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PROLOG
Under vintern 2004 väckte utställningen Making Differences på Historiska museet stor

uppmärksamhet i svensk och internationell media. Utställningen producerades i samband

med den stora folkmordskonferensen som ägde rum i Stockholm 26-28 januari. Det

konstverk som orsakade rabalder var installationen Snövit och sanningens vansinne som de

båda konstnärerna Dror Feiler och Gunilla Sköld Feiler gjort. Installationen bestod av en vit

segelbåt guppande på ett hav av blod eller rättare sagt rödfärgat vatten i en bassäng. Båtens

segel pryddes av en bild på själmordsbombaren Hanadin Jaradat som gick till historien som

en av mycket få kvinnliga självmordsbombare. Under vernissagen vandaliserades

installationen av Israels ambassadör i Sverige, Zvi Mazel, med skälet att han ansåg att

konstverket hyllade självmordsbombare.

Den 4 oktober 2003 sprängde Hanadin Jaradat 21 människor till döds på en restaurang i

Haifa. Vid utredandet av saken slogs fast att Hanadin Jaradat lyckades med sitt dåd på

grund av att hon var kvinna. Den israeliska säkerhetstjänsten menade att eftersom det

funnits så få kvinnliga självmordsbombare, knappt några alls, slipper kvinnor lättare igenom

de säkerhetskontroller som palestinska män annars utsätts för. Till installationen Snövit och

sanningens vansinne fanns en text bestående av utdrag ur berättelsen om Snövit blandat

med citat från tidningsartiklar rörande Hanadin Jaradat. I de artiklarna som publicerades i

olika tidningar efter dådet söker de alla efter motiven och journalisterna tycks utgå från

frågan: Vad hände som fick denna till synes så oskyldiga kvinna att utföra

självmordsbombningen? I artiklarna påtalas vikten av hennes så kallade ”universella icke-

våldskaraktär”, det vill säga hennes kvinnlighet. Att Hanadin Jaradat var en kvinna gör

tydligen betydelsen av motiven till dådet extra viktiga. Efteråt har det framkommit att Jaradats

handling givetvis varit välplanerad sedan lång tid tillbaka men i media framställs gärna

handlingen som ett impulsdåd utfört på grund av att Jaradat var ”sjuk av sorg” efter förlusten

av sin man och sin bror som båda blivit ihjälskjutna av israeler. Hanadin Jaradats dåd var

troligtvis ingen impulsiv handling, lika lite som tidigare självmordsbombares. Terroristen och

våldsverkaren är vanligtvis en man och Jaradats ”universella ickevåldskaraktär” skapar

behov av att ihärdigt söka efter motiv till varför denna till synes så oskyldiga kvinna utfört

något dylikt.
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INLEDNING
Varje dag matas vi via media med bilder och berättelser om vad som sker runtom i världen.

Vi ”vet” hur kriget såg ut på Balkan och vi ”vet” hur det ser ut i Irak och i Israel/Palestina.

Ofta sker detta genom snabb rapportering av någon som befinner sig på plats.

Krigsrapportering är ett självklart och ständigt inslag i tv:s nyhetsförmedling, och bilderna

från det ena kriget är bilderna från det andra likt. Inte bara forskare utan även ”vanliga” tv-

tittare pekar alltmer på likriktningen och de stereotypa bilderna i nyhetsförmedling från

krigssituationer. Redan på 1970-talet kommenterade Edward Said (1995) att de moderna

massmedierna tvingar in informationsflödet i alltmer standardiserade former och förstärker på

så sätt stereotypifieringar och fördomar. Han menade att detta i allra högsta grad gäller sättet

att uppfatta och kategorisera Mellanöstern.

Augusta del Zotto (2002) har studerat hur kvinnor skildrades i nyhetsrapporteringar från

Kosovokriget i internationell media. Precis som Said pekar hon på att media, på grund av

tidsbrist och trängd ekonomi, ofta tvingas stödja sig på stereotyper och tillsynes familjära och

uttrycksfulla klichéer, för att skapa en så snabb kommunikation som möjligt med mottagaren.

Igenkänningsfaktorn är viktig när avsändaren bara har ett par sekunder på sig att fånga

mottagarens uppmärksamhet innan kanalen byts eller sidan vänds bort. Del Zotto beskriver

den krigsskildrande nyhetsjournalistikens hegemoniska maskulina karaktär, präglad av ”the

masculinized view of war”. Denna maskulina tradition påbjuder vissa kriterier för hur

krigsrapportering ska bedrivas: vilka ämnen som ska beröras, vilka händelser som ska

bevakas och vilka personer som ska intervjuas. Hon menar också att i krig agerar kvinnor som

grupp i högre grad utanför de officiella arenorna än inom dem. Exempel på inofficiella arenor

är NGO-organisationer och aktivism på gräsrotsnivå. I medias ögon är dessa arenor mindre

viktiga, mindre informativa och mindre trovärdiga än de officiella arenorna som representeras

av stater och politiska och militära instanser. Dessa officiella arenor domineras fortfarande på

de flesta håll av män, även om kvinnorepresentationen ökar. Detta i kombination med att män

fortfarande i hög grad väljer män, får till följd att kvinnors arbete, erfarenheter och åsikter i

krig förbises och prioriteras bort.

Krig är också det sammanhang där de traditionella könsvärderingarna och könsrollerna

praktiseras hårdast, där männen ska agera på slagfälten och runt förhandlingsborden och

kvinnorna i hemmen. Dessa roller och värderingar återspeglas sedan i medias skildringar av
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krigssituationer. Joshua Goldstein (2001) diskuterar varför män traditionellt sätt alltid iklär sig

rollen som den stridande och varför kvinnor så sällan går att finna i den rollen. Han menar att

detta beror på att samhällen och kulturer genom olika tider utvecklat föreställningar om

egenskaper som skulle vara förknippade med exempelvis manlighet för att kunna motivera

och legitimera krig. Krigssystemet hjälper sedan i sin tur till att fixera könsliga uppdelningar i

samhället.

Just konflikten mellan Israel och Palestina har åtskilliga tv-reportage och dokumentärfilmer

skildrat. Till skillnad från reportage har dokumentärfilm ofta som ambition att fördjupa och

visa bitar av ”verkligheten” bortom de schabloner och stereotypa bilder, som

mainstreammedia reproducerar i sitt allt ökande produktionstempo.

Dagens krig, som de flesta av historiens, är männens och de manliga värderingarnas krig.

Kvinnorna lever i en bubbla utanför och blir bara delaktiga - och då fortfarande som passiva,

tröstlösa offer - när de blöder: fysiskt vid förlusten av den egna kroppen genom våldtäkt och

själsligt när de förlorar sina män och söner. Det är i alla fall vad tidningar, radio, tv och sagan

om Snövit och sanningens vansinne talar om för oss. Men vad säger dokumentärfilmer? De

som från en personlig vinkel ska visa livet bakom kulisserna, de små människornas liv snarare

än de stora representanternas liv. Vems krig lyfter man där fram? Vems verklighet i kriget är

intressant att skildra? Och hur förhåller sig subjektiva dokumentärfilmer till den stereotypt

könade krigsdiskursen?

Att självmordsbombaren Hanadin Jaradat var en kvinna gjorde det också möjligt för de båda

konstnärerna Dror och Gunilla Feiler, att i sin installation framhäva Snövits renhet och

oskuld, och driva fram funderingar kring vilka komponenter som skapar en

självmordsbombare, en terrorist, en våldsverkare, av en till synes så oskyldig kvinna. Det var

ur diskussionerna runt Snövit och sanningens vansinne som utgångspunkterna till vår

undersökning växte fram. Vi kunde konstatera att berättelser om kvinnor i krig fortfarande är

något som sällan ifrågasätts och bestämde oss då för att göra detta till ämnet för vår uppsats.

Den här uppsatsen är en del av ett projekt som även består av en dokumentärfilm, där vi följer

en ung feministisk aktivist. Det kändes därför självklart att välja dokumentärfilmer som

undersökningsmaterial för studien. Men det är också dokumentärfilmens subjektiva och

fördjupande karaktär och vilja att gestalta ur andra perspektiv som intresserar oss.
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Dokumentärfilm är dessutom en genre som det inte har forskats lika mycket runt som

exempelvis nyhetsmedia och spelfilm, vilket gjorde att det kändes mer spännande och som en

större utmaning att välja än någon annan genre.

Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att ur ett genus- och etnicitetsperspektiv kritiskt granska
dokumentärfilmer och dokumentära reportage som handlar om konflikten mellan Israel och

Palestina. Med utgångspunkt i feministisk postkolonial teori, tittar vi på hur de fyra
produktioner vi har valt ut gestaltar kön, etnicitet och de Andra och hur etnicitet och kön

kopplas samman i diskursen om Israel/Palestina-konflikten. Vi använder oss av feministisk

teoribildning för att belysa hur könsstereotyper (re)produceras, och postkolonial teori för att
diskutera hur bilder av etnicitet upprätthålls i en diskurstradition med rötter i den europeiska

kolonialismen. Utifrån detta syfte ställer vi oss följande frågor: Förstärks eller utmanas

stereotypa bilder av kön och etnicitet? När och på vilket sätt används könade markörer,
metaforer och subtexter? När och på vilket sätt skapas etniska gränsdragningar mellan Israel

och Palestina men även gentemot Sverige?

Vi har inte för avsikt att slå fast sanningar om dokumentärfilm i allmänhet eftersom varje film

och reportage i mångt och mycket är en subjektiv berättelse. Vad vi vill lyfta fram genom de
här frågeställningarna är snarare hur dokumentär kommunikation kan präglas av

föreställningar som hör hemma i en kolonial kontext.

Det är viktigt att poängtera att vi använder det postkoloniala perspektivet som ett redskap för

att analysera, lyfta fram och beskriva strukturella och ideologiska mönster i våra analysobjekt,
och inte för att definiera ”hur världen ser ut”. Det vi lyfter fram och diskuterar i den här

uppsatsen är exempel på hur det kan talas om de Andra, om hur kön och etnicitet kan skildras
på olika sätt. Produktionerna är således inte representativa vare sig för dokumentärfilmer eller

för diskursen om Israel och Palestina konflikten.
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Disposition

I kapitlet Metod och material inleder vi med en diskussion runt dokumentärfilm och reportage

som genrer, detta eftersom dokumentärfilm inte kan definieras på ett givet sätt. I stycket

Urval och avgränsningar redovisar vi hur vi har valt ut vårt material och avgränsat

undersökningsområdet. Vidare följer en kortare presentation av filmerna och reportagen vi

valt att analysera. Analysobjekten är uppdelade i kategorierna dokumentärt reportage och

dokumentärfilm. Vi gör sedan under rubriken Vårt analysarbete en genomgång av hur vi

använder Stuart Halls representationsteorier och Norman Faircloughs kritiska diskursanalys

som inspiration till vårt analysarbete.

I vår teori utgår vi dels från att både genus och etnicitet är socialt skapade kategorier beroende

av kontext och därför ständigt förändringsbara, och dels från att dessa kategorier implicerar

polariserade maktförhållanden, både inom och mellan dem. Vi delar också många svenska

postkoloniala teoretikers uppfattning att Sverige oundvikligen har och har haft del i Europas

koloniala historia. Således inleder vi kapitlet Teoretisk ram med Postkolonialism,

Orientalism, Sverige där vi redogör för postkoloniala teoretikers uppfattningar om det

postkoloniala tillståndet och framförallt Irene Molina och Paulina de los Reyes resonemang

om Sveriges del i ett större postkolonialt sammanhang. De rasistiska ideologier som anses ha

vuxit ur de koloniala strukturerna och relationerna beskriver vi under rubriken Postkoloniala

perspektiv på rasism - från rasism till kulturrasism. Feminism i en postkolonial kontext

redogör därefter för hur olika tongivande feminister diskuterar hur feministisk teori och

praktik måste öppna upp för andra grupper än den vita medelklasskvinnan från väst. I

efterföljande kapitel Kön och etnicitet kopplar vi samman dessa begrepp och tittar på vilken

betydelse kön och etnicitet har i relation till identitet. I kapitlet Analys redovisar vi resultatet

från vår undersökning med en avslutande Konklusion där vi lyfter fram och diskuterar våra

poänger utifrån vår teoretiska grund. Uppsatsen avslutas med ett vidare resonemang runt

dokumentärfilm under rubriken Diskussion.
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METOD OCH MATERIAL

Den dokumentära genren

”Dokumentärfilm är moral. Hela tiden. Och i varje ruta. En dokumentärfilmare, om det är

något med henne/honom, tar ständigt ställning i verkligheten och redovisar detta. En

dokumentärfilmare måste dessutom säga ifrån att vad åskådaren kommer att få se är

regissörens version av verkligheten /.../ film är ju manipulation, en dokumentärfilm berättar

lika mycket en ’historia’ som en spelfilm.” ( Film & TV  4/2003: 4)

De senaste årens förändringar inom de dokumentära film- och mediagenren har diskuterats ur

flera olika perspektiv. Den digitala tekniken har öppnat upp för nya sätt att göra tv och film på

än de som varit gängse under tidigare decennier. Utrustningen har blivit enklare att hantera,

billigare och därmed mer lättillgänglig både inom och utanför film- och mediebranschen. Som

dokumentärfilmaren Stefan Jarl skriver i en av sina krönikor i tidskriften Film & TV, plötsligt

var det ”lätt för folk att ’slänga ihop’ en film”. Åsikterna går isär om huruvida detta är positivt

genom att det bidrar till mer experimenterande och i längden nytänkande filmer, eller om det

får en negativ konsekvens för kvalitén.

På flertalet filmseminarium och i andra branschforum har diskussionerna om

dokumentärfilmens framtid gått varma. Sveriges Televisions nedskärning har drabbat

dokumentärfilmen hårt och gett den mindre utrymme än tidigare och dokumentärfilmsutbudet

på de kommersiella biograferna är nästan obefintligt. Samtidigt har dockusåpatrenden

maximerats på alla tv-kanaler och medfört en boom av dokumentära bilder och bitar ur mer

eller mindre konstruerade verkligheter. Och dokusåpagenrens sätt att exponera människor in

på bara skinnet i olika situationer har medfört oändliga debatter om moral och medial kvalitet.

Martin Jern och Emil Larsson gjorde 2001 dokumentärfilmen Generation: Robinson om

människor som söker till dokusåpor. Kort efter det att filmen vunnit en

dokumentärfilmspremie från Svenska Filminstitutet avslöjade regissörerna att dokumentären

var iscensatt. Syftet var helt enkelt att ifrågasätta sanningshalten i det dokumentära och skapa

diskussion runt vad som är dokumentärt och hur vi uppfattar dokumentära bilder.
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Patrik Sjöberg skriver i artikeln An Amalgamation of Discourses? (2003) om filmer som

blandar dokumentärt och fiktivt material, antingen det är spelfilmer som använder sig av

sekvenser av dokumentärt material eller arkivbilder, eller det är dokumentärfilmer som har

fiktiva inslag. Han menar att de fiktiva bitarna i en dokumentärfilm inte tycks påverka filmens

status som dokumentär. En dramatiserad dokumentär är fortfarande en dokumentär. När det

gäller det motsatta, med dokumentära bitar i en fiktiv berättelse, menar Sjöberg att

dokumentära inslag kan öka en fiktiv berättelses trovärdighet som en verklig historia.

