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Dokumentatörens kommentar 
 

Konferensen ägde rum bara några dagar efter de stora demonstrationerna i Tunisien och Egypten, som 

under januari och februari 2011 ledde till respektive diktators avgång och snabbt spred sig till 

intilliggande länder i regionen. Samtliga deltagare var mer eller mindre berörda av närheten till dessa 

historiska händelser. De många referenserna till händelserna bör ses i detta ljus. 

Titti Knutsson, Linköping 22 februari 2011 
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Onsdag 16 februari 
 

 

Inledning 
Carina Milde 

 
Konferensen inleds med lunch varefter Carina Milde, intendent på EWK-museet, hälsar alla välkomna 

och introducerar såväl konferensen som nätverket Nordiskt nätverk för politisk illustrationskonst. 

 

På konferensen kommer deltagarna få möjlighet att prata om de viktiga frågor om yttrandefrihet och 

ansvar som väckts av politiska bilder de senaste åren. Det finns få andra arenor i Skandinavien för att 

diskutera detta. 

 

En målsättning för konferensen är, beskriver Carina, att undersöka om, och i så fall hur, politiska 

tecknare gått över gränsen för det tillåtna, och om det är möjligt att göra en gemensam bedömning av 

var dessa gränser går.  

 

En annan målsättning är att undersöka om det är möjligt för deltagarna att hitta ett gemensamt sätt att 

förhålla sig till exempelvis publiceringen av Muhammedkarikatyrerna i Jyllands-Posten 2006 och 

teckningen av Muhammed som rondellhund som den svenska konstnären Lars Vilks gjorde ett par år 

senare.  

 

I fokus för konferensen står också de tre tabun; sex, politik och religion; som arabiska tecknare har att 

förhålla sig till i sitt dagliga arbete och hur synen på dessa tabun har förändrats under de senaste 

femtio åren. 

 

Nordiskt nätverk för politisk illustrationskonst vill undersöka hur dagens politiska tecknare relaterar 

till de skiftande gränserna för vad som är tillåtet. Konferensen vill öppna upp en dialog istället för att 

ytterligare späda på det hårdnande klimat som redan är ett faktum i den internationella debatten kring 

dessa frågor. Förhoppningen är att vi genom vår undersökning och granskning ska kunna bidra till att 

en cartoonistkris liknande den 2006 kan undvikas i framtiden. 

 

Konferensen Truth be told? kommunicerar i två steg. Under själva konferensen får deltagarna ta del av 

synpunkter från fyra föreläsare som ges möjlighet att ha en dialog med övriga deltagare. Detta ger oss 

material till steg två som är en vandringsutställning där resultatet presenteras för en större, nordisk 

publik.  

 

Nordiskt nätverk för politisk illustrationskonst har som övergripande mål att initiera och främja 

forskning om politisk illustrationskonst, samt att förmedla resultaten av sådan forskning i utställningar. 

Nätverket tar ställning för och erkänner dessa bilders betydelse som röster för demokrati och 

yttrandefrihet. 

 

I nätverket ingår bland annat EWK-museet Centrum för politisk illustrationskonst på Arbetets museum 

i Sverige, AvisTegnernes Hus i Norge samt Päivälehti museum i Finland. Nätverket samarbetar också 

med såväl akademiska institutioner som kommersiella aktörer och enskilda konstnärer. 

 

Konferensen Truth be told? är den andra av tre planerade konferenser. 
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Bakom slöjan 
Föreläsning 1, Sahar Burhan 

Se även bilder i bilaga 1. 

 
Sahar berättar att hon är född i Syrien 1967 men sedan 2007 är bosatt i Norrköping. Hon är sedan 

många år verksam som konstnär och politisk tecknare. Hon blev själv tvungen att mot sin vilja ta på 

sig slöja när hon var 12 år. Under en tidigare period hade det varit möjligt att slippa men nu hade 

kraven hårdnat. Sahar protesterade genom att bära samma slöja i fyra års tid – en slöja som dessutom 

var nästan genomskinlig, vilket hon fick kritik för. 

 

 
Sahar och hennes syster på en bild från mitten av 80-talet. Sahar till vänster. 

 

Sahar visar sedan deltagarna ett stort antal bilder av och med arabiska artister som verkar ”bakom 

slöjan” - konstnärer som alltså lyckats skapa sig en karriär trots det hårdnande klimatet. Bilder på och 

av dessa konstnärer, inklusive Sahar själv, återfinns i bilaga 1. 

 

Shalabiyah Ibrahim, f. 1944; konstnär, Egypten & Syrien 

Shalabiya är gift med en lärare på universitetet i Damaskus som förälskade sig i henne när hon 

fortfarande var en ung flicka. Hon levde då i Egypten men följde sedan sin make till Syrien. Shalabiya 

ritar ofta hästar – fria, ibland flygande hästar, utan seldon och med hästskorna utspridda omkring sig. 

Duvan är ett annat återkommande motiv, liksom en akrobat som för tankarna till cirkus. 

 

Laila Nusair, f. 1941; konstnär, Syrien 

Laila tecknar ofta självporträtt. 

 

Fairouz, f. 1935; sångerska, Libanon 

Fairouz är artistnamnet på en sångerska som är älskad i hela arabvärlden. Hennes egentliga namn är 

Nouhad Haddad. Senaste skivan heter Eh Fi Amal som betyder Ja, det finns hopp. Läs mer på 

www.fairouz.com 

 

Oum Kalthoum, f. 1904 d.1975; sångerska, Egypten 

Oum Kalthoum var både sångerska och skådespelerska som hade slog igenom i slutet av 20-talet. Hon 

räknas som arabvärldens mest framstående sångerska hittills. Sahar visar ett filmklipp: 

(http://www.youtube.com/watch?v=mr8Fe7Vbjrc) där hon ber deltagarna observera att inga kvinnor i 

publiken bär slöja. Filmen är gissningsvis från 30-talet. På filmen ser man också att Oum, på egen 

begäran, inte har någon mikrofon mellan sig och publiken. Oum fick tack vare sin stora populäritet 

http://www.fairouz.com/
http://www.youtube.com/watch?v=mr8Fe7Vbjrc
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kontakt med arabvärldens makthavare och skaffade sig på så vis ett reellt, politiskt inflytande. Sahar 

visar flera bilder av Oum Kalthoum och ber oss notera att hon inte på någon av dem bär slöja. 

 

Synen på kvinnans frigörelse i arabvärlden kommenterar Sahar genom att visa en bild av George 

Bahgouri som visar hur den heltäckta kvinnan från början av 1900-talet blir alltmer avklädd tills det 

vänder på nittiotalet, och hur hon idag åter är helt täckt. 

 

Sahar visar sedan med ett antal bilder hur religiösa symboler avspeglas i allt från amerikanska 

endollarsedlar (märkta In God we trust) till flaggor, frisyrer och burkas; och hur kvinnan genom 

historien betraktats som ett sexuellt objekt som distraherar männen och därför måste skyddas från 

männens blickar och noga bevakas. 

 

Nasr Hamid Abu Zaid f. 1943 d. 2010, Egyptisk muslimsk teolog med inriktning på 

hermeneutisk tolkning av Koranen. 

Sahar berättar att Nasr Hamid Abu Zaid beskrev hur koranen kunde tolkas olika i olika sammanhang 

vilket inte var populärt. Hon ger deltagarna en rad exempel på böcker som han skrivit (se bilaga 1). 

Nasr Hamid Abu Zaid dömdes 1995 som avfälling från Islam av en Egyptisk domstol.  

Sahar visar ett exempel på Nasr Hamid Abu Zaids forskning där han visade att det är möjligt att göra 

en tolkning av koranen som innebär att kvinnan inte ska bära slöja.  

De många tolkningsmöjligheterna beror bland annat på att arabiska är ett så rikt språk med cirka sju 

miljoner ord, att jämföra med engelska som har cirka en miljon och svenskan som bara har cirka 

500 000. Sahar visar en bild av arabiskans 29 ord för ”slöja”.  

 

Suheir Ramzi f. 1930; skådespelerska, Egypten 

Suheir var i sin ungdom en mycket populär, sexig och vacker skådespelerska som alla ville se. Sahar 

visar bilder från filmer där hon visar sig i underkläder och bikini på ett sätt som skulle vara otänkbart 

för Suheir numera. Sahar har också en bild av Suheir idag när hon, med allt utom ansiktet täckt, gör 

reklam för pilgrimsresor till Mecka.  

 

Mona Saudi f. 1945, skulptör 

Mona är född i Jordanien men numera verksam i Libanon. 

 

Rabab Hakem f. 1973, Tecknare & målare, Egypten 

Rabab Hakem är född i Sudan och dotter till en känd konstnär. Hon är numera verksam i Egypten där 

hon deltog i demonstrationerna på Tahrirtorget. Sahar beskriver henne som ung, stark och självständig. 

Rabab gör egna bilder som kommenterar samtiden men illustrerar också barnböcker. 

 

Sahar avslutar sin föreläsning med att visa en bild från demonstrationerna i Egypten där en kvinna står 

ensam inför en rad soldater med kravallsköldar. 

 

 

  

Diskussion 1, i urval. 

”Humor är en stark kraft!” 
 
Det är inte slöjan i sig som är problemet utan det underliggande förtrycket. Slöjan är bara ett symptom. 

 

Hur var ditt liv i Syrien? 

 

Jag växte upp i en fattig familj där det inte var tradition att studera. Jag hade det svårt. 

Att studera konst var inget populärt val. Men så en dag tog min mycket religiösa 

mamma mig åt sidan och sa: Det finns ingen Allah, ingen Gud. Gör det du vill! Så då 

gjorde jag det. Och jag håller med henne. Det finns ingen Gud, ingen Muhammed. 
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Men någonting hände på 1980-1990-talet? Stämmer det? 

 

Min åsikt är att det finns två starka länder i regionen som tävlar om inflytandet: 

Saudiarabien och Iran. Det ena landet är Sunnimuslimskt, det andra Shia – det är en 

viktig skillnad. Men till slut handlar det inte om religion utan om politik. Det är en 

maktkamp. 

 

Jag tycker att vi måste lära oss mer och studera den politiska historien. På nittiotalet, efter 

Sovjetunionens fall, balanserade det mellan höger och vänster. Då skildrades muslimerna i 

Afghanistan som hjältar i kampen mot Sovjet. Nu är Saudiarabien bästa vän med EU och USA. Kung 

Abdullah i Saudi skiter i det egyptiska folket. Det är globala frågor, det handlar inte om enstaka 

länder. 

 

Kanske växer islamismen i en del arabiska länder på grund av de komprometterande allianser som 

byggs mellan USA, EU och Mubarak? Kanske blir islam ens enda trovärdiga, egna identitet? 

 

USA har eldat på de här krafterna. Ibland spelar islamisterna med makten men ibland är de den enda 

oppositionen som finns. 

 

Egyptens folk har visat vad demokrati är. De gjorde sin revolt utan våld och utan stöd utifrån. De 

räddade sig själva från den galna regimen. Det Islamiska Brödraskapet användes som en 

fågelskrämma, om Mubarak faller kommer de att ta över, sade man, men så blev det inte, även om en 

liten del av demonstranterna var muslimer. 

 

Jag var på rundtur i Syrien nyligen, med tre svenskar och tre araber. Vi besökte bland annat ett 

ortodoxt kloster och någon i vår grupp trodde att det var nunnor som kom när det i själva verket var en 

grupp turister från Iran. Slöjorna är en gammal tradition i Mellanöstern som fanns långt innan Islam. 

 

Men varför blir människor mer religiösa i arabvärlden? 

 

På grund av en väckelse som har sin utgångspunkt i Khomeinis Iran och i det faktum att 

länderna efter sin självständighet inte fick det stöd de hoppats på från sina forna 

kolonialherrar. De kände ett agg mot väst och vände sig istället till Sovjet som just 

försvagades och så småningom föll samman. Ingenting fungerade – utom religionen, 

och nu har det blivit som en tävling mellan Sunni och Shia. USA och Saudiarabien har 

stöttat fanatiska islamister inom Sunni men allt bottnar i en misslyckad politisk och 

ekonomisk situation. Att vara muslim har blivit en identitet i opposition mot väst. Om 

demokratin nu utvecklas kommer de religiösa symbolerna och islamismen att förlora i 

betydelse – händelserna på Tahrirtorget är ett exempel på det. 

 

Det här lärs inte ut i svenska skolor. Det är viktigt att gå tillbaka i historien och granska hur 

relationerna mellan länder och kulturer har förändrats över tid. Vad jag förstått så finns det en stark 

tradition av att diskutera i arabvärlden – att prata politik. Det var i mitten på 1800-talet som den 

politiska illustrationskonsten fördes till arabvärlden av kolonialmakterna och det är då som de 

orientalistiska stereotyperna kommer till, stereotyper av det förföriska orienten som vi fortfarande 

använder. När arabvärlden skapar sina egna motbilder förstärks dessa stereotyper istället för att 

försvinna. Idén om folkstyret finns som en tradition i arabvärlden ända sedan Muhammeds tid men det 

har på något sätt glömts bort. 

 

Det som påverkat är den militära obalansen och ekonomiska ojämlikheten mellan öst och väst. Väst 

har blivit stabilare än öst tack vare demokratin, yttrande- och pressfriheten och möjligheten att 

kritisera religionen. 

 

Om man ska debattera krävs kunskap. EWK var kunnig – han ritade bilder från olika delar av världen 

som om han varit där, på plats. Han fångade stämningarna i samhället. 
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Det är viktigt att fortsätta vara vänlig om man vill påverka människor. Jag älskar också de religiösa, 

även om jag inte är religiös själv. De kan vara människor som har fel, men då är det felet som ska 

rättas till. Jag har ingen rätt att kritisera dem som människor. 

 

Jag reste som ensam kvinna genom flera arabländer via Turkiet, Syrien, Iran och Irak 2008. Sedan har 

jag gjort en seriebok om resan. 

 

Vad är din uppfattning om folket? 

 

De var väldigt gästfria. Jag upplever människorna i Iran som mer liberala än i de andra 

länderna, iranierna var inte så pigga på att beskrivas som araber och berättade gärna hur 

Islam tagits dit av tidigare, arabiska ockupanter. Islam går inte så djupt där som vi tror. 

Den regimen kommer också att falla. Det var överlag lättare att komma i kontakt med 

män, kvinnorna var mer försiktiga. Det hade varit intressant att få kontakt med fler 

kvinnor. 

 

Varför åkte du dit? 

 

Jag gillar musik och mat från mellanöstern, det var nog därför. Jag är ingen expert. 

Boken är bara min personliga berättelse från resan. 

 

Jag tycker det är viktigt att komma ihåg vilken betydelse humor kan ha i de här sammanhangen. Under 

protesterna i Egypten var det viktigt att kommentarerna och plakaten snarare var roliga och satiriska än 

konfrontativa. Som exempelvis devisen: ”Please Mr Mubarak, leave, my hands are getting tired.” 

Humor är en stark kraft. 

 

Nya media är också oerhört viktiga för det som sker i arabvärlden nu. Som bilden som ritades i 

Hageby här i Norrköping, publicerades i Libanon och sedan dök upp på ett lakan i en av 

demonstrationerna i Tunis. Utan Internet hade revolutionen i Tunisien inte varit möjlig. 
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Hinder, konst och kritik  
Föreläsning 2, Erik Berggren, REMESCO/Linköpings universitet 

Se även bilder i bilaga 2. 
  

Erik är informationsansvarig vid institutionen REMESO (Institute for Research on Migration, 

Ethnicity and Society) vid Linköpings universitet (http://www.isv.liu.se/remeso?l=sv). Han 

presenterar sig som samhällskritiker med särskilt intresse för frågor om immigration och populism. 

Hans mål med föreläsningen är att ge oss mer att tänka på. 

  

Han vill helst betrakta enstaka händelser, som exempelvis Lars Vilks teckning av Muhammed som 

rondellhund och Jyllands-Postens publicering av Muhammedkarikatyrerna, i en samhällelig 

kontext. Vad var avsikten bakom att framställa och publicera verken? Det var lagligt - men fyllde 

det någon funktion som samhällskritik?  

  

Erik har läst om och funderat över vad som är effektivast om man vill åstadkomma förändring med 

sin kritik; att kritisera inifrån en grupp/kultur eller att betrakta och kritisera den utifrån? Hans eget 

svar på frågan är att immanent kritik, det vill säga kritik inifrån, är effektivast. Som exempel 

nämner han uttalandet ”Gud är död” som fungerar dåligt som kritik av präster eftersom dessa då 

lätt kan slå kritiken ifrån sig. Det är effektivare att utgå ifrån prästernas tro på att Gud faktiskt finns 

och kritisera deras tolkningar och handlingar istället; att hålla upp en spegel framför dem. 

Om man väljer att kritisera en grupp/kultur utifrån kan man räkna med att få väldigt lite gehör på 

insidan. Därför är dialog bättre än konfrontation, menar Erik. 

  

Erik gör sedan en kort sammanfattning av turerna kring Jyllands-Posten och publiceringen av de 

tolv Muhammedkarikatyrerna 2006. Det hela började med att den danska författaren Kåre 

Bluitgen sökte en illustratör till sin bok ”Koranen och Muhammeds liv”. När han fick nej från tre 

olika illustratörer började han fundera på om illustratörerna kanske censurerade sig själva. Han 

gick till Jyllands-Posten med sin oro och de nappade på idén och iscensatte ett test som gick ut på 

att tidningen skickade ut en förfrågan om bilder av Muhammed till ett flertal danska tecknare. De 

fick ett tjugotal positiva svar och publicerade tolv av dem, där ibland den mest välkända av 

Muhammed med en bomb i turbanen, ritad av Kurt Westergaard. Tidningen valde vid 

publiceringen att lägga bilderna på kulturbilagans framsida tillsammans med en text om den 

befarade självcensuren. 

Debatten som uppstod var till en början lokal men när Danmarks dåvarande statsminister Anders 

Fogh Rasmussen tackade nej till en inbjudan till dialog med elva ambassadörer från olika 

muslimska länder så blev det diplomatisk kris och stort rabalder på många håll i världen. 

Konflikten eskalerade och flera av dem som varit inblandade i publiceringen fick ta emot 

personliga hot om repressalier. Anders Fogh Rasmussen motiverade sitt nej med att han inte kunde 

straffa Jyllands-Posten för publiceringen, trots att det inte var det som ambassadörerna krävde. De 

ville istället diskutera publiceringen som en av många yttringar för den främlingsfientliga attityd 

som fått fäste och vuxit till sig i det danska samhället. Erik menar att denna vidare bild ofta ersätts 

med en smalare tolkning av konflikten som enbart en fråga om yttrandefrihet. Den smalare 

tolkningen gör frågan intressant för media, som fortfarande återkommer till händelsen titt som tätt. 

  

Erik visar också en tjock bok om publiceringen av Muhammedkarikatyrerna som en redaktör på 

Jyllands-Posten, Flemming Rose skrivit. Erik tycker det är anmärkningsvärt att granskningen av 

den fem år gamla affären, som ställt till med så mycket, fortfarande kretsar kring konstnärens 

intentioner. Själv tycker han att efterspelet och reaktionerna på publiceringen är minst lika 

intressanta. 

Enligt Erik så hävdar Flemming Rose i sin bok att publiceringen också var tänkt som ett 

erkännande av muslimer i Danmark som ”riktiga danskar” – enligt ett slags logik som vill säga 

att "vi hånar er för att ni är en av oss”. Publiceringen skulle alltså inte bara vara ett slag för 

yttrandefriheten utan också ett sätt att inkludera danska muslimer i samhället. Resultatet beror då 

http://www.isv.liu.se/remeso?l=sv
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förstås på hur tilltaget uppfattas av danska muslimer. I det här fallet var det väldigt få av dem som 

uppfattade detta som en kärleksfull gest för inkludering, säger Erik.  

  

Kritikerna har hela tiden ifrågasatt varför tecknarna och tidningen gett sig på muslimska religiösa 

symboler. De har velat ta med i beskrivningen av affären att Jyllandsposten redan innan 

publiceringen tagit tydlig ställning mot invandrare och muslimer i Danmark. Erik menar att 

publiceringen inte kan rätt förstås utan den kunskapen. Inte heller rör det sig om en ”vanlig 

skämtteckning”, menar han, eftersom tidningen publicerade tolv bilder av Muhammed på samma 

gång, på första sidan. Det hör knappast till vanligheterna. Budskapet förändras radikalt, från den 

enskilde tecknarens dagskritik i bildform, i anslutning till någon artikel, till en hel tidnings mer 

kampanjartade tilltag. Muhammedkarikatyrerna kan inte självklart läsas och förstås som bilder från 

den vanliga, relativt oförargliga, traditionen av politiska satiriska skämtteckningar i pressen. Såväl 

avsändarens tradition att hetsa mot muslimer som inramningen och mängden teckningar, sa något 

helt annat, menar Erik.  

  

Erik går vidare till en beskrivning av den svenska konstnären Lars Vilks, som han träffat vid ett 

flertal tillfällen, och dennes teckning av Muhammed som rondellhund. Bilden började diskuteras 

efter att den tagits ner från en utställning på temat ”hunden i konsten”. Vilks är, enligt Erik, inte 

primärt tecknare utan har som specialitet att leta upp brännande ämnen och göra konst på gränsen 

till vad som är lagligt och tillåtet. Han har bland annat uppfört det skulpturala byggnadsverket 

”Nimis” på stranden till Kullaberg och låtit det rättsliga efterspelet till ”svartbygget” bli en del av 

konstverket. En viktig skillnad mellan teckningen av Muhammed som rondellhund och andra verk 

som t ex Nimis är, menar Erik, att Vilks övriga verk inte kränker någon personligen utan häcklar 

myndigheterna som en del av makten. 

  
Lars Vilks teckning av Muhammed som rondellhund fick omedelbart kritik men gav också 

konstnären en massa nya vänner och gjorde honom till en världskändis. Lars själv betraktar allt 

som konsten orsakar som en del av konsten. Enligt den definitionen så blir deltagarna på 

konferensen en del av Lars Vilks konstverk med Muhammed som rondellhund, liksom de poliser 

som skyddar Lars Vilks mot dem som hotar honom på grund av samma teckning. Erik är tveksam 

till det här sättet att använda konsten som en absolution, en ursäkt, för alla konsekvenser av en 

konstaktion. Lars Vilks gör sig både ansvarslös och oskyldig, men bibehåller ändå rollen som 

verkets centralfigur och upphovsman, menar Erik. 

Erik anser vidare att medierna spelat en avgörande roll i att, i samspel med Vilks själv, hålla 

trycket uppe kring de aktioner som Lars Vilks fortsätter göra, som en outsider i en farlig position, 

och en förkämpe för yttrandefriheten. Lars Vilks själv dras själv in i beskrivningen och påverkas 

av den. Han språk har förändrats och han pratar mer och mer om islam. Mediaenergin har skapat 

och förändrat subjektet Lars Vilks. 

Erik berättar att han vid ett tillfälle frågade Lars Vilks om hans konstverk inte, som konsekvens av 

resonemanget att ”allt är konst”, också skulle kunna expandera bakåt i tiden ända till Jyllands-

Postens publicering av Muhammedkarikatyrerna som ju ändå måste legat till grund för Vilks 

teckning. Någon sådan utsträckning av konstverket ville dock inte Vilks veta av.  

Det blir paradoxalt, menar Erik, eftersom det betyder att Vilks plötsligt överger sin radikala, 

relationella estetik och pekar ut en bestämd startpunkt för verket; en upphovsman och en intention; 

fastän verket, när det väl blivit till, inte har något slut, några ramar eller någon ansvarig. Det är 

både grandiost och fegt på samma gång, tycker Erik. 

  
Som summering reflekterade Erik över frågan om det finns några gränser som den politiska 

konsten och tecknarkonsten bör ta hänsyn till och kom fram till att, ja, det finns det och det ska det 

finnas, eftersom alla samhällen är indelade i grupper som kan såra, missförstå och tala förbi 

varandra. Däremot tror han inte att de här gränserna skall eller ens kan regleras genom lagstiftning. 

Att man respekterar existensen av olika sorters gränser betyder dock inte att vi måste låta bli att 

kommunicera och kritisera över dem. Det viktiga är, menar Erik, att man är medveten om vilka 

gränser man passerar och har förståelse för att kritik blir effektivare om man kan formulera den så 

den inkluderar istället för exkluderar.   
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Diskussion 2, i urval. 

”En provokation är bara intressant om den leder till reflektion.” 

  

Att arbeta med konst kräver kunskap. Om ingen talat om för oss att bilden föreställde Muhammed 

så gick det inte att se. Den svarta turbanen bars först av Muhammeds farbrors son, långt efter 

Muhammed. Kalligrafin i turbanen är också mycket yngre. Det är bara media som påstår att det där 

är Muhammed. 

  
Det är klart att vi ändrat hur vi tecknar efter 9/11. Det är väl självklart man vill visa hänsyn 

gentemot sina nya grannar och läsare. 

  

Jag var på en internationell konferens i Norge nyligen där jag bland annat lyssnade till en debatt 

mellan två muslimska reformister. Jag fick då klart för mig att det finns en stark självkritisk 

tradition inom islam som lär att man har ett personligt ansvar för sina åsikter och handlingar. Det 

visade mig hur okunnig jag är. Hur ska jag kunna ta ställning till publiceringen av 

Muhammedkarikatyrerna och det politiska efterspelet? Sunt förnuft, som många hänvisar till, vad 

är det? 

  

Det finns en tendens att reducera muslimernas handlingsutrymme till att reagera på det som väst 

gör. Individerna utnyttjas också ofta av makthavarna. Sprängningen av den danska ambassaden i 

Pakistan var exempelvis iscensatt av makthavarna. Förenklade beskrivningar av konflikter har 

hjälpt gamla regimerna att behålla makten. 

  

Alla deltagare i konflikten kring publiceringen av Muhammedkarikatyrerna har sin egen agenda. 

Det har de haft hela tiden. Författaren som startade alltihop när han inte fick napp på sina 

förfrågningar till illustratörer var till exempel besatt av islam långt innan den här konflikten. 

Kanske var det därför illustratörerna sa nej. Vi har inte fått svar på frågan om det verkligen 

handlade om självcensur. 

  

Det gäller att räkna ut vilka som har makten så att man inte av misstag sparkar neråt. Om man gör 

det så får man en reaktion från de förtryckta. När vi försöker förändra något med våra teckningar 

måste vi göra rätt, även om vi måste förenkla för att nå ut. Jag tror inte att jag måste håna och 

förlöjliga människor. Se på Egypten, de gjorde tvärt om. Det är inte schysst att slå på dem som 

redan ligger. 

  
En provokation är bara intressant om den leder till en fördjupad reflektion. 

  
Jag tänker på den där boken av Flemming Rose. En hel tjock bok om en efterkonstruktion … 

  
En annan aspekt är att de som lämnade in Muhammed-teckningar till Jyllands-Posten fick riktigt 

bra betalt. Inte heller vet vi hur de som tackade nej resonerat – för de svarade ingenting alls. Vi 

fick inte reda på om det handlade om självcensur. Jyllands-Posten misslyckades alltså med sitt test 

så frågan är ju varför de ändå valde att publicera? Kanske bara för att de hade lovat tecknarna att 

de skulle få sina bilder tryckta? 

  

Jag var i Damaskus när Danska ambassaden sprängdes. Det är regimerna som skickar ut de här 

våldsverkarna. Det är samma mönster hela tiden. Det finns många i Syrien också som vill 

demonstrera, på samma sätt som i Egypten. Det är inte vanligt folk som begår våldshandlingarna, 

de vill inte vara med om sådant egentligen. Det är politik bakom allt. 

  

Jag tycker att en slutsats man kan dra är att det saknas aktiv mediakritik. Om det hade funnits så 

hade det uppstått protester redan mot teckningstävlingen. Det mest effektiva är att påverka från 

insidan. Tänk på hur komiker i exempelvis USA kan skämta om sin egen grupp på ett sätt som 

ingen utifrån kan. Svarta kan kalla sig själva nigger men vita kan inte göra det. 
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Vem som är fienden skiftar och med det olika tabun. I dagarna har flera europeiska ledare 

deklarerat att det multikulturella samhället är ett fiasko vilket känns som en märklig 

helomvändning. Förhoppningsvis leder revolutionerna i Tunisien och Egypten till att Europas ögon 

öppnas för saker som de inte låtsats om. Det är fel att islamifiera hela arabvärlden eftersom det 

exkluderar alla andra grupper där. Jag tänker på talesättet ”om du attackeras som en jude måste du 

försvara dig som jude”. Det gäller för folk från arabvärlden också. Om de attackeras som muslimer 

så måste de försvara sig som muslimer, även om de inte är det. 

 
Jag frågade Irshad Manji, en av världens ledande reformister av Islam, hur jag, som är en vit 

kvinna från en kristen kultur, över huvud taget kan kritisera något som har med Islam att göra. Då 

svarade hon med exemplet att även den som inte är amerikansk militär enkelt och rättmätigt kunde 

kritisera händelserna i Abu Ghraib-fängelset.  
Men jag förstår inte riktigt ändå, hur jag ska kunna kritisera från utsidan. För muslimerna har ju 

inte precis samma starka ställning som amerikanska soldater. 

  
Det handlar om kontext. Att se; hur många slag får den här gruppen ta per vecka? Det händer att 

jag sårar folk med mina bilder av religiösa från olika religioner. Men jag ritar utövande muslimer 

ändå. Det är väl klart att jag måste få kritisera utifrån. Det bästa vi kan göra är att skaffa kunskap 

och fråga oss: ”vad ritar jag idag?” 

  

Du har alltid rätt, som människa, att komma med kritik så länge som du gör det med respekt. Det 

är skillnad på att kritisera personer som utövar en religion och att ge sig på heliga symboler. 

Muslimerna är en stor nation och de vill behandlas med värdighet. Det är alltid möjligt att 

diskutera utan att förkasta den andres tro. 

  

Muhammedkarikatyren föreställer en sikh, med turban och allt. Tecknaren saknar kunskap, han var 

bara ute efter att såra. 
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Torsdag 17 februari 

 

300 nyanser av grått 
Föreläsning 3, Firuz Kutal, politisk serietecknare och grafisk designer från Turkiet och 

Norge. 

Se även bilder i bilaga 3.  

 
Firuz kryddar hela sin föreläsning med egna teckningar och inleder med att visa en animation och ett 

bildspel. Han beskriver sig själv som en vanlig människa, född i Turkiet men numera bosatt i Norge. 

Firuz, som är utbildad både till matematiker och industridesigner, började teckna och sälja politiska 

bilder redan 1980. 1985 började han studera på Kunst- og Håndverksskolen i Oslo varifrån han nu har 

en master i Industridesign och illustration. 

 

Firuz har en brett kontaktnät med kollegor från hela världen och tror själv att han är mer välkänd 

utomlands än i Norge eller Sverige. Han är medlem i flera olika internationella nätverk, bland annat 

”Cartoonists for Peace”, men även i norska FECO. 2009 fick Firuz FN:s utmärkelse ”UN Lurie awards 

for 'excellency' for political cartoons”. 

 

Firuz bilder rör sig fritt mellan lättsamma skämtteckningar av norrmän till politiska kommentarer till 

världens konflikter. När det gäller förhållandet mellan västvärlden och arabvärlden menar han att 

orientalismen och de generaliseringar och etiketter som den för med sig är ett stort problem. Som 

exempel nämner han en tidningsbild från demonstrationerna i Egypten med två kvinnor; där den ena 

har slöja och den andra inte; och den som skrivit bildtexten tagit för givet att bilden visar en kristen 

och en muslimsk kvinna som ”äntligen ses tillsammans”. 

 

Publiceringen av Muhammed-karikatyrerna och Danmarks vägran till dialog, ledde till en polarisering 

i Norden som Firuz menar förvärrade polariseringen också i arabvärlden. Att Sverige och Norge 

dessutom säljer vapen till länder i arabvärlden gör att de oundvikligen blir indragna i flera pågående 

konflikter. Firuz menar att en förklaring till den ökande misstänksamheten i västvärlden mot 

arabvärlden och islam är att väst efter Sovjetunionens fall på 80-talet behövde en ny fiende. 

 

Västvärldens orientalistiska fördomar förstärktes sedan ytterligare efter 9/11 och konflikten kring 

Muhammedkarikatyrerna, menar Firuz. Publiceringen av karikatyrerna var kanske inte olaglig men 

den var korkad, och ett exempel på hur arrogansen i väst skapar och förstärker en fördomsfull 

orientalism. Som ytterligare exempel på en hårdnande attityd gentemot det avvikande nämner Firuz att 

norska tidningar numera ofta publicerar namn och bild på personer som är misstänkta för brott men 

inte dömda, och att vi ofta, genom våra orientalistiska fördomar, generaliserar och exempelvis ser alla 

kvinnor i slöja som offer, utan att ta reda på hur stora framsteg de i verkligheten gör bakom sina slöjor.  

 

Firuz blev som tecknare personligen uppretad av rabaldret kring Muhammed-karikatyrerna och 

funderade ett tag på att själv rita något bara för att provocera, men valde att avstå och istället fokusera 

på att teckna människorna som lever inuti systemen, kulturerna och konflikterna. Han har bland annat 

identifierat ett antal problem som kvinnor delar, oavsett vilken kultur, nation eller religion de tillhör.  

 

Vi borde lära oss att människors identitet inte bara har att göra med deras kultur eller religion utan är 

komplexa och består av många olika, för individen unika, komponenter, tycker Firuz, som efterlyser 

mer direktkontakt mellan personer i väst och kritiska intellektuella som arbetar för yttrandefrihet och 

mänskliga rättigheter på plats i olika arabländer.  

”För världen är inte bara svart eller vit; det finns 300 nyanser av grått där emellan.” 

 

Trots allt så är Firuz optimist och övertygad om att människor tycker om att hjälpa sina grannar och 

medmänniskor, även om det än så länge är alldeles för mycket lidande i världen. 
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Diskussion 3, i urval. 

”Det finns ingenting att vara rädd för!” 
 
Kanske är Facebook och liknande nya media numera viktigare som arenor för våra teckningar är 

tidningarna? 

 

Den egyptiska revolutionen organiserades av unga egyptier i Frankrike, så visst spelar Internet en 

viktig roll.  

 

Vad är ”Cartoonists för Peace”? 

 

Det var Plantu, som tecknar för Le Monde, som startade nätverket. Nu sorterar 

nätverket under FN och har 60-70 medlemmar som gör vandringsutställningar och 

böcker. Alla intresserade tecknare kan vara med. 

 

Egentligen ligger kanske den stora konflikten mellan troende och ateister, inte mellan olika religioner. 

 

Det är vanligt att människor här i väst, som är präglade i en kristen social kultur, blandar ihop 

arabvärlden med islam – eller betraktar det som en och samma sak. Men de muslimska länderna i öst 

är mycket större än så. 

 

Revolutionen i Egypten gick att genomföra för att soldaterna valde att inte skjuta. Det var viktigare än 

att kristna, muslimer och icke-troende kunde demonstrera sida vid sida. 

 

Har satirtecknare i arabvärlden större inflytande över samhällsdebatten än tecknarna här? 

 

Ja, kanske. Men ibland räcker det inte att teckna. Då måste man gå ut på gatorna till 

folket. 

 

Nu gäller det att behålla hoppet om att de demokratiska revolutionerna håller. Att inte 

fundamentalisterna kommer och tar över. Är man som tecknare rädd för vad som ska hända om det 

vänder? Jag menar, om man tecknar saker nu som skulle kunna falla i onåd längre fram? 

 

Nej. Alla vågar så mycket mera nu! 

 

Det finns inget att vara rädd för. Förr så tecknade vi afrikaner som kannibaler med 

benknotor i håret och i Tyskland tecknades judar i många år med runda glasögon och 

spetsigt skägg. Nu tecknar vi varken afrikaner eller judar så. Det är en process som 

pågår parallellt med hur dagspolitiken och ideologierna utvecklas. 

 

Märker du, Firuz, någon skillnad i hur du bemöts i Norge nu? 

 

Ja, mina norska vänner älskar mig mera nu, tror jag. Allt ändrar sig hela tiden. När jag 

var i Berlin senast så såg jag skylt utanför en restaurang där de gjorde reklam för ”Äkta 

tysk kebab”. Jag har också förändrats, till exempel när det gäller min syn på kvinnor. 

Förr tänkte folk mer lokalt, tror jag, Turkiet, och för den delen Norge, var isolerade 

länder, men nu … De som är unga i städer som Oslo idag är bättre på att inkludera 

mångkulturella personer. De pratar med varandra, delar många intressen och känner 

varandra till mer än bara utseendet. Det gör dem mer vaksamma mot rasistiska 

kommentarer och aktioner. Integrationen fungerar åt två håll. Så självklart ritar vi också 

andra bilder nu. 
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Ja, vilket jobb vi har. Vad ska vi leverera? Vi som inte har tillgång till alla ord, till de djupa 

förklaringarna. Vi måste förenkla allt så mycket. Vad blir kvar? Jag arbetar på daglig basis, det blir 

mer övergripande bilder. En gång ritade jag en bild där en burka fick symbolisera ett kvinnoförtryck 

och då hände ingenting. Men när jag gjorde om det senare så fick jag en del reaktioner. Om vi ska 

hålla upp en skrattspegel mot makten så måste vi nog våga se oss själva i den också, ibland. Jag till 

exempel, jobbar på en liberal tidning som aldrig skulle slå ner på kapitalismen eller marknaden, trots 

att jag själv har andra värderingar. 

 

Jag vill citera Picasso som en gång sade: ”Jag söker inte, jag finner.” 
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Sekularisering, medialisering och löje 
Föreläsning 4, Risto Kunelius, professor vid Institutionen för journalistik och 

masskommunikation vid universitetet i Tammerfors. 

 
Risto Kunelius inledde sin föreläsning med att varna för att den skulle vara tråkig vilket senare visade 

sig inte stämma alls. Han förklarade också att han inte är expert på serier eller teckningar vare sig som 

forskare eller tecknare och att han därför sett ämnet som en utmaning. 

Risto har arbetat i ett projekt där de studerat publiceringen av Muhammedkarikatyrerna och hur 

journalister världen över tolkade händelserna i sina respektive nationella, kulturella och religiösa 

kontexter. 

 

Risto inledde med några reflektioner kring sekularisering. Charles Taylor, en kanadensisk filosof, 

beskriver i sin bok ”The secular age”, tre aspekter, eller steg, av sekularisering.  

Den första är att Gud är i exil; att han i det sekulära samhället blivit förvisad från det offentliga 

rummet till det privata, till skillnad från äldre samhällstyper där religionen var inblandad i allting.  

En annan fråga är om Gud är död eller bara sover. Eftersom vår hållning till hans existens är privat så 

är det svårt att få svar på det. Vi pratar inte så gärna om vårt privatliv. Här har, menar Risto, de 

nordiska länderna valt en paradoxal väg. Exempelvis så har Finland en statsreligion samtidigt som 

medborgarna aldrig pratar om religion; eftersom det är en privatsak. USA har gått en helt annan väg 

med sin sekulära konstitution och sitt av religionen präglade vardagsliv. Risto förklarar skillnaden med 

att Finlands statsreligion fått en sådan särställning att den saknar konkurrens och därför är ointressant, 

medan det i USA finns en mängd olika trosinriktningar som konkurrerar vilket drar till sig människors 

intresse. 

Charles Taylor menar att dagens sekularisering gått så långt att själva grunden för religiös tro har 

förändrats. Det är inte längre Gud som styr och avgör om du ska tro på honom eller inte, utan du själv. 

Det kanske inte finns någon Gud, eller så finns din Gud. Men det är du som väljer. Det är ett val bland 

många och ett svårt val att göra. Vi lever i ett slags religiös multikulturalism där alla får tro vad de vill 

men inte måste tro alls. Om detta är ännu ett steg i sekulariseringen eller om det är ett slags post-

sekulärt tillstånd vill Risto inte definiera, men faktum är att det är i denna kontext som religionen gjort 

sin come back. 

Religionens återkomst oroar oss nordbor extra mycket, menar Risto, efter som vi har haft vår Gud i 

exil så länge att vi hunnit vänja oss vid hans frånvaro på alla slags politiska och samhälleliga arenor. 

Mot denna bakgrund blev det extra intressant att granska publiceringen av Muhammedkarikatyrerna, 

menar Risto, som först kom i kontakt med händelsen när han i november 2006 läste en ledare i The 

Economist som bland annat travesterat ett klassiskt citat om yttrandefrihet som brukar tillskrivas 

Voltaire: ”Jag håller inte med om din åsikt men är beredd att gå i döden för din rätt att uttrycka den” 

(se även bild i bilaga 4). Risto kände att han som medieprofessor borde ha en åsikt, och kom därefter 

att reflektera över hur svårt han, som icke-religiös, hade att ta ställning. Religionen borde inte, enligt 

hans sekulära livssyn, vara så viktig men spelade uppenbarligen ändå en stor roll i rabaldret efter 

publiceringen av Muhammedkarikatyrerna. 

Risto blev nyfiken på sin egen och medias reaktioner och startade sitt forskningsprojekt som resulterat 

i ett flertal artiklar och publikationer exempelvis ”Transnational Media Events. The Mohammed 

Cartoons and the Imagined Clash of Civilizations” (Elisabeth Eide, Risto Kunelius, Angela Phillips. 

Nordicom, 2008). 
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Under sin föreläsning beskriver Risto sedan följande teoretiska figur där ytterligheter ställts mot 

varandra för att illustrera olika förhållningssätt (se även bilaga 4). 

 

 
 

På den horisontella axeln ställs en syn på kommunikation som helt innesluten i och beroende av sin 

kulturella kontext mot en syn på kommunikation som möjlig brygga mellan olika kulturella kontexter.  

På den vertikala axeln ställs en extrem liberal syn på individens frihet som en universell rättighet mot 

en syn på individens frihet som helt beroende av en samhällelig kontext. 

 

I de fyra ”rutor” som bildas mellan axlarna uppstår fyra förhållningssätt som Risto beskriver. 

I den övre, vänstra rutan finns en liberal, fundamentalistisk syn på yttrandefriheten som överordnad 

allt annat. Här återfinns, menar Risto, många västerländska journalister, inklusive de personer på 

Jyllands-Posten som valde att publicera. 

I den nedre, vänstra rutan hamnar religiösa och etniska fundamentalister som tycker att alla yttranden 

med rätta kan och ska kontrolleras. Här finns de som drev fram de mest våldsamma protesterna mot 

publiceringarna men också, menar Risto, de som hävdade att publiceringen var en invit till Danmarks 

muslimer att bli danska ”på riktigt” genom att låta sig häcklas. 

I övre högra hörnet hittar vi personer som värderar yttrandefriheten högt men som ändå anser att vi 

borde försöka lyssna på dem som inte gör det - och att om vi lyckas med det så kommer alla till slut att 

komma till insikt om att yttrandefrihet är det enda rätta. Dessa personer ville försöka lyssna på 

kritikerna mot publiceringen men tyckte ändå inte att publiceringen i sig var något stort problem. 

I nedre högra hörnet hittar vi dem som förespråkar ett verkligt multikulturellt samhälle där det finns 

plats även för personer med avvikande uppfattning om värderingar som vi upplever som 

grundläggande. I det här hörnet kan och bör alla försöka mötas genom dialog, men också vara beredda 

att ge avkall på sina egna värderingar. 

 

När man betraktar den här grafen så förstår man, menar Risto, att det lätt uppstår polariseringar kring 

de här frågorna. Han menar också att det just nu är den vänstra sidan som vinner terräng. Risto ber 

också deltagarna observera att motsättningarna i grafen inte följer de klassiska höger- vänster-

skalorna. Den fundamentalistiska synen på yttrandefrihet, uppe till vänster, attraherar till exempel både 

vänster- och högerfolk. 

Själv tror inte Risto att det finns någon verklig ”yttrandefrihet”, som sådan. Han menar att valet mellan 

att publicera eller inte alltid och oundvikligen är beroende av såväl ämnet som den samhälleliga 

kontexten. 
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Risto tipsar sedan om boken ”The devil and the holy water” av Robert Dawnton som innehåller en 

intressant samling illegala och blasfemiska texter och bilder från det för-revolutionära Frankrike som 

kan ge oss perspektiv på dagens diskussion. Det handlar bland annat om skvaller från hovet i 

Versailles som trycktes i London av några smarta snubbar som snabbt fick sälja hela upplagan när de 

själva tipsade polisen om sitt tilltag. Polisen köpte helt enkelt hela upplagan och låste in den i 

Bastiljen.  

 

I ”The devil and the holy water” finns också politiska texter maskerade till dikter och visor som var 

lätta att komma ihåg i en kultur som till stora delar byggde på muntligt traderade berättelser. Att skriva 

en ny text med politiskt innehåll på en känd melodi var den tidens masskommunikation. Det blir, 

menar Risto, tydligt i studiet av de här tidiga politiska inläggen som ibland har formen av rebusar och 

gåtor, att tolkningen är väldigt beroende av vem mottagaren är, något som gäller även dagens politiska 

bilder. En bra politisk teckning överför, menar Risto, sitt budskap till betraktaren genom ledtrådar och 

antydningar vilket öppnar för olika tolkningar av olika betraktare men som också har potential att ge 

betraktaren nya vinklar som faktiskt kan förändra betraktarens uppfattningar. 

 

Detta resonemang går att tillämpa även när det gäller Muhammedkarikatyrerna, menar Risto, som 

tycker att publiceringen går att försvara utifrån ett resonemang om yttrandefrihet. Det är också sant, 

enligt Risto, att du kan förolämpa din bästa vän på ett sätt som ingen annan tolererar. Däremot tycker 

han inte att publiceringen gav svar på frågan om ifall danska illustratörer begränsar sig med 

självcensur. Han menar också att moralistiska yttringar med dålig smak måste ses i den kontext där de 

yttras. Är det verkligen makten som förlöjligas? Är det muslimerna som styr i Danmark? 

 

Risto avslutar med en betraktelse över dagens medialandskap där han avfärdar tesen att medias makt 

ökar och istället menar att det rör sig om en förskjutning av positioner i en förändrad kontext. 

Samhället i vilket media agerar förändras avseende ekonomi, teknologi, politik och sociala 

förhållanden, gränser överträds, konkurrensen ökar och det blir allt viktigare att ha en lojal läsekrets. 

Även utifrån detta perspektiv är det intressant att betrakta publiceringen av Muhammedkarikatyrerna, 

menar Risto, och menar att Jyllands-Postens tydliga främlingsfientliga hållning har gett dem en trogen 

läsarkrets som inte är intresserad av andra perspektiv. Vilket i sin tur reser den intressanta frågan om 

varför det har betydelse vem som publicerat. Det borde det väl inte ha om det bara var själva bilden 

och publiceringen som var problemet?  

 

Ristos slutsats blir att varje publicering numera är en medveten, politisk och moralisk handling. I 

Finland valde en del tidningar att bara publicera fotografier av andra tidningar som publicerat själva 

Muhammedkarikatyren. Då frikopplades de från eget publicistiskt ansvar på samma sätt som när de 

använder citat för texter som de inte vill stå för. Så fungerar vi alla, menar Risto; de bilder vi tycker 

om har budskap som vi sympatiserar med. 

 

 

Diskussion 4, i urval. Slutdiskussion. 

”Vi får betalt för att gestalta en svart-vit värld.” 
 

Gud och staten är två skilda världar för mig. Är det inte så? 

 

Nej, jag skulle önska att det var så men det är det inte, det håller inte i världen vi lever i. 

Vi måste beakta att religionen är sann och närvarande även om Gud inte finns. 

Religionens ökande betydelse i västvärlden visar att våra demokratiska system har 

misslyckats. Det är något som saknas.  

 

Nyligen fick Dansk public service nya direktiv som slår fast att deras arbete inte längre ska vila på 

danska värderingar utan på kristna. Betydelsen av begreppet sekulär förändras. Vår västliga 

sekularisering och tradition av yttrandefrihet utvecklades till en början inom religionen, av bland annat 
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Martin Luther, och har historiskt handlat mer om hur man ska tro än om man ska tro. Kanske håller 

begreppet, efter en period då det varit mer universellt, på att pressas tillbaka in i kristendomen? 

 

Publiceringen av Muhammedkarikatyrerna måste ses som en del i kriget om oljan där Danmark är en 

aktiv part. Det går inte att vara neutral i en konflikt som man skickat ut soldater i. 

 

Diskussionen kring publiceringen av Muhammedkarikatyrerna blev olika på olika ställen. Jag tog 

ställning för den högra sidan i grafen (se figur i föreläsning 4) och blev nedgjord av finska journalister. 

I Finland drogs paralleller till den självcensur som konstnärer pressades till av Sovjet medan det i 

Storbritannien betraktades på distans som något som inte skulle kunna hända där. Kanske är det sant 

att man kan förolämpa sin bästa vän på ett sätt som är omöjligt med andra men inte är väl 

förolämpningen att bra sätt att skaffa nya vänner? Tänk er att gå fram till en okänd människa i en bar 

och försöka inleda ett samtal med en förolämpning… 

 

Och även bland vänner finns det gränser för hur långt man kan gå. 

 

En av de reformister inom i Islam som jag träffat gav mig ett talesätt om kritik: ”Kalla mig inte vacker 

utan kritisera mig så att jag kan växa!” 

 

Jag funderar fortfarande över dilemmat om och i så fall hur jag som utomstående kan kritisera Islam. 

Kanske är politiska illustrationer alltid värda att försvara bara för att de ska få fortsätta finnas? Även 

om de inte tar tydlig ställning utan bara är en arena där frågor kan belysas? 

 

På 1980-talet var det en kommendör inom NATO som sa: ”Nu när vi vunnit över Sovjetunionen så 

heter vår nya fiende Islam.”  

 

Kanske bevittnar vi relativismens återkomst eftersom det numera talas om fienden även i politisk 

vetenskap. Det vore att förminska politiken. Politiken kan aldrig vara tvärsäker. 

 

Nu har vi pratat om muslimska teckningar i två dagar. Också vi är fångade i den orientalistiska 

kontexten men det som hänt i arabvärlden de senaste veckorna kommer göra orientalismen obsolet. 

 

Kanske inte obsolet men omformulerad, så att dogmerna kan användas som verktyg i 

oppositionens retorik. Jag tycker inte att vi bara har pratat om muslimska bilder, Sahar 

visade många andra bilder (se föreläsning 1, samt bilaga 1). Frågan är vad som är 

drivkraften för de här konstnärerna? Jag hoppas vi har kunnat skapa lite förståelse … 

 

Gränserna förskjuts. Det finns olika grupperingar och de rör på sig. Det kommer alltid att vara 

nödvändigt att avgränsa vad som är möjligt och var gränserna går är beroende av en föränderlig 

kontext. Jyllands-Posten och Lars Vilks hör till ett speciellt ”vi”. Frågan är om det verkligen 

mobiliserar kvinnor att rycka av dem slöjan, eller om det finns andra sätt. 

 

Frågorna vi diskuterar är så komplexa. Den politiska tecknarens arbete handlar om att överdriva och 

förenkla. Vi får betalt för att gestalta en svart-vit värld. Jag undrar om det egentligen finns plats för oss 

i den moderna, globala och komplexa världen … 

 

Mitt arbete handlar inte om att ta ställning utan om att ge röst åt dem som inte hörs. Om att avslöja 

makten. 

 

Jag vill att folk ska upptäcka sina idéer i mina bilder. Jag vill väcka deras politiska engagemang men 

måste be om ursäkt för att jag jobbar på en liberal tidning trots att jag inte är liberal själv. 

 

Det finns en gråzon mellan öronen på dem som betraktar bilderna. 

 

Men media här är fulla av nyanser - det måste inte alls vara svart-vitt!  
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Man kan smyga in budskap som vänder sig bara till en del av läsekