimmar illa
med fred.
Nobelkommitténs ordförande Thorbjörn
Jagland motiverade kommitténs enhälliga
beslut på följande sätt: ”Unionen har i över
sextio år bidragit till utvecklingen av fred,
demokrati och mänskliga rättigheter i Europa.
EU har bidragit till att Europa har ändrat sig
från att vara krigens kontinent till att bli en
fredens kontinent.”
Frågan är ifall Nobelkommittén syftade på
EU-ländernas omfattande vapenexport när den
pratade om fred. Eller om det rörde sig om uni
onens migrationslagar och gränskontroller som

dagligen mördar, fängslar och deporterar hund
ratals flyktingar. Kanske tänkte kommittén på
EU i dess egenskap av den israeliska aparthei
dens viktigaste handelspartner. Det skulle även
kunna ha rört sig om frammarschen av flera ra
sistiska partier och organisationer i EU eller
varför inte den oavbrutna rasismen och förföl
jelsen av romer.
Alfred Nobel uppfann ett av den moderna
historiens viktigaste krigsingredienser – dyna
miten. Ska vi med denna utgångspunkt låta oss
förvånas över vems intressen Nobelkommittén
främjar? Istället för att återigen häpna och bli ir
riterade kan vi väl från och med nu en gång för
alla kalla den norska Nobelkommittén för
vad den faktiskt är: en elitistisk krigsstödjande
institution. Det är trots allt först när vi slutar
bry oss om deras åsikter som de förlorar sin
makt.
Pouran Djampour
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TEXT:
ABIGAIL SYKES
JOURNALIST
ILLU STR ATIO N: MAR
IA WIG ELIU S

FÖRENKLING OCH RASISM PRÄGLAR
MEDIERNAS ASYLBEVAKNING
HADDILE, ALI OCH GANNA. TRE NUMERA VÄLKÄNDA PERSONER VARS UT- OCH AVVISNINGSBESLUT
OMPRÖVATS AV MIGRATIONSVERKET EFTER STOR UPPMÄRKSAMHET I MEDIERNA. MEN VILKEN
ROLL SPELAR EGENTLIGEN MEDIERNA? VAD AVGÖR VILKA FALL SOM BEVAKAS? OCH VAR FINNS
ANALYSEN AV POLITIKEN BAKOM MIGRATIONEN?
– VI ÄLSKAR DEM NÄR DE STÅR PÅ TAHRIRTORGET, MEN NÄR DE KOMMER HIT ÄR DE ILLEGALA
INVANDRARE, SÄGER FORSKAREN MASOUD KAMALI.

M

ånga medier vill gärna ge sken av att de tvingat Migrationsverket att backa, och att det är
deras förtjänst att asylbeslut rivits upp eller
omprövats. Men i själva verket är det ofta mer
komplicerat än så, menar Sanna Vestin, frilansjournalist, asylrättsaktivist och redaktör för nyhetsbrevet Asylnytt.
– Det är lite grand en synvilla. De ärenden som uppmärksammas i medierna men inte får en ny prövning försvinner ganska fort, dem kommer man inte ihåg. Det blir
ett cirkelbevis.

KÄNSLIGT ATT LYSSNA PÅ OPINIONEN
Huruvida mediebevakning kan vara till hjälp för den
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asylsökande beror bland annat på var i processen ärendet
är. Först prövas fallet hos Migrationsverket. Sedan kan
det överklagas till någon av migrationsdomstolarna och i
undantagsfall till Migrationsöverdomstolen.
Under den här delen av processen tror Sanna Vestin
inte att det är en bra idé att blanda in medier. För en enskild handläggare kan det vara en prestigeförlust att ge
intryck av att man låtit sig påverkas av medierna. Likaså
om fallet i migrationsdomstolen prövas av en enskild
domare. Om det däremot prövas av en nämnd kan det
vara positivt att visa att man lyssnat på opinionen.
Det är ändå främst i nästa steg av processen som medierna kan göra skillnad. Efter att den asylsökande fått ett
beslut om utvisning, ska myndigheten verkställa beslutet
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och genomföra utvisningen. Finns det då så kallade verkställighetshinder, kan den sökande få stanna trots ett beslut om utvisning. Det kan till exempel handla om att
identitetshandlingar saknas, att ett ensamkommande barn
inte har någon som tar emot i ursprungslandet, eller att
den asylsökande riskerar att dö av sjukdom under resan
tillbaka.
– Egentligen ska Migrationsverket ta hänsyn till hinder
för verkställigheten från början men det gör det ofta inte,
så det blir en ny procedur. I den här proceduren finns det
ett större utrymme för godtycklig bedömning, säger Sanna
Vestin.
Detta godtycke öppnar för mediernas inverkan. Ett exempel är ensamkommande barn som kommit till Sverige
via ett annat EU-land. Enligt Dublinförordningen ska de
skickas tillbaka för att söka asyl där, men i stället kan ibland verkställighetshinder komma emellan.
– I praktiken kan opinionen spela in. En besvärad tjänsteman kan låta ett ensamkommande barns ärende hamna
underst i högen. När det har gått sex månader behöver inte
det första landet längre ta emot.
Dock är det svårt att säga om uppmärksamhet i medierna verkligen avgör ens i de fall där verkställighetshinder leder till att den asylsökande får ett nytt beslut.
– Om Migrationsverket har fattat ett beslut som inte går
att verkställa kanske ärendet skulle ha kommit tillbaka dit
ändå. Det är trots allt rätt ovanligt att bevakningen får en
avgörande betydelse, säger hon.
Fredrik Bengtsson, presschef på Migrationsverket, säger
att medieuppmärksamhet i sig inte påverkar besluten i asylärenden, men att den kan leda till att nya uppgifter kommer fram.
– Vår rättstillämpning påverkas inte på det sättet. Man
kan få intrycket av att mycket uppmärksamhet kring ett
ärende gör att myndigheten väljer att förändra ett grundbeslut, men det handlar om att ny information kommer till
vår kännedom.
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”MEDIERNA ÄR INTE OBEROENDE”
Masoud Kamali är professor i socialt arbete vid Mitt
universitetet och var bland annat regeringens särskilda utredare i utredningen Makt, integration och strukturell diskriminering 2005–2006. Där har han bland annat tittat på
hur stor påverkan de svenska medierna har.
– Vi har haft tre stora maktutredningar i Sverige, på
1980-talet, 1990-talet och 2005-2006. I alla har det konstaterats att medierna är bland de tre största maktfaktorerna.
I Sverige har medierna en stark politisk färg jämfört med
många andra europeiska länder. Över 90 procent av etablerade lokala medier är borgerliga. På det sättet är medierna i Sverige inte oberoende. Det här med att medierna
granskar makten måste man ta med en stor nypa salt. Och
det här påverkar naturligtvis den allmänna opinionen.
Enligt Masoud Kamali får vissa journalister och mediepersonligheter komma till tals i asylfrågor om och om
igen. Det beror inte på att de har någon relevant formell
kompetens eller organisatorisk tillhörighet. Det är för att

de kombinerar de åsikter och den rasifierade bakgrund
som medierna behöver.
– De används för att legitimera en restriktiv asylpolitik.
I de mänskliga rättigheternas namn försvarar de det svenska systemet som kastar ut barn och äldre. De används som
alibi för ett rasistiskt och diskriminerande system. Medierna i Europa exkluderar kritiska röster på ett systematiskt
sätt.
Debatten om tvååriga Haddiles utvisningsbeslut menar
Masoud Kamali är ett bra exempel på detta.
– Ingen uppmärksammade att hela debatten baserades
på ett vi och dom-tänkande. Vi goda, vita svenskar ska rädda en stackars invandrare utan familj. Den stackars svenska kvinnan får tolkningsföreträde i alla nyhetsmedier.
Det är också intressant att ställa det här fallet mot alla
de asylsökanden vars situation inte får utrymme i medierna.
– Det är otroligt att ett enda fall får så mycket uppmärksamhet, säger Masoud Kamali.

KONTAKTER, SLUMP OCH STEREOTYPER
Vilka fall som får mycket bevakning tror Masoud Kamali
beror på vilka svenska grupper de asylsökande får bakom
sig, vilket avgörs av kontakter, slump och rasistiska stereotyper.
– Det är slumpmässigt men det finns också ett systematiskt vi och dom-tänkande. De som vi tycker synd om,
som är som oss, som brinner för västerländska värderingar,
då blir det perfekt. Om man har konverterat till kristendom, är barn eller gammal, kopt i Egypten eller homosexuell, då ställer alla upp. Det handlar om att presentera sig
som någon som svenskar i röda stugor tycker synd om.
Fredrik Bengtsson säger att de fall som får mycket uppmärksamhet är ganska lätta att identifiera.
– Ofta handlar det om ömmande skäl, som barn, gamla,
sjuka eller andra utsatta grupper, som det i allmänhetens
rättsmedvetande känns omänskligt att tvinga att återvända. Det är väldigt sällan ärenden som är kopplade till
skydd eller asyl.
PERSPEKTIVET BLIR FÖRVRIDET
Även Sanna Vestin tycker att själva asylskälen kan hamna i
skymundan i medierna. Hon menar dock att det delvis beror på hur asylprocessen fungerar. Turerna kan bli många
när verkställighetshinder ska prövas, och under tiden blir
de asylsökande ofta allt mer etablerade i Sverige.
– Det blir utdraget eftersom det är svårt att få sina asylskäl erkända. Under tiden får de andra skäl att stanna i
Sverige än asylskälen.
De asylsökande kanske gifter sig, skaffar familj och jobb
och då kan det bli anknytningen eller arbetstillståndet
som gör att de får stanna, i stället för skyddsbehovet. Om
medierna berättar om fallet på det här stadiet, vilket är det
vanligaste, medför det ofta att fokus hamnar på annat än
själva asylansökan.
Den är ju redan behandlad. I stället blir det frågor om
den sökandes situation i Sverige, hälsotillstånd eller annat

som hamnar i centrum, eftersom det är sådant som kan
förändra beslutet.
– Det är inte fel att uppmärksamma, men jag kan tycka
att perspektivet blir förvridet när det handlar om de här
sakerna hela tiden.
Det blir lätt en situation där människors behov av
skydd inte räcker för att de ska få asyl, utan andra berättelser eller omständigheter måste till för att de ska få stanna
– och det här är något som medierna sällan problemati
serar. Likaså skapas ofta en avpolitiserad bild av den asylsökande. I stället för en person som har engagerat sig mot
förtryck, tillhör en utsatt grupp eller på annat sätt har
tvingats på flykt av politiska skäl, blir den asylsökande
gärna i första hand ett offer, en individ som är beroende
av svenskarnas godhet.

DE SOM MÅR DÅLIGT FÅR STANNA
Ett exempel på andra omständigheter än skyddsbehov
som kan leda till uppehållstillstånd är humanitära skäl.
I den nuvarande Utlänningslagen heter det ”synnerligen
ömmande omständigheter”. Sanna Vestin menar dock att
fokuseringen på humanitära skäl var ännu värre innan den
nya lagen trädde i kraft 2006.
– Det ledde till en väldigt jobbig situation, där man
skulle må dåligt för att få stanna.
Hon betonar att det inte var grunden till att många asylsökande påverkades psykiskt – det var själva beslutet om
avslag – men att det kanske gjorde situationen ännu värre
för dem.
– Barn kan läsa. Om ett barn mår fruktansvärt dåligt
och får ett beslut där Migrationsverket skriver att det behövs självdestruktiva handlingar för att få uppehållstillstånd: ”om personen hade försökt att ta livet av sig, så kanske...”
– Det sänder signaler om att vi bara gillar sjuka barn i
Sverige. Är man redan förtvivlad är det inte konstigt om
man ger upp och blir liggande. I dag sänder vi liknande
signaler till tonåringarna som ska skickas ut enligt Dublinförordningen.
Även mediernas sätt att uppmärksamma asylfall där besluten ändrats, kan uppfattas nästan som tips till den som
själv hoppas på ett uppehållstillstånd, menar hon. Asylsökande kan tro att om de skadar sig själva kommer de att få
stanna – eller att det är enda sättet att få ett nytt beslut.
Sanna Vestin tycker att huvudproblemet med mediernas rapportering i asylfrågor oftast är att det inte är flyktingarnas egen bild som förmedlas, och att allmänheten
inte får veta varför de agerar som de gör.
– Jag skulle vilja att det stod mer om bakgrunden till att
folk inte har pass, hur svårt det är och att det inte finns legala vägar att söka asyl.
Ett annat önskemål är en mer sammanhängande, mångfacetterad bild av de asylsökande som människor.
– Jag blir glad när jag ser artiklar om en frisör eller en
konstnär som befinner sig i Sverige. Att man är flykting är
sällan ens viktigaste egenskap.

INGA GENERELLA RÅD
Sanna Vestin får ofta frågan från asylsökande och deras
kontaktpersoner om de ska vända sig till medierna, men
hon säger att det inte går att ge generella råd. En faktor i
beslutet är om det utsätter släktingar i ursprungslandet för
problem att berätta sin historia offentligt.
– För en del är det en upprättelse att det kommer ut.
Även om inte myndigheterna trodde en, gjorde andra det.
Det kan ha ett egenvärde.
Det är också viktigt att tänka på att ärendet måste vara
på ett steg i processen där det finns ett beslut att påverka
och där medierna kan göra mer nytta än skada. Gränspoliser i olika delar av landet har till exempel olika inställning
till medier.
– Om man sitter i förvar på en viss ort kan gränspolisen
där bli desto mer bestämd att utföra utvisningen.
Även journalister behöver tänka på vilket ansvar de har
innan de fattar beslut om att intervjua asylsökande eller
papperslösa.
– Jag får ofta förfrågningar från journalister som vill
intervjua papperslösa, gärna barn. Jag letar inte fram dem.
Man blir väldigt utlämnad och det väcker förhoppningar.
Det är inte generellt bra att det står i tidningarna. Den
asylsökande bestämmer, men det bästa är att prata om det
med någon, till exempel om man har en jurist man har
förtroende för.
OFFER ELLER SKURK?
Sanna Vestin vill också att journalister ska ta ett större ansvar för vad de väljer att publicera och vad det kan betyda
för den de skriver om.
– Mycket som är känsligt kommer upp när en person
berättar. Man måste ta ansvar för att de här personerna
inte råkar illa ut. Vad kommer domstolen att tänka? Hur
kommer andra barn att agera när de vet om att personen
har utsatts för en våldtäkt? Det är bra att du lyssnar, men
allt behöver inte skrivas. Man kan undvika många konsekvenser genom att byta ut namn och personfakta – men
det gillar inte tidningar.
Hon menar att asylsökande bara har två roller i medierna, stereotypa representationer som antingen offer eller
skurk. Hon tar de ensamkommande flyktingbarnen som
exempel.
– De är antingen offer som vi ska ta hand om eller skurkar som vi ska stänga ute. Något däremellan är svårt att ta
ställning till. Antingen är de ”skäggbarn”, den här riktigt
demoniserande bilden, att de ska leva på oss och vi måste
låsa dörrarna. Eller så är de våldtagna, misshandlade offer,
säger Sanna Westin.
Bilden är dock mer komplicerad än så.
– En kille som kommit från ett helvete där han sett sin
pappa och sin bror dödas, där byn sattes i brand och där
de andra i familjen flytt, kan ändå säga att han kom till
Sverige för att studera, arbeta, och skicka hem pengar. De
ger sig av för att få ett normalt liv, men det betyder inte att
de inte är flyktingar. I verkligheten är de aldrig bara offer.		
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UPPSTYCKAT OCH SVÅRT ATT FÖRSTÅ
Förenklingen i medierna märks inte bara i bevakningen av asylfrågor, utan är ett allmänt fenomen. Jour
nalister ska skriva korta, enkla texter med gripande
exempel, och det leder till att de bilder som kommer
fram ofta är tillspetsade. Det här kan vara ett skäl för
asylsökande att tänka efter en extra gång innan de
kontaktar medier, menar Sanna Vestin.
Hon tycker också att det är stort fokus på enskilda
fall i mediernas bevakning av asylfrågor – men att det
inte nödvändigtvis är ett problem.
– Det är så med all journalistik, det blir fragmentiserat och svårt att förstå. Samtidigt går det inte att
förstå frågan utan de enskilda fallen heller, säger hon.
Masoud Kamali vill däremot helst att journalisterna
lyfter blicken från individerna till de större sammanhangen.
– Bevakningen av asylfrågor kan inte vara enskilda
fall, utan måste ställa politikerna till svars, från höger
till vänster. Det är de som har stiftat dessa inhumana
lagar. Journalister måste ta enskilda fall och koppla till
internationella frågor. Att papperslösas migration till
Europa växer beror på en världsordning som bevaras
av militären i Europa och USA. FN, IMF och Världsbanken har skapat fler flyktingar än någonsin med sin
politik. Den största frågan är, varför skapar ni krig?
Varför förstör EU inhemska ekonomier som i Väst
afrika? Det här är intressanta frågor som ingen vågar
ta i, för då börjar grunden till de rikedomar som finns
i väst att skakas.
FRÅN FRIHETSHJÄLTAR TILL ILLEGALA
Masoud Kamali menar att västerländsk utrikespolitik
ligger bakom många asylsökandes färd till Europa.
– Om man skapar oro i världen är det klart att det
leder till migration. Vi älskar dem när de står på
Tahrirtorget, men när de kommer hit är de illegala
invandrare som måste jagas bort.
I år har han tillsammans med Jessica H Jönsson
publicerat en artikel om hur EU:s fiskeriavtal i västra
Afrika leder till migration därifrån.
– Man förstör deras lokala fiskeri och många för
lorar jobbet. Många somaliska pirater är före detta
fiskare. Det nya kallas miljömigration, där europeiska
företag har förstört lokala samhällen. Många förlorar
sitt jordbruk och tillgången till vatten. Det är klart att
de drar sig till Europa.
Det är de bakomliggande orsakerna till migration
och flykt som han vill att medierna ska lägga mer kraft
på.
– Det har med djupare frågor att göra. Varför kommer de hit? Det vägrar man att svara på, säger Masoud
Kamali.
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Tack Makode

FAKTA/
Haddile är en tvåårig flicka
som har bott i en skånsk
fosterfamilj nästan hela livet,
efter att ha blivit lämnad av
sin mamma strax efter födseln
och några månader senare
hamnat på sjukhus med undernäring och skador på hjärna och ögon. I somras beslöt
Migrationsverket att flickan
skulle utvisas till Frankrike
för att återförenas med sin
mamma, ett beslut som väckte stora protester.
Ärendet ligger nu på socialförvaltningens bord som ska
ta ställning till om Haddile
ska vara omhändertagen eller
om hon så småningom kan
lämnas över till föräldrarna.
15-åriga Ali flydde från
Afghanistan till Malmö via
Italien. Enligt Dublinförordningen skulle han skickas
tillbaka till Italien för att få
sina asylskäl prövade, trots att
han berättat att han misshandlades av gränspolisen där
och våldtagits på en flyktingmottagning. Efter att ha fått
akutvård på barn- och ungdomspsykiatrin sydde han
igen sin egen mun. I september, efter stor uppmärksamhet
i media, beslöt Migrations
verket att Alis asylansökan
ska prövas i Sverige.
91-åriga Ganna, dement
och hjärtsjuk, skulle utvisas
ensam till Ukraina trots att
hela hennes familj bor i Sverige. I juni kom beskedet att
hon får uppehållstillstånd i
Sverige, efter massmedial
uppmärksamhet och ett
beslut i Europadomstolen.

TEXT: ANTON
HULTBERG HANSEN

JOURNALIST

När konstnären Makode Linde i våras slog Sverige
med häpnad med sin tårtperformance på Moderna
muséet iakttog jag spektaklet med lika delar fascination och förvåning. Vad skulle man tycka om en levande, skrikande, blackface-installation i den vita konstvärldens högborg? Åsikterna gick isär – var verket rasistiskt eller antirasistiskt? Borde kulturministern ha
avstått ifrån att skära i tårtan? Är kulturministern
rasist?
Jag är inte konstkritiker men jag har med intresse
följt den debatt som har pågått sedan den världs
berömda tårtskärningen. Jag är med och driver en
studiecirkel i hiphop-studies där vi närmar oss estet
iska, sociala och politiska frågor ur ett hiphop-
perspektiv. Några veckor innan Makodes tårt-skräll
hade vi tittat på Spike Lees film Bamboozled och
diskuterat blackface som tradition och uttryck.
Parallellt med att tårtskandalen vecklade ut sig
förde vi en diskussion om stereotypernas historia och
deras dubbeltydiga natur. Är det så enkelt att stereo
typer ska bekämpas och att man inte ska visa kränk
ande bilder? Kan det finnas ett värde i att använda
rasistiska stereotyper som en påminnelse eller
kommentar till rasismen? I blaxploitationfilmerna
och inom hiphopen har man lekt med stereotypa föreställningar om svarta som våldsamma, hypersexuella
och opålitliga. Vissa menar att dagens hiphop har
utvecklats till en form av blackface där svarta artister
spelar upp en karikatyr av sin egen kultur för en vit
publik.
I somras arrangerade vi i studiecirkeln ett semi
narium om blackface. Samtalet kom att handla, inte
främst om blackface, utan om vita svenskars oförmåga
att förstå hur icke vita kan känna sig kränkta av fenomen som negerbollar, kinapuffar och studentspexiga
slavauktioner.
Våra paneldeltagare hjälpte till att sätta detta i ett
sammanhang. Man diskuterade den svenska ”färgblinda” antirasismen, en rörelse som främst syftar till att få
vita svenskar att känna sig goda, med slagord som ”rör
inte min kompis” och ”vi gillar olika”. Svensk antirasism har inte förmått ifrågasätta strukturell rasism,
utan har främst handlat om att ta avstånd från rasisterna. Panelen slog fast att det behövs en ny antirasism,
som grundar sig i icke-vita människors upplevelse av
diskriminering, inte i vita svenskars behov av att känna sig goda. Man tog upp det bisarra i att ordet ras har
försvunnit ur svenskan trots att rastänkandet, rashierarkierna och rasismen består.
Under hösten har diskussionen om den svenska
självbilden och den svenska rasismen fortsatt. I debatten om Stina Wirséns golliwog-karaktär och flytten av
några serietidningar har en mängd röster hörts och
olika perspektiv har lyfts fram. Under hösten har man

kunnat läsa debattartiklar om ras och vithet i Sverige, nyligen öppnade en ny utställning på temat på
Mångkulturellt centrum, det kommer ut böcker på temat och startas studiecirklar där man läser Frantz Fanon.
Diskussionen om vithet, ras och rasism är knappast
ny, men med Makode Lindes tårta hamnade frågan
högt upp på nyhetsmediernas agenda, och svenskarnas ”färgblinda” antirasism skärskådades av en förundrad världspublik. Oavsett vad man tycker om verket,
så får man nog erkänna att denna debatt förmodligen
inte hade blivit så långvarig och intensiv om den inte
hade börjat med att en leende kulturminister satte kniven i svart marsipan.

FAKTA/
BLACKFACE: En tradition som började
inom amerikansk teater och vaudeville, där vita
(och senare även svarta) skådespelare sminkade sig med kol och framförde rasistiska karikatyrer av svart kultur i så kallade minstrel shows.
BLAXPLOITATION: En filmgenre som såg
dagens ljus på 1970-talet som en undergenre av
exploitation-filmerna (b-filmer) där svarta för
första gången i filmhistorien inte bara hade biroller. Det råder delade meningar om huruvida
genren har vidgat synen på vilka roller svarta
kan få spela på vita duken, eller om den främst
har befäst gamla stereotyper om svarta män
och kvinnor. Kända titlar är bland andra Shaft
(1971), Sweet sweetbacks baadass song (1971)
och Foxy Brown (1974).
B A M B O O Z L E D : En film av den amerikanske regissören Spike Lee från 2000. Filmens
huvudperson, spelad av Damon Wayans, är en
hårt arbetande svart man i underhållningsbranschen som lanserar en ironisk modern minstrel
show som en kommentar till den samtida tvunderhållningens stereotypa porträttering av
svarta. Hans tilltag får dock motsatt effekt och
plötsligt vill alla vara ’niggers’.
GOLLIWOG: En rasistisk stereotyp svart
barnbokskaraktär från slutet av nittonhundra
talet.
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TEXT: PAULA
MULINARI
FORSKARE
ILLU STR ATIO N:
JAN PET TER SON & SAR
AH
KAT ARI NA HIR ANI

KVINNLIGHET OCH
RASISM INOM VÅRDEN
Hon har slutat bära doktorns askfat. Men trots att sjuksköterskan har lyckats
frigöra sig från en extrem underordning är det svårt att bryta sig loss ur rasistiska
och sexistiska mönster. Rebecca Selberg har doktorerat på kvinnlighet på jobbet
och visar hur schablonbilden av den vita omhändertagande sköterskan biter sig fast.

B

ritney Spears låttext Oops I did it Again –
I played with your heart får mig att tänka på
vården. Om och om igen får vi höra historier
om en vårdorganisation som inte fungerar,
varken för de anställda eller för patienterna,
och om och om igen får diverse politiker uttala sig om
att detta inte skulle få ske, även om det råkade göra det
just denna gång. En central del av en nyliberal ekonomisk och politisk regim är att allt fler av samhällets områden styrs av en kapitalistisk logik. Vi ser det i privatiseringen av den offentliga sektorn men också genom att
det offentligt ägda förväntas fungera som privata företag. En central fråga idag är därför hur dessa förändringar påverkar vårdorganisationen och de anställda.
I sin doktorsavhandling Feminity at work fördjupar
sociologen Rebecca Selberg vår kunskap om hur den
nyliberala regimen formar vårdorganisationen. Hon
anlägger ett feministiskt intersektionellt perspektiv och
undersöker vilka olika typer av kvinnlighet som förekommer bland sjuksköterskor och hur detta formar
deras arbetsvillkor. Till skillnad från många andra ana
lyser av nyliberala förändringar utforskar Selberg i sin
avhandling relationen mellan kön, rasifiering och klass
och visar hur ekonomiska förändringar är könsbundna.
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Studien bygger på intervjuer med framförallt sjuk
sköterskor, men även läkare och undersköterskor vid
ett offentligt sjukhus, och observationer på en klinik.
Forskning om vård och omsorg har i en svensk kontext
ofta osynliggjort frågor om rasism och diskriminering.
Ofta har dessa frågor reducerats till en diskussion om
hur en ”vit” vårdorganisation skall hantera vad som ofta
framställs som irrationella icke upplysta rasifierade patienter.

RASISTISKA SJUKSKÖTERSKOR
Rasismen var en av de svåraste frågorna att diskutera,
enligt Rebecca Selberg.
– Jag tror som en av mina informanter påpekar att
inom ett kollektiv av anställda så är etnicitet och upplevelser av rasism en central skiljelinje. Den svenska modellen bygger på en idé om gemenskap och gemensamma intressen inom yrkeskategorier och på arbetsplatser.
Det är för det mesta bra, men det kan också leda till att
frågor om skillnader och konflikter som bygger på strukturella olikheter skjuts undan, säger Selberg.
– Sjuksköterskorna i min studie delar erfarenheten att
vara kvinnor, och de har alla samma professionella position och delar status inom organisationen i den bemär-

kelsen. Därför kan man i någon mån enas kring kön och
klass, men just etnicitet och rasism är något som positionerar människor inom samma yrke och på samma
avdelning.
Selberg tror att frågor om rasism är känsliga för att de
utmanar idén om Sverige som en god nation och
svenskar som moderna, upplysta demokrater. Sjuksköterskor förväntas dessutom älska människor. Detta kan
bidra till att den som påpekar att vissa sjuksköterskor
faktiskt är rasistiska utmanar den professionella identiteten och myten om ”systrar” som ”goda kvinnor”. I
Sverige har vi precis börjat ta debatten om rasismen,
om privilegier baserade på föreställningar om tillhörighet och normalitet. Andra länder har kommit längre,
enligt Selberg.

ATT REPRESENTERA VÄLFÄRDSSTATEN
Rebecca Selberg använder sig av begreppet normativ feminitet. Hon menar att yrket är ideologiskt kopplat till
moderskap och välfärdsstatens moraliska uppgifter, vilket påverkar vilka kroppar som anses kunna vara ”bra”
sjuksköterskor. Till exempel visar hon att medan andelen rasifierade läkare ökar sker inte samma process
bland sjuksköterskor.
– Antirasistiska forskare har tidigare argumenterat att
ju högre status ett yrke har, desto mer homogent blir
det. Jag visar i avhandlingen att det inte behöver vara på
det viset.
Sjuksköterskor går ofta in och ”tolkar” mellan läkare
och patient, enligt Selberg. Historiskt sett har sjuksköterskorna också haft rollen av att ta hand om patienters
känslomässiga behov. De är ansiktet utåt för sjukvården,
medan läkarna inte är lika synliga och tillgängliga för
patienterna. Detta leder enligt Selberg till att det ställs
högre krav på sjuksköterskor att de ska representera
sjukvården och välfärdsstaten. Då är det en normativ femininitet, som har fått den här uppgiften.
– Läkarna har samtidigt tillgång till ett vetenskapligt
språk som möjligen gör att kraven på dem att exempelvis kunna tala svenska utan brytning minskar. Detta
innebär inte att läkare som bryter inte ifrågasätts, men
läkarna förlitar sig ofta på att sjuksköterskorna ska sköta
kontakterna med patienter, säger Selberg.
– Det här ligger i linje med tidigare forskning som visar just att vita kvinnor har arbetat inom vård- och serviceyrken som är mer synliga och tillskrivs en moralisk
dimension, medan rasifierade kvinnor har utfört yrken
som är mera osynliga och okvalificerade.
”SKITDRÖMMAR”
Sjuksköterskorna i studien arbetar i en krävande miljö
där det ställs höga krav på såväl teknisk som känslomässig kompetens, och de hanterar ständigt människor i
kris. Samtidigt får de enligt Rebecca Selberg allt mindre
resurser. Därför använder hon begreppet ”ritualiserad
normalitet” som ett sätt att förklara varför sjuksköter-

skor under exempelvis fikaraster inte pratar så mycket
om jobbet utan försöker stänga ute det för en stund. Istället uppvärderar de den privata sfären, den som de
gärna vill göra vacker och trygg.
– Jag försökte förstå varför sjuksköterskorna var så
fokuserade på just de frågor som feminister sett ner på,
det som Nina Björk kallade ”skitdrömmar”. Varför
handlade så mycket av snacket på fikarasterna om
skogspromenader, trädgårdsfixande och köksrenoveringar? Jag tror inte att dessa kvinnor är lurade eller bär
på ett falskt medvetande som konsumtions- och familjekritiska feminister lyckats göra sig av med för egen
del.
Den ”ritualiserade normaliteten” handlar också till
exempel om hur man tar hand om sin kropp och hur
man talar om sin familj. Normaliteten inkluderar vissa
grupper av kvinnor samtidigt som de exkluderar andra,
menar Selberg.
– Det finns starka gränser som skapas delvis genom
denna ritualiserade normalitet. En sådan gräns är just
hur man förhåller sig till femininitet. Sjuksköterskor bär
på starka professionella ambitioner.
Sjuksköterskorna stärker sin profession genom att
gestalta sig som moderna, självständiga yrkesarbetande
kvinnor. Då gäller det, enligt Selberg, att distansera sig
från ”traditionell” kvinnlighet som uppfattas som för
servande och för vårdande. Denna traditionella kvinnlighet associeras också ibland med ”invandrarkvinnor”,
arbetarklasskvinnor, eller äldre kvinnor.
– En av mina informanter beskriver hur hon på 70-talet hade som uppgift att bära doktorns askfat under ronden. Det är bra att sjuksköterskor har lyckats bryta med
en s ådan extrem underordning. Samtidigt har denna
distansering ofta riktat sig mot andra kvinnor inom
organisationen, framförallt undersköterskor.

KVINNORS OLIKA ERFARENHETER
Selberg har valt att använda sig av begreppet ”femininitet” och menar att det öppnar upp för intersektionella
analyser av kvinnors erfarenheter och positioner. Begreppet är omdiskuterat inom genusforskningen, men
Selberg menar att det kan hjälpa till att avslöja att normer kring kvinnlighet är kontextbundna. Det innebär att
de kan se olika ut på olika platser och u nder olika tidpunkter.
– Begreppet kan även bidra till att synliggöra hur
kvinnlighet är något som alla kvinnor måste förhålla sig
till samtidigt som det inte alls är en gemensam erfarenhet utan något som skiftar beroende på till exempel
klass, etnicitet eller funktionalitet.
Begreppet ”kvinna” räcker inte till för att utforska hur
människor positioneras inom organisationer och vilka
slags normaliteter som gäller på dessa positioner, menar
Selberg som tror att detta är anledningen bakom att tidi
gare studier om vårdpersonal har underbetonat rasism
på vårdarbetsplatsen.
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DEBATT

VÄRDEGRUNDEN BLIR
ETT ETNISKT FILTER
Skolans värdegrund motverkar sitt syfte. Istället för att bekämpa rasismen
befäster värdegrundsarbetet föreställningar om att människors handlande
och tänkande kan kopplas till etnicitet. Det hävdar Berndt Clavier, lektor vid
institutionen för Konst, kultur och kommunikation på Malmö Högskola.

J

ag växte upp i Södra innerstaden i Malmö på 1970och 80-talen. Min skola var Sofielundsskolan, vars
upptagningsområde var Sofielund, Möllevången
och Rosengård. På skolan gick det över tusen elever. Många av mina klasskamrater var som jag, barn
till invandrad arbetarklass. Men här fanns också barn
som idag skulle betecknas som ”etniska svenskar”.
Ibland fick dessa barn finna sig i att bli kallade ”pota
tisar”. Men bara ibland. För generellt sett fungerade det
sociala spelet på skolan utan att etniska kategorier blandades in.
Visserligen var det inte mycket som fungerade på skolan. Det var få lektioner som förlöpte utan avbrott och
stök. En lärare skrek åt oss att hon vid en facklig kongress
i Stockholm fått veta att vår skola förmodligen var den
värsta i Sverige. En annan lärare lovade oss att vi skulle få
en trea i betyg bara vi höll käften i klassrummet – en
pedagogik som inte fick tyst på någon. Och den sociala
utslagningen var stor: drogerna och graviditeterna kom
tidigt till barnen på Sofielundsskolan.
Jag upplevde dock aldrig att lärarna uteslöt mig ur
samhällsgemenskapen. Mitt invandrarskap var aldrig en
faktor i förhållande till de normer som skolan påtvingade
mig. Om jag var usel var det för att jag saknade den bildning som mina medelklasslärare kunde känna igen sig
själva i. Jag var aldrig usel för att jag inte var svensk.
Men jag vågar lova att sakernas tillstånd har förändrats
sedan jag själv gick i grundskolan.
Det är med sorg som jag läser statistiken från 2010: 63
procent av Sofielundsskolans elever klarade inte årskurs
nio med godkända betyg. Och jag undrar ofta hur jag
själv skulle ha klarat mig om jag hade vuxit upp nu och
haft de föräldrar som jag trots allt hade, föräldrar som
inte kunde navigera det svenska klassamhällets alla
blindskär?
Bekanta till mig som har haft sina barn på Sofielunds-
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skolan berättar att stämningen idag är en helt annan än
när jag var elev. Barnen har delat upp sig efter etnisk tillhörighet – ja, till och med efter raskategorier. Precis som
då speglas vuxenvärldens sociala kategorier i barnens
kategoriseringslekar.
Men det är tydligt att det är andra register som akti
verats än de som gällde på min tid.
Den småborgerlighetens diskreta charm som jag själv
utsattes för har idag bytts ut mot vad jag vill kalla ett rasifierat tilltal. Idag förutsätter skolan tyvärr att barnens etniska ursprung har betydelse för hur de tänker och känner. Det är därför högst sannolikt att det klasshat som
mina lärares disciplinerande omsorg fick mig och mina
kamrater att känna idag är ett etniskt hat. Svennarna, de
få som finns, är nog inte så populära på Sofielundsskolan.
Och här utspelar sig en mycket tragisk samtidshistoria.
När myndigheter kopplar värdefrågor till etnicitet får
det betydligt mer djupgående konsekvenser än när vi i
privata sammanhang vädrar våra fördomar. Myndigheternas tilltal har nämligen en förmåga att konstituera sociala grupper, en makt vi inte har som privatpersoner.
I den samhällsforskning som jag bedriver kan jag tydligt se hur myndigheternas inställning till invandrare förändrats. Politikernas och lagstiftarnas tilltal har skärpts
sedan 1970- och 80-talen och har sedan 90-talet kommit
att betona det etniska ursprunget på ett sätt som inte varit möjligt i Sverige på mycket, mycket länge.
Vad som tidigare var sociala problem har idag omformulerats till problem som har med etnisk tillhörighet att
göra. Det som tidigare var fattigdom och social utsatthet
är idag kulturell och religiös isolering. Att som invandrare misslyckas med att klara av skolan eller att inte få en
anställning är idag det samma som att inte integreras i
det svenska samhället.
Och eftersom kedjan av misslyckanden riskerar att bli
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lång – från uteblivna betyg i grundskolan till en i det närmaste permanent arbetslöshet – skapar detta myndighetsutövande en social grupp av aldrig-integrerade invandrare.
En av anledningarna till detta skillnadstänkande från
svenska myndigheters sida finner vi i värdegrundsarbetet.
Det var med den svenska grundskolans styrdokument,
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 1994, Lpo 94,
som värdegrundsarbetet på allvar etablerade sig i svensk
politik. Men talet om värdegrund är en hal ål. Från lagstiftaren avses en slags utgångspunkt eller bas för varje
medborgares etik och moraluppfattning. Denna bas ska
utgöra en grund för hur den enskilde medborgaren tänker och handlar, en slags världsbild som genererar gränser för vad som är rätt och riktigt, moraliskt och omoraliskt.
Detta kan tyckas vara nog så oskyldigt. Men här finns
ändå ett problem.
Lpo 94 levererar nämligen en svårtolkad sammansvetsning av begrepp som ”värdegrund”, ”medborgarskap”, ”demokrati”, och ”kulturarv”. Dessa begrepp kopplas till en föreställning om ett Sverige omgärdat av förändringsprocesser. Värdegrunden blir i detta sammanhang en sköld som skyddar nationen mot en hotfull omvärld och, som lagstiftningen uttrycker det, garanterar att
de svenska värdena överförs ”från en generation till nästa” (Lpo 94). Och förutsättningen för detta är att skolan
blir en plats för värdegrundsarbetet – att skolplikten kan
övergå i en värdegrundsplikt och att denna i sin tur kan
formulera det svenska i förhållande till det icke-svenska.
Här får invandraren och invandringen en alldeles
speciell funktion, nämligen den att markera en paradoxal
gräns.
Invandraren blir ett objekt på vilken medborgarskapets universella värden ska praktiseras. Generositet,
tolerans och ansvarstagande blir här egenskaper hos det
demokratiska subjektet. Men invandraren förkroppsligar
också det som står utanför dessa värden – det som inte
omedelbart är eller kan förväntas vara generöst, tolerant
och ansvarstagande.
Eller uttryckt i andra termer: det är för att invandraren
finns som värdegrunden måste tydliggöras i lagstiftning,
dels för att invandraren inte ska diskrimineras – ”främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas” (Lpo 94,
sidan 3) – och dels för att kedjan av svenska värden och
kunskaper över generationsgränserna inte ska brytas av
det lagstiftaren utpekar som ett möjligt hot: närvaron
av ”andras villkor och värderingar” (Lpo 94).
Invandraren och invandringen får på så sätt en paradoxal funktion: Lpo 94 kan inte nämna ordet ”invandrare” men fungerar inte utan det. Och just på grund av
detta kan värdegrunden definiera det svenska som det
som finns innanför den värdegrund som etablerats i det
svenska samhället. Att det egentligen inte går att tala om
någon ”grund” i verklig bemärkelse upphör att vara bety-
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delsefullt: grund och gräns flyter in i varandra. Att Sverige finns blir ett bevis för att värdegrunden också måste
vara där, att där finns något på värderingarnas område
som vi delar i organisk bemärkelse.
Invandraren blir därför lagtextens ”frånvarande centrum”, det som får bilden av ett värdegrundshot att gå
ihop. Det är inte konstigt att de flesta kommuner i Sverige kopplar samman värdegrundsarbetet med mångfaldsarbetet. Av allt som skulle kunna vara det svenska samhällets värdegrund (från skatteplikt till miljö- och hållbarhetsideal) väljs etnicitet ut som värdegrundens omedelbara utgångspunkt.
Det är viktigt att konstatera att den betoning av värdegrundsfrågan som görs i Lpo 94 är ett tydligt brott mot
tidigare läroplaners sätt att formulera riktlinjerna för
skolans verksamhet.
I Läroplan för grundskolan 1980, Lgr 80, kunde man
bland annat läsa att ”urvalet av kunskapsområden har
skett med hänsyn till vårt nutida och framtida samhälle
och till den kulturkrets vi tillhör”. ”Kulturkrets” blir i
detta sammanhang i det närmaste en geografisk beteckning. Kulturkretsens historia åberopas inte, inte heller
dess värderingar eller normer. Samhället öppnas dessutom för förändring och blicken riktas mot en framtida
samhällsgemenskap.
Visserligen är det i Lgr 80 som begreppet ”kulturarv”
används för första gången i läroplanssammanhang, men
det är tydligt att det inte är ett gemensamt, nationellt
kulturarv som åsyftas. Istället används begreppet i förhållande till invandrade elevers identifikationsmöjlig
heter i grundskolan och då som ett sätt att inkorporera
invandrares identiteter i den allmänna skolan: ”Skolan
måste – samtidigt som den stärker dessa [de invandrade]
elevers språkutveckling – aktivt ta till vara deras kulturarv”.
Begreppet ”kulturarv” används ytterligare en gång i
läroplanen från 1980, och även då med inkluderande ambitioner: ”Jämförelser mellan det svenska samhället och
andra samhällen utifrån elevernas olika erfarenheter, intressen och kulturarv”.
Lgr 80 öppnar därför för en mer abstrakt identifikation med staten och med Sverige än vad Lpo 94 tillåter,
en identifikation man skulle kunna beskriva i termer av
vad Jürgen Habermas benämner ”konstitutionell patriotism”, en föreställning om en icke-nationalistisk och ickekulturell form av tillhörighet helt baserad på den demokratiska processen och välfärdsstatens olika trygghetssystem.
Om läroplanerna för grundskolan från 1962 och framåt läses över tid kan man alltså tydligt se en retorisk förändring.
De tidigare läroplanerna betonade den gemensamma
referensram som den allmänna skolan skulle utgöra,
medan Lpo 94 karakteriseras av ett kristänkande och en
rädsla för att viktiga, svenska värden kan gå förlorade om
de lämnas oförsvarade.

1962 års läroplan kunde uttrycka behovet och värdet
av en gemensam referensram på följande sätt:
”Växlingar i kultursituationen kan […] medföra att
frågan om den grundläggande bildningens innehåll från
tid till annan behöver omprövas. Obestridligen synes
dock vara, att den gemensamma referensram, som
grundskolan vill ge alla medborgare, i dagens komplicerade samhälle måste omsluta ett rikare innehåll än förr.”
Avståndet mellan denna formulering och skrivningen
om kulturarv och samhällsutveckling i Lpo 94 kunde
inte vara mer betecknande för den förändring av myndigheternas sätt att benämna invandrare som jag kan
se i min forskning.
Lpo 94 är en disciplinerande text där demokrati
uttrycks i termer av ”det gemensamma kulturarvet”.
Det som sedan upplysningen varit en universell ange
lägenhet blir i Lpo 94 föremål för ett nationellt definitionsarbete, en nyckel till vilka ”vi” är. Sådant förekom
inte i tidigare läroplaner. Lagtextens personliga pronomen ”vårt” och ”vi” skapas genom ett kollektivt exklu
derande av det som potentiellt och eventuellt inte tillhör det ”svenska” och som därför kan utgöra ett hot
smot ”våra” grundläggande värderingar.
Det är inte förvånande att det sker märkliga saker
i den svenska skolan när dessa resonemang ska omsättas
i en pedagogisk praktik.
När styrdokumenten för skolan så ängsligt talar om
kulturarv och värdegrund och gör det i ett sammanhang
som pekar på invandringen och det svenska samhällets
allmänna internationalisering blir det svårt för den enskilda läraren att inte själv förmedla denna ängslighet
och att koppla den till invandringen.
I fokusgrupper med lärare har forskare kunnat visa att
lärarna i sin värdeförmedlande roll ofta återkommer till
föreställningar om övertramp när de diskuterar värdegrundsfrågor med sina elever. Värdegrunden kopplas på
så sätt samman med konflikter. Att en elev gör något
elakt mot en annan elev flyttas därmed också upp från
den enskilda konfliktens nivå till att utgöra en intäkt för
att elevens värdesystem är trasigt – och i förlängningen
även de ”andra värderingar” som värdesystemet kopplas
till. Konflikten generaliseras därmed på ett olyckligt sätt i
termer av etnicitet. Det är inte svårt att föreställa sig vad
enskilda invandrade elever kan få utstå i sin kontakt med
skolans praktiker.
Men värdegrundsfrågan är inte först och främst ett
problem för lärarkåren, eleverna eller allmänheten.
Det är nämligen inte så att värdegrunden finns inom
oss, som Bengt Westerberg i sin enmansutredning,
Främlingsfienden inom oss, tycks tro. Därför är det också meningslöst att försöka upplysa eller sprida kunskap
om den rätta värdegrunden i hopp om att kärleken i samhället ska öka och att främlingsfientlighet och rasism ska
minska. Istället ska man se Westerbergs utredning som
ett symptom på hur felaktigt ras- och etnicitetsfrågorna
behandlas av våra politiker.

Att som Westerberg konstatera att ”att det finns en potentiell ”främlingsfiende” inom oss alla och att det är det
största hotet mot ett samhälle för alla ” är kanske en trösterik tanke för många, speciellt om man inte vill öka jämlikheten i samhället skattevägen. Rasism och främlingsfientlighet blir då till en slags arvssynd som vi delar gemensamt. Men det som man inom forskningen normalt
associerar med rasism är alltid ett kollektivt och politiskt
fenomen. Det finns alltid en ojämlikhet, en asymmetri,
som rasismen utgår ifrån och som får rasismen att leva
vidare i utrymmet mellan människor.
Det värdegrundsarbete som Westerberg föreställer sig
kommer aldrig att vara effektivt eftersom det inte försöker att komma till rätta med de grundläggande ojämlikheter som rasismen utgår ifrån. Eftersom Westerberg inte
vill se främlingsfientlighetens rötter i den politik som
drivs kommer han heller aldrig att lösa några problem.
Därför är det dags för oss att skaffa politiker som vågar
dra korrekta slutsatser av den forskning som trots allt
finns.
Ett första steg i en sådan process är att erkänna att rasism och främlingsfientlighet inte är kunskapsproblem
som man möter med pedagogiska projekt av olika slag.
Rasism har heller inget med personlig ondska att göra –
”goda” människor är inte automatiskt antirasister. Vad rasism är har att göra med komplexa konsekvenser av den
politik som förs i Sverige, inom EU och globalt. Rasism
och främlingsfientlighet är moderna fenomen, som uppstår inom ramen för de nationalstater som utvecklades i
Europa under 1700- och 1800-talen. Den rasism som
finns i Sverige idag är kopplad till föreställningar om vilka som ska ha rätt till skattefinansierad välfärd, om vilka
personer som arbetsmiljölagstiftningar och kollektivavtal
ska omfatta och om vilka folk och nationer som kan tänkas offras på den globala politikens arena, vare sig dessa
befinner sig på robotiserade slagfält i Gaza eller i Hennes
& Mauritz underleverantörers arbetsläger.
I ett sådant perspektiv är värdegrundsarbetet i själva
verket en utveckling av rasbegreppet, ett sätt för oss att
kunna fortsätta generalisera om människor utifrån föreställningar om vad som finns organiskt inom dem och
som de ärvt av tidigare generationer.
Med andra ord måste vi förstå vad värdegrundsarbetet
som Lpo 94 påtvingar skolan egentligen går ut på.
Här blir frågan om främlingsfientlighet och rasism
mer komplicerad än att ställa det goda mot det onda på
ett förenklande sätt. När lagstiftaren tilltalar den enskilda
medborgaren sker något annat än när medborgarna talar
med varandra. Staten kan, genom lagstiftning, sanktionera vissa föreställningar så att de antar verkliga proportioner. Med andra ord är lagstiftningen en instans med makt
att framkalla verklighet. I en text med titeln ”Force of
Law: Toward a Sociology of the Juridical Field” menar
Pierre Bourdieu att detta är lagstiftningens sociala magi:
”Lagen är den form som den symboliska makten antar
när den ska skapa det som namnges, och den skapar
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framförallt sociala grupper. Det skänker den verklighet som skapas
genom lagens klassificeringsfunktion den maximala permanens
som någon social entitet kan förläna en annan, den permanens som
vi tillskriver tingen. […] Det vore ingen överdrift att säga att lagen
skapar den sociala världen.”
När myndigheterna tilltalar medborgaren genom att upprätta ett
villkorat ”vi” så skapas en social grupp som inte ingår i detta ”vi” eftersom de inte uppfyller kriterierna.
Att myndigheterna föreställer sig värdegrundsarbetet som en
permanent räddningsaktion där så många som möjligt ska bli som
”vi” spelar mindre roll.
Vad som betyder något är att gränsen nu är verklig – att den har
en juridisk tyngd och att den därför kan styra alla myndigheters arbete.
På så sätt förverkligar lagen en föreställning om ”vi och dom” och
med detta, en gräns som utgörs av kultur och värderingar. ”Vi” har

våra värderingar, ”dom” har andra värderingar – och gränsen mellan
”vi” och ”dom” går vid värdegrunden.
Poängen med Bourdieus resonemang är att denna diffusa gräns av
normer och värden upphör att vara diffus när den lagstiftas: nu får
gränsen en verklig kontur, en fakticitet.
Vad som tidigare kanske bäst skulle beskrivas som ett medborgarideal är nu plötsligt en grund för tankar och känslor, en grund som
dessutom hänförs till ett gemensamt kulturarv.

DETTA ÄR VÄRDEGRUNDSARBETETS YTTERSTA KONSEKVENS
– inte att sprida kunskap som hjälper oss att bli av med främlingsfienden inom oss. Detta är också ras- och etnicitetsbegreppens politiska produktivitet i Sverige 2012. Det är här i den disciplinerande
statens sköte som ras- och etnicitetsbegreppen tillåts få fortsätta sin
sorterande funktion, fortsätta att skilja ”oss” från ”dom”
– Bengt Westerbergs goda intentioner till trots.

Rapport från motståndet
Svensk journalist
i colombianskt fängelse
Text: Kommitén Frige Joaquín Pérez Becerra

MALMÖ HEDRADE OFFREN FÖR SVENSK SLAVHANDEL
Det är bara drygt 150 år sedan Sverige avskaffade slaveriet. En regnig oktobermorgon
samlades 50 personer i ABF:s lokaler i Malmö för att hedra offren för svensk slavhandel.
– Sveriges rasistiska historia fick vi aldrig lära oss i skolan, sa Sara Svensson, politisk sekreterare
för Vänsterpartiet när hon inledde minnesdagen. Text: Christina Hansen, redaktionsmedlem.
Regeringen avslog 2011 en motion om att göra
den 9 oktober till nationell minnesdag av av
skaffandet av den svenska transatlantiska slav
handeln 1847. Då tog Malmö stad tillsammans
med en rad organisationer, ABF Malmö, Mal
mö mot Diskriminering, Studentkåren Malmö
och Afrosvenskarnas riksförbund, saken i egna
händer. Omkring 50 personer, unga som gamla,
samlades för att minnas.
Den första inbjudna talaren var Afros
venskarnas riksförbunds ordförande Kitimbwa
Sabuni. Han inledde med en snabb genomgång
av svensk slavhandel och gav en ovan bild av
svensk historias nationalhjältar. Den svenske
köpmannen och adelsherren Louis de Geer lät
bygga ett fort i Ghana i mitten av 1600-talet och
med det som bas kidnappade han 260 slavar, va
rav 30 dog i dysenteri. Ön St Barthélemy i Väst
indien blev svensk koloni 1784. Där levde 281
slavar vid den svenska kolonins begynnelse.
Trettio år senare fanns där över 2 000.
Efter ett växande motstånd i Storbritannien
mot slaveriet i början av 1800-talet, kom Gus
tav III att förneka all inblandning. Det har se
dan kommit att prägla den svenska historie
skrivningen. Och genom att förneka vår rasis
tiska historia gör vi oss blinda inför rasismen
idag.
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– Där ingen klagar på icke-vitas underord
ning och vitas överordning, där finns inte heller
några problem, allt är harmoniskt, sa Kitimbwa
Sabuni.
Han visade ett foto på en grupp fattiga män
niskor på ön St Barthélemy och lyfte frågan om
ansvar för att inte glömma de koloniserade
afrosvenskar som fråntogs möjligheten att på
verka vår förståelse av historien och samtiden.
Tobias Hübinette, forskare vid Mångkultu
rellt centrum i Botkyrka berättade att afros
venskarna idag är den grupp som är mest utsatt
för fördomar och hatbrott. Händelserna i For
serum är ett aktuellt exempel. Tobias Hübinet
te menar att trots att Sverige juridiskt och poli
tiskt är västvärldens mest antirasistiska och
antifascistiska land, är rasstereotyper både kul
turellt institutionaliserade och socialt accepte
rade i vardagen.
Trots allt tal om tolerans, respekt, värde
grund och etik, och trots all officiell antirasism
och antidiskrimineringspolitik fortsätter det
vita majoritetssamhället att leva som om Sveri
ge fortfarande är ett land där det bara bor eller
bör bo vita, menade Tobias Hübinette. I namn
av Sveriges antirasistiska självbild, förnekas
och kränks minoriteter och deras erfarenheter
och perspektiv tystas och osynliggörs. Här le

ver en vit majoritetsbefolkning som genomsy
ras av en nostalgisk och melankolisk längtan
tillbaka till ett vitt och homogent land.
Skådespelaren David Lennerman är aktiv i
den ideella föreningen Kulturgruppen Tryck
som organiserar kulturarbetare med utländsk
bakgrund. Han belyste hur fördomar återkom
mer i det konstnärliga skapandet, och under
strök vikten av att medvetandegöra skapandet.
– När jag var liten ville kompisarna leka ”röt
ter” med mig. Har ni lekt det, frågade David
Lennerman.
– Jag bands vid ett träd och blev slagen med
ett hopprep. Det var i förskolan, sa han.
Serien Rötter, som bygger på Alex Haleys
bok med samma namn, visades på svensk tv då
och innehöll scener med övergrepp mot afroa
merikanska slavar.
– Vad händer när vi matas med stereotypa
bilder? Bilderna vi har i oss kommer inte från
ingenstans, sa David Lennerman och tog Stina
Wirséns omdebatterade film, ”Liten Skär och
alla små brokiga”, som exempel. Istället för att
bekräfta stereotyper måste vi utmana bilden vi
har av Sverige och av svenskar, för att bredda
kunskapen och förståelsen av varandra.
– Det jag utsattes för som liten lever kvar som
ett smärtsamt minne.

D

et har gått mer än ett och ett halvt år
sedan den svenska medborgaren
och nyhetsförmedlaren Joaquín
Pérez Becerra, redaktör för Nyhetsbyrån nya Colombia, Anncol, kidnappades i Venezuelas huvudstad Caracas.
Felaktigt utpekad som Farc-gerillans representant i Europa, och anklagad för påstådd
terrorfinansiering greps han den 23 april
2011 och överlämnades till det colombianska
rättsväsendet. Ingen hänsyn togs till hans
flyktingstatus. Tillfångatagandet av Joaquín
Pérez Becerra har väckt många frågor vad
beträffar pressfrihet, yttrandefrihet och
mänskliga rättigheter. Samtliga tre länder
som omfattas av fallet, Colombia, Sverige
och Venezuela, har undertecknat befintliga
internationella avtal om skydd av flyktingar.
Joaquín Pérez Becerras gripande har väckt
internationell uppmärksamhet. Många är
de människor som på olika sätt engagerat
sig runt om i världen för att kräva hans frihet.
Efter Joaquíns olagliga och godtyckliga frihetsberövande bildades det i Stockholm en
stödkommitté vars medlemmar, kräver Joaquíns ovillkorliga frigivning och omedelbara
återvändande till Sverige. Vår stödkommitté

har envisats med att vecka efter vecka
demonstrera utanför Riksdagshuset, UD,
Colombias ambassad, samt tv-kanalers och
tidningsredaktioners kontor.
Målet har varit att väcka uppmärksamhet
hos den svenska regeringen, politiker, massmedia och den allmänna opinionen, med
förhoppningen att förmå dem att engagera
sig i Joaquíns fall. Detta har blivit ännu
viktigare efter att den rättsvidriga processen
mot Joaquín utmynnat i att han orättvist
och oförtjänt blivit dömd till åtta års fäng
else.
Stödkommittén driver också en blogg,
med information på spanska och svenska,
libertadparajoaquin.blogspot.com, där vi rapporterar om senaste nytt i fallet, samt om
egna och andras stödaktioner. Vi har varit delaktiga när representanter för den politiska oppositionen besökt Sverige för att berätta om
den allvarliga situation som råder för mänskliga rättigheter i Colombia och hur regeringen
kriminaliserar alla avvikande röster.
Genom diverse aktiviteter har vi samlat in
pengar för att underlätta nylanseringen och
driften av den webbaserade nyhetsbyrån
Anncol. Vi har därmed kunnat säkra konti-

nuiteten av ett viktigt alternativt nyhets
medium som besöks och stöds av hundra
tusentals läsare, framför allt i Colombia.
Vidare har stödkommittén talat med företrädare för UD och riksdagsledamöter från
olika politiska partier, med målsättningen
att förmå dem att engagera sig och utöva de
påtryckningar som krävs för att möjliggöra
Joaquíns frigivning och återförening med
sin familj.
Joaquín Pérez Becerras enda brott består
i att han från utlandet envist har kritiserat
den colombianska regeringen. För detta hålls
han nu fängslad i en av de farligaste och mest
trångbodda fånganstalterna i Colombia,
fängelset La Picota i Bogotá. Han omges
dygnet runt av grovt kriminella, och svävar
i livsfara.
Han lider av umbäranden och förefaller ha
blivit bortglömd av de svenska myndigheter
som har den moraliska och lagliga skyldig
heten att försvara hans rättigheter.
Vi medlemmar i Stödkommittén för Joaquín Pérez Becerras frigivning kommer att
göra allt som står i vår makt för att nå vårt
slutliga mål: att se Joaquín åter hemma i
Sverige, med sin familj och vänner!
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TURISM

TEMA

Semester. Sol och vita stränder. Billig exotisk
mat. Att resa är frihet. Men denna frihet kan
bara en mycket liten del av världens befolkning
uppleva. Vem reser, var, varför och med vilka
konsekvenser? Följ med på en resa till
turismens mörkare sidor i en orättvis
nykolonial värld.
ILLUSTRATION: SASKIA GULLSTRAND

TEXT: JOSEFINA
SYSSNER
TURISMFORSKARE
ILLUSTRATION: AIDA SAMANI
& OSSIAN THESELIUS
WWW.TZUNAMIART.
BLOGSPOT.COM

TURISMFORSKNING
I FÖRÄNDRING
Flyktingar som städar all inclusive-hotellet.
Gästarbetare i baren. Att turism handlar om
makt och globala hierarkier är inte svårt att se.
Det är hög tid att ta på de kritiska
forskarglasögonen.

F

orskningen om turism och resande håller på att förändras.
Den svenska kunskapsutvecklingen kring turism har ofta utgått ifrån idén om att den svenska besöksnäringen bör stärkas,
och att vi i Sverige behöver bli bättre på att ta marknadsandelar på den internationella turismmarknaden. Det är inte konstigt. Det är till den typen av turismforskning som det gått – och
fortfarande går – att få forskningsmedel.
Under de senaste åren har något hänt. Fler forskare – kultur
geografer, idéhistoriker, litteraturvetare, medievetare, statsvetare,
etnologer, sociologer – har börjat uppmärksamma turismens sociala,
politiska och miljömässiga dimensioner. Fler har intresserat sig för
turismens transnationella karaktär, och fler har intagit ett kritiskt
perspektiv. Dessa forskarröster har bidragit till att fördjupa förstå
elsen för samtida turism och resande.

GÄSTARBETARE OCH FLYKTINGAR
Det resande vi förknippar med turism, rekreation och nöjesresor,
utgör bara en av väldigt många olika former av resande.
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I sin bok Mobilities hänvisar den brittiske sociologen John Urry till
många olika grupper, bland annat internationella studenter, medlemmar i diasporiska grupper, flyktingar och turister när han beskriver
världen som präglad av mobilitet. Urry påpekar också att det inte
bara är den mänskliga rörligheten som vi bör ta hänsyn till när vi studerar turism, utan också den som inbegriper varor och tjänster. Varje
form av resande kräver ett eller flera system för att alls bli möjlig.
Och dessa mobilitetssystem skriver Urry, blir alltmer komplexa, alltmer beroende av datorer, alltmer integrerade med varandra och dessutom mer sårbara.
Om vi studerar turismen ser vi att detta är ett fält där flera olika
sorters resande möts. Att migration, gästarbetarsystem och turism
hänger samman ser vi om vi studerar de turistorter i Turkiet, Thailand, Grekland, Spanien och på många andra platser på jorden. Där
utförs turismindustrins lågavlönade servicearbete av gästarbetare
från näraliggande länder eller internflyktingar som lämnat oroshärdar i andra delar av landet.
Att världen karakteriseras av migration innebär dessutom att en
växande andel av turisterna utgörs av människor som har familj, släkt
och vänner i andra länder. Självklart har det konsekvenser för hur
världens turistströmmar kommer att se ut i framtiden.
Att turism dessutom hänger samman med handelns globalisering
förstår vi när vi studerar de all inclusive-anläggningar – belägna i fattiga länder i syd – som direktimporterar varor tillverkade av råvaror
som är inhemska, men som sedan förädlats, paketerats och sålts av
företag med hemvist i rika länder i nord.

EN FRÅGA OM MAKT
Turism och resande bör studeras på ett sätt som erkänner och analyserar de relationer av över- och underordning som där skapas och
upprätthålls. Särskilt när vi anlägger ett internationellt perspektiv på
turism, ser vi dess maktdimensioner.
Dagens globala turistströmmar går tydligt från länder i det globala
nord, till andra länder i nord, eller från länder i nord till länder i det
globala syd. Det är en konsekvens av politiska och ekonomiska historiska förhållanden som avgör vilket resande som är möjligt och vilka
som kan resa från en plats till en annan.
För att förstå dessa historiska förhållanden, och för att förstå hur
dagens massturism vuxit fram i ett sammanhang som först utgjorts
av upptäcktsresande, och sedan av kolonialism och modernisering,
likväl som av avkolonialisering och en omfattande globalisering, kan
den postkoloniala idétraditionen vara till stor hjälp. I en text författad av Stefan Jonsson och mig själv argumenterar vi för att postkolonial teoribildning i själva verket är ”oundgänglig om man på allvar
vill tydliggöra och förstå de globala relationer av över- och underordning som den internationella turismen är en konsekvens av, ett uttryck för och en producent av”.
STYRS AV EKONOMI OCH POLITIK
Turismen kan och bör studeras ur såväl politiska och ekonomiska
som kulturella perspektiv. Den enskilda resenärens resande kan
mycket väl ses som ett uttryck
för hans eller hennes identitet och känsla av kulturell tillhörighet.
Samtidigt har samma resenärs resande sannolikt möjliggjorts av en
rad politiska processer. Nästan allt lagligt internationellt resande förutsätter att den som reser har någon form av resehandlingar – pass
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och i vissa fall visum. Kravet på pass och visum är, precis som möjlig
heten att få ett pass och visum utställt på sig, i allra högsta grad resultatet av politiska processer. Vidare är den politiskt sanktionerade
rätten till reglerad arbetstid och semester av avgörande betydelse för
människors möjligheter att resa.
Det är också viktigt att komma ihåg att turismnäringens expansion
inte är något som ”bara sker”. För att människor ska kunna resa och
bo krävs investeringar i flygplatser och hotell.
Detta kräver i sin tur politiska beslut om fysisk planering och – ibland – om investeringsstöd. För att den internationella flygtrafiken
ska kunna växa krävs att politiker låter bli att fatta beslut om höjd
koldioxidskatt. Detta är i sig ett exempel på hur maktens fördelning
mellan olika intressen gjort det möjligt för turismindustrin att växa.

OJÄMLIKHETEN BLIR TYDLIG
Globala ekonomiska förhållanden har en avgörande betydelse för att
dagens turismströmmar ser ut som de gör och kanske blir den globala ojämlikheten som allra tydligast i turistiska sammanhang.
För turister ur den västerländska medelklassen kan
en fjärran destination framstå som ett paradis av exotisk mat, vänliga
människor och god service till ett mycket lågt pris. För de som tjänar
sitt levebröd på samma destination kan det i stället vara den låga lönen, de långa arbetsdagarna, bristen på vatten och de galopperande
priserna på mark som står i centrum.
DAGS ATT TÄNKA KRITISKT
Vi behöver forskare och forskning som närmar sig turism och resande ur ett kritiskt perspektiv. Turismen är ett fält av maktrelationer
och av globala och historiska mönster av över- och underordning.
Dessa mönster bör lyftas upp och synliggöras – oftare och av fler
forskare och debattörer.
Vår uppgift blir då att öka samhällets kunskap om de delar av turismindustrin som kännetecknas av exploatering av människor och
miljö. Om vi lyckas med den uppgiften har vi goda möjligheter att bidra till utveckling och förändring.

LÄNGS STRANDEN STRÄCKER SIG ALL-INCLUSIVERESORTER SÅ LÅNGT ÖGAT KAN NÅ, MEN LITE LÄNGRE IN MOT LAND ÄR DET ÖDELAGT.

DRÖMRESANS
SMUTSIGA BAKSIDA

TEXT&FOTO:
SARA SALEH
STUDENT

Charterbolagens nya succékoncept erbjuder en perfekt drömvärld vid
poolen. Men bakom Barbie-världens murar lurar diskriminering, rasism
och en utslagen lokal ekonomi. Manas skribent har åkt all inclusive till
Turkiet.

’’M

er personligt och alltid på dina villkor”
är Solresors slogan. Hade den varit ironisk hade den varit klockren. Men det
är den inte. Det finns en stor efterfrågan
på resebolag som erbjuder charterresor,
i synnerhet all inclusive-resor. För turisterna finns det en
trygghet i att inte överraskas av extrautgifter och en bekvämlighet i att fullständigt stänga av allt som har med arbete och vardag att göra.
Att tro att all inclusive-konceptet är en framgångssaga
är dock att låta sig luras. Bakom resebolagens kvartals
rapporter finns en annan verklighet. Staden Side i Turkiet
är ett av många exempel. Här utnyttjas strukturell diskri-

minering för att pressa priserna, med följden att all
inclusive-anläggningar har kunnat breda ut sig i området
och slå ut den lokala ekonomin. Hit åkte jag i april 2012
för att samla material till en animerad kortfilm.

VI FÅR INTE LYFTA ETT FINGER
Efter en lågprisflygfärd och mycket slussande av sol
blonda Solresoranställda – alla unga tjejer – är vi på väg
till semesterbyn. Längs vägen från flygplatsen i Antalya
till Side har vi släppt av svenska, norska, tyska och danska
turister vid nybyggda semesterbyar, den ena ståtligare
än den andra, och slutligen är vi framme vid den vi ska
bo på.
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Vi blir omedelbart omhändertagna av personalen och
får inte så mycket som lyfta ett finger, inte ens för att ta
väskan till rummet. Fönstret i hotellrummet vetter ut mot
det som kan kallas staden, en ganska ödslig och sliten
plats där det enda egentligen iögonfallande är andra
semesterbyar och nybyggen som ser ut att bli semester
byar. Det hela ger ett märkligt intryck med tanke på hur
mycket folk som befinner sig i området – borde inte
stadens infrastruktur byggas ut?
Varje dag är den andra lik. Kunderna på semesterbyn
rör sig i flöden som kan liknas vid löpande band. Tidigt
på morgonen tar sig alla pensionärer ner till havet. Även
om det inte tar mer än fem minuter att promenera tar
nästan alla semesterbyns egen minibuss. Vid tiotiden
tar medelålders par över och när de lämnar stranden vid
lunchtid är det en yngre grupp som ska sola. På efter
middagarna tar sig många av de medelålders paren ner till
Manavgat, storstaden intill, och är tillbaka i tid till mid
dagen.

ALLA FÅR SKÄMTA MED ”TURKEN”
Alla är tyskar, norskar, danskar, svenskar. Våra enda
mänskliga möten är med andra med liknande bakgrund
i nordeuropeisk medelklass. Vi träffar även de anställda,
men vi möts aldrig, eftersom vi är fast i rollerna av kund
respektive serviceanställd. När vi faktiskt går utanför denna professionalism är det inte för mötets skull utan för att
befästa våra stereotyper på personalens bekostnad. Den
anställda som har hand om lekar på stranden blir kallad
Botchaboy eftersom han går runt och ropar ”botcha” för
att locka turister till att spela ett spel med samma namn.
Resten av tiden vi befinner oss där är han Botchaboy och
många av turisterna skämtar med den anställda om hans
uttal och hånar honom genom att upprepa det han säger.
Det hela verkar ske med den anställdes medgivande, då
denne också börjar skämta om sig själv. Solresors slogan
stämmer – i relationen till de anställda på semesterbyn
sker allt ”på dina villkor”, där ”du” är en vit nordeuropeisk
turist och de anställda vackert får finna sig.
De anställda, som vi turister hänvisar till som ”turk
arna”, är egentligen kurder. Det finns inga turkiska anställda på semesterbyn vi befinner oss på. Jag pratar med
en anställd som jobbar i strandbaren. Hans engelska är
begränsad och efter att ha småpratat ett tag övergår vi till
att kommunicera på kurdiska. Hemma för Berhat är en
liten stad utanför storstaden Diyarbakir, det turkiska
Kurdistans huvudstad. Att han befinner sig här i Side
beror på att det råder massarbetslöshet där han kommer
från. Området är kurdiskt så det finns inga jobb, berättar
han. Berhat vill gifta sig och för att kunna bygga upp ett
hem och bilda familj behöver han en inkomst. De enda
krav arbetsgivaren ställde var att den arbetssökande var
ung och beredd att jobba långa perioder i sträck.
Berhat berättar att han bor på sin arbetsplats och har
jour dygnet runt. När jag ställer följdfrågor blir han obekväm och det verkar som att han har försagt sig. De an-
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SPEKTAKULÄRA BAKVERKSLIKNANDE RESORTER TÄVLAR
OM TURISTERNAS UPPMÄRKSAMHET OCH PLÅNBÖCKER.

ställdas levnadsvillkor är ett känsligt ämne, men han säger
att han är nöjd med jobbet. Han har en bra lön och inga
utgifter. Han befinner sig långt ifrån familj och vänner,
och saknar kontakt med det samhälle han för närvarande
lever i, men han kommer så småningom ha råd att bilda
en egen familj. Berhats kollega ropar på honom, några
unga killar vill ha solstolar utburna. Han är snabbt framme till deras tjänst och vårt samtal är över.
Den strukturella diskrimineringen av kurder som förekommer i Turkiet möjliggör de stora resebolagens utnyttjande av billig arbetskraft. I valet mellan att anställa kurder och turkar är kurder det alternativ som ger störst vinster för resebolagen. Kurderna har lägre krav på grund av
den massarbetslöshet de är utsatta för.
All inclusive-resor upprätthåller rasistiska föreställningar om ”den andre”, den lägre stående ”turken” vars
engelska blir föremål för åtlöje. De förstärker också den
strukturella diskrimineringen av kurder genom omänskliga arbetstider och krav på flexibilitet. All inclusive-konceptet bidrar även till att urholka den lokala ekonomin
genom att vinsterna går till stora utländska företag istället
för att återinvesteras lokalt eller nationellt.

ALLA ÄR MÄRKTA MED ARMBAND
I den äldre delen av Side, där man kan se kvarlevor av det
mäktiga romerska imperiet som en gång nådde hit, vistas
många turister. Majoriteten av människorna i folkmyllret
bär ett färgglatt plastband runt handleden. Det är ett band
vars färg visar på vilken all inclusive-anläggning de är
kund hos. Bandet fungerar som ett pass för att personalen
på semesterbyn ska veta att vi har rätt att befinna oss där,

KAMELER VID DIN TJÄNST FÖR AT T FÖRSTÄRKA DEN
STEREOTYPA BILDEN AV TURKIET SOM EN DEL AV DEN
MYSTISKA ”ORIENTEN”.

men vi blir också levande reklampelare för semesterbyn.
I en mer symbolisk bemärkelse visar även banden på
hur vi är under resebolagens och all inclusive-anläggningarnas kontroll. Vi förväntas göra de val som redan gjorts
åt oss. Vi går till stranden varje förmiddag och vi är till
baka från gamla Side i tid till middag. Vi kommer inte att
lämna semesterbyn och om vi gör det är det genom av
resebolaget organiserade dagsutflykter.
De restauranganställda i gamla Side som försöker
bjuda in mig till sin restaurang behöver aldrig vänta på
svar. Nästan alla turister här bor på all inclusive-anläggningar, vilket innebär att dygnets alla måltider, inklusive
mellanmål, fika, och alkoholhaltiga drycker, ingår i priset.
Ingen vill betala för något utöver det de redan betalat för.
Effekten är förödande. De vinster som tidigare skapades
genom turismen bidrog till att lyfta standarden i staden.
I en artikel i Le Monde Diplomatique i juli 2012 skriver
den franska ekonomen Gilles Caire om hur all inclusiveresor påverkar värdländernas ekonomi: ”Under en kon
ferens med FN:s världsturismsorganisation, UNWTO,
2001 avslöjade generalsekreteraren för den Internationella
federationen av researrangörer, FTO, den vanliga vinstfördelningen av ett internationellt resepaket köpt i Belgien, Tyskland eller Storbritannien. I genomsnitt stannar
20 procent i ursprungslandet, 37 procent går till flygbolaget, och av de återstående 43 procent som går till värd
landet kommer ytterligare en del att förbrukas i importen
av förnödenheter till turisterna i form av mat, dryck,
luftkonditionering, tv-tillgång, energi. [...] I slutändan
lämnas den lokala ekonomin med högst 25 procent av
intäkterna från resepaketet.”

EN ÖVERGIVEN STAD
Hotellen i den vackra delen av Side, med de fina smågatorna och närheten till havet, utgör egentligen ett idealiskt
boendealternativ. Trots det står hotellobbyer tomma och
den personal som försöker övertala turister att komma in
är ännu mer uppgiven än den vid restaurangerna. Några
enstaka personer kunde tänka sig att köpa en glass eller en
kopp kaffe på en uteservering, men ingen har ett intresse
av att checka in på hotell.
När jag frågar hotellreceptionisten, busschauffören,
och den restauranganställda i den del av staden där ruinerna är belägna om var centrum ligger får jag av alla svaret att det inte finns ett sådant. Centrum är gamla stan,
annars gäller det att åka till städer utanför. Busschauffören
berättar att ingen som jobbar i Side egentligen bor här,
utom ”kurderna på all inclusive-anläggningarna”, men de
bor ju där de jobbar. Side var tidigare mycket livligare,
men på senare år har staden förändrats. Till en spökstad,
tänker jag.
Det kan nog inte ens kallas en stad när invånare och
grundläggande infrastruktur saknas. Det är snarare en frizon för utländska storföretag att etablera sig för att erbjuda nordeuropéer och andra mer välbeställda en batteripåfyllning så att de ska orka mala vidare i det evinnerliga arbetshjulet.
Att turismen skapar ekonomiska beroendeförhåll
anden som bidrar till en rasistisk hierarki är inte helt
lätt att förstå av Solresors och andra resebolags inbjud
ande löften om den fulländade solsemestern. Men
det är inte desto mindre konsekvensen av deras
resor.
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TEXT: LEEHEE
ROTCHILD
ILLU STR ATIO N:
AST RID STE RNG REN
WW W.N AIVE NOI R.C OM

INGEN PRIDE
UNDER APARTHEID
ÖVERSÄT TNING AV MAT TIAS NILSSON

Dagen då Jerusalem pride ägde rum hade okända aktivister målat ”Välkommen
till Jerusalem”-skylten i regnbågsfärgerna. Staden skyndade sig att åter måla
skylten vit och polisen meddelade sin avsikt att sätta fast de våldsamma
vandalerna. Open house, Jerusalems ledande hbt-organisation, publicerade
till och med en formell ursäkt. Senare samma dag visade Israels UD stolt upp
bilden på sin Facebooksida som en del av förberedelserna inför Jerusalem pride.

30

MANA 4 2012

enna berättelse illustrerar skillnaden mellan den
israeliska behandlingen av den egna hbt-miljön och
den bild som Israel försöker visa upp för omvärlden.
Folket och myndigheterna gillar alla att tänka på
och framställa Tel Aviv som en mer liberal och hbt-tolerant
stad än Jerusalem. Och, visst, i Tel Aviv målade staden själv
några bänkar och ett övergångsställe på en av huvudgatorna
i regnbågsfärgerna. Men bänkarna och övergångsstället var
bara färgglada den tid det tog att ta några trevliga bilder på
dem. Efteråt blev de omedelbart ommålade. De målades inte
för den lokala hbt-miljöns skull, utan som en del i en global
kampanj för att marknadsföra Tel Aviv som en turistattraktion.
Kampanjen för att göra Tel Aviv till ett favoritresmål för
gayturism började 2006. Det var ett gemensamt projekt från
utrikesdepartementet, turismdepartementet, Tel Avivs stad,
Tel Aviv-Jaffas hotell- och turistförening samt hbt-föreningen. Motsvarande cirka 70 000 euro per år satsades på att sälja Tel Aviv till gayvärlden. Hälften av dessa pengar kommer
från turismdepartementet.
”Denna fräcka stad är en liten gayhimmel, med en perfekt
kombination för en perfekt semester för män och kvinnor:
ursnygga män som dansar på de hetaste klubbarna, blixtnedslag till kvinnor som njuter av våra rena stränder, historiefyllda gator som ger rum åt de senaste stadstrenderna, och
helt underbara solnedgångar som utlovar minnesvärda nätter i staden som aldrig sover. Med sitt perfekta väder bjuder
Tel Aviv in dig till att ha kul, vara fri och känna dig fantastisk!”
Detta är vad Tel Aviv gay vibe, kampanjens nya webbplats
lovar. Den listar gaybarer, fester, cruisingställen och prideevenemang. Den innehåller också listor över saker som måste ses i staden, och bjuder in besökaren till Tel Aviv gay
stadsrundtur.
Samtidigt som Israel i allmänhet och Tel Aviv i synnerhet
satsar tid och pengar på att beskriva sig för världen som gayvänliga saknas liknande kampanjer inom landet. För att ta
ett exempel: i en ny kampanj från stadens sida, där man uppmärksammar olika fakta om stadens invånare på busshållplatser, sägs inte ett enda ord om stadens hbt-befolkning.
Bilden av Israel som liberalt och gayvänligt befinner sig
väldigt långt från hbt-personers verkliga liv och erfarenheter.
Det räcker att se på uttalanden från parlamentet och medlemmar av regeringskoalitionen för att se hur vanligt det är
med fobi mot hbt-personer. I ett tal påstod nyligen knessetledamoten Anastasia Michaeli från partiet Yisrael Beiteinu
att lesbiska är ”stackars kvinnor som gjorde abort som tonåringar och försöker ta livet av sig vid 40”. Hennes tal fick stå
oemotsagt av medlemmarna i hennes koalition.
Dessutom vet alla som är involverade i den israeliska hbtmiljön att våldsamma angrepp på grund av homofobi är vanligt förekommande. De flesta av angreppen anmäls inte på
grund av en välgrundad misstro gentemot polis och myndigheter. Inte ens efter en dödlig attack mot en hbt-bar för ungdomar i centrala Tel Aviv 2009, då Liz Trabelshi och NirKats

dödades och många blev allvarligt skadade, har det i nförts
någon lag som förbjuder hatbrott i de israeliska lagböckerna.
Den hbt-bar där skjutningarna ägde rum finns inte med på
listan över rekommenderade platser på Gay v ibes-hemsidan,
och inte heller i kampanjens gay-rundtur i Tel Aviv, inte ens
som ett ställe för att minnas de två u ngdomar som förlorade
sina liv.
Gay vibe-sidan är även full med fotografier. Foton av homosexuella som festar, dansar, har kul på stranden, dricker i
den lokala baren, flanerar ner för gatan. Visst, dessa människor är riktiga gay-personer från Tel Aviv. Men de utgör bara
en del av hbt-miljön i staden. De är alla unga och vackra, de
är vita, sekulariserade, och övervägande män. Palestinier,
etiopier, mizrachim och ryska invandrare är alla undantag
från den bild av Tel Aviv som kampanjen försöker måla upp.
Alla platser som är med på ”måste ses” listan ligger i centrum. Det Tel Aviv som turisterna ser är vitt och rent och
fullt av ljus. De inbjuds inte till de förfallna gatorna i stadsdelen Hatikva, eller slummen i Neve Shaanan, som flyktingar och arbetskraftsinvandrare, prostituerade och drogmissbrukare delar med den huvudsakligen mizrachiska arbetarklassen.
Jaffa, den kulturella huvudstaden i det historiska Pale
stina, saknas i stort sett i kampanjen. Trots att kommunens
officiella namn är Tel Aviv-Jaffa, saknas namndelen Jaffa på
webbsidan. Jaffa nämns bara som en historisk del av Tel Aviv
där Napoleon marscherade för ett par hundra år sedan. De
palestinier som tvingades att lämna sina hem för att aldrig
återvända, liksom de palestinier som fortfarande bor kvar,
är inte en del av stadens förbluffande långa historia.
Och detta leder oss till det allra viktigaste problemet med
den här marknadsföringskampanjen. Denna kampanj är en
del av det fenomen vi känner som pinkwashing. I detta fall
är det ett försök av staten Israel att använda sin påstått ”liberala” attityd gentemot hbt för att visa upp sig gentemot världen som en moralisk, liberal demokrati, och på så sätt ta
bort fokus från Israels pågående ockupation, apartheid och
etniska rensning mot det palestinska folket. Genom detta
hoppas staten kunna motverka den allt större kampanjen
”Bojkott, desinvesteringar och sanktioner” som kräver ett
stopp för israeliska övergrepp mot palestiniernas rättigheter.
Staten Israel tycks mena att några gaybarer och soliga stränder kan kompensera för rivande av hus, barnarresteringar,
tvångsförflyttningar, skjutande och dödande mot obeväp
nade demonstranter, att man håller en och en halv miljön
människor belägrade och mycket, mycket mer.
I vissa delar av staden, för vissa hbt-personer, av en viss
ålder, kön, hudfärg och religion, kan Tel Aviv förvisso vara
en stad av fester och barer, men detta gäller varken för de
flesta av stadens invånare eller för de flesta hbt-personer som
lever under den israeliska regimen. Trots sina försök att fjärma sig från resten av landet och måla upp sig själv som en
gaybubbla och ett queer-paradis, är Tel Aviv inget paradis
utan en del av staten Israel. Och inget paradis, vare sig man
är gay eller straight, kan existera i ett samhälle där apartheid
regerar.
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TEXT & FOTO:
JONNAH JALLOW
FLYGVÄRDINNA

Sexturism
på Bangla road
Jag arbetar som flygvärdinna på ett flyg
bolag som har många turistorter som
destinationer. Jag älskar mitt arbete, det
är roligt och spännande. Mycket tack vare
alla människor som jag träffar; både ombord och ute på våra destinationer.
Jag brukar säga att jag har ett andra
hem, och det är Thailand. Vi har många
avgångar dit under högsäsong och som besättning får vi stanna där flera dagar innan
vi flyger hem igen. På ett år blir det många
dagar att reflektera och ta del av turismkulturen där. Vår vanligaste destination är
Phuket i södra Thailand. Hotellet vi bor på
ligger i ökända Patong, inte långt från
Bangla road, även känd som ”horgatan”.
Vad som slår en mest en kväll på Bangla
road är allt ljud. Det är extremt mycket

32

MANA 4 2012

ljud. Musik dånar oavbrutet från diskoteken och de insprängda barerna, och sorlande människor myllrar längs den av försäljare kantade bargatan i skenet av neonskyltar och pulserande ljus.
Överallt kommer det fram tjejer och
killar som vill att man ska gå på så kallade
pingpong shows. I dunkelt belysta rum visar thailändska tjejer upp sin skicklighet i
konsten att föra upp olika föremål i slidan.
Är man inte intresserad av det finns det inkastare som utlovar billiga drinkar och underhållning. Inkastarna är lättklädda, påträngande och svåra att säga nej till. Turister nappar en efter en. Ofta är det männen
inkastarna söker sig till men även som tjej
kan du bli tillfrågad.
På barerna kan du dricka drinkar eller

spela spel med någon av bartjejerna. Vinner bartjejen ska du bjuda henne på en
drink, vinner du får du en drink av baren.
Sprithets är ett vanligt inslag. Turisten ska
dricka så mycket som möjligt. Jag vet inte
om det bedrivs någon prostitution på
dessa barer, men jag tror att man kan få det
man frågar efter.
En gång frågade jag en taxichaufför efter
en mer tjejorienterad gayklubb. Han förstod först inte vad jag menade, utan frågade mig om jag ville ha en tjej för en natt eller flera.
Jag kände till att sexturismen var utbredd i Thailand när jag första gången kom
till Bangla road, men inte att jag skulle
komma den så nära. Och det är det som är
så märkligt. Sexturister vandrar bland an-

dra turister och verkar inte vilja eller behöva dölja sitt suktande efter den thailändska skönheten. De skäms inte. Vi som
åskådare blir ofrivilliga voyeurister framåt
småtimmarna, och det är vi som får skämmas. För ett par ovana ögon väcker det
obehag.
Det är olagligt med prostitution i Thailand, men synen på prostitution är annorlunda än den i Sverige. Det finns en stor
acceptans för sexhandeln här. Däremot anses sexuellt umgänge med en minderårig
eller ren människohandel oacceptabelt.
Det finns en märklig relationsturism i
Thailand där äldre västerländska män söker en ung thailändsk hustru eller man, på
samma sätt som i Gambia där äldre västerländska kvinnor söker unga gambiska män

för en kärleksrelation. Västerlänningarna
söker en okomplicerad relation på deras
villkor, en relation som de betalar för. I utbyte får den unge thailändaren eller gambiern en väg ut ur fattigdomen, ut ur landet eller ekonomiskt stöd till sin familj.
Så när jag ser norrlänningen med funktionsnedsättning med en ung mycket
vacker leende thailändska vid sin sida, när
de går ut och äter eller dansar och är på
stranden tillsammans, ropar jag inga
skällsord efter honom. Och anmäler inte
honom till polisen. Prostitutionen är så
komplicerad att den blir svår för mig att ta
ställning till. Självklart tycker jag inte att
det är rätt att en människa ska behöva sälja
sin kropp. Men vem ska vi klandra? Den
som köper sex av henne eller det samhälls-

system som driver henne till att sälja sex?
Och hur kan vi i så fall förändra situationen?
Bartjejerna på Bangla road lever förmodligen inte det liv de egentligen vill
leva. De kommer från de fattigare områdena i norra Thailand och söker sig till turistområden för att tjäna pengar för att kunna
försörja sin familj.
Efter mitt fjärde år på jobbet och ett tjugotal vistelser i Patong har jag vant mig
och lärt mig att blunda. Jag har upptäckt
att enda sättet att kringgå mitt samvete är
att acceptera. Min obehagskänsla från första besöket på Bangla road är som bortblåst. I stället minglar jag bland bartjejer
och sexturister i en värld långt bortom
min egen.
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REDAKTIONSMEDLEM

En turistguide, en knuten näve
Mana-redaktionens Maja Sager läser Jamaica Kincaids essä A Small
Place från 1988 och tittar på nutida reklam för resor i Västindien.
Medan de nutida reklambilderna förpackar den koloniala historien
i vänliga enkla berättelser placerar Kincaid turismen i centrum för
en uppgörelse med det då nyligen avkoloniserade Antiguas skeva
historiska och ekonomiska strukturer.

’’M

edan ditt plan går ner för landning konstaterar du
kanske vilken vacker ö Antigua är – vackrare än
någon av de andra öar du sett, och de var mycket
vackra, men de var alldeles för gröna, alldeles för
prunkande av växtlighet, vilket antydde för dig,
turisten, att de nog hade en hel del regnväder, och regn är det sista du
vill ha just nu, för du tänker på de svåra och kalla och mörka och
långa dagar du tillbringat på ditt jobb hemma i Nordamerika (eller
värre, Europa), för att tjäna pengar så att du skulle kunna besöka den
här platsen (Antigua) där solen alltid skiner och där klimatet är alldeles utsökt hett och torrt under de fyra till tio dagar du kommer att
stanna. Och eftersom du är på semester, eftersom du är en turist, ska
du inte behöva tänka på hur det måste vara för någon som måste leva
dag in och dag ut på en plats som konstant lider av torka och därför
nogsamt måste övervaka varje droppe färskvatten som används.”
I essän A Small Place från 1988 beskriver Jamaica Kincaid kolonialismen och det postkoloniala tillståndet genom ett direkt tilltal till
Den vite turisten. Med ett språk som ryker av torr vacker vrede guidar Kincaid genom sitt hemland Antigua. Hon väver samman beskrivningar av vad turisten möts av i Antigua på åttiotalet med historiska händelser från kolonialtiden och anekdoter kring politik och
fortsatt skeva ägandeförhållanden efter kolonialismens formella avvecklande 1981. Jamaica Kincaid föddes i Antigua 1949 och skrev A
Small Place när hon återvände för att besöka Antigua efter många år i
USA. Idag är hon bosatt i USA och arbetar som litteraturprofessor.
Utöver A Small Place – som är en delvis självbiografisk politisk essä –
skriver Kincaid främst skönlitteratur, men hennes erfarenheter från
uppväxten i det koloniala Antigua är återkommande teman i hennes
författarskap. A Small Place togs emot med såväl hyllningar som kritik för den ilska som genomsyrar texten.
”Du stiger av planet. Du går genom tullen. Eftersom du är en turist, en nordamerikan eller europé – för att vara rättfram, vit – och
inte en svart antiguan som återvänder till Antigua från Europa eller
Nordamerika med pappkartonger med välbehövda billiga kläder och
mat till dina släktingar, så rör du dig snabbt genom tullen, du rör dig
avslappnat genom tullen. Dina väskor blir inte genomsökta.”
Efter att Kincaids turist tagit sig genom tullen på lätta fötter tar
taxiresan till hotellet vid. Alla möjliga tankar som kan tänkas passera
genom en turists huvud lyfts fram och granskas i ljuset av det histo-
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riska sammanhanget. Tankar som exotiserar och skapar avstånd till
Den andra. Romantiserande av dåliga vägar, misstänksamhet mot lokala näringsverksamheter, men också hur turisten vänder blicken
från skolan som ser ut som ”ett grishus” eller inte ens noterar det
ständigt underbemannade sjukhuset han passerar. Turisten når sitt
mål:
”Åh, men nu är du trött på allt detta tittande, och du vill komma
fram till din slutdestination – ditt hotell, ditt rum. Du längtar efter att
fräscha upp dig; du längtar efter att äta hummer, äta någon god lokalproducerad mat. Du tar ett bad, du borstar dina tänder. Du klär på
dig igen. Medan du klär dig, tittar du ut genom fönstret. Det vattnet
– har du någonsin sett något som det? Långt ute, mot horisonten, är
vattnet marinblått; närmare stranden har vattnet samma färg som
nordamerikas himmel. [...] Du behöver inte undra vad exakt som
händer med innehållet i din toalett när du spolar den. Du behöver
inte undra vart ditt badvatten tar vägen när du drar ur proppen. Du
behöver inte undra vad som hände när du borstade dina tänder. Åh,
det kan hända att alltihop hamnade i det vatten som du tänker bada
i; innehållet i din toalett kan kanske, bara kanske, lätt snudda din
vrist när du sorglöst vadar genom vattnet, du förstår, i Antigua finns
inget ordentligt avloppssystem. Men Karibiska havet är väldigt stort
och Atlanten är ännu större; till och med du skulle bli förvånad om
du visste hur många svarta slavar den här oceanen har slukat. När du
sätter dig ner för att äta din utsökta måltid är det bättre att du inte vet
att det mesta av det du äter kom med ett plan från Miami. Och innan
det lastades på ett plan i Miami, vem vet var det då kom ifrån? En bra
gissning är att det först kom från en plats som Antigua, där det odlades jättebilligt, kom till Miami, och sen kom tillbaka igen. Det finns
en hel värld av någonting i detta, men jag kan inte gå in på det just
nu.”
Likt turistguiden berättar Kincaid om olika byggnader och platser.
Hon beskriver hur deras namn och historierna kring dem synliggör
den djupa och bisarra orättvisa som präglat Antigua under kolonialismen och under åren efter denna formellt avvecklats. Hon pekar på
en skylt på den stängda gamla biblioteksbyggnaden – ”Denna byggnad förstördes i jordbävningen 1974. Reparationer pågår.” – och säger
till turisten:
”Biblioteket är en av de där fantastiska gamla byggnaderna från
kolonialtiden, och skylten som berättar om reparationerna är en fan-

tastisk gammal skylt från kolonialtiden. Inte så länge efter Jordbävningen [1974] fick Antigua sin självständighet från Storbritannien,
och Antigua blev en egen stat, och antiguanerna är så stolta över detta att varje år, för att markera den här dagen, går de till kyrkan för att
tacka Gud, en brittisk gud, för detta. Men du ska inte behöva tänka
på den förvirring som måste ligga i allt det och du ska inte behöva
tänka på det förstörda biblioteket. Du har tagit med dig dina egna
böcker, och bland dem finns en av de där nya böckerna om ekonomisk historia, en av de där böckerna som förklarar hur Väst (läs Europa och Nordamerika efter dess erövrande och bosättning av européer) blev rikt: Väst blev inte rikt av det gratis [...] och senare undervärderade arbetet utfört av generationer av folk som mig som du ser
promenera runt i Antigua. Nej, i de här böckerna beskrivs hur Väst
blev rikt av genialiteten bland butiksägarna i Sheffield och Yorkshire
och Lancashire, eller var det nu är. Och vilken enormt stor roll armbandsuret spelat, för det finns inget som ädelt sinnade män inte kunde göra när de upptäckte att de kunde fästa tiden på sina handleder
helt utan vidare (är inte det droppen; för det räcker inte att vi fick
lida under slaveriets obenämnbarhet utan tillfredsställelsen vi kunde
få av ’Vi gjorde er rika era jävlar’ tas bort, den också), så du behöver
inte låta den vagt obehagliga känsla av exploatering, förtryck, dominans, som du får då och då, utvecklas till fullfjädrad oro eller obehag;
du riskerar ju förstöra din semester.”
Turistindustrin strävar efter att paketera platser i vänliga enkla berättelser. Kolonialismen, slaveriet och folkmorden beskrivs som frikopplade från dagens ekonomiska situation – som avslutat, sammanfattat och förlåtet. Den historielösa historieskrivningen beskrivs av
Kincaid som en förutsättning för att turisten fullt ut ska kunna avnjuta sin solsemester.
I reklamen för svenska Albatross Travels kulturresor till Karibien
med särskilt fokus på den tidigare svenska kolonin Saint-Barthélemy
ges ett nutida exempel på turistindustrins paradoxala förhållningssätt
till historien. Medan Albatross Travel förvisso hör till en sorgligt liten skara som ens känner till Sveriges konkreta koloniala förflutna,
beskrivs denna historia idag som ren kuriosa och kolonialismens
konsekvenser för dagens självständiga stater i Västindien osynliggörs:
”Även om de karibiska öarna har många gemensamma drag i form
av europeiska kolonialherrar, afrikanska slavar, sockerrörsproduktion och äventyrslystna pirater, så har varje ö sin egen unika kultur
och särdrag, som de värnar om och är stolta över. En kryssning är det
perfekta sättet att uppleva Karibien på. Utan att jäkta seglar vi från ö
till ö och har sedan gott om tid på varje enskild ö och upplever den
avslappnade stämning som Karibien är berömd för.”
Reklamen illustreras med bilder på vackra vyer, hamnar med lyxbåtar, lokala matvaror och välrenoverade gamla hus i glada färger.
Bara en enda bild föreställer en människa från platsen – en flicka som
ler välkomnande. I kontrast till Kincaids sarkastiska inbjudan till
sorglöshet bjuder Albatross Travel på fullt allvar till en lyxresa som
behandlar Karibien och dess historia som en glansigt paketerad vara.
”Vi kryssar i vårt specialbyggda, högklassiga expeditionsfartyg,
Clipper Adventure, med alla tänkbara bekvämligheter. De drygt
hundra resenärerna ombord kan verkligen njuta av hur lätt vi lägger
till i de mest spännande och vackra laguner. Fokus för vår resa är naturligtvis Saint-Barthélemy, som ön heter nuförtiden. Sverige gjorde
den gången ön till frihamn och viktig handelsstation i nästan hundra

år. Den sista slaven frigavs den 9 oktober 1847, men de frigivna slavarna vållade stora problem, eftersom det inte fanns arbete för dem och
1878 gav Sverige tillbaka ön till Frankrike igen.”
Albatross Travels idé handlar förvisso om att resenärerna ska lära
sig något om platsens historia (samtidigt som man lever lyxliv). Men
i de inledande beskrivningarna av denna historia skymtar en historieskrivning som känns tillrättalagd för att möjliggöra resepaketet. Sveriges närvaro på ön avhandlas fullständigt okritiskt och eventuella
problem på platsen hänvisas till den befolkning som förts dit med
tvång som slavar. Framförallt har både bild och text en närmast museal ton – budskapet tycks vara att allt som ska studeras tillhör det
förgångna och kastar inga skuggor in i nutiden eller över Albatross
Travels ”expeditionsfartyg”.
Vad har Kincaids text – i skenet av Albatross Travels resebeskrivningar – att lära oss idag? Den påminner den som har privilegiet att
kunna glömma – den som är ”nordamerikan eller europé – för att
vara rättfram, vit” – om att kolonialismen gjorde och fortsätter göra
jävligt ont. Att kolonialismen inte är ett avslutat kapitel utan fortfarande drabbar de vars föräldrar och morföräldrar levde under den.
Den uppmanar oss att se den ”hela värld av någonting” som finns i
de handels- och resemönster som hänger samman med turismen.
Kincaid visar att turismen och turistindustrin är laddade av historia,
nutida ekonomiska orättvisor, rasism, blindhet och orättvisa – och
att den enskilda turisten blir en del av detta. Detta understryker hon
också rent språkligt när turisten förskjuts till att inta kolonisatörens
plats:
”Det du alltid misstänkt om dig själv från det ögonblick du blev en
turist är sant: En turist är en ful människa. Du är inte en ful person
hela tiden; du är inte en ful person i vanliga fall; du är inte en ful person till vardags. Till vardags är du en trevlig person. [...]
Låt mig bara visa dig hur ni såg ut för oss. Ni kom. Ni tog saker
som inte var era, och ni frågade inte ens först. Ni kunde ha sagt: ”Kan
jag be att få detta är du snäll?” Och även om det skulle ha varit tydligt
för var och en att ett ja eller nej från vår sida inte skulle ha gjort någon skillnad så hade ni nog sett mycket bättre ut. Tro mig, det hade
räckt långt. Jag skulle ha varit tvungen att erkänna att ni åtminstone
var artiga. Ni mördade folk. Ni fängslade folk. Ni rånade folk. Ni
öppnade era egna banker och ni satte in våra pengar i dem. Kontona
var i era namn. Bankerna var i era namn. Det måste ha funnits några
goda människor bland er, men de stannade hemma. Och det är det
som är poängen. Det är därför de är goda. De stannade hemma.”
Det Kincaid förklarar är att den egna individualiteten kan inte –
som vi så gärna vill tro – frigöra ens resande från historien. Den som
reser från rikt till fattigt, från postkolonialmakt till postkoloni (eller
för den delen, från fattigt till rikt), kan inte resa rent eller fritt från de
relationer, känslor och historier som kolonialismen skapat. Vår position i förhållande till geografi, ekonomi och historia spelar oundvikligen in i vem vi blir när vi reser – eller stannar kvar.

FAKTA
Essä: A Small Place av Jamaica Kincaid (New York: Farrar, Straus and
Giroux, 1988)
Reklam: Albatross Travels ”Kulturkryssning i Karibien: När Gustav
III blev slavägare”. albatros-travel.se (hämtat 12 November 2012)
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ATT LEVA UNDER DRÖNARE
ÖVERSÄT TNING AV LENA
BEZAWORK GRÖNLUND OCH
MARIE GENET GRÖNLUND

S

edan juni 2004 har den amerikanska regeringen använt obemannade
drönare för att genomföra hundratals hemliga missilattacker mot mål
i nordvästra Pakistan. I många år
förnekade den amerikanska regeringen
drönarattackernas existens. Institutioner
vid två olika universitet i USA, The Stanford International Human Rights and
Conflict Resolution Clinic vid Stanford
Universitet samt The Global Justice Clinic
vid NYU School of Law, har tillsammans
skrivit en studie om USA:s obemannade
drönare i Pakistan, i vilken de lyfter fram
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de svåra konsekvenserna för civilbefolkningen. Mana publicerar här ett översatt
utdrag ur denna studie. Studien i sin
helhet finns att läsa på: livingunderdrones.org.
I USA betonas vanligen i skildringen av
drönare i Pakistan att det är ett ”kirurgiskt
precist” och effektivt verktyg som gör
USA säkrare då det möjliggör ”målinriktat
dödande” av terrorister med minimala
konsekvenser och få civila offer.
Detta stämmer inte.
Efter nio månaders intensiv forskning

som inkluderar två undersökningar i Pakistan, över 130 intervjuer med offer, vittnen och
experter, samt genomgång av tusentals sidor
av dokumentation och medierapportering –
lägger denna rapport fram bevis för de skadliga och kontraproduktiva effekterna av den
amerikanska strategin med drönarangrepp.
Rapporten är baserad på omfattande intervjuer med humanitära och medicinska arbetare samt med pakistanier bosatta i den
berörda regionen. Den är full av ögonvittnesskildringar av de negativa effekter amerikansk policy har på de civila som lever under
drönarna.

Det finns reella hot mot pakistanska civila och mot amerikansk säkerhet i de pakistanska gränsområden som idag utsätts för
drönarattacker. Och det är mycket viktigt
att USA kan skydda sig mot terrorhot och
att det stora lidande som terrorister orsakar
pakistanska civila diskuteras. Men de allvarliga vittnesmålen om konsekvenserna av
drönarattackerna för civila i Pakistan och
för amerikanska intressen visar tydligt att
det är nödvändigt att revidera och noggrant
omvärdera den policy som förespråkar bekämpande av terrorism genom målinriktat
dödande med hjälp av drönare.

Det är ytterst viktigt att den allmänna debatten om den amerikanska strategin tar
hänsyn till de negativa effekterna av den nuvarande strategin.
För det första, samtidigt som civila offer
sällan erkänns av den amerikanska regeringen finns det betydande bevis för att amerikanska drönarattacker har skadat och dödat
civila. I officiella uttalanden uppger USA antingen ”inga civila offer”, eller ”ett ensiffrigt
antal”. Det är svårt att få tag i information
om offer för angreppen då USA försöker
skydda drönarprogrammet från demokratisk
kontroll. Detta försvåras ytterligare av de

hinder som finns för oberoende undersökningar av attacker i Norra Waziristan. Bäst
tillgänglig officiellt samlad data om drönarattacker ges ut av The Bureau of Investigative Journalism, TBIJ, en oberoende
journalistisk organisation. TBIJ rapporterar att från juni 2004 till mitten av september 2012, visar den information som finns
tillgänglig att drönarangrepp dödade
2 562–3 325 människor i Pakistan, av vilka
474–881 var civila, inklusive 176 barn.
TBIJ rapporterar att dessa angrepp även
skadat ytterligare 1 228–1 362 individer. Då
medierna rapporterar om civila offer ges
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sällan någon information om offren och de
familjer de lämnar efter sig. TBIJ:s rapport
innehåller skakande berättelser från många
överlevande, vittnen och familjemedlemmar som för forskningsteamet vittnat om
dödsfall och de civilas skador i drönarattacker. Den presenterar också en detaljerad
redogörelse för tre skilda angrepp där det
finns bevis för civila dödsoffer och skadade,
däribland en attack på ett möte med stamäldsten i mars 2011 då 40 personer dödades.
För det andra, USA:s policy gällande
drönarangrepp orsakar avsevärt lidande i civilas dagliga liv, utöver alla döda och skadade, något som inte tas ansvar för eller rapporteras om. 24 timmar om dygnet svävar
drönare över samhällen i nordvästra Pakistan; hem, fordon och offentliga platser attackeras utan förvarning. Drönarnas närvaro terroriserar män, kvinnor och barn och
orsakar ångest och psykologiska trauman
bland civilbefolkningen. De som lever under drönarna måste leva med en ständig oro
för dödliga attacker och med vetskapen om
att de saknar alla möjligheter att skydda sig
själva. Dessa rädslor påverkar beteendet.
När ett område attackeras flera gånger,
vilket är en medveten amerikansk strategi,
och det finns bevis på att hjälparbetare dödats, blir både lokala grupper och hjälporganisationer rädda att hjälpa skadade. Vissa
grupper undviker att samlas, inklusive viktiga tvistlösningsorgan inom olika stammar,
av rädsla för att uppmärksammas av drönarpiloter. En del föräldrar väljer att hålla sina
barn hemma från skolan, och barn skadade
eller traumatiserade av attacker har hoppat
av skolan. Waziris har berättat för våra
forskningsarbetare att angreppen underminerat kulturella och religiösa seder vid begravningar, och gjort familjemedlemmar
rädda att närvara vid dessa. Dessutom kämpar de familjer som förlorat sina nära eller
sina hem i drönarangrepp även för att kunna
försörja sig själva.
För det tredje, de tillgängliga officiella
uppgifter som säger att angreppen generellt
sett gjort USA säkrare är i bästa fall tvetydiga. Attackerna har utan tvekan dödat påstådda kombattanter och upplöst nätverk
med väpnade aktörer. Däremot har drönarnas verkliga effektivitet och kontraproduktiva natur ifrågasatts. Antal ”högnivåmål” dödade i förhållande till antalet totala offer är
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extremt lågt – endast beräknat till 2 procent.
Resultatet av undersökningen visar vidare
att USA:s attacker har underlättat rekryteringen till våldsamma väpnade grupper
samt motiverat och gett upphov till ytterligare våldsamma attacker. Som New York Times skrev har ”drönare ersatt Guantánamo
som militanters val av rekryteringsverktyg.”
Drönarangreppen har också skadat pakistaniers syn på samarbete med USA och underminerat relationen mellan USA och Pakistan. En stor studie visar att 74 procent av
pakistanierna nu ser USA som en fiende.
För det fjärde, amerikanskt ”målinriktat
dödande” och drönarangrepp underminerar
respekten för rättssäkerhet och internationellt rättsskydd och kan skapa ett farligt
prejudikat. Denna rapport ifrågasätter lagligheten i attacker på individer och grupper
som inte har någon som helst anknytning
till terrorattackerna 11 september 2011, och
som inte utgör något överhängande hot mot
USA. Den amerikanska regeringens misslyckande att garantera grundläggande insyn
och redovisningsansvar för sin ”målinriktat
dödande”-strategi, och att ge nödvändiga
detaljer eller på ett adekvat sätt lägga fram
de legala övervägandena bakom besluten
om angrepp, hindrar en nödvändig demokratisk debatt om en av huvudaspekterna i
amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik.
USA:s tillvägagångssätt kan också bli ett
farligt prejudikat som underlättar för andra
regeringar att tillgripa dödligt våld runt om
i världen. Då drönartillverkare och befattningshavare framgångsrikt minskar exportkontrollhinder, samtidigt som fler länder
utvecklar dödlig drönarteknologi, ökar
dessa risker.
Med tanke på de farhågor och problem
som presenterats rekommenderar denna
rapport att USA grundligen omvärderar rådande metoder för målinriktat dödande.
Man bör ta i beräkning alla de uppgifter
som nu finns tillgängliga, olika parters farhågor samt kort- och långsiktiga kostnader
och fördelar. Det är verkligen hög tid för ett
verkligt nytänkande vad gäller USA:s rådande policy för målinriktat dödande och
drönarangrepp. Amerikanska strateger och
den amerikanska allmänheten kan inte fortsätta ignorera uppgifter om skador på civila
samt de kontraproduktiva effekterna av
amerikanskt målinriktat dödande och drönarattacker i Pakistan.

Denna rapport stöder och upprepar också de krav som hela tiden lagts fram från olika rättighetsgrupper på just laglighet, ansvar
och insyn i den amerikanska strategin för
drönarangrepp.
USA bör uppfylla sina internationella
åtaganden med en respekt för ansvar och
öppenhet, samt garantera verklig demokratisk debatt. USA bör:
• Tillåta publicering av USA:s justitiedepartements promemorier med en sammanfattning av den rättsliga grunden för USA:s
målinriktade dödande i Pakistan;
• Offentliggöra viktig information om
den policy som gäller för drönarangrepp,
något som tidigare upprepade gånger efterfrågats av många olika grupper: Detta gäller
målkriterierna för så kallade ”signaturanfall”, de procedurer som finns för att garantera att internationell lag efterföljs, de lagar
som tillämpas, hur utredningen av civila dödade och skadade ser ut, samt de procedurer som används för att spåra, analysera och
officiellt erkänna civila offer.
• Garantera oberoende utredningar av
dödliga attacker med drönare i enlighet med
FN:s särskilde rapportör Ben Emmersons
krav i augusti 2012 vad gäller främjande och
skydd av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter när terrorism motarbetas.
• I anslutning till grundliga utredningar,
och eventuella åtal, inrätta kompensationsprogram för civila som skadats av USA:s angrepp i Pakistan.
• USA bör respektera mänskliga rättigheter och internationella lagar när det gäller
användande av våld, och inte använda dödligt våld mot individer som inte är medlemmar av väpnade grupper med vilka USA är i
en väpnad konflikt med, eller mot individer
som inte utgör ett överhängande hot. Detta
inkluderar att inte genomföra en andra attack när hjälparbetare finns på plats.
• Journalister och mediekanaler som har
för vana att endast referera till ”militanta
dödsfall” utan ytterligare förklaring bör
upphöra med det. All rapportering av regeringsuppgifter om ”militanta dödsfall” ska ta
hänsyn till att USA:s regering räknar alla
vuxna män dödade i attacker som ”militanta”, utom då det finns friande bevis. Media
som förlitar sig på anonyma regeringskällor
bör också lyfta fram att det rör sig om en
enda källa och också uppge att det tidigare
förekommit falska regeringsrapporter.

Utrikeskrönika
Det har varit en
fruktansvärd dag
Mads Gilbert, norsk läkare
Översättning: Catherine Holt
En längre version av artikeln
har tidigare publicerats
i norska NRK, 21.11.2012.

M

idnatt passerad. Ingen vapenvila.
Heller ingen barnvila, kvinnovila eller människovila.
Drönarna surrar som onda insekter och vi vet att de följs av dånande detonationer. Gardinerna i fönstret där
jag skriver detta följer lufttrycket och jag känner tydligt tryckvågorna. Alla fönster är öppna
så de inte skall implodera och sprida dödliga
skärvor av glas. Det finns så många dödliga
skärvor här i Gaza. Granat- och bombsplittror,
drönarsvärmarna, svärmarna av flygblad med
hotande innehåll som släpps från himlen för
att ytterligare terrorisera civilbefolkningen.
Det har varit en fruktansvärd dag. Det är
svårt att beskriva 13 sönderrivna kroppar, dekapiterade, avrivna lemmar, förkolnade, småbarn delade i tu – allt kommer till Shifa. Med
desperata rop om hjälp, skrik av smärta. Mammor som faller samman i paralyserad förtvivlan när de känner igen de döda barnen.
Vi jobbar.
Intuberar, skär av kläder, kanylerar, försöker urskilja var skadorna är på de som fortfarande har livstecken.
Idag var det 24 dödade och 189 skadade.
Inte alla kommer till Shifa, men väldigt
många.
Vi förlorade två ”på bordet”, splintskador
till arteria pulmonalis och förödande huvudskador. En cava inferior – avrivning räddades
med hjälp av en duktig kärlkirurg i gruppen
på 40 frivilliga palestinska läkare som kom
från Västbanken igår.

Solidaritet. Nya allianser mellan palestinierna. Stora arabiska delegationer viner genom sjukhuset med chockerade ansikten
medan bombdrönarna utan avbrott påminner dem om det överhängande i deras politiska ansvar.
En barnfamilj kommer in på morgontimmarna efter att israeliska bombflygplan har
krossat den största banken i centrum av Gaza
by. Pappan är rasande, ropar på hämnd. Barnen hör förskräckt på.
Avbrott klockan 00:44: Fy fan nu bombar
de precis vid oss. Seriebomber.
Hur klarar de att trösta sina barn i denna
natt?
Jag är rädd. Ondskan ser ut att segra.
Jag vet inte om ”världen” uppfattar hur
detta miljonfängelse egentligen är. Det är alltså inte möjligt att hitta skydd, gömma sig eller fly. Och samma makt som håller alla inspärrade bombar samtidigt utan avbrott med
ett av världens starkaste krigsmaskinerier.
Vad hade hänt om Michelle Obama var
här i natt med sina två döttrar? Bott i ett hus i
Beit Lahia i utkanten av Gaza by, fattigfolks
kvarter, utan ljus, utan någon säkerhet. Tänk
om hon kom springande in med ett av sina
vackra barn i armarna, genomträngd av granatsplitter – utan någon möjlighet att slippa
undan? Hade det blivit någon förändring då?
Jag förstår inte hur Jens, Espen och IngaMarte och de andra som sa så mycket klokt
om kamp mot terror och politiskt våld för ett
tag sedan – kan sitta med allt sitt inflytande

och antingen tiga still eller uttrycka förståelse
för Israels ”rätt att försvara sig”?
Försvara sig?
De angriper ju, precis som de har angripit
de senaste 60 åren.
Har vi inte lärt oss att orätt måste stoppas
nu, i vår tid, medan vi vet och kan handla –
inte som en arkeologisk övning som efterklokskapens fjärrglas och det kyliga, historiska avståndet gör obehaget av sveket lättare
att leva med?
Skicka inte fler bandage, läkare, matpaket
och intetsägande uttalanden.
Stoppa bombningen.
Öppna Gaza.
Avsluta ockupationen av Palestina.
Låt ungarna få fred.
Låt mödrarna amma.
Låt gamlingarna dricka friskt vatten.
Låt fiskarna fiska och bönderna skörda.
Låt lärarna undervisa och ungarna lära.
Låt ungdomarna resa och upptäcka något
annat än belägring, blockad och fruktan.
Låt nattsömnens lindrande mildhet lägga
sig som en matta av i åratal efterlängtad ro
över Gazas människor.
Då behöver de inte försvara sig mot en
överlägsen övermakt.
”Då sjunker vapnen maktlöst ned.
Om vi skapar människovärde
Skapar vi fred”, som han skrev, Nordahl.
Gaza, i den ohyggliga natten.
00:40 21.11.2012
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De bortglömda journalisterna. Av: Theodros Arega
Fängslade, förföljda och – bortglömda. I Etiopien trakasseras kritiska journalister hårt.
Men bara vissa får stöd från omvärlden. Här vittnar den etiopiske journalisten Theodros Arega
om de bortglömda journalisterna.

DUBBELMORAL ELLER NONCHALANS?
Hur många av er har hört namn som Shifferaw Inesarmu, Lelise Wodajo, Dhabassa Wakijra, Haileyesus Worku och Abdulsemed
Mohammed? De arbetade eller arbetar för
etiopiska regeringsmedier, och har utsatts
för tillslag mot pressen.
Det är nedslående att många av de internationella yttrandefrihetsgrupperna behandlar olika grupper av journalister olika.
Båda grupperna är offer för samma förtryckarregim som använder lagen för att legitimera sina grymma brott mot oskyldiga medborgare. Detta utdrag från Reportrar utan
gränsers rapport om Etiopien från 2012 summerar uppfattningen hos många rättighetsgrupper i väst:
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tiopien är det land i Afrika som fängslar näst flest journalister. Bara grannlandet Eritrea är värre. Etiopien finns
också på topplistan över de länder
som tvingat flest journalister i exil det
senaste decenniet.
Det händer att landets fängslade eller frigivna journalister blir hedrade av internationella påtryckargrupper. Skribenten Reeyot
Alemu dömdes till elva års fängelse i juli förra året, anklagad för terrorism av regeringspartiet TPLF. Hon blev 2012 en av fyra vinnare av priset Courage to write, som delas ut
av International women’s media foundations.
Serkalem Fasil vann samma pris 2007.
Hon födde barn när hon satt i arrest 2005
och är gift med den framstående journalisten, dissidenten och bloggaren Eskinder
Nega. Han dömdes till 18 års fängelse i juli
förra året anklagad för terrorism och förräderi. Fasil tog å sin makes vägnar emot Pen/
Barbara Goldsmith freedom to write award.
Jag uppskattar verkligen sådana gester
från organisationer som kämpar för pressfriheten. De ger erkännande åt etiopiska journalisters umbäranden. Men varje gång jag läser den här sortens nyheter kan jag inte låta
bli att fråga mig om det bara är journalister
från privata medier som attackeras av den
etiopiska regimen.

”Den etiopiska regeringen låter politiska
motståndare och privatägda medier betala
dyrt för sina åsikter. Trots landets skenbart
demokratiska funktionssätt är myndigheterna oflexibla och tar till politiska, juridiska
och administrativa åtgärder för att trakassera
journalister som är provocerande eller är i allians med oppositionen.”
Detta visar tydligt på den missuppfattning
som finns bland många påtryckargrupper
och i den allmänna opinionen: att de som arbetar för regeringsmedier är lydiga megafoner som aldrig försöker kritisera, och att de
därmed är immuna mot trakasserier, fängslande och andra brott mot de mänskliga rättigheterna från regeringens sida.
Jag är en av de mest privilegierade i denna
grupp av regeringsanställda journalister. Jag
lämnade Etiopien för åtta år sedan, men förnekades det skydd som nästan automatiskt
tillkommer mina kollegor från privata medier. Detta är en följd av ovan nämnda missuppfattning, som ofta delas av migrationsmyndigheter. Jag förlorade mitt förflutna,
min framtid, min karriär och min familj och
lever nu i armod i Sverige. Det som är mest
tragiskt är att jag inte ens kan kräva skadestånd av en busschaufför som förstörde min
kamera i juli förra året framför två ögonvittnen, på grund av rädsla att bli gripen av polisen och deporterad till mitt hemland Etiopien.
Men låt mig nu berätta om Lelise Wodajo,
ett av dessa ansiktslösa och namnlösa offer
som har arbetat för regeringsmedia.

MAMMA I FÄNGELSE, PAPPA I EXIL
Min före detta kollega, trebarnsmamman
Lelise Wodajo, arresterades i november
2008, anklagad för att ha haft kontakter med
den olagliga organisationen Oromos befrielsefront, OLF. Hon dömdes i mars 2010
till tio års fängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning. Hennes make, Dhabessa
Wakjira, hade varit fängslad i mer än tre år
sedan 2004 och flydde landet efter att ha
blivit frigiven. Några av mina uppgiftslämnare berättade för mig att den nådeansökan
som Wodajo gjorde till Högsta domstolen
avslogs, och sorgligt nog är det ingen som
protesterar. Inte heller är det någon som
bryr sig om att prata om de tre barnen som
tvingas klara sig själva, eller någon som hedrar deras modiga föräldrar som är lika
mycket offer som Eskiner Nega, Reeyot
Alemu och många andra journalister från
Etiopiens privata press.
SHIFFERAW INESARMU SAKNAS
Shifferaw Inesarmu, en annan av mina före
detta kollegor, fängslades tillsammans med
Dhabassa Wakijira i april 2004. Han är försvunnen sedan januari 2005, då han fängslades igen efter att ha blivit frigiven och åter
fängslad flera gånger. Enligt rapporter i lokala tidningar hölls båda journalisterna i
mörka celler och blev enligt uppgift torterade. Jag googlade honom och frågade de två
svenska journalisterna Johan Persson och
Martin Schibbiye om Inesarmu, men dessvärre känner ingen till var han befinner sig.
Men han arbetade trots allt för regeringsmedier. Det är därför som varken lokala eller internationella mänskliga rättighetsorganisationer eller biståndsorganisationer är
intresserade av att fråga hans fångvaktare
vart de förde honom. Man behöver inte
vara en framstående journalist för att bli arresterad i dagens Etiopien. Vem som helst
som har en åsikt, politisk eller religiös, som
skiljer sig från vad TPLF-juntan accepterar
kommer att sättas bakom galler. Det är vittnesbörden från de två fängslade svenska
journalisterna som blev benådade vid det
etiopiska nyåret.
ÖVERSÄT TNING AV: MAT TIAS NILSSON

K U L T U R /
HÅRDA FAKTA
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OCH ANDREAS
KARLSSON:
FRÅN KAP
TILL KAIRO
/LENA SUNDSTRÖM:
DE KALLAR OSS
RASISTER

F

rån Kap till Kairo. Ja, eller nej… Från
Järntorget till Biskopsgården. Det är väl
ungefär vad budgeten tillåter. Tur då att
man kan låtsas vara i Sydafrika eller Botswana, lyssna på föredrag och lära sig att
människor är de samma där som här. Människor. Inte rytande, gulögda lejon. Det är vad som
motiverar fotografen Andreas Karlsson att tillsammans med journalisten Görrel Espelund
bila tvärs igenom Afrika, försäkrar Karlsson i en
ABF-föreläsning på Restaurang Trappan i Göteborg. I Sydafrika är människor mycket gästfria,
till och med de på ytan lite kärva vita farmarna.
Väl hemma berättar Espelund och Karlsson gärna för grannarna i Skåne hur det egentligen förhåller sig i Afrika. Där finns i korthet fler bönder. Men samma slags drömmar som i Sverige.
Man åker hem och sover på saken. Vad Espelund och Karlsson menar, är att det hos alla finns
något bra. Dagen efter Afrika-exposén citerar
journalisten Lena Sundström artisten Sting, i
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ett föredrag på Biskopsgårdens bibliotek. ”The
russians love their children too.” Ja, varför skulle
de inte frågar Sundström, och raljerar tacksamt
över västeuropéers upptäckt av andra människors mänskliga drag. Hon ironiserar över att
den största rädslan hos svenskarna just nu, verkar vara att oxfilén är en falskmärkt fläskfilé. Underförstått gäller detta såväl Sverigedemokrater
som sossar och moderater. Men det är inget
Sundström gör ett nummer av.
I stället kritiserar hon de kollegor, som i tron
att de är modiga porträtterar Jimmie Åkesson
som en vanlig kille, eller hans partikamrater
som vilsegångna barn.
Mot en platt debatt om goda, felaktiga eller
gemensamma värderingar, ställer Sundström
fakta om ekonomiska konflikter och intressen.
För att förstå eller förändra världen, får vi alltså
byta talet om bra människor mot de genomtänkta, bra analyserna. Lena Sundström är bra
på att både göra och framföra dem.

KATARINA TAIKON VID STOCKHOLMS
STADSBIBLIOTEK. FOTO: ANNA RIWKIN-BRICK/
MODERNA MUSEET, STOCKHOLM.
KATARINA TAIKON MED MARTIN LUTHER KING.
FOTO: PER ANDERS THUNQVIST

RASISTISK HISTORIA
BITER SIG FAST

V

em vill bli en medborgarrättskämpe? Att företräda en samhällsgrupp, mot förtryck och slitstarkt
förakt... Det är stort. Fast knappast något man
gör med glatt mod eller av fri vilja. På ett fotografi från Stockholm 1964 möter Martin Luther
Kings och Katarina Taikons blickar varandra. King ska
hålla tal och Taikon ta emot ett nyinstiftat pris från Ungdomens fredsförbund. Senare kommer Martin Luther
King att bli mördad, och Katarina Taikon skörda bokframgångar med Katitzi och hösten 2012 bli porträtterad
i en biografi av journalisten Lawen Mohtadi. Den dag jag
blir fri heter pionjärverket om såväl privatpersonen, författaren som den romska, politiska aktivisten Katarina
Taikon. Boken rör sig mellan den fascinerande bilden
av denna kvinna och den ofta rätt förskräckliga svenska
självbilden. I det folkhem Taikon växer upp i arrangeras
helt ogenerat skönhetstävlingar i blondhet. Och villa
ägare protesterar mot att få romska grannar.
− Jag visste inte att romer var förbjudna att invandra till
Sverige mellan 1914 och 1954. Att rasismen var så socialt
och politiskt accepterad. Läger för romer tillkom på myndigheternas initiativ, säger Lawen Mohtadi, när jag talar
med henne över telefon en dag i slutet av oktober.
Lawen Mohtadi berättar, om hur hon för sex–sju år
sedan såg ett foto av en demonstrerande Katarina
Taikon. Hur detta fick henne att vilja veta mer och så
småningom påbörja arbetet med sin biografi.
− Jag var intresserad av hur Katarina Taikon såg på sitt
arbete. Hon hade ju en framträdande roll i det offentliga.
Man hörde henne i radio och såg henne på tv.
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KATARINA TAIKON FRAMFÖR SKRIVMASKIN.
FOTO: PETER CLAESSON/AFTONBLADET/IBL.

Hon talar om en kvinna som grälade med Ivar Lo-Johansson om hans nedlåtande och romantiserade syn på
romer, och själv kom att bli en betydande intellektuell.
En kvinna som levde och verkade i en rasism med djupa
rötter och en nationalism som under 1900-talet växte sig
stark. Under 1950- och 60-talen var Katarina Taikon en
av förhållandevis få men alltmer inflytelserika opinionsbildare som kämpade för romers rätt till utbildning och
bostäder.
Hösten 2012 avslöjar Sveriges Radios Ekot att många
bensinstationsägare systematiskt nekar romer att hyra
bil. Varför biter sig detta bortsorterande av människor
fast?
− Det är svårt för mig att uttala mig om, eftersom det
som händer nu inte är något jag studerat närmare. Men
det är viktigt att gå till historien. I det svenska 1900-talet
finns mycket utanför den dominerande historieskrivningen, som jag skulle vilja undersöka mer, säger Lawen
Mohtadi.
Trots allt behöver man kanske inte röra sig längre tillbaka än till årets bokmässa i Göteborg. I en DN-artikel
(3/10) dokumenterar Lawen Mohtadi själv sina upplevelser av förakt som normaliserat mingelsnack.
På mässan stöter Lawen Mohtadi ihop med en högaktuell och samhällskritisk författare. När samtalet kommer in på Mohtadis bok om Katarina Taikon säger författaren: ”Jag skulle aldrig köpa en bil av en zigenare.”
Lawen Mohtadi är först svarslös, men när samma författare något senare tar upp ett radioinslag med budskapet
att rom inte är något man blir utan bara är, replikerar

DEMONSTRATION I HUMLEGÅRDEN 1 MAJ 1965.
FOTO: BJÖRN LANGHAMMER/KUNGLIGA BIBLIOTEKET, STOCKHOLM.

DEMONSTRATION FRAMFÖR RIKSDAGSHUSET.
FOTO: FOLKE HELLBERG/SCANPIX

hon: ”Jag antar att det är så med vissa tillhörigheter.
Gränserna är tydliga. Som att vara svensk. Det är näst
intill omöjligt att få vara svensk om man ser ut som jag.
Svensk är en väldigt skyddad identitet”.
Så vad är grunden för svensk gemenskap, får mig
Mohtadis texter att fundera. Från en sådan trygg position kan man möjligen ifrågasätta eller utöka, men
knappast frukta att förlora sin ursprungstillhörighet.
−Jo, jag läste att Ted Hesselbom ansökt om att få bli
rom, säger Lawen Mohtadi. Men det är inget jag kan
kommentera så mycket.
Några dagar före vårt samtal, berättar Röhsska museets chef för GP (20/10) om sin ansökan till vännen Bagir
Kwiek på romska kulturföreningen. ”Svensk lag har väl
inga definitioner på etnicitet. Det är därför det är intressant att testa,” säger Hesselbom till tidningen. Kwiek
låter hälsa att han behandlar förfrågan och att detta är en
”jätterolig grej”.
På annat håll väcker kanske initiativet irritation eller
möjligen förvånat intresse. Frågan är ändå hur och varför
en hyfsat privilegierad person av välvilja eller nyfikenhet
vill vända på perspektiven. Att ganska riskfritt testa gränserna för toleransen hos de andra. Svaret är väl att en
kämpande gemenskap föder sina egna företrädare och
organisationsformer. Men att de ryms i ett sammanhang
som kan verka spännande för den som gärna blir outsider men slipper utsättas för kollektiv rasism.
Lawen Mohtadi vill inte utveckla några jämförelser
mellan majoritetssamhällets syn på romer idag och för
drygt femtio år sedan. Men i Den dag jag blir fri refererar

hon till Ivar Lo-Johanssons reportage- och fotoböcker
Zigenare – tjugofem år efteråt och Zigenarväg, som gjorde
Katarina Taikon rasande. För att behålla sin egenart och
sätta lite färg på samhället, hävdade Lo-Johansson att
romerna inte borde bli bofasta, utom möjligtvis på vintern, eller behöva fylla i en massa tråkiga blanketter.
I debutboken Zigenerska (1963) betackar sig Taikon för
att framstå som någon Skansenattraktion i reservat.
Från förbudet att invandra, via varningar om trista
bo-formulär till rätten att tala sitt språk och studera. I sin
bok skriver Lawen Mohtadi om romernas bitvis förändrade situation i Sverige, dokumenterat och speglat av en
kvinna med personliga framgångar och bakslag. Men vad
händer nu?
− Jag vill gärna fortsätta att berätta historier från det
lite undanträngda svenska 1900-talet. Då handlar det inte
bara om ras eller etnicitet. Och jag hoppas kunna skriva
mer i bokform, tidningsformatet kan ofta bli rätt anpassat och begränsat.
I Den dag jag blir fri löper trådar från ett förflutet med
rasrena ideal, till en samtid med smutsfläcken i pannan.
Svår att upptäcka, eller lätt att inte låtsas om. För att
gnugga bort den krävs nog mer än en medborgarrättskämpe på bilmacken, i bostadskön eller på bokmässan.
Mohtadis biografi gör det ändå möjligt att se mer klart
på historien.
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INTENSIVA BERÄTTELSER
OM KAMP OCH HOPP

FILM
EN OVÄNTAD
VÄNSKAP
Intouchables
Regi: Oliver Nakache, Eric Toledano

D

en har kallats för årets feel good movie. Den har
slagit biorekord och är enligt Svenska dagbladet
”alla tiders näst framgångsrikaste franska film”.
Hyllningarna öser över komedifilmen som
handlar om den färgade förortskillen Driss som
anställs som personlig assistent åt Philippe, en vit överklassman i rullstol. Mysbudskapet tycks vara att båda
dessa män är utsatta på sina sätt – Philippe på grund av
kroppslig förlamning och Driss sin klass och hudfärg –
men att de kan mötas i en jämlik vänskapsrelation.
Tanken är fin. Men filmen är dessvärre genomsyrad av
stereotypa exotiserande fördomar. Driss får representera
kropp och känsla, vars uppgift är att serva och glädja

med sitt breda leende. Philippe står för kultur och intellekt som tar med Driss på opera och konstutställningar.
Den vita mannens värld dominerar, och den svarta mannen ska foga sig och civiliseras.
Till en början kan Driss inte bete sig i de vita rummen; han är aggressiv och drar opassande skämt. Men
successivt börjar han bejaka Philippes sofistikerade
värld. I en scen långt fram i filmen har Driss bytt ut
munkjackan mot kostym och får komplimangen: ”Du
ser ut som Barack Obama”. Komedier där den svarta
människans värde är beroende av ett vitt erkännande är
allt annat än feel good.
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Poeten och författaren Johannes Anyuru har under
2012 givit ut två brännande
angelägna böcker. Det är två
skarpa samtidsanalyser som
lär oss att vi måste våga vara
en del av ögonen, inte av
blindheten.
En civilisation utan båtar
är en sammanställning av
poetiska texter från när Anyuru är i Aten förra sommaren och väntar på att få
åka med Ship to Gaza. Innan
han åker reflekterar han
kring sin växande rädsla för
vad som kan hända och israelernas våld. Han tror att
rädslan bland annat handlar
om att han inte känner att
han självklart kommer skyddas av sin svenskhet. Ser jag
svensk ut i en utländsk soldats ögon? frågar sig Anyuru
och påminner oss om en
outtalad verklighet. Båten
kommer aldrig iväg till Palestina och Anyuru promenerar i krisens Aten och ser
ockuperade torg och hoppet
om en ny världsordning.
Han ser även iranska flyktingar med ihopsydda läppar,
kroppar utan röster. Anyuru
tänker på Gaza och hur det
är att leva i världen utan
framtid med “bara ett
ändlöst nu som töjs medan
åren går”. Jag sträckläser boken. Samtidigt florerar en
bild på aktivisterna på årets
båt Estelle, som släpper ut
brevduvor mot en klarblå
himmel, precis innan de israeliska styrkorna kidnappar
dem. Anyurus berättelse
handlar om det allra viktigaste. Solidaritet. Att världen
tillhör oss, att vi en dag ska
flyga som duvorna. Att våra

kroppar tillsammans kan
bryta igenom blockader,
murar och gränser.
Många teman återkommer i Anyurus nyaste
bok, En storm kom från paradiset. Den handlar om Anyurus far P, som är från Uganda
och utbildad pilot. Han vill
inget annat än att flyga, ”vara
en fågel”. Men Idi Amin har
tagit makten i Uganda och P
måste fly. Han försöker överleva hungern och ofriheten i
fängelseliknande flyktingläger. När han kommer
till Sverige många år senare
har hans kropp brutits ner av
allt våld och psyket av
ändlös hemlöshet.
I romanen skymtar Anyuru själv fram. När han som
pojke blir retad för sitt krulliga hår och mörka hud vill
han att pappa ska bära bort
honom från landet som hatar honom, “hela mitt liv
denna ensamhet och känsla
av ofrånkomlighet”. I ungdomen sitter han och läser
Jordens fördömda på ett elskåp, läser om att riskera sitt
eget liv för att kunna befria
sig från historien. Anyuru
bär med sig sin pappa i sig
själv. Han drömmer att han
håller en fågel hårt mellan
händerna.
Det är känslosamt vackert, det är modern befrielseprosa. Anyuru visar att
det enda sättet att kunna gå
vidare är att lyfta fram historien i ljuset, erkänna lidandet och förtrycket. Endast
då finns det chans till försoning, till jordens fördömda att
breda ut sina vingar och börja flyga.
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UTAN BÅTAR

JOHANNES ANYURU:
Glänta produktion

I Lyckliga i alla sina dagar kritiserar
Nina Björk den rådande samhällsstrukturen och dess kapitalistiska
logik. Hon synliggör hur det ekonomiska systemet och dess diskurser
begränsar våra drömmar och aspirationer. Det vi tillåts drömma om är
ett bättre liv, inom systemet. Aldrig
om en ny värld.
Enligt Disney kan den fattigaste
bondpojken bli kung, med hjälp av
självhjälpsböcker kan du bli din
egen lyckas smed och på arbetsförmedlingen kan du sälja in dig själv
till drömjobbet. Möjligheterna är
oändliga. Men bara för ett dig, aldrig för ett oss.
Även om Björk beskriver klas�samhället på ett pedagogiskt sätt
stannar hon på en abstrakt och generell nivå. Jag saknar en beskrivning av hur den globala orättvisan
och underkastelsen under det ekonomiska systemet skiktar samhällsklasserna.
Hennes position som svensk författare präglar texten. Det ”vi” hon i
boken drömmer genom förblir odefinierat då det syftar till ett immateriellt och allmänmänskligt ”vi”. Därför glömmer hon den klass som
äger arbetskraften när hon skriver
att vi idag behöver lönearbetet för
att inte hamna i utanförskap. Därför
glömmer hon att nämna alla de –
majoriteten av jordens befolkning –
som saknar resurser och därmed
saknar möjligheten till fri tid när
hon beskriver hur vi idag genom
den tekniska utvecklingen plötsligt
fått denna möjlighet. I den rådande
världsordningen existerar inget
sammanhållet ”vi”, eftersom vissa
tjänar på att det finns just en uppdelning av ”oss”.
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VIKTIG BOK SOM
BORDE NÅ FLER
BOK
FORTETS MURAR
BJÖRN HEDLUND
Atlas reportage
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Om alla i Sverige hade läst Björn Hedlunds 93 sidor långa reportagebok, hade
det inte längre funnits någon som trodde
att Sverige är bra på att ta emot flyktingar.
Boken är ett gediget dokument över en
inhuman svensk och europeisk flyktingpolitik.
Björn Hedlund tar läsaren från marockanska flyktingläger utanför den spanska staden Melilla till den grekiska staden
Patras och vidare till korridorer och personalrum på förvaret i Märsta. Han har
pratat med flyktingar som med livet som
insats tagit sig till Europa och andra som
gör allt för att försöka komma hit. Han
har träffat personal på förvaren och Migrationsverket som på ett öppet sätt
beskrivit sin syn på asylsökande. Det är
gediget och genomarbetat.
Björn Hedlunds researcharbete är
utom all kritik. Presentationen är inte lika
bra. 93 sidor räcker inte för allt han har att
berätta och kasten blir därför tvära. Jag
hade gärna stannat kvar betydligt längre
hos Ahmadou som flytt från Algeriet och
sedan hamnat i ett flyktingläger i Melilla
eller varför inte i diskussionen med Johanna som arbetar på förvaret i Märsta.
Björn Hedlund som person finns med i
kulisserna hela boken igenom, men det är
först i det sista kapitlet som hans åsikter
blir tydliga. Jag hade föredragit att få lära
känna Björn Hedlund tidigare i boken
och få följa med honom på resorna utmed EU- fortets murar.
För den som inte tidigare känner till
Europas hårda gränspolitik, vad egentligen ett förvar är och hur länder samspelar
med målet att stänga ute människor på
flykt, kan Björn Hedlunds bok bli svår att
ta in. Verkligheten är hård och skrämmande och för att fler ska förstå krävs att
den presenteras på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Det lever inte Björn Hedlunds
bok riktigt upp till och jag är därför rädd
att de viktiga vittnesmål som han ger,
bara kommer att läsas av redan migrationspolitiskt intresserade personer. Det är
synd. Alla skulle behöva läsa och förstå
innehållet i Fortets murar.

ELEGANT OCH PEDAGOGISKT
OM KLIMATFLYKTINGAR
BOK
UR ASKAN

SHORA ESMALIAN
Natur&Kultur
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I reportageboken Ur askan berättar människor i Pakistan, Egypten och Kenya för
Shora Esmailian om sina livssituationer,
sina drömmar och, framförallt, sina iakttagelser kring det förändrade klimatet
och dess konsekvenser. De som tvingas
fly eller flytta på sig på grund av förändringar i klimatet tar sig oftast till närområdena. Då UNHCR ännu inte definierat
klimatflyktingar som kategori kan de inte
få del av de rättigheter som knyts till flyktingförklaringen.
Esmailian länkar elegant och pedagogiskt samman större globala skeenden
med lokala förändringar och enskilda
människors berättelser. Hennes argument
är att orsakerna till – och effekterna av –
klimatförändringar och naturkatastrofer
måste förstås som ett samspel mellan natur och sociala faktorer. Människor möter
inte en naturkatastrof med samma
förutsättningar. Den som redan är sårbar
drabbas hårdare. Rika jordägare kan inte
bara skydda sig själva, sina egendomar
och grödor, utan har också – som i fallet
med översvämningarna i Pakistan 2010 –
bidragit till att leda översvämningarna
från de egna markerna till platser där mer
försvarslösa människor bor. Konsekvensen av att få sitt hem bortspolat är desto
större för den vars årsinkomst är nedplöjd
i den mark som floden drar med sig.
Kvinnor drabbas ofta hårdare då tillgång
till trygghet, integritet och hygien kringskärs.
Ur askan kan också lära oss något om
hur man skriver om människor på ett sätt
som skapar närhet och identifikation
utan att hänge sig åt kulturella stereotyper eller förenklade förklaringsmodeller.
Esmailian behandlar sina intervjupersoner och deras erfarenheter med varsamhet
och respekt och skapar porträtt av hela
och komplexa människor i specifika geografiska och historiska sammanhang. På
så sätt lyckas hon med balansakten att
berätta om människor som drabbats hårt
utan att beskriva dem som enbart offer.
Trots att den klimatpolitiska situationen
ligger tung och mörk över sidorna lyckas
Esmailian också förmedla det hopp och
den glädje som finns i människors vardagliga kamp för livet.
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e som har sett någon av de tidigare föreställningarna med Institutet kommer att känna igen sig.
Allting utspelar sig inne i en gigantisk box som
är uppdelad i två våningar. På den översta våningen bor ”familjen” och under dem i källaren
sker märkliga riter då familjefadern går ner och ägnar sig
åt att projicera sina postkoloniala fantasier på ett gäng
svarta leksaksdockor.
Den familj vi får möta på översta våningen är en sorts
Svenssonfamilj ifrån helvetets innersta krets. Den ena
brodern tycks uppfylla faderns bild av en god son, leker
med pistoler, drar homofoba skämt och är allmänt gladlynt. Den andre brodern däremot är tystare. Just i stånd
med att komma ut som homosexuell blir han ständigt
trakasserad av fadern och brodern. Fadern verkar vara
någon form utav praktsvin där han sitter i sina kalsonger
och låter frun suga av honom i tv-soffan. Modern säger
inte så mycket, deprimerad över att hon inte tycks äga sin
egen kropp.
Såhär långt går det att hänga med för de flesta. Däre-

mot blir allting diffusare när familjen beger sig ner i källaren. Fadern smetar in sig i de små afrikanska dockornas
blod medan bröderna sjunger ku klux klan-mottot och
modern skakar spastiskt. Allting trappas upp för att sluta
i en kalabalik där föremål kastas runt och modern spelar
elgitarr innan familjen återvänder till ovanvåningen och
den trygga soffan.
Efter att passivt ha fått sitta igenom detta under dryga
två och en halv timma kan jag inte låta bli att undra vad
det är som föreställningen vill visa på? Är det den europeiska biståndsmentaliteten att ”hjälpa” de stackars små
svarta dockorna eller är det familjestrukturen som en bas
för förtryck som sträcker sig bortom hemmets väggar?
Allting landar tyvärr i en överestetiserad sörja utan riktig
kraft att belysa något annat än häftiga sceneffekter.
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”...SÅ DU BEHÖVER INTE LÅTA DEN VAGT OBEHAGLIGA
KÄNSLA AV EXPLOATERING, FÖRTRYCK, DOMINANS,
SOM DU FÅR DÅ OCH DÅ, UTVECKLAS TILL
FULLFJÄDRAD ORO ELLER OBEHAG;
DU RISKERAR JU FÖRSTÖRA DIN SEMESTER.”
UR ”A SMALL PLACE” AV JAMAICA KINCAID (1988).
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