”To insert pre-existing material into another film text is an act that opens up a series of

questions surrounding the nature of the film’s diegesis and the status of the material. One

perspective would be to claim that the sheer force of the illusion of fiction is powerful enough

to appropriate the documentary insert – it gets stucked up into the fiction and becomes an

integral part of it. This would entail that it surrenders some of its status as a documentary

record. Another perspective would embrace the power of documentary material over the force

of fiction, and claim that not only does the archival insert sustain its documentary status, it

also bleeds over into the fiction and by doing so gives the fictive material a certain

documentary-like credibility.” (2003:6:4)

Dokumentärt filmmaterial har således hög status och trovärdighet. Att kombinera fiktivt och

dokumentärt material i filmer är enligt Sjöberg något som har gjorts under hela filmhistorien.

Frågan om vad som är dokumentärt är därför lika gammal, men icke desto mindre ständigt

aktuell, särskilt i det oupphörliga informationsflöde de moderna medierna bidrar till.

Två av de fyra produktioner vi studerar skulle nog vissa kalla för reportage snarare än

dokumentärfilmer, trots att de är mer filmiska än traditionella faktareportage. Vi har därför

valt att kalla dem för dokumentära reportage. Dokumentärfilmaren och lektorn Brita Landoff
skriver i artikeln Dokumentären krisar (Dagens Nyheter 040121) om dokumentärfilm som

begrepp och genre idag får beteckna ett brett spektrum av verklighetsskildrande rörliga bilder.
Hon försöker bena upp vad som skiljer dokumentärfilm från reportage och visar där på viktiga

aspekter av vad som styr både form och innehåll. Den traditionella, och i hennes ögon goda

dokumentärfilmen, beskriver hon, likt Stefan Jarl, som ”personlig”, ”kreativ”, ”konstnärlig”
och ”subjektiv”. På senare år menar Landoff att denna typ av dokumentärfilm har fått ge vika

för det journalistiska reportaget, som gör allt mer anspråk på att klassificeras i det
dokumentära facket. Enligt Landoff skiljer sig detta reportage från dokumentärfilmen genom
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att det är faktabaserat, och att förhållningssättet till verkligheten snarare är vetenskapligt än

personligt. Men det dokumentära reportaget kan likväl vara kreativt och experimentellt och
skiljer sig också från det traditionella faktareportaget eftersom ”man sätter till snygga bilder,

musik, lite storytelling”. Landoff pekar även på det paradoxala i dokumentärfilmens

utveckling: dess ”hot av upplösning i dagens mediesamhälle” med ”krav på höga tittarsiffror,
medial slagkraft och låga kostnader”, kontra det växande intresset för det dokumentära och de

nya möjligheter den digitala tekniken bidrar till. (2004)

En fiktiv berättelse vet alla att den är påhittad, någon har konstruerat historien. Karaktärerna

och händelserna kan visserligen vara baserade på verkligheten men uppfattas ändå som
subjektivt tolkade och återberättade. Men även dokumentära berättelser är som sagt

konstruerade, skapade av någon i ett särskilt syfte och kan aldrig vara exakta avbildningar av

verkligheten. Och när den dokumentära genren, precis som verkligheten, upplevs, uppfattas
och beskrivs på olika sätt av människor är det viktigt med en ständig diskussion kring och ett

ifrågasättande av dokumentära bilder och berättelser. Trots att medvetenheten runt det
dokumentäras subjektivitet ökar ju mer det diskuteras, tolkas ändå bilder och berättelser som

kallas dokumentära ofta som sanning om verkligheten. Ur denna aspekt är det därför viktigt

att ifrågasätta och närmare titta på vad det egentligen är som förmedlas i skildringar av
verkligheten, oavsett om denna verklighet definieras som individens eller kollektivets.

Urval och avgränsning

Vi hade först för avsikt att göra ett urval bland alla de dokumentärfilmer om konflikten mellan

Israel och Palestina som har visats i Sverige, dels på Sveriges Television och dels på

filmfestivaler. De filmer vi då fann hade sitt ursprung i vitt skilda länder, producerade av

diverse filmbolag, tv-kanaler och privatpersoner. Mängden och variationen, inte bara

producentmässigt utan även innehållsmässigt, var intressant för vår undersökning. Här fanns

filmer av kvinnor om kvinnor, filmer om både det egna landet och det andra, filmer om

individer, organisationer, om positiva aktioner och tragiska öden. Urvalet skulle dock bli svårt

att avgränsa och baserat på vad? Vi hade svårigheter med att finna lämpliga kriterier för

avgränsning av undersökningsmaterialet.
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Den enklaste avgränsningen skedde sedan automatiskt när vi försökte få tag på

produktionerna. Att lyckas få tag på produktionerna kostnadsfritt visade sig omöjligt med

något undantag. Vi skulle nämligen bli tvungna att köpa in varje film för att ens kunna göra

en första bedömning av dem, vilket ju är ekonomiskt omöjligt i vårt läge. Följaktligen gjorde

vi ett besök på Statens arkiv för ljud och bild för en grundlig genomgång av deras arkiv

kopplat till Sveriges Television. Det urvalsmaterial vår undersökning nu baseras på är således

avgränsat till de produktioner som fanns tillgängliga på detta arkiv, utifrån följande kriterier:

1) Produktionen ska vara av dokumentärt slag och följa människor i vardagslivet. Vi är inte

intresserade av reportage som bara utgörs av ”talking heads” med representanter från

samhällstoppen. 2) Produktionen ska ha svenska avsändare, det vill säga ha en svensk

huvudproducent/finansiär i ryggen. 3) Produktionen ska vara minst 15 min lång för att det ska

ske en fördjupning av karaktärerna och berättelsen och på så sätt skilja sig från

nyhetsreportage.

Vi valde ut fyra produktioner: två dokumentärfilmer och två dokumentära reportage. Det vi

främst föll för i dessa fyra produktionerna var att de alla handlar om unga människor:

palestinier, israeler och svenskar. De tillhör samma generation, vilket gör jämförelsen av hur

de skildras än mer intressant.

Presentation av filmerna

Här gör vi följdaktligen en presentation av de fyra produktioner vi analyserar, två

dokumentära reportage och två dokumentärfilmer som alla har visats på Sveriges Television.

1. Dokumentära reportage

Paradis: Plikt

Paradis är en serie som under hösten 2003 visats en gång i veckan på Sveriges Television

som bygger helt på dokumentärt material. Varje avsnitt porträtterar två människor i varsin del

av världen men talandes om samma ämne. Varje program fokuserar alltså på samma ämne

men ur två olika perspektiv. Paradis: Plikt har för avsikt att skildra vad värnplikt har för
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innebörd dels i Israel och dels i Sverige.  Vi får möta svenske Mikael Olenfalk, 20 år, som gör

sin militärtjänst i Boden, Sverige och vi möter också israeliske Shahar Bar-Itzak som gör sin

militärtjänst i Israel men som framförallt skildras genom sitt stora intresse för trancemusik.

Paradis: Plikt består av snabba klipp mellan svenske Mikaels och israeliske Shahars

berättelser. Mikaels berättelse kretsar i stort sett bara kring hans militärtjänst och Shahars runt

trance-fester och situationen i Israel.

Fläsk: Rana & Tal

Fläsk är ett samhällsprogram för ungdomar som visades under hösten 2002 i samband med

riksdagsvalet. Programmet ville belysa och diskutera politiska ämnen och demokratiska frågor

utifrån andra perspektiv än de vanliga i media. Fokus ligger på unga människor och deras

erfarenheter och åsikter. Programmet har ett socialt engagerande syfte och lyfter fram röster

från grupper som annars är underrepresenterade i media, som till exempel invandrare och

hemlösa.

I ett dokumentärt reportage som visades i tre avsnitt av Fläsk får vi möta två tjejer som lever

på vardera sida av konflikten mellan Israel och Palestina. Palestinska Rana och israeliska Tal

är båda i 20-års åldern. Reportaget ger inga beskrivningar av konflikten i sig, utan ger oss en

inblick i hur vardagen kan se ut för dessa båda tjejer.

2. Dokumentärfilmer

Ord och sten

I dokumentärfilmen Ord och sten (2000) av filmaren PeÅ Holmquist möter vi den 17-årige

Mouhkles och hans familj. Filmen är en fortsättning på Holmquists tidigare dokumentärfilm

Gaza getto som utspelar sig när Mouhkles var nyfödd och handlar om samma familj. Filmen

inleds med att Holmquist berättar om Gaza getto och att han nu valt att återvända till Gaza

och familjen som han under åren som gått sedan sist hållit kontakten med. Holmquist kommer

till Gaza där han möts av den nu 17-årige Mouhkles och hans pappa. Filmen handlar om

situationen i de palestinska områdena, den andra intifadan och Mouhkles och hans familjs liv,

erfarenheter och drömmar. Vi får följa Mouhkles i familjen och i skolan. Filmen innehåller

också Holmquists möten med andra människor som berättar om situationen i Gaza. Bland

annat en journalist, några bönder, en läkare och en familj som förlorat sin son i kriget.
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Checkpoint Betlehem – Berättelsen om ett möte i krigshärjat land

Filmen handlar om fem tonåringar (fyra tjejer och en kille) från Skellefteå, Sverige, som åker
till Palestina för att besöka jämnåriga ungdomar som bor i ett flyktingläger i Betlehem. De

svenska ungdomarnas föräldrar har arbetat med bistånd i Palestina i tio år och nu vill

ungdomarna själva åka dit för att se hur det är där, och om det verkligen är så som deras
föräldrar har beskrivit det. Vi får bland annat följa med de svenska ungdomarna på turisttur i

Betlehem och besöka några hem i flyktingförläggningen, till exempel hos en arbetslös man
som lever fattigt med sina sexton barn. Vi får också lära oss lite om palestinskt vardagsliv

genom att närvara vid frukosten och tillsammans med de palestinska ungdomarna besöka

deras skola.

Analysarbetet

Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) skriver att diskursanalys både är teori

och metod. Till vårt undersökningsarbete har vi främst låtit oss inspireras av teorin och har

således inte konkret använt oss av diskursanalys som metod för våra analyser. Vi har helt

enkelt plockat teoretiska trådar dels från Winther Jörgensen och Phillips framställning av

Norman Faircloughs (2000) diskursteori och dels från Stuart Halls resonemang runt

representationer och stereotyper och format en egen analysmodell.

Genom att kommunicera skapar vi mening och för att kunna kommunicera använder vi oss av

språk som består av tecken i form av ord, bilder eller andra symboler. Dessa tecken får

representera verkligheten för att vi ska kunna tala om den och förstå den. Mening, skriver Hall

(1997), skapas, återskapas och förändras ständigt i varje typ av kommunikativ process och

interaktion. Mening kan aldrig helt och hållet fixeras, men skapar ändå mer eller mindre fasta

system av normer och regler som styr det sociala livet inom och mellan grupper i olika

sammanhang. Språk är sådana meningsskapande representativa system. Men även

uttrycksformer som fotografi och film ses som språk, som egna, specifika representativa

system.

Fairclough talar om språk som diskurser och diskursiva praktiker. En diskurs är således ett

sätt att kommunicera runt ett visst ämne eller en viss företeelse. För att kunna tala om
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”verkligheten” använder vi oss av språk bestående av tecken i form av begrepp, metaforer och

symboler som representerar det vi upplever. Diskurser är därför beroende av tecken,

referensramar och representativa system som har gemensam innebörd för människor som

praktiserar dem.

Diskurser och diskursiva praktiker är historiskt, kulturellt och socialt kontextuella och således

i ständig rörelse och förändring. Begreppet intertextualitet använd i samband med

diskursanalys och medieforskaren John Fiske (Andersson och Hedling 1999) använder

begreppet om det han kallar för ”ett slags hänvisning till generell kunskap” och ”något som

existerar ’mellan’ texterna”. All form av ”text”, det vill säga även bilder, hänvisar på något

sätt bakåt till tidigare producerad och konsumerad text, det vill säga på mening som redan är

fastställd och bekant. Intertextualitet bidrar inte bara till förmedling av redan etablerad

mening utan också till att (delar av) diskurser blandas med varandra, förändras och skapar nya

diskurser och ny mening. Detta i sin tur förändrar ideologi och sociala och kulturella mönster.

Fairclough menar således att diskurs både konstitueras av och konstituerar sociala praktiker.

Det som sker häremellan är förändring, och det är förändring som Faircloughs kritiska

diskursanalys främst intresserar sig för. Så här beskriver Winther Jørgensen och Phillips det:

”Kritisk diskursanalys är kritisk i den meningen att den ser det som sin uppgift att klarlägga

den diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av den sociala värld, inklusive sociala

relationer, som innebär ojämlika maktförhållanden. Syftet är att bidra till social förändring i

riktning mot mer jämlika maktförhållanden i kommunikationsprocesserna och i samhället som

helhet.”(2000:69)

Vi ser de fyra produktionerna som alla har visats på Sveriges Television – två

dokumentärfilmer och två dokumentära reportage – som en diskursiv praktik. I teorikapitlet

går vi igenom hur exempelvis Orientalism som ämne är ett exempel på diskurser om de

Andra. Begreppet de Andra är grundläggande inom postkolonialism och utgår från teorier om
hur vi på både mikro- och makronivå kategoriserar människor och positionerar och värderar

dem utifrån oss själva. Diskurserna om de Andra skapas, upprätthålls och förändras i vad
Fairclough kallar diskursiva praktiker. Dessa i sin tur, menar Fairclough, bidrar till att

reproducera ojämlika maktförhållanden mellan till exempel sociala klasser, kvinnor och män

och etniska minoriteter gentemot majoriteten. I vår studie är dokumentärfilm och reportage
om konflikten mellan Israel och Palestina ett exempel på en sådan diskursiv praktik.
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För att undersöka hur de, i diskursen om konflikten mellan Israel och Palestina, talar om kön

och etnicitet i subtexter och metatexter, har vi studerat filmerna flertalet gånger. Tolkning är

som bekant en process som innehåller flera steg och nivåer. Vårt analysarbete började med att

vi skapade oss en uppfattning om hur produktionerna i sina helheter skildrar det vi tittar efter.

Vi gjorde noggranna beskrivningar av vad som sägs i både ord och bild och hur klippning,

effekter och ljud används för att tydliggöra budskap och meningar, både direkta och indirekta.

Sedan sammanställde vi resultaten för oss själva. I uppsatsen presenterar vi endast

signifikanta exempel, de som tydligast visar poängerna i vår analys, och inte hela

filmberättelserna.
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TEORETISK RAM

Vi kommer här att redogöra för den tidigare forskning och de teoretiska perspektiv som vi

sedan utgår från för att genomföra vår analys av tidigare nämnda filmer och reportage. Under

rubriken Postkolonialism, Orientalism, Sverige knyter vi begreppet postkolonialism till

Sverige och visar hur Orientalismen utvecklats och fortfarande lever kvar som

stereotypifieringar och rasistiska föreställningar om ”de Andra”. Under rubriken

Postkoloniala perspektiv på rasism- från rasism till kulturrasism redogör vi för hur rasism

kan ta sig uttryck i västvärlden idag, hur det som egentligen innebär ett rasifierat tänkande kan

ta sig uttryck i termer såsom ”kulturskillnader”. Vidare redogör vi i kapitlet Feminism i en

postkolonial kontext för hur feminismer påverkas av det postkoloniala tillstånd som vi anser

att vi lever i idag. Slutligen går vi, under rubriken Kön och etnicitet igenom hur kön och

etnicitet förhåller sig till varandra och att den biologiska könstillhörigheten i många fall är

grundläggande i definierandet av etnisk tillhörighet. Vår teoretiska ram baseras alltså på hur

Sverige som representant för västvärlden, feminism, etnicitet, kön och rasism som fenomen

ser ut i en postkolonial kontext.

Postkolonialism, orientalism och Sverige

I och med kolonialismens upphörande och staternas befrielsekamp, kom tiden efter

kolonialismen. De flesta stater behövde nu byggas upp på nytt och skapa en identitet fri från

det europeiska inflytandet.  Såsom de flesta postbegrepp inte bara markerar ett slut på en epok

och början på en annan, men dessutom ibland sträcker sig bortom detta ”efter”, vill många

postkoloniala kritiker framhålla vikten av att inte heller använda postkolonialism som endast

ett ”efter” - fenomen.

Vilka samhällen räknas då som postkoloniala? Är det endast de länder som tidigare varit

koloniserade och kolonisatörer som kan sägas vara postkoloniala? Stuart Hall (1990) anser att

det postkoloniala är något vi alla måste ta ansvar för, inget samhälle kan ställa sig utanför och

inte heller någon kan räkna sig fri från skuld. Han menar vidare att det koloniala tillståndet

har satt stor prägel på de uppfattningar om exempelvis de kulturella identiteter, många gånger

stereotypa sådana, som florerar. Många gränsdragningar och sätt att betrakta andra kulturer
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bär alltså spår av det koloniala synsättet och måste därför analyseras i förhållande till det

postkoloniala tillståndet. Den viktigaste frågan i den postkoloniala diskursen tycks vara hur

kolonialismens stereotyper ska bekämpas och vilken möjlighet det finns att utveckla strategier

som går bortom de som instiftats av kolonisatören.

Många reagerar med skepsis när det förs fram diskussioner kring att koloniala, mentala

strukturer skulle finnas även i Sverige. Kolonialism har förutom den faktiska ockupationen av

territorier inneburit ett accepterande av en ideologi som systematiskt konstruerat de

koloniserade som ”de Andra”. Trots att Sverige aldrig i sig självt varit en kolonialmakt så är

Sverige del i ett större sammanhang där dessa kategoriseringar av människor lever kvar.

Anne McClintock och Ella Shoat (Hall 1990) menar att ett problem med begreppet post-

kolonialism är just att epitetet post tycks markera slutet på en historisk epok och ger därmed

intrycket att kolonialismen och dess verkningar är något som tillhör det förflutna, något man

kan lägga bakom sig. De understryker vikten av att inte betrakta kolonialismen som avslutad

och därmed att världen skulle vara befriad från den här sortens förtryck. Shoat menar att man

absolut inte ska se det postkoloniala som någon periodisering baserad på historiska stadier där

allt det gamla plötsligt försvinner och ersätts av helt nya förhållanden, något hon kallar för

begreppets problematiska temporalitet.

Även Gayatri Spivak (Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn 1999) ifrågasätter beteckningen

postkolonialt och menar att begreppet postkolonialism används felaktigt. Istället framhåller

Spivak vikten av att tala om neokolonialism. Om postkolonialismen betecknar kolonialismens

efterverkningar, det som händer i kölvattnet av den europeiska koloniseringen, så står

neokolonialismen också för en kolonisering men av helt annan art. Det handlar inte om en

fortsättning på den tidigare kolonialismen, utan om något annat, nämligen det som följde med

den industriella monokapitalismens framväxt och liksom den saknar gränser.

Neokolonialismen har mer karaktären av ekonomisk och kulturell imperialism än territoriell

och är därför inte märkbar på samma sätt. Karakteristiskt för neokolonialismen är känslan av

oberoende, dolt av en i huvudsak ekonomisk styrning och dominans.

I sin studie av den svenska synen på Persien och perserna under 1900-talets första hälft ger

Mohammad Fazlhashemi (2001) en beskrivning av den svenska 1900-talsorientalismen.

Denna orientalism har vuxit fram hand i hand med den koloniala, europeiska diskursen om
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Orienten som kultur och orientalerna som folk, och skiljer sig inte märkbart från den. Det

betyder att de koloniala strukturer som kännetecknar den europeiska orientalismen, och som

implicerar ett maktförhållande där européerna och de förmodade europeiska ”värdena” utövar

hegemoni över orientalerna och de förmodade orientaliska värdena, även karakteriserar

svenskarnas förhållande till orienten. Grundstommen i denna ”ideologi” är en uppdelning i

”vi” och ”de Andra”. Den orientaliska kulturen, i Fazlhashemis studie specifikt persiska, mäts

mot och bedöms i relation till den svenska. Fazlhashemi beskriver hur svenskarna på uppdrag

i Persien framställde sig själva som oumbärliga hjältar som skulle civilisera, modernisera och

lära upp de outvecklade och bångstyriga perserna. Vad som främst utmärker denna relation är

att svenskarna ansåg sig besitta egenskaper och kunskaper som perserna däremot ansågs

sakna, och därmed menade sig vara överlägsna dem. Den egna kulturen placeras i centrum,

blir normgivande och ges tolkningsföreträde, medan den andra positioneras som den

avvikande och perifera. Civilisationstanken som går ut på att de välvilliga och moderna

européerna kommer till de underutvecklade icke-européerna, och hjälper dem att utvecklas, är

en del av kärnan i den västerländska kolonialismens ideologi.

Orientalism är enligt Edward Said (1995) den ”kunskap om Orienten som förlägger det

orientaliska till en skolklass, en domstol, ett fängelse eller en handbok för att granskas,

studeras, bedömas, disciplineras eller styras.” Han delar in orientalism i tre olika former. Den

form han i första hand studerar och kritiserar är diskursen om Orienten, vilken han beskriver

som den ”enormt systematiska disciplin med vilken den europeiska kulturen lyckades styra –

och till och med producera – Orienten politiskt, sociologiskt, militärt, ideologiskt,

vetenskapligt och konstnärligt under perioden efter upplysningen”. Men Said pekar också på

två andra former av orientalism. Dels den akademiska orientalismen som forskar och

undervisar om Orienten som ett ämne. Dels den mer allmänna och litterära form som ”grundar

sig på en ontologisk och kunskapsteoretisk uppdelning mellan ’Orienten’ och (för det mesta)

’Västerlandet’”, och som gjorts ”till utgångspunkt för omfattande teorier, epos, romaner,

samhällsbeskrivningar och politiska redogörelser om orienten, dess folk, seder, ’tänkande’,

öde och så vidare.” (1995:43)

I Sverige är det främst den akademiska men även den litterära formen av orientalism som har

dominerat. Enligt Fazlhashemi har orientalismen i dagens Sverige däremot flyttat ut ur det

akademiska skrivbordsrummet och in i det massmediala och populärkulturella

vardagsrummet. Det är i den skönlitterära världen, i dagstidningarna, på bioduken och i tv-
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rutan som vi idag möter de mest framträdande nidbilderna. Karakteristiskt för dessa bilder är

skildringar av exempelvis den muslimska världen som barbarisk, fanatisk, extremistisk,

fundamentalistisk och våldsam. Den ”muslimska världen” är här liktydigt med den muslimske

mannen. Den muslimska kvinnan däremot får sällan framträda som något annat än ett

förtryckt offer, en konsekvens av det patriarkala muslimska samhälle som målas upp. Denna

kvinnas karaktär kännetecknas av passivitet, viljelöshet, okunskap, irrationalitet och

osjälvständighet, idag oavsett om hon bor i ”Orienten” eller i Sverige. Fazlhashemi skriver att

orientalismen har mildrats i takt med avkoloniseringen men att det absolut inte betyder att den

har försvunnit, eller ens håller på att försvinna. Många postkoloniala teoretiker talar istället

om en ny form av kolonialism, det vill säga postkolonialism, där orientalistiska synsätt

fortfarande lever kvar om än i andra former. (2001:154)

Postkoloniala perspektiv på rasism - från rasism till kulturskillnader

Rasism är något socialt konstruerat och föränderligt men också en ideologisk struktur som

påverkat den västerländska världsbilden långt tillbaka i historien (Molina, de los Reyes 2002).

Rasismen fick sin vetenskapliga legitimitet i slutet av 1700-talet men är för den skull inget

som ska förpassas till historien. Nationellt ursprung och könstillhörighet är vanliga

indelningskriterier i dagens samhällen och utgör många gånger en grund för varierande

tillgång av makt och resurser. Rasism som företeelse är ofta något som förpassas ut till

obskyra högergrupperingar och anses inte vara något som utövas av så kallade ”vanliga

människor”.

Under kolonialismens tid användes den rasistiska ideologin för att rättfärdiga det koloniala

projektet genom att tillhandahålla ”vetenskapliga” argument för att legitimera förtryck.

Den rasistiska ideologin fann sig under rashygienismens tid väl tillrätta i Sverige. Det är dessa

idéströmmar som ligger bakom dagens kulturrasism. Vad man igår kallade rashierarkier heter

idag kulturskillnader, menar Stefan Jonsson (1993). Kulturskillnader och därmed

kulturgränser är något som för västeuropéen ofta sammanfaller med nationsgränser.

Dagens västerländska postkolonialism sker via en hegemonisk kulturimperialism som ofta

utgår från en jämförelse i teknologisk utvecklingsnivå och materiell standard mellan nationer.
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Människor som individer och kollektiv värderas och positioneras utifrån en jämförelse med

den egna nationens, eller det egna folkets, mätbara välstånd. I grund och botten är tanken den

samma som under kolonialismens högtid men tar sig annorlunda uttryck. I och med turismens

utbredning har den rasistiska blicken i många fall bytts ut mot den exotiserande: ”Inte desto

mindre innebär exotismen en spegling av den explicit nedvärderande rasistiska

diskrimineringen – den vilar på samma sorts projektioner och stereotyper och innebär en

objektifiering av den Andres identitet, vilken essentialiseras, naturaliseras och fixeras”.

(Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn 1999:39) Skillnad görs fortfarande men på olika grunder

och i olika syften.

Rasistiska föreställningar om vad denna skillnad består i finns kvar väl dolt i dagens

västerländska samhälle. Trots att majoriteten av detta samhälles medborgare anser att ”ras”

inte längre är en meningsfull vetenskaplig kategori, fortsätter kategorin att spela roll för vår

självbild, och hur vi ser på andra. Inom den postkoloniala teoribildningens förstås skapandet

av identiteter utifrån en tanke om ständig rörelse. Frantz Fanon och Homi K. Bhabha

(Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn, 1999) har knutit an till det psykoanalytiska begreppet

”imaginära identifikationer” för att söka en förklaring till hur identiteter skapas. Källorna till

våra identiteter finns utanför oss själva i form av de bilder och föreställningar vi identifierar

oss med, vilka begreppsliggörs genom språket. En vidare förklaring är att våra identiteter

skapas genom identifikation i olika relationer med dels konkreta personer, så kallade

”signifikanta andra”, och dels genom kontakt med kollektiva storheter, exempelvis Kulturen,

Nationen eller Könet. En konsekvens av detta synsätt är att det är omöjligt att uppnå en

slutgiltig version av en identitet, eftersom identitetsskapande, precis som kultur, anses vara i

ständig rörelse och omformning.

Utifrån denna syn på identitetsskapande är det möjligt att förstå hur maktförhållanden mellan

människor och samhällen uppstod under kolonialismen och hur dessa lever kvar i dag. Den

härskande samhällsordningen bygger på medvetet skapade symboliska föreställningar om en

europeisk identitet och som ett led i detta sågs och ses varje ifrågasättande av denna identitet

som ett hot mot den härskande ordningen. ”De Andra” skapades för att synliggöra en

europeisk identitet, det var och är nödvändigt med ett ”dom” för att kunna skapa ett ”vi”.
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Feminism i en postkolonial kontext

Erkännandet av ett postkolonialt tillstånd har också fått gensvar inom feministisk

teoribildning. Feminismen är inget homogent teoretiskt perspektiv och är, lika lite som andra

ideologier, befriad från politiska positioneringar och maktkamp. Ella Shoat (1998) framhäver

vikten av att tala om feminism i plural, alltså feminismer, för att understryka att det är

omöjligt att definiera och utkristallisera en feminism som täcker allt. Varje feminism är en

kamp mot och utifrån de omständigheter som kräver den och vars mål, metod och syfte

många gånger liknar varandra men som i grunden är unik. De flesta feminismer delar kritiken

av patriarkala ideologier och en önskan att utmana patriarkala maktregimer

I internationella och nationella forum har framförallt ”tredje världen”- feministerna kritiserat

det ”västerländska” systerskapet som har blundat för de privilegier det innehaft bara på grund

av att tillhöra den ”första världen”. Att tillhöra den ”första världen” innebär ett sådant stort

privilegium i sig självt även om ens upplevelser och erfarenheter härstammar från samhällets

lägsta klasser. Att tillföra diskussioner kring klass, sexualitet och globalisering har gjort det

möjligt att kunna utröna hur eurocentrism, kapitalism och heteronormativitet präglar och har

präglat den västerländska, vita, medelklassfeminismen. Ökade diskussioner och större

synlighet kring hbt-grupper, homo-bi-transsexuella har också öppnat upp för diskussioner

kring sexualitet och kön. På liknande sätt har kritik framkommit från queerfeministiskt håll

där könsdikotomin man och kvinna samt kopplingen mellan kön, kropp och begär ifrågasätts.

Molina, Mulinari och de los Reyes refererar i Maktens (o)lika förklädnader också till Chandra

Talpade Mohanty som påpekar att västerländsk akademisk feminism har fått mycket kritik

också från postkoloniala feminister för att vara eurocentrerad och utöva klassiskt,

västerländskt, kolonialliknande missionsarbete gentemot ”kvinnor i tredje världen”. Den

västerländska akademiska feminismen har vuxit fram ur en idétradition som har sina rötter i

upplysningstänkandet. Det vita, kristna, rationella, progressiva, positivistiska

medelklassperspektivet har satt djupa spår även inom feministisk teori, vilket innebär ett

problematiskt förhållande mellan feminism, etnocentrism och rasism.

Vad den postkoloniala feminismen har bidragit med har varit just att synliggöra hur kvinnor

utanför västvärlden konstrueras som annorlunda och att det därmed inte funnits utrymme för

dem inom det feministiska projektet. Den postkoloniala feminismen har också tillhandahållit
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teoretiska redskap som gjort det möjligt att analysera rasismen i dagens samhälle mot

bakgrund av den ordning som skapades i och med koloniseringen av världen utanför Europa

eftersom det i grund och botten handlar om analys av maktförhållanden.

Ella Shoat använder sig av begreppet multikulturell feminism för att kunna öppna upp för de

riktningar som tar hänsyn till klass, etnicitet och sexualitet. Multikulturell feminism, menar

hon, skapar en mångfacetterad ”plurilog” bland olika motståndskrafter. Idén om kollektiva

rättigheter och möjligheter för kvinnor kommer alltid att bli problematisk så länge som man

antar att ”kvinnor” lever sina liv som ”kvinnor” endast, och inte som en del av andra grupper.

Det är inte möjligt att anta att subjektiviteten hos dessa personer kallade kvinnor är

konstruerat endast av kön. De multipla positioner för de som benämns som ”kvinnor” talar för

skillnader som inkluderar kön som en orsak till deras exploatering.

”Multicultural feminism is not an easy Muzak-like harmony but rather a polyrhytmik staging

of a full-throated counterpoint where tensions are left unresolved. It does not offer a unified

feminist subject, or a single ideological position or a canonical repertoire of subversive acts”

(Shoat 1998:2)

Shoat anser inte att termen multikulturell feminism är ett utslag av en tillfällig trend utan

menar att omdefinieringen är viktig för att poängtera att det handlar om en ny tidsålder med

nya diskurser. Feminism bör ses på som en arena där många olika kämpande röster tillåts göra

sig hörda och som inom ismen också utmanar varandra.

Kön och etnicitet

Molina, Mulinari och de los Reyes (2002) menar att makt inte kan konstitueras utan
dikotomiska föreställningar om likhet och olikhet. Dessa föreställningar tillhandahålls av

kapitalistiska, patriarkala och rasistiska ideologier. Det nationella ursprunget och

könstillhörigheten delar på ett till synes ”självklart” sätt in människor i olika grupper som i sin
tur har varierande tillgång till makt och resurser.  I dessa dikotomiska föreställningar om

likhet och olikhet finns ett starkt essentialistiskt synsätt och stereotypa föreställningar som

fixerar identiteter. Cynthia Cockburn (1998) menar att essentialism inte bara är ett intressant
teoretiskt koncept utan också en farlig politisk kraft, utformad för att stärka skillnader, att
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bibehålla över– och underordnande. Molina och de los Reyes menar också att dessa fixa

identiteter gör det möjligt att kategorisera det som i själva verket är socialt skapad ojämlikhet
som något ”naturligt” och ”självklart”.

Nira Yuval-Davis (1997) har undersökt hur män och kvinnor positioneras i nationalistiska
diskurser. Här finns ett starkt essentialistiskt tänkande där man ofta använder sig av

stereotyper som fixerar identiteter i dualismer, såsom kvinnliga offer och manliga krigare,
tillitsfulla landsmän och degenererade utlänningar. Hon menar att kvinnan är tämligen högt

värderad i den nationella diskursen och symboliserar ofta nationens ande. Fast samtidigt som

hon kanske på det sättet kan ses som en stark varelse är hon långt ifrån autonom. Männens liv
är givna nationen och kvinnans kropp är given mannen. Den patriarkala familjen,

mikrokosmos av nationen, styr kvinnans beteenden eftersom bara deras sexuella monogami

garanterar blodets renhet och familjens ära. När män sänds ut i krig är ett av de skälen de
skulle kunna offra sitt liv för, kvinnans ärbarhet, att hon inte utsätts för övergrepp av andra

män.

Den bild vi får av krig genom nyhetsrapportering i olika massmedier är ofta starkt

könsdifferentierad (Cockburn 1998). Inte sällan porträtteras män med stridsmundering med
vapen i händerna: kvinnorna är de som flyr, de som blir våldtagna och överfallna och de som

direkt blir offer för kriget som utkämpas. Hur och varför skapas sådana bilder och varför ser
det nästan alltid likadant ut? Joshua Goldstein (2002) hävdar att många samhällen och

kulturer utvecklat roller som likställer ”manlighet” med styrka och för att legitimera krigets

existens och för att överbrygga soldaters motstånd till att kriga likställer mannen med
nationens försvarare. Under tidens lopp och genom olika samhällen har valet av män som

stridande i krig och kvinnor som omhändertagare varit en given uppdelning. Kriget i sig självt
har sedan i sin tur influerat könsroller betydligt genom att förstärka de redan etablerade

rollerna. Detta har sedan hjälpt till att fixera krigssystemet ytterligare. Cockburn noterar en

tendens att män och kvinnor ofta placeras in i sådana roller när man rapporterar om krig och
påtalar vikten av att ifrågasätta dessa bilder. Gör man det, hävdar hon, avtäcker man också i

sin tur en viktig idé, nämligen att dessa krig också är könsliga krig. Dessa krigsbilder
accepteras och förklaras ofta som sanningsenliga och ”verkliga” och blir därmed den

uppdelning vi förknippar med krig och konflikt.
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Yuval-Davis menar att etniska fenomen aldrig endast är kulturellt betingade utan också

politiskt. Förespråkare för etnisk kultur är ofta ”in the business of including - in-order-to-
exclude”(Cockburn 1998:36), det vill säga att det ofta handlar om att skapa en gemenskap på

bekostnad av att man utestänger andra När etniska distinktioner understryks, menar Yuval-

Davis vidare, är det alltid möjligt att identifiera ett politiskt projekt som underliggande orsak.
Ofta karaktäriseras det av orättvisa, dominerande eller marginaliserande av ”de Andra”.

I skapandet av en nation ingår alltså att upprätta maktförhållanden och i detta är också ofta ett

etablerande av en könsmakt en del. Ofta men inte alltid är dess motor en klasselit.  Samtidigt

som det uppstår en relation mellan folk och land skapas det också en relation mellan män och
kvinnor, ibland bestående av manlig dominans och i vissa fall strängt patriarkal. Cockburn

menar att det är när nutida händelser gör kollektiva identiteter politiskt viktiga som vi sträcker

oss efter historien för att täcka gapet mellan nu och då med hjälp av historier som
understryker vikten av ”folk”, nation och land. Dessa är slippriga koncept, eftersom de alla

simultant refererar till ”verkliga” materiella fenomen och tolkningar av dessa, vilkas
genomslagskraft ligger i vad folk säger och på vilket sätt de uttrycker sig genom exempelvis

sång, måleri och litteratur, samt hur andra tar upp och agerar ut deras åsikter. Cockburn

(1998) refererar till Phil Cohen som menar att begreppet etnicitet hänvisar till en process av
historiskt identitetsskapande - framförallt den språkliga och de kulturella praktiker där en

känsla av kollektiv identitet eller ”ursprung” produceras och förs vidare från generation till
generation.

Chandra Talpade Mohanty (1999) är en av dem som starkt poängterar nödvändigheten av att
alltid studera kön i relation till etnicitet och till den historiska, sociala och kulturella kontext

som är specifik för analysobjektet. Villkoren för att vara kvinna respektive man, det vill säga
idéerna om vad kvinnlighet och manlighet innefattar och uppfattningen om hur de bör

praktiseras, skiljer sig åt från kontext till kontext. Kön är inte heller en princip som endast och

alltid ställer de biologiska kategorierna man och kvinna mot varandra.

Molina, Mulinari och de los Reyes lyfter också de fram hur människors levnadsvillkor inte
skapas endast utifrån en etnisk, könslig eller klasstillhörighet. De menar att dessa ordningar

påverkar varandra och är dessutom kontextbaserade, det vill säga de förändras i skilda

rumsliga och historiska sammanhang. Molina och de los Reyes menar att intersektionalitet
tillhandahåller en teoretisk ram för att kunna analysera hur makt konstitueras utifrån dessa
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ordningars samverkan med varandra. Ett intersektionalitetsperspektiv förstår makt som en

multidimensionell konstruktion där kön- klass och ras/etnicitet är bärande principer och att
dessa olika positioner konstituerar varandra.



27

ANALYS

Vi studerar hur man i de fyra produktioner vi valt ut talar om kön och de Andra i diskursen

om Israel/Palestina-konflikten. Vi ställer oss följande frågor: Förstärks eller utmanas

stereotypa bilder av kön och etnicitet? När och på vilket sätt används könade markörer,

metaforer och subtexter? När och på vilket sätt skapas etniska gränsdragningar mellan Israel

och Palestina men även gentemot Sverige? Under rubrikerna Gestaltning av manligt och

kvinnligt, Föreställningar om de Andra, Etniska gränser genom könade metaforer, Vem talar

om vem? vill vi med exempel ur filmerna/reportagen visa hur könsstereotyper (re)produceras,

hur etnisk tillhörighet förmedlas samt hur kön och etnicitet kopplas samman.

Under rubriken Gestaltning av manligt och kvinnligt kommer vi att visa hur

filmernas/reportagens mest framträdande karaktärer skildras med fokus på hur de porträtteras

utifrån kön. Vi gör här helt enkelt en beskrivning av olika bilder av manlighet och kvinnlighet

i produktionerna. Avsnittet Föreställningar om de Andra lyfter fram exempel som visar på

hur det skapas ett vi och ett dem, och kapitlet Etniska gränser genom könade metaforer visar

mer specifikt på situationer där man använder sig av könsspecifika markörer för att uttrycka

etnisk skillnad. Här gör vi således närmare analyser av hur de könade bilderna vi lyfter fram i

kapitlet Gestaltning av manligt och kvinnligt används för att markera skillnad och olikhet.

Under rubriken Vem talar om vem? diskuterar vi vem som berättar vems historia och vilka

effekter detta får. Analysen avslutas med kapitlet Konklusion där vi förtätar och lyfter fram de

slutsatser vi dragit av analysarbetet.

Gestaltning av manligt och kvinnligt

I dokumentärfilm och dokumentära reportage förmedlas en subjektiv berättelse, det vill säga

något eller någon/några blir skildrade ur någon annans perspektiv. Vilken bild av den aktuella

situationen väljer filmaren att förmedla till sin publik? Dokumentärfilmen och det

dokumentära reportaget har som ambition att skildra en del av verkligheten men likväl sker en

gestaltning av de människor som filmaren väljer som karaktärer för att förmedla en historia.

På samma sätt som vi i verkligheten lever med föreställningar om manligt och kvinnligt kan

samma föreställningar spåras i dokumentära berättelser. Konstituerandet av kön sker på olika
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arenor, såväl offentliga som privata, genom att olika tolkningar av kön bryts mot varandra.

Hur skiljer sig manligt från kvinnligt i de berättelser vi valt att analysera? Finns det olika

typer av manligt och kvinnligt representerat i filmerna och hur förhåller sig dessa till

varandra?

Av de fyra produktioner vi analyserar har alla förutom Checkpoint Betlehem en eller flera

huvudpersoner som filmen eller reportaget handlar om. Vi gör här nedan en beskrivning av

hur dessa personer skildras utifrån sitt kön och vilken betydelse det ges. Checkpoint Betlehem

följer en grupp ungdomar utan att fokusera på en eller ett par huvudpersoner och vi ger därför

bara kortare exempel på hur filmen skildrar manligt och kvinnligt.

ORD OCH STEN

Ord och sten handlar framförallt om palestinska Mouhkles som är sjutton år, hans familj och

deras liv i Gaza. Filmen är ett resultat av filmaren PeÅ Holmquists möte med familjen och av

hans upplevelser på platsen. Filmaren berättar genom en speaker historien om Mouhkles och

hans familj. De mest framträdande karaktärerna i filmen är Mouhkles själv, hans far Mustafa

och Mouhkles mor.

Mouhkles

Första gången vi träffar Mouhkles är när han och hans far möter PeÅ Holmquist vid en

checkpoint. Fadern och Mouhkles väntar med bil för att köra Holmquist hem till den väntande

familjen. Vi får veta att Holmquist träffat familjen vid ett tidigare tillfälle när Mouhkles var

nyfödd. Nu har han hunnit bli 17 år gammal och det är honom Holmquist följer för att kunna

berätta sin historia. Mouhkles ger intryck av att vara väl insatt i hur det ser ut i Israel och

Palestina. Tillsammans åker de så hem till familjen. Väl hemma samtalar de alla ute i

familjens trädgård där Holmquist också visar bilder från sitt tidigare besök. Mouhkles pratar

engelska och han agerar också språkrör för sin mamma.

Mouhkles berättar om ett minne han har från när israeliska soldater patrullerade utanför deras

hus och hur han och hans kompisar smög på dem. Soldaterna upptäckte pojkarna och började

banka och slå på huset. Mouhkles berättar att han var livrädd. I trädgården berättar också

Afamia hur de alla längtar efter fred. Hon pratar arabiska men trots att det är översatt via

textremsa översätter Mouhkles till engelska i nästa klipp.
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Sedermera får vi följa Mouhkles i skolan där han berättar att han tror att med naturvetenskap

och bra betyg kan han nå långt i framtiden. Holmquist intervjuar också Mouhkles

klasskamrater som resonerar kring hur de kan bekämpa israelerna på olika sätt.  De menar att

det är viktigt att utbilda sig för att på så sätt kunna bygga upp en egen stat som inte är

beroende av den israeliska ekonomin. De säger att de kastar sten men vill använda vapen,

precis som israelerna gör mot dem. I Mouhkles skola går bara pojkar och de lärare som visas

på bild är män.

I nästa scen berättar Mouhkles att han har svårt för att säga hur framtiden kommer att se ut

men att han och hans kompisar hoppas på fred och goda relationer till omvärlden. Han säger

att han hoppas få se sina barn leka och ha roligt tillsammans med israeliska barn, sida vid sida

och är goda medborgare. Han avlutar med att slå fast att det är deras förhoppning.

Mouhkles uttalar sig oftast i vi-form. Han ger intryck av att vara ett med sitt land och det

palestinska folket. Han studerar och värdesätter högt sin bildning. Han talar om hur ”vi” ska

bekämpa israelerna och det framgår tydligt att han ser sig själv som ett vi med dem som slåss

mot israelerna.  Han intar en roll som krigare och försvarare av sitt land. Vi får alltså en bild

av Mouhkles som krigare, ansvarsfull och som nationalistisk symbol.

Mustafa

Mustafa är Mouhkles far och finns många gånger vid hans sida. Redan i scenen där Holmquist

anländer till Gaza presenteras Mustafa. Vi får inte veta särskilt mycket om honom utan han

lämnar över historien till Mouhkles. I bilen på väg till hemmet pratar Mustafa om situationen i

Palestina och vad som har hänt sedan Holmquists förra besök. När vi lämnat familjen i

trädgården möter vi inte Mustafa förrän i slutet av filmen då familjen återigen befinner sig i

trädgården. Mouhkles säger då att han inte tror att stenar kan förändra något. Mustafa menar

att man är stolt när man ser barn protestera samtidigt som man rent mänskligt ser att man

offrar dem. Han säger att stenkastning är deras (palestiniernas) enda uttryckssätt och när de

dödas är det något som omvärlden förstår, i motsats till när de demonstrerar. För att uppnå

fred och frihet, menar han, kan man tvingas betala ett högt pris och då kan det innebära att

några av dem måste dö. Mustafa ger uttryck för att sätta Palestinas frigörelse högt, framför

sina barn och resten av familjen. Precis som Mouhkles talar Mustafa som om han är ett med

Palestina och som om hans liv är dedikerat till kampen för Palestinas frigörelse.
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Mouhkles mamma

Mouhkles mamma möter vi första gången i trädgården. De gånger hon får uttala sig handlar

det om hur mycket hon längtar efter att det ska bli fred och hur hon känner inför att hennes

barn riskerar att bli dödade. Hon pratar arabiska men vid det första tillfället låter man

Mouhkles i nästa klipp, översätta vad hon säger, trots att det redan översatts via textremsa. På

så sätt skiftar man snabbt fokus från henne till Mouhkles själv. Mouhkles mor presenteras

heller inte med namn till skillnad från fadern Mustafa vars namn klargörs redan i första

scenen. Vem hon är och vad hon har för relation till Mouhkles är oklart tills hon vid det andra

tillfället hon intervjuas säger att hon är orolig för sin son när han är ute på gatorna och vi får

se en bild på Mouhkles.

Vid detta senare tillfälle i trädgården säger hon också att ”vi är oroliga för våra barn”. Hon

berättar att den svenska drottningen påstått att de var dåliga mödrar som skickade ut sina barn

i konflikten men hävdar att skulle man fråga vilken palestinsk kvinna som helst om hon vill

skicka sin pojke i döden så svarar hon självklart nej. Mouhkles mamma gestaltas som

palestinsk mor och hon presenteras inte i någon annan situation utan blir porträtterad kort och

gott som mamma och vi får inte ens veta vad hon heter.

Filmaren

Filmaren PeÅ Holmquist närvarar tydligt i filmen. Genom att använda sin egen berättelse

baserad på sina intryck och upplevelser berättar han om det han möter. Vi får alltså följa med

på hans resa tillbaka och utifrån hans perspektiv möta Mouhkles och hans familj. Holmquist

möter nästan uteslutande män under sin vistelse. Han väljer i alla fall att främst intervjua män,

trots att det förkommer kvinnor i de situationer han och filmkameran befinner sig i. De män

och pojkar vi får möta framställs som försvarare och krigare för Palestina och de kvinnor och

flickor som medverkar finns där som mödrar till söner eller som systrar till bröder.

PARADIS: PLIKT

Paradis: Plikt porträtterar svensken Mikael Olenfalk och israeliske Shahar Bar-Itzak utifrån

temat plikt. Mikael skildras främst genom sin militärtjänstgöring och Shahar utifrån sitt

intresse för trancemusik. Här presenteras två identiteter som markant skiljer sig från varandra.

Paradis: Plikt inleds med bilder på män i uniform och redan här förmedlas en manlighet

förknippad med krig och våld. Berättelsen koncentreras helt kring intervjuer med de båda.
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Mikael

Mikael porträtteras uteslutande i förhållande till sin militärtjänstgöring. Redan i en inledande

presentation av sig själv berättar han vad han heter, hur gammal han är och att han går

kompanibefälsutbildningen och har därmed bundit sin identitet till militärtjänstgöringen. Han

intervjuas under övning i skogen eller i sovsalen som han delar med övriga värnpliktiga. Han

bär alltid uniform. Mikael framställs som väldigt rationell och svarar bestämt och

pliktmedvetet på frågor. Han menar att tiden i lumpen fått honom att förstå att vi bara kan

vara framgångsrika om vi inte är egoister. Han säger: Om vi tänker att kedjan är lika stark

som den svagaste länken så måste de starkaste länkarna hjälpa till. Jag har fått lära mig att

leva i ett riktigt stort kollektiv där man verkligen måste hålla sig till vissa saker för att det

funkar inte riktigt om alla håller på med sitt eget.

Mikael resonerar kring innebörden av plikt. Han menar att det krävs mycket för att det ska

vara berättigat att smita från sin plikt, men de gånger det ändå sker har det varit befogat.

Shahar

I motsats till Mikael är det oklart om Shahar gör någon form av militärtjänstgöring men

troligtvis är det så. Shahar presenteras helt och hållet utifrån sitt fritidsintresse. I inledningen

säger han: Jag heter Shahar. Jag är trancer och jag är dj på fritiden. Shahar intervjuas i

soffan i sitt hem och i sin bil när han uträttar ärenden. Han är alltid klädd i vardagskläder och

han berättar om hur det är att leva på en plats där krig har pågått under hela hans liv. Han

berättar om sitt stora intresse för trancemusik och menar att trance är något som växer sig

starkt på platser där människor lever under stor press. Filmteamet följer med Shahar på en

trancefest i öknen där de intervjuar besökare och frågar vilka droger de tagit och varför de

tycker om trancekulturen.

Om Mikael och Shahar jämförs med varandra är Shahar inofficiell och privat och Mikael

officiell och pliktmedveten. Shahars intresse för trancemusik presenteras som ett sätt för

honom att fly undan den press som det innebär att leva i Israel. Mikael representerar en

manlighet och ger inga uttryck för svaghet, tvivel eller oro. Han vistas i en helt igenom

homogen tillvaro. Shahar blir Mikaels motsats och samtidigt agerar han representant för ”det

Andra”.



32

Mikael talar också som att det vore självklart att det finns ett hot och en fara mot det som han

måste försvara. Det tas också för givet att det är självklart vad han är utbildad för att försvara.

För att förstå vad Mikael pratar om förutsätts det att vi är på det klara med att det är nationen

Sverige som han talar om trots att det aldrig nämns utan ligger underförstått i hans uttalanden.

Men samtidigt som man skulle kunna se framställningen av Shahar som orientalen, den som i

allra högsta grad åtminstone på fritiden flyr ifrån plikten och inget hellre önskar än att slippa,

så är det han som lever i den verklighet som Mikael övar inför. Mikaels rationalitet och

pliktmedvetenhet kan också upplevas som absurd när den varvas med bilder från övningar i

skogen i Boden och med bilder från Palestina/Israel.

CHECKPOINT BETLEHEM

Checkpoint Betlehem har en undertitel som lyder ”berättelsen om ett möte i krigshärjat land”.

Med orden ”krigshärjat land” och en inledning som visar nyhetsbilder från gatustrider får vi

uppfattningen av att Checkpoint Betlehem ska handla om konflikten. Det gör den indirekt,

men konflikten används mest som bakgrund för berättelsen om de svenska ungdomarnas resa.

De palestinska ungdomar som medverkar i filmen, som det berättas om och som nämns vid

namn, är alla tjejer. Vi får följa med dessa tjejer hem, till skolan och i en kort scen även till ett

kulturcetrum där de brukar umgås med vänner på kvällarna. Vi får veta att tjejerna vill läsa

vidare på universitetet efter gymnasiet men att många av dem kommer att gifta sig tidigt och

då inte ha möjlighet att arbeta eftersom ”när en tjej gifter sig och får barn, då blir hon

hemmafru för livet”.

Flera av tjejernas familjer har bott i flyktinglägret i femtio år och deras liv har i allra högsta

grad påverkats av konflikten. Trots detta, och trots att filmen säger sig handla om ett

”krigshärjat land”, så kopplas aldrig tjejerna till konflikten. Vi får inte veta hur deras liv

påverkas av den mer än att de inte kan röra sig fritt, ”de är fångar i sin egen stad”, på grund av

vägspärrarna och gränsvakterna. Deras liv i, upplevelser av och åsikter om situationen är inget

som filmen tar upp eller skildrar. Däremot visas återkommande partier av bilder från

gatustrider där vi får se män i olika åldrar som vaktar, jagar och skjuter andra män, kastar sten

på militärer och blir skadade. Och enstaka bilder av kvinnor i vita sjalar passerar snabbt förbi,

vi hinner ana att de är upprörda.
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RANA & TAL

Rana & Tal skildrar två unga kvinnor som lever på var sin sida av konflikten mellan Israel

och Palestina. Vi får en kort inblick i deras vardagsliv men inga närmare beskrivningar av hur

de lever på respektive sida.

Rana

Första gången vi träffa palestinska Rana är i hennes hem. Hon står utanför huset, lyssnar till

ljudet från israeliska appache-helikoptrar och berättar att hon lever i ständig väntan på

attacker från israeliska armén. ”It’s an awful life!”, säger hon. Inne i köket står hennes

mamma och lagar mat. Rana skämtar om att de är fattiga palestinier som inte har något att äta.

Hennes mamma argumenterar emot henne och säger att mat har de men inte frihet.

Ranas relation till kriget beskrivs som en ständig väntan på attacker, där hon alltid måste vara

på sin vakt och uppmärksamma varje tecken på att något händer. Men Rana är en aktiv och

rastlös person och säger: ”For me, I can’t live without action! Jag älskar det här! Det är

dåligt för alla att det inte finns någon mat och att folk blir dödade, men jag lever upp! Det ha

blivit en del av mitt liv. Det har varit så här i två år.”

Vi får följa med Rana i en bil på vägen mot Jerusalem men vi får inte veta vart hon ska och

varför. De ska in på israeliskt område och måste passera en checkpoint. Vid checkpointen står

en palestinsk man som inte tillåts passera trots att hans hustru är sjuk och måste till läkare.

Rana går ur bilen för att höra sig för med soldaterna om de kan få passera. Hon får beskedet

att ingen kommer förbi och sätter sig i bilen igen. Hon uttrycker sin frustration över dessa

checkpoints och menar att de inte stoppar självmordsbombarna: ”Om jag verkligen var en

självmordsbombare skulle jag undvika spärrarna. Det finns en massa andra ställen där man

kan ta sig fram. Men de vill att vi ska lida. Det är sjukt…”

I allmänhet i reportaget ger Rana en distanserad och ofta lite ironiserande bild av situationen.

Precis som hon skämtade om att familjen var fattig, skämtar hon om att de israeliska

stridsvagnarna gör en ”sandwich” av en palestinsk bil som står i vägen för den. ”En del

glömmer bort att flytta bilen och då kommer stridsvagnarna och gör en ’sandwich’ av den.

Man kan få en Honda-sandwich, Polo-sandwich eller en Mercedez-sandwich. Inga problem,

det är bara att välja så serverar vi.” Hon är ironisk när hon säger att militären inte väntar på
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att palestinierna ska gå hem innan de attackerar: ”De väntar inte. Och de ringer inte och talar

om att de kommer.”

I berättelsen om Rana figurerar tre män: den israeliske soldaten och den palestinske mannen

vid checkpointen hon försöker passera och mannen som kör bilen. Ingen av dem presenteras

eller ges mer utrymme än vad de får i bakgrunden av Rana. På ett energiskt och ibland

ironiskt sätt uttrycker Rana sina åsikter om situationen hon lever i. Begränsningarna för henne

att ”skapa ett eget liv” som reportaget berättar om, utgörs av de inskränkningar på hennes

frihet, särskilt de fysiska och ekonomiska, som det israeliska förtrycket av palestinierna

innebär. Hon berättar om matbristen under en israelisk invation av Ramallah, och skämtar om

alla de picklesburkar hennes mamma förberedde, och hon är frustrerad över att inte kunna

röra sig fritt för att till exempel ta en promenad när hon behagar. Ranas mamma berättar också

om den ständiga väntan. Vid ett tillfälle får Rana veta att det står tre stridsvagnar vid väninnan

Randas hus och berättar det för sin mamma. Mamman sitter i soffan och äter och svarar: ”I’m

going to eat! Fuck them! I don’t care!”.

Tal

Israeliska Tal och hennes väninna Eliraz kör runt i en bil i den israeliska delen av Jerusalem

och Tal visar vilken buss hon brukar ta till universitetet. Det som i berättelsen om Tal främst

karakteriserar hennes förhållande till konflikten mellan Israel och Palestina är hennes ständiga

rädsla. Tal visar oss den plats i stan där hon är som mest rädd och sedan platsen uppe på en

hög mur i utkanten av stan där hon känner sig säkrast. Men hon säger att det egentligen inte

finns någon plats där hon känner sig helt säker och trygg. Hon är alltid lite rädd. Eliraz känner

sig också alltid rädd och åker inte in till centrum om hon inte är tvungen och reagerar på alla

som hon tycker ser misstänksamma ut.

Tal åker på utflykt till en sjö tillsammans med några killkompisar. En av dem presenteras med

namn och får uttala sig. Han heter Hagay och visar pistolen han bär med sig sedan han

tjänstgjorde i armén. På hebreiska säger han till Tal: ”Säg till dem att här i landet kan vi inte

gå någonstans utan vapen.” Han alltid pistolen med sig eftersom han inte ”vill ta några risker

och bli ett offer”. Han förklarar vidare på engelska att: ”Annars använder vi aldrig några

vapen. Vi vill inte döda någon. Situationen har förstått krävt en del…” Omvärlden ser på

Israel som odjur och ockupanter och är emot dem för att de är starka och Palestina mindre och

svagare, säger han. Men han förklarar att israelerna egentligen bara vill leva normala liv i
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fred. Tal berättar att de hade tänkt åka till en annan sjö egentligen men att de inte vågar

eftersom ett antal israeler blev dödade där för en tid sedan.

Den plats där Tal är som mest rädd ligger inne i Jerusalem och där har flera terrorattacker ägt

rum, berättar hon. Hon tror inte att man kan veta vem som är självmordsbombare men någon

som går klädd i en stor jacka mitt i sommaren där man kan gömma något eller bär en tung

väska kan verka misstänksam. Både Tal och Eliraz pratar om självmordsbombare som en

”han”, givet att det är en man. Senare går Tal och Eliraz in i ett köpcentra där de besöker en

myndighet för att byta ut Eliraz gasmask (obligatorisk för alla israeler och måste bytas

vartannat år, berättar Tal). I entrén till köpcentrat står en vakt som de måste visa upp sina

väskor för. Sista scenen med Tal är inomhus. Kanske i hennes hem, men det får vi inte veta.

Hon och några killar, som vi inte får veta om de är syskon eller vänner, sitter framför tv:n och

tittar på nyhetsrapportering om den senaste palestinska attacken mot israeler. Hon säger:

”Samma sak händer igen och igen. Det är svårt att beskriva hur man känner. Vad kan man

känna när man ser sånt här? Det känns som om jag har slutat reagera. Man vänjer sig

liksom. Jag har accepterat att en dag när jag kliver på bussen så exploderar den.”

De män som är med i berättelsen om Tal är dels hennes vänner under utflykten till sjön, där en

av dem presenteras med namn, får berätta om sitt vapen och utrycka sin åsikt om omvärldens

bild av Israel. Dels är det mannen som ska byta ut Eliraz gasmask och dels killarna hon tittar

på tv tillsammans med.

Föreställningar om de Andra

Medias skildringar av vad som kallas ”Orienten” är enligt Mohammad Fazlhashemi

”ett eldorado för populärorientalistiska föreställningar”. Allt som oftast har dessa skildringar

som syfte att dokumentera och beskriva livet hos de Andra, för att upplysa och lära ut om det

som om det vore ett särskilt ämne. Man beskriver det Andra som något avvikande från det

egna. Vad som i realiteten sker är att man skapar en gräns mellan ”det egna normala” och ”det

andra avvikande”, vanligtvis i termer av motsatspar, med utgångspunkt i identitetsdikotomin

”vi” och ”dem”. Fazlhashemi menar att ”en ofta återkommande utgångspunkt är det

etnografiskt jämförande perspektivet där man understryker det som i grunden skiljer
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européer/västerlänningar från Andra. Påfallande ofta lyfter man fram det kuriösa och

märkvärdiga hos ’de Andra’ för att understryka det normala i den egna traditionen.”

(2001:155)

Att skildra konflikten mellan Israel och Palestina och människor som lever i den förutsätter att

producenterna redan från början ser sig själva som representanter för ett ”vi” som behöver

upplysas om ett ”dem”. Det är hela grundtanken med att resa dit och filma för att sedan visa i

svensk tv. Denna företeelse kan å ena sidan liknas vid de koloniala och hegemoniska

beteenden som Said och Fazlhashemi beskriver när de talar om orientalism och diskursen om

Orienten. Karakteristiskt för detta är att den ena parten äger resurserna i form av kunskap,

ekonomi och teknik för att åka till den andra i syfte att dokumentera och informera om denna.

Men det behöver å andra sidan inte betyda att detta görs på ett kolonialistiskt sätt med implicit

negativa följder, utan kan självklart göras på olika sätt som mer eller mindre liknar eller bryter

mot det sätt att beskriva och tala om ”de Andra” som postkoloniala teoretiker kritiserar. I

kapitlet nedan tittar vi på produktionerna skapar och förhåller sig till ett ”de Andra” på olika

sätt.

CHECKPOINT BETLEHEM

Checkpoint Betlehem är den av produktionerna som är mest intressant att diskutera ur ett de

Andra-perspektiv. Filmen kategoriserar och slår fast skillnader och uppdelningar utifrån flera

aspekter och på flera nivåer. Redan från början förutsätter den att Palestina och palestinier är

något annorlunda och skiljt från Sverige och svenskarna, inte bara geografiskt utan även

kulturellt, och det är därför man åker dit. Ungdomarna vill bland annat veta hur de palestinska

tjejerna och killarna har det, om palestinska kvinnor har mycket makt i samhället, hur

palestinska ungdomar i flyktinglägret umgås och om det är farligt att gå ut på kvällarna. En av

dem tycker också att det ska bli intressant att se om de palestinska ungdomarna åker

skateboard. Utgångspunkterna är helt enkelt: Är de som vi? och Varför inte?

Igenom hela filmen säger och visar man sedan på olika sätt att man tycker att Sverige är

tryggt, lugnt, fritt, jämställt och modernt medan Palestina är farligt, oroligt, våldsamt,

begränsat, fattigt, patriarkalt och religiöst.

I början av filmen visar man ett svenskt klassrum med ungdomar som tysta sitter och arbetar.

Utanför står två killar som kastar snöboll på klassrumsfönstret. Direkt klipper man över till



37

bilder från gatustrider i Palestina och speakerna säger: ”Vad som är lek för oss är allvar för

dem”.

Vi ska med två exempel visa hur filmen framhäver skillnader genom att peka på något

”typiskt” palestinskt respektive svenskt. I en scen sitter två av de svenska tjejerna och två av

de palestinska ute på en terrass och pratar. Speakern förklarar att:

”Medan mammorna lagar mat pratar vi om skillnaden mellan tjejer i Sverige och Palestina.

De får inte ha killar förrän de gifter sig. I Kulutzs familj bestämmer pappan vem hon ska gifta

sig med. Men i Abers familj är det inte så, det får hon bestämma själv. När någon i familjen

gifter sig bygger de en till våning på huset och den nya familjen flyttar in en trappa upp. De

blir fler och fler i huset och det är alltid stojigt.”

De är skillnaderna snarare än likheterna mellan det förmodat palestinska respektive svenska

som filmen vill lyfta fram. Och den skillnad man väljer att främst belysa är den som handlar

om kvinnans ofrihet (under rubriken Könade metaforer diskuterar vi könsaspekten mer

ingående). Härmed slår man fast att ”de”, det vill säga palestinierna, lever under patriarkala

förhållanden men att Abers familj är ett undantag.

I en annan scen besöker vi några hem i flyktinglägret. Vi får först ta en snabb titt in hemma

hos en man som inte hör till historien och i alla fall inte uttryckligen har någon koppling till

övriga medverkanden. Vi får se hur fattigt han lever med sina sexton barn eftersom han inte

tillåts arbeta på den israeliska sidan, men vi får varken någon presentation av honom som

person eller något direkt uttalande från honom. Klippet syftar bara till att bekräfta

fattigdomen. I en av de palestinska tjejernas hem får vi visat för oss hur en palestinsk toalett

ser ut, ett så kallat ”hål i marken” som är vanligt världen över men i stort sett obefintligt i

Sverige. I denna ”hemma hos”-del får vi också lära oss lite om palestinsk mat, om vad som

skiljer de palestinska frukostvanorna från de svenska och vi får närvara när de svenska

ungdomarna ska gå och lägga sig för att sova på deras värdars sätt, nämligen på golvet.

Palestina hela tiden kopplas ihop med primitivism och ställs mot det moderna Sverige.

RANA & TAL

I Rana & Tal finns inte de markörer för genus, etnicitet och religion som både Said och

Fazlashemi menar är vanliga i berättelser om människor i och från ”Orienten”. Till skillnad
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från Checkpoint Betlehem använder sig Rana & Tal inte av markörer för att särskilja, utan

snarare för att likställa. Det som är gemensamt lyfts fram. De ställs inte emot varandra eller

skildras ur det ”etnografiskt jämförande perspektiv” som Fazlhashemi talar om, varken som

individer eller som representanter för en kultur, religion eller etnicitet. Rana & Tal försöker

inte beskriva och lära ut något typiskt ”palestinskt” och ”israeliskt”, eller framhäva det

”svenska” i förhållande till ”det andra”, så som Checkpoint Betlehem gör. Det är också det

enda av de fyra programmen som vi har studerat som inte använder sig av bilder från

gatustrider.

Både Rana och Tal framställs som starka, självständiga och moderna kvinnor på ett sätt som

liknar idealet för västerländska kvinnor. Den bild vi får av Rana bryter därför på många sätt

med bilden av ”den muslimska kvinnan” som vi vanligtvis får oss till livs via media. Där

Fazlhashemis mediala muslimska kvinna är ”viljelös”, ”förtryckt”, beslöjad och ”saknar

möjlighet att skapa ett eget liv och förmåga att själv tänka och resonera”, skildras Rana som

en viljestark, aktiv, rastlös och utåtriktad kvinna klädd i munkjacka och en svart och vit

palestinasjal knuten runt huvudet på ett sätt som vi är vana att se killar bära den.

PARADIS: PLIKT

I Paradis: Plikt ställs det svenska mot det israeliska genom jämförelsen mellan svenske

Mikael Olenfalk och israeliske Shahar Bar-Itzak utifrån temat plikt. Mikael skildras

genomgående utifrån sin värnplikt och vi får se honom spankulerande rakryggad i uniform

utanför en militärbyggnad, när han bäddar sängen, under en övning i skogen och när han går

in i duschen tillsammans med sina lumparkompisar. Det sammanhang han befinner sig i

består enbart av män; där finns inte en enda kvinna. Mikael talar uteslutande om sin värnplikt

och berör ytterst lite det privata livet.

Redan i Mikaels presentation av sig själv står det klart vad som är viktigast kring hans person,

nämligen hans kompanibefälsutbildning. Shahar däremot presenterar sig själv med orden:

”Jag heter Shahar och är israel. Jag är trancer. Jag är dj på fritiden. Jag gillar att festa.”

Shahar pratar aldrig direkt om sitt förhållande till sin värnplikt. Istället skapas det stor

koncentration kring hans intresse för trancefester. Och till skillnad från Mikael som intervjuas

klädd i uniform i den militära omgivningen, så intervjuas Shahar till största delen i sitt hem

när han sitter i en soffa klädd i vardagskläder. Det vi vill belysa här är att Shahar som lever i

en väpnad konflikt skildras i inofficiella, vardagliga och privata situationer, medan Mikael
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som lever i ett land med fred och bara ”leker” krig skildras i ett mer officiellt, professionellt

och mindre privat sammanhang. Trots den allvarliga och spända omgivning Shahar lever i, det

pågår ju en väpnad konflikt runt honom, så framställs han som den ”flummigare” av dem,

som den som tar livet som det kommer, gör vad han känner för och alltid vill ha kul, medan

Mikael blir den rationelle, allvarlige och organiserade killen.

Etniska gränser genom könade metaforer

Just denna dikotomiska uppdelning där det rationella ställs mot det känslomässiga, det

officiella mot det inofficiella och det organiserade mot det flummiga och kaotiska är

karakteristiskt för hur västvärlden har organiserat och beskrivit omvärlden. Utgångspunkten

har då varit att det västerländska står för det organiserade, officiella och rationella medan det

Andra representeras av det motsatta. Detta är samma binära oppositioner som har använts för

att beskriva den västerländska kvinnan med den västerländska mannen som norm.

Postkoloniala teoretiker menar att ”de koloniserade ’feminiserades’ – de representerades

enligt den rådande föreställningen om kvinnlighet i termer av irrationalitet, känsla, kropp och

natur i kontrast till det manliga; rationalitet, förnuft, intellekt och kultur.” (Eriksson, Eriksson

Baaz & Thörn 1999:23) Utifrån detta perspektiv kan vi därför säga att Shahar feminiseras och

Mikael maskuliniseras i förhållande till varandra. För att kunna representera olika kulturer och

ställas mot varandra måste de helt enkelt könas.

Kön och etnicitet är föreställningar och kategorier som är beroende av varandra och varken

kan eller bör studeras separerade från varandra. De postkoloniala och Svarta feminismerna1

har som sagt kritiserat västerländsk akademisk feminism för att allt för lättvindigt använda

”kvinnor” som analyskategori. Chandra Talpade Mohanty är en av dem så starkt poängterar

nödvändigheten av att alltid studera kön i relation till etnicitet och till den historiska, social

och kulturella kontext som är specifik för analysobjektet. Villkoren för att vara kvinna

respektive man, det vill säga idéerna om vad kvinnlighet och manlighet innefattar och

                                                  
1 Vi säger feminismerna i plural eftersom feminism aldrig kan ses som en riktning, och detta
gäller särskilt postkoloniala feminismer eftersom de utgår från situationer som skiljer sig
väldigt kulturellt, historiskt och socialt sett. Svart feminism innefattar heller inte bara svarta
afro-amerikanska kvinnor, även om det var bland dessa som begreppet myntades, utan
innefattar även andra ”raser” och ”etniska grupper” som inte räknas som Vita. Vi menar inte
att en politisk/teoretisk position nödvändigtvis sammanfaller med identitet. Se kapitlet
Teoretisk ram.
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uppfattningen om hur de bör praktiseras, skiljer sig åt från kontext till kontext. Kön är inte

heller en princip som endast och alltid ställer de biologiska kategorierna man och kvinna mot

varandra. Vi syftar inte här på flytande gränser för biologiska kön och sexuella tillhörigheter,

utan på hur genuskategorierna och definitionerna av manligt och kvinnligt även kan användas

för att beskriva olika sidor av en homogent könad grupp. Vi vill i följande stycke visa hur

metaforer för kön och etnicitet på olika sätt kan användas för att beskriva de Andra.

CHECKPOINT BETLEHEM

När svenskarna i Checkpoint Betlehem ska besöka klippmoskén måste de låna kjolliknande

tygskynken för att täcka sina bara ben med. Den enda killen i gruppen kommenterar äventyret

med att ”det här är första gången jag går i kjol, och garanterat den sista”. Kjol förblir här

inte endast ett materiellt attribut som krävs för att besöka en religiös byggnad, utan görs till

markör för etnicitet, religion och kön i syfte att skapa distans till de Andra. Genom att låta den

enda killen i sammanhanget uttrycka sig på detta sätt reproducerar man en uppfattning om att

svensk (som representant för europeisk, västerländsk) manlighet är något annat, något

överlägset, dels kvinnlighet och dels de Andras manlighet, i det här fallet palestinsk.

I en scen kommer vi mitt in i en fest ute på gatan. Bilderna visar män som äter, män som

pratar, män som skrattar och män som dansar. I bakgrunden skymtar några kvinnor som stilla

står och klappar händerna. En bil passerar med ett ungt brudpar i som tittar in i kameran.

Speakern berättar följande till scenen:

”För palestinierna är det naturligt att umgås ute på gatan. Det har de väl alltid gjort.

Familjesammanhållningen är stark och traditionerna viktiga, även om de bor i flyktingläger.

När man gifter sig blir det en väldans fest och de kan hålla på i flera dagar. Brudparet ser

väldigt ungt ut, kanske 15 år. Jag undrar om de är kära i varandra eller de har blivit

bortgifta. Skulle jag bli kär i en arab skulle han få flytta till Sverige.”

Den här scenen kan analyseras utifrån ett flertal aspekter. Vi ska i detta kapitel bara belysa

några av dem, de andra tar vi upp under rubriken Föreställningar om de Andra. Filmen talar

här om ”palestinier” och visar män. Det etniskt och kulturellt palestinska görs synonymt med

det manligt palestinska. Genom att visa en scen där aktiva män dominerar framför och över

passiva kvinnor, och beskriva det som händer där som ”traditionellt” och ”naturligt”

palestinskt reproducerar man också förlegade, patriarkala föreställningar om kön.
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Speakern läses av en av tjejerna. När hon säger att om hon blev kär i en arab så skulle han få

flytta till henne i Sverige snarare än att hon skulle flytta till honom, ger hon uttryck för en

uppfattning att det han som arab representerar är sämre än det hon representerar som svensk.

Om de blev tillsammans skulle hon kräva att de levde på hennes villkor, det vill säga enligt

det ”svenska”, istället för det ”palestinska” som är traditionellt och patriarkalt.

Under en annan passage i programmet gör den svenska truppen en tur i Betlehems gamla

kvarter. De promenerar bland gatuförsäljare, souvenirstånd och besöker heliga religiösa

platser och byggnader. ”Det här är ett land med många religioner”, säger speakern och vi får

se ortodoxa judiska män som ber på en öppen plats. Judarna, får vi veta, är ”de i svarta kläder

och hattar”. Inga kvinnor syns eller nämns. Filmen pekar ut attribut och gör dem till markörer

för kön, etnicitet eller religion för att särskilja. Precis som ”svarta kläder och hattar” hos

judiska män, görs slöjan hos palestinska kvinnor till markör. När filmen tar oss med till ett

daghem påpekar speakern exempelvis att ”alla palestinska fröknar bär slöja”. I tjejernas

skola däremot får vi veta att ”en del av tjejerna har slöja och andra har inte”. Detta säger

speakern trots att vi i bild ser tjejer både med och utan slöja, och att deras lärare inte bär slöja.

Vi får vid flera tillfällen veta att palestinska tjejer lever annorlunda än svenska tjejer: de får

till exempel inte ha pojkvänner och de gifter sig tidigt. Till skillnad från svenska tjejer får

palestinska inte heller spela fotboll. Speakern säger:

”På väg till skolan berättar jag för Rima att jag och Anna hade spelat fotboll med ett gäng

killar. Hon blev förvånad för här får inga tjejer spela fotboll. Först stod de bara och kollade

på oss. Fast sen när de fattade att vi kunde spela fotboll ville fler och fler vara med. Och i

slutet började de till och med att tackla oss.”

Så i motsats till de palestinska tjejerna som är traditionsbundna och omoderna, är de svenska
jämställda, moderna och tuffa: de utmanar till och med de palestinska killarna i fotboll.

ORD OCH STEN

I en scen som utspelar sig i Mouhkles sovrum förs ett samtal mellan Mouhkles, en annan

pojke och filmaren som lyder så här:
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Den andre pojken frågar Mouhkles: Din tjej ska ha gått i skola, kunna laga mat. Mer då?

Utseendet?

Mouhkles svarar: Hon ska vara vacker.

Pojken: Vacker?

Mouhkles: Ingen filmstjärna men hon ska vara söt.

Pojken: Vad mer då? Kanske bra husmor… Ska hon vara sparsam eller generös?

Mouhkles: Lydig! Muslim.

Pojken: Fortsätt… Och sex då?

Mouhkles: Hon ska vara muslim förstås.

Filmaren bryter in och frågar Mouhkles varför han vill att hon ska lyda honom.

Mouhkles svarar: Livet är bra om det är problemfritt. Jag vill ha ett liv utan problem. Ett sånt

liv är bra.

Tillsammans skrattar de åt vad Mouhkles säger. Under den sista delen av replikskiftet visar en

bild att det också finns en liten flicka med i rummet som sitter på en stol mittemot Mouhkles,

fast hon säger ingenting. Utmärkande men inte unikt för just denna scen är filmarens sätt att

peka på det ”muslimska”, det som väcker uppmärksamhet eftersom det skiljer sig från det

”svenska”.  Vi får här veta att det är viktigt för Mouhkles att hans tjej ska vara vacker, lydig

och muslim. Filmaren reagerar genast på att Mouhkles säger att hon ska vara lydig. Han

frågar inte varför Mouhkles vill att hon ska vara muslim eller vacker utan hugger på det som

tydligast ger uttryck för ett patriarkalt synsätt. Mouhkles säger heller inte från början att den

presumtiva tjejen ska lyda honom utan säger lydig följt av muslim. Genom filmarens tillägg

blir det klart att Mouhkles vill att hans tjej ska lyda honom. I början av scenen får vi bara

information om att det befinner sig tre personer i rummet: Mouhkles, hans kompis och

filmaren. Flickan i rummet ges ingen uppmärksamhet förrän Mouhkles svarar att livet är bra

om det är problemfritt och att hans önskan uppfylls om hans flickvän lyder hans vilja. Genom

att använda den här scenen poängterar man att Mouhkles är muslim och att religionen är

viktig för honom. Man ger också en bild av islam där kvinnan är underordnad mannen på ett

sådant sätt att det är bra om hon lyder honom. Religiös, eller snarare muslimsk, hängivelse

och patriarkala familjestrukturer är företeelser som västerländsk media ofta lyfter fram i

skildringar av män från mellanöstern, vilket spär på redan existerande fördomar och

stereotypa bilder.
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PARADIS: PLIKT

I Paradis:Plikt diskuterar Mikael vad som skulle krävas för att han skulle kunna offra sitt liv

och poängterar att övningarna är ingenting han tar på allvar. Mikael talar om att han inte vet

hur han skulle agera om det var på ”blodigt allvar”. I samma stund som han talar om ”blodigt

allvar” klipper man över till bilder från Israel-Palestina där en kvinna i vit sjal sitter med ett

barn i famnen i en palestinsk ambulans med röda halvmånen på. Hon har blicken stadigt fäst

in i kameran. Bilden går över från färg till svartvitt samtidigt som man sänker tempot kraftigt

och tycks vilja nagla fast kvinnans blick i betraktaren. På så sätt kopplar man samman detta

”blodiga allvar” med kvinnan. Eftersom hon sitter skadad med sitt barn i famnen får hon dels

symbolisera den som far illa av detta blodiga allvar, och som så ofta annars i skildringar av

krig ges hon som kvinna rollen som offret; den passiva och sårbara rollen i krigets spel. Men

hon är också palestinier. Och som representant för det palestinska kopplat till blodigt allvar

framstår hon som något olycksbådande. I samma stund som kvinnans blick fångas i bilden

läggs det på musik. Detta förstärker ytterligare den olycksbådande känsla filmen tidigare har

lyckats skapa genom att bilden har gjorts svartvit och tempot har sänkts.

Shahar pratar sedan om att han upplever att det i Israel skapas en myt om att ”vi alltid svävar

i fara”. Han tycks ge uttryck för en viss skepsis inför den information som israeler får av

myndigheter och styrande i Israel. Samtidigt som han säger detta får vi se en man i en scen

som skapas på samma effektfulla sätt som scenen med kvinnan i ambulansen. Kameran

stannar upp, bilden övergår i svartvitt och dröjer sig kvar vid mannen medan hans blick är

stadigt fäst rakt in i kameran. Man kan inte urskilja mannens ögon eftersom ögonbrynen

skuggar hans blick. Mannen blir i och med detta liktydig med den ”fara” Shahar talar om.

Givetvis kopplas denna ”fara” automatiskt, utan att det behöver sägas, till Palestina. Mannens

sätt att uppmärksamma kameran och att vi som betraktare inte kan urskilja hans ögon gör att

känslan av fara förstärks. Dessa båda scener är medvetet skapade under redigeringsarbetet och

är konstruerade för att ge en viss betydelse och uppnå en önskad effekt.

Vem talar om vem?

Dokumentärfilmer och reportage är som vilka andra berättelser som helst; någon berättar om

något eller någon. När man berättar om människor kan man göra det på flera olika sätt.
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Stefan Jonsson (1993) menar att när berättaren utgör centrum skapas också en periferi, något

som breder ut sig runt omkring honom. Mellan berättaren och den omvärld som han vill

berätta om, där han vill lyfta fram det fascinerande med just hans berättelse, finns åhörarna.

För att skapa en fascination kring just hans berättelse är det vanligt att berättaren markerar det

avstånd som han anser finns mellan det bekanta och det som han berättar om. För att skapa

förståelse utgår han från åhörarnas egna värden.

I och med detta upprättar berättaren gränser mellan det som är välbekant och mellan det som

är annorlunda, avvikande, kanske rent utav exotiskt. Inom berättelsens värld hävdas att denna

inledning överensstämmer med verkligheten. Under tiden för framläggningen av berättelsen

måste åhöraren eller betraktaren åtminstone tillfälligt acceptera att berättelsen innehåller ett

visst mått av sanning. En sådan pakt, menar Stefan Jonsson, som upprättas mellan berättaren

och åhöraren krävs för att berättelsen ska kunna uppfylla sina tre uråldriga funktioner,

nämligen att upplysa, undervisa och förnöja. Men alla de som inte ingår i överenskommelsen

–” intressepakten” – passeras ut i periferin och som en sidofunktion skapas ett etnocentriskt

perspektiv i berättelsen om ”de Andra” eftersom den färgas av berättarens perspektiv.

Våra fyra undersökningsobjekt skiljer sig väldigt åt hur berättelsen förmedlas. Rana & Tal

och Paradis: Plikt liknar varandra på det sätt att de båda använder sig av helt anonyma

reportrar som varken syns eller hörs. Personerna i reportagen talar för sig själva i direkt form.

I Ord och sten och Checkpoint Betlehem förs berättelsen framåt av en speaker som

kommenterar och kompletterar det vi ser och hör. I Ord och sten används speakern på ett

ganska klassiskt sätt där den inte tar över för mycket men ändå väver ihop berättelsen. I

Checkpoint Betlehem däremot lämnar speakern aldrig över ordet till personerna utan förklarar

vad vi ser i bild och återberättar i indirekt form vad personerna säger. Detta handlar inte bara

om situationer där personerna filmas medan de gör andra saker, utan i lika hög grad i

situationer där de blir intervjuade och talar till kameran på engelska.

I Ord och sten är det filmaren PeÅ Holmquists upplevelser av sin resa till Gaza som utgör den

röda tråden i berättelsen och därmed den svenske mannens perspektiv som utgör berättarjaget.

Det är genom hans ögon som vi möter Mouhkles, familjen och platsen. Filmen är uppbyggd

som en återberättelse av hans upplevelser och möten med människorna. Holmquist tydliga

närvaro i filmen skapar distans till det och dem vi ser, vilket gör att Holmquist snarare hamnar

på publikens sida än på personerna i filmens. Konsekvensen blir att vi, det vill säga publiken
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och Holmquist, tillsammans betraktar Mouhkles och hans omgivning. Holmquist förstärker

också skillnader och distansen mellan det som är ”vi” och det som är ”de Andra” och skapar

därmed en berättelse ur ett tydligt etnocentriskt perspektiv.

I Checkpoint Betlehem går man som sagt ett steg längre. Filmen handlar i första hand om de

svenska ungdomarnas upplevelser av sin resa och i andra hand om personerna i Palestina.

Filmen låter de svenska ungdomarna ta över när det väl finns uttalanden från de palestinier de

möter. Speakern, som läses av de svenska ungdomarna själva, är oerhört subjektiv och färgad

av deras värderingar. Svenskarna beskriver både sig själva och palestinierna. Palestinierna får

aldrig uttala sig, varken om det offentliga eller det privata. Varje gång de palestinska

ungdomarna säger något på engelska läggs en svensk speakerröst över som återberättar vad

som sägs. På detta sätt anonymiseras palestinierna i programmet både som grupp och som

individer. Svenskarna däremot, personifieras genom att de presenterar sig själva både

muntligt, i bild när de utövar sina fritidsintressen och i text med namn och ålder. Vissa av

palestiniernas namn och ålder nämns men inte i text. Filmen stämmer väl överens med Stefan

Jonssons (1993) beskrivning av hur berättaren utgör centrum och att allt annat transporteras ut

i periferin och betraktas och värderas av berättaren. De svenska ungdomarnas berättelse färgas

starkt av ett etnocentriskt perspektiv. Det annorlunda, det palestinska, det muslimska stöts mot

det uppenbara, det givna, det svenska som inte ens behöver uttalas.

I Paradis: Plikt och Rana & Tal är detta mer subtilt. Men här finns också berättare som sätter

sin tydliga prägel på framställningen. Vid producerandet av programmen förekommer givetvis

ett urval och en klippning/redigering och sammanställning av materialet vilket också färgas av

berättaren. Både Paradis: Plikt och Rana & Tal ger däremot ett intryck av att vara Mikael och

Shahar, Rana och Tals egna berättelser. I Paradis: Plikt finns berättaren tydligt med i de

passager emellan intervjuerna med Shahar och Mikael. Berättelsen förs inte fram i ord men

likväl i bilder och val av musik, som bilden av kvinnan i ambulansen där man skapade ett

”offer” och bilden av mannen på gatan, ”faran”.
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KONKLUSION

Som vi har visat i analyserna används stereotypa bilder på olika sätt och i olika utsträckning i

de fyra produktionerna. Dessa stereotyper är familjära och förenklade bilder som används om

och om igen i berättelser om de Andra. I analyserna har vi använt oss av Stuart Halls teorier

om hur stereotypifiering essentialiserar och reducerar individer till representanter för kön,

etnicitet och kulturell tillhörighet. ”Stereotypes get hold of the few ’simple, vivid, memorable,

easily grasped and widely recognized’ characteristics about a person, reduce everything

about the person to those traits, exaggerate and simplify them, and fix them without change

or development to eternity”.(Hall 1997:258)

Förstärks eller utmanas stereotypa bilder av kön och etnicitet?

Gemensamt för tre av de fyra produktionerna är att de i första hand och till största delen

skildrar den palestinska sidan av konflikten. Det är bara Rana & Tal som på ett likvärdigt sätt

gestaltar både den palestinska och den israeliska sidan. Eftersom så stort fokus ligger på det

palestinska har även vi i våra analyser lagt mer fokus på den delen. Men det finns även andra

skäl till varför vi främst intresserar oss för hur produktionerna talar om ”det palestinska”. Med

”det palestinska” menar vi inte något essentiellt palestinskt utan det som klumpas samman till

och skildras som ”palestinskt” skiljt från ”israeliskt” och/eller ”svenskt”. Ett skäl är att vi vill

diskutera skildringarna av de Andra utifrån teorier om orientalism som en diskurs med

utgångspunkt i Said och Fazlhashemi. Ett annat skäl, och kanske det viktigaste, är att vi anser

att det arabiska och muslimska både i svenska samhället i stort och på film och i media,

fortfarande stereotypifieras, nedvärderas och i värsta fall demoniseras när det pekas ut som

det Andra. Vårt syfte med analysen är därför inte att i första hand peka på när det görs fel i de

fyra produktionerna, utan att visa på hur stereotyperna kan utmanas.

Checkpoint Betlehem är den av produktionerna som mest stämmer överens med det

orientalistiska gestaltningssättet. Vi finner här samma bilder, metaforer och beskrivningar

som Said talade om och kritiserade på 1970-talet och vars fortsatta förekomst Fazlhashemi

bekräftar i Sverige mer än tjugo år senare. Karakteristiskt för detta gestaltningssätt är bland

annat att man förhåller sig till de Andra som om de som folk vore mindre utvecklade, mindre
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moderna och mindre kunniga än man själv. Man skildrar ”dem” också på det sätt att man själv

talar om dem och för dem snarare än att ge dem ordet att uttrycka sig själv. Said använder i

Orientalism författaren Gustave Flaubert som ett bra exempel på detta och skriver följande:

”…Flauberts möte med en egyptisk kurtisan ledde till uppkomsten av en mycket betydelsefull

modell för den orientaliska kvinnan. Hon talade aldrig om sig själv. Hon framställde aldrig

sina känslor, sin situation eller sin historia. Han talade för henne och representerade henne.

Han var utlänning, relativt välbeställd och man, och det var historiskt betydelsefulla faktorer

som gav honom en dominans varigenom det blev möjligt för honom att inte bara äga Kuchuk

Hanem i fysisk mening utan också att tala för henne och berätta för sina läsare på vilket sätt

hon var ’typiskt orientalisk’’. Jag menar att Flauberts styrkeposition i förhållande till Kuchuk

Hanem inte var någon isolerad företeelse. Den exemplifierar fullständigt det relativa

styrkeförhållandet mellan öst och väst och den diskurs om Orienten som detta gav upphov

till.” (Said 1995:8)

På samma sätt skulle man kunna beskriva Checkpoint Betlehem. Det är visserligen till största

delen tjejer som läser speakern och inte samma hegemoniska ”han” som hos Flaubert. Men

detta undantaget, är filmens struktur och implicerade budskap detsamma som Said beskriver

hos Flaubert.

Checkpoint Betlehem använder sig av stereotyper för att representera de Andra som kön, det

vill säga i sina roller som man eller kvinna, och som tillhörande en viss etnisk grupp. Exempel

på sådana stereotyper är den patriarkala, traditionsbundna mannen, den passivt kuvade

kvinnan och den ociviliserade araben. Det främsta verktyget för att teckna en stereotyp är

markörer som pekar på och tydliggör karaktären. Slöjan är en vanlig sådan markör både

generellt och i Checkpoint Betlehem. I scenen där vi får närvara vid ett morgonmöte i de

palestinska tjejernas skola ser vi en bild där tjejer från flera klasser står på led på skolgården.

Trots att vi tydligt ser att det bland tjejerna finns både de som bär och de som inte bär slöja, så

poängterar speakerrösten att ”en del av tjejerna har slöja och andra har inte”. Det är helt

onödigt att göra detta påpekande här eftersom det redan är så uppenbart. Konsekvensen blir

att slöjan görs till symbol för något palestinska tjejer antingen tar till sig eller tar avstånd från,

och markerar således skillnad både bland palestinier och i relation till ”det svenska” och

”icke-muslimska”.
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Checkpoint Betlehem använder sig av markörer för kön, etnicitet och religion som skapar

stereotypa bilder på liknande sätt vid flera tillfällen filmen igenom. Dock innehåller filmen

enstaka partier som visar på något annat. Vi får exempelvis veta att de palestinska tjejerna

som medverkar arbetar ambitiöst och målmedvetet med skolan och drömmer om att läsa

vidare, gärna med hjälp av stipendier så att de kan studera utomlands. Här avslöjas en energi

och kraft bland dem som inte får komma fram på andra ställen i filmen, och som strider mot

den passivitet och de begränsningar kvinnorna i filmen i övrigt förknippas med.

Porträtten av Moukhles, Mustafa och Mouhkles mamma i Ord och sten vilar även de på

välbekanta bilder av den muslimska mannen och kvinnan. Precis som Flauberts Kuchuk

Hanem och tjejerna i Checkpoint Betlehem får modern inte tala för sig själv och hon får inte

ens ett namn. Men det är här inte människorna bakom pennan eller kameran som tar över

ordet i bild, utan hennes son. Hon framställs som den passiva kvinnan både intellektuellt,

fysiskt och som deltagare i konflikten. Både Mouhkles och Mustafa däremot skildras som

aktiva, rationella, förnuftiga och resonerande i sina roller som män. De lyfts fram som

målmedvetna kämpare, krigare, dock inte ute efter blod utan med sitt intellekt och sina

kunskaper som vapen.

När och hur skapas etniska gränsdragningar mellan Israel och Palestina och

gentemot Sverige?

Berättelserna vi får oss till livs om Israel och Palestina i de här fyra produktionerna

genomsyras av ett etnocentriskt perspektiv. Berättaren utgår från sin egen nationalitet och
kulturtillhörighet och tittar sedan på det Andra. Det ”svenska” och vad som kännetecknar

”svenskhet” är oftast outtalat. Men i Checkpoint Betlehem finns exempel där filmen uttalat
jämför och värderar det palestinska och det svenska. Tydligast blir detta i scenerna hemma

hos en av de palestinska ungdomarna när de äter frukost tillsammans och vi får beskrivet för

oss hur en palestinsk toalett ser ut. Tendensen, som Fazlhashemi belyser, att lyfta fram det
kuriösa och märkvärdiga hos de Andra, är något som man åtminstone i Ord och sten och

framförallt i Checkpoint Betlehem använder som berättartekniskt verktyg. Man frågar sig om
dessa ”Andra” är som ”vi” och förklarar sedan varför de inte är som vi och det är runt detta

som berättelsen fokuserar. Detta gör man genom att använda sig av markörer för

religionstillhörighet och könstillhörighet. Som åhörare/betraktare förutsätts vi intressera oss
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för vad som skiljer dessa Andra från oss själva. Det handlar om resor till något annat och

studier av ”de Andra”.

I vår analys har vi också letat efter något som bryter mot dessa stereotypa förställningar om de

Andra men i ovan nämnda produktioner finns ingenting som utmanar eller som har som syfte
att vända på detta och förändra berättelsen om ”de Andra”. I Rana & Tal kan vi däremot spåra

ett sådant ställningstagande då berättaren tycks vilja lyfta fram ”något allmänmänskligt”.
Rana och Tal skildras inte utifrån etnisk tillhörighet i förhållande till varandra.

Koncentrationen ligger istället på hur de båda anpassar sig och fogar sig under rädsla, oro och

därmed begränsningar i sin vardag. Rana och Tal positioneras inte gentemot varandra, istället
positioneras de båda gentemot konflikten/ kriget som råder mellan palestinier och israeler. I

berättelsen om Rana och Tal finns däremot något annat, nämligen att de båda lever i

konflikten och drabbas av den. På så sätt passar de båda in i bilden av kvinnan som den som
tvingas leva i och ta konsekvenserna av männens krig. I jämförelse med Shahar i Paradis:

Plikt som trots sitt avståndstagande från det militära väldet ändå porträtteras som en aktiv och
mångsidig person skildras både Rana och Tal endast utifrån sitt förhållande till rädslan. Det

finns dock inget i berättelsen om de båda som på något sätt skapar uppmärksamhet kring

religionstillhörighet och inte ens kring det faktum att Rana är palestinier och Tal är israel och
att deras landsmän ser varandra som fiender.

I Paradis: Plikt finns också en tydlig representant för det svenska och reportageidéen bygger

på att skapa ett motsatspar, i det här fallet den som övar för krig och den som upplever krig.

Shahar framställs enligt stereotypa uppfattningar om orientalen som både Hall och
Fazlhashemi redogör för. Den etniska tillhörigheten är givetvis uppenbar från början eftersom

Shahar så tydligt porträtteras utifrån att han är israel och Mikael utifrån att han är svensk.

När och hur används könade metaforer och subtexter?

I de fyra produktionerna vi analyserar finns parallellt med berättelserna om huvudpersonerna i

respektive film och reportage ytterligare berättelser. Dessa finns i de bilder och sammanhang
som presenteras för oss, det som förmedlas samtidigt som vi stiftar bekantskap med

Mouhkles, Rana, Tal och de andra. För att skapa förståelse för känslor och upplevelser
använder man sig av bilder eller symboler för något. Vi har i produktionerna sökt efter så
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kallade subtexter. Det som inte uttalas direkt men som också sägs. Det kan vara något som

förmedlas via en bild där syftet tycks vara att anknyta till en händelse eller ett fenomen vi
känner igen. Det kan vara det som sägs mellan raderna samtidigt som något annat uttalas. Det

kan handla om vad bilden i kombination med en intervjudel säger, så kallad intertextualitet.

Genom intertextualitet reproducerar film, media och litteratur identiteter, relationer och

kunskapssystem. John Fiske lyfter fram att intertextualitet inte bara bidrar till förmedling av

redan etablerad mening utan också till att diskurser blandas med varandra och skapar nya

diskurser och ny mening. (Andersson & Hedling 1999:45) Ett tydligt exempel på en sådan
situation är kvinnan i ambulansen i Paradis: Plikt. Här använder man sig av det som vi kallar

för könad metafor. Kvinnan i ambulansen är en välbekant symbol för krigsoffret. Precis som

Augusta del Zotto, Nira Yuval-Davis och Cynthia Cockburn lyfter fram är det bland annat på
det här sättet vi är vana vid att se kvinnan i krig, inte som den krigande utan som den som

drabbas av kriget. Vi som åhörare använder oss av vår förförståelse, det vi är vana vid att
förknippa med den typen av bilder och situationer. Den kontrasterande bilden, också i Plikt,

av mannen på gatan som förstärks, och fångas upp och förvandlas till en potentiell fara; dels

genom att Shahar samtidigt som bilden, säger att det israeliska samhällets styre intalar
befolkningen att de alltid svävar i fara och dels genom redigeringen av bilden, stämmer också

väl överens med hur hot och ondska porträtteras i västerländsk media. Berättaren i det här

fallet använder sig alltså av symboler som vi känner igen och förknippar med något visst och i
de här fallen är det tydligt att det symboliska ligger i deras biologiska könstillhörighet.

I de fyra berättelserna kan vi alltså se ett tydligt etnocentriskt perspektiv där man talar om de

Andra genom att allt som oftast utgå från sig själv som normativitet. Skillnad mellan det egna

(berättaren och i viss mån åhöraren) och det andra markeras genom att framhäva vad som

skiljer i det palestinska/israeliska mot det svenska eller det israeliska mot det palestinska.

Påfallande ofta definieras de här skillnaderna med könade markörer som i scenen där

Holmquist förstärker och markerar Mouhkles önskan om en lydig tjej. Den etniska och

kulturella tillhörigheten framhävs alltså genom att tala om kön. Ett tydligt och ständigt

återkommande fenomen i berättelserna är också att det svenska alltid är överlägset det andra,

vare sig det handlar om det palestinska eller det israeliska.  I berättelsen om de Andra kan vi

alltså spåra ett tänkande och en framställning som färgats betydligt av den postkoloniala värld

som vi lever i. Stereotypifieringar och föreställningar, nedvärderande beskrivningar och

rasistiska tankebanor finns i hög grad närvarande även i de berättelser som utgör sig för att
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vilja förmedla en mer riktig berättelse, en beskrivning av verkligheten. Stefan Jonsson skriver

i de Andra: Vad som igår hette rashierarkier heter idag kulturskillnader.(1998:273)
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DISKUSSION

Vissa kanske skulle säga att ”så här ser det ju ut i verkligheten” och att det är därför filmerna

och reportagen berättar just de här historierna. Vi menar inte att bilderna i de här
produktionerna är helt igenom falska föreställningar om och felaktiga skildringar av

verkligheten. Vi gör inte anspråk på att slå fast sanningar om dokumentärfilm i allmänhet,
eftersom varje film är en personlig berättelse och därför inte kan generaliseras till genren. Det

vi vill peka på är de redan utlagda spår för dokumentär kommunikation som går tillbaka till en

historia som vi i många avseenden inte vill upprepa, och som ofta följs alldeles för
oreflekterat. De fyra produktioner vi har studerat är fyra olika exempel på hur det kan se ut

snarare än hur det ser ut.

En röst är aldrig ensam utan ingår alltid i ett större flöde av röster eller i en dialog mellan

röster. Som Fairclough menar är det viktigt att blanda diskurser för att förändra förhärskande
strukturer och kunskapssystem. Dokumentärfilm har ofta som syfte att på ett eller annat sätt

förändra den generella synen på och uppfattningen om en viss företeelse. Eftersom
dokumentärfilm är, eller i alla fall bör vara, självständiga berättelser med möjlighet, och ofta

också ambition, att bryta mot normerande strukturer och visa alternativa bilder, så har den

också ett ansvar att ta där. Det är en av få uttrycksformer och forum i det styrda medieflödet
som har råd och möjlighet att gå i egen riktning. Vi anser därför att dokumentärfilmer är

skyldiga att se bortom och försöka bryta normer och rucka på stereotypa bilder.

Det dokumentära i förändring

I skrivande stund pågår intensiva diskussioner om den ”tynande” svenska dokumentärfilmen.

Diskussionerna har egentligen karaktär av kollektiv klagan från de dokumentärt inriktade

filmintresserade. Det är framför allt följande frågor som står på agendan: Vad är

dokumentärfilm idag? Vilken plats har dokumentären i samhället och vilka är dess forum?

Hur ser produktionsvillkoren ut och vilka konsekvenser får de för form och innehåll?

I jämförelse med andra medieundersökningar och medieanalyser görs det förvånansvärt få
analyser på dokumentärfilmer. Genus- och etnicitetsanalyser har gjorts av



53

nyhetsförmedlingar, såpor, barnprogram, spelfilmer, veckotidningar men dokumentärfilm har

i mångt och mycket undkommit den kritiskt granskande luppen. Men efter långdragna
diskussioner om de dokumentära bildernas anspråk på sanning, huruvida det är sant eller

falskt det som skildras och huruvida man som filmare är subjektiv eller inte, bör man kanske

snarare diskutera vari fascinationen består för det man väljer att skildra. Hur kommer det sig
att vi intresserar oss för detta och varför vill vi berätta den här historien för någon annan som

filmare och som publik? Varför vill jag ta del av den här berättelsen?

Enligt Brita Landoff skiljer sig dokumentärfilmen och det journalistiska reportaget åt just vad

gäller förhållningssättet till verkligheten. Reportaget ger en känsla av att vara mer

vetenskapligt baserat och filmen en mer tydligt subjektiv berättelse. Kanske finns det en fara i

detta synsätt; just att man tenderar att se det dokumentära reportaget som något mer

vetenskapligt och att det därmed skulle ligga närmare verkligheten. Men vari består det som

är verkligt? I vår undersökning skiljer sig de dokumentära reportagen och de dokumentära

filmerna åt på en punkt som är viktig för hur man som publik upplever berättelsen.

Dokumentärfilmerna har en tydlig berättarröst, en röst som är skiljd från dem som filmen

skildrar. Berättarrösten utgör berättarjaget och har därför en tydlig avsändare. I de

dokumentära reportagen frammanas en känsla av att det är de intervjuade personerna som

själva lägger fram sin historia trots att reportagen till stor del innehåller minst lika mycket

manipulation som dokumentärfilmerna.

Men i vårt fall ligger det väsentliga inte i att diskutera dokumentärfilmens och det

dokumentära reportagets subjektivitet eller förhållande till sanning och verklighet, utan vilka

bilder och föreställningar västvärlden skapar och reproducerar av ”de Andra”. Vi började vår

undersökning med att främst intressera oss för hur kvinnan framställdes och representerades i

krigsskildringar och konfliktsituationer. Under tidens gång har vi blivit varse att kvinnan allt

som oftast definieras i förhållande till en man och tvärtom. Samma dikotomiska uppdelning

förekommer i definitionen av ett ”vi och ett ”dem”. Kvinnlighet eller manlighet, såsom

västvärlden definierar dessa begrepp, är nödvändigtvis inget som hänger samman med

biologisk könstillhörighet utan används också för att feminisera eller maskulinisera människor

i förhållande till varandra och därmed etablera ett maktförhållande. Detta sätt att kategorisera

människor, genom att maskulinisera och feminisera, var också det grundläggande sättet för de
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kolonialiserande att trycka ner de kolonialiserade. Kolonialmakten definierade sig själv med

maskulina termer och de koloniserade med feminina.

Sverige har en tendens att i avseenden som handlar om förhållandet till världen utanför det

egna landet se sig själv som den goda hjälten. Sverige var aldrig en kolonialmakt och är i dag

en av världens främsta biståndsgivare till fattigare delar av världen och klappar sig därför

gärna för bröstet. Men som Fazlhashemi visar med exemplet från Persien i början av 1900-

talet har Sverige likväl varit en del av det västerländska koloniserings- och

civiliseringsprojektet. Och i dag är Sverige i allra högsta grad en del av den globalisering som

har sina rötter och förutsättningar i kolonialhistorien. Varor, tjänster och idéer utbyts ständigt

mellan Sverige och övriga världen och på så sätt är Sverige med och antingen upprätthåller

gamla system och strukturer eller medverkar till att skapa nya.

Postkolonial teori riktar stark kritik mot den eurocentrism som från början satte Europa i

centrum för världen och idag placerar ”västvärlden” där och lämnar övriga världen till en

periferi. Postkolonial teori vill därför inte bara förskjuta perspektivet från ”centrum” till

”periferin” utan upplösa dessa kategorier för att studera världen ur en annan vinkel än den

historiskt dominerande. Inom postkolonial teorin finns därför ingen fast utgångspunkt för hur

världen ska studeras utan varje studie, liksom varje händelse och företeelse, är kontextuell och

beroende av specifika fakta och specifika analysredskap. Detta innebär också att varje

postkolonial studie är en reviderbar berättelse eftersom den ger utrymme för inte bara en utan

flera olika läsningar och tolkningar.

Medvetenheten ökar om det koloniala arvet, det som idag beskrivs som ett postkolonialt

tillstånd och som fortsätter att prägla relationer och synsätt både mellan nationer, etniska och

kulturella grupper och inom dem, och många försök görs inom kultur- och medieproduktion

för att rucka på de föreställningar vi är vana vid. Att vända på perspektivet och vända ut och

in på föreställningarna kan å ena sidan bryta invanda tankemönster. Men det handlar inte om

att göra svarta människor till vita och ”förvästliga” hela världen. Att modernisera vilden eller

att beskriva vilden som modern är två sidor av samma mynt. När Rana och Tal inte gestaltas

med traditionella markörer för hur de Andra beskrivs utan med markörer för hur ”vi”

beskriver ”oss själva”, är skildringen av dem ändå fast i den klassiska dikotomin. Man

försöker visa att de Andra inte är olika oss utan precis som oss. Men utgångspunkten är
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fortfarande den samma som Fazlhashemi och Said beskriver inom orientalismen: det

svenska/europeiska/västerländska.

Det svåra är därför inte att utröna de negativa strukturerna och mönstren, utan att förändra

dem utan att gå i cirklar och omedvetet reproducera det man vill reducera och förändra. Även

om skildringarna av Rana & Tal kan tolkas som reproducerande av inte i först hand bilden av

de Andra, utan bilden av det Egna som i det här fallet appliceras på de Andra, så är det ändå

ett gott resultat av ett försök att gestalta världen utifrån andra värderingar än de traditionella.
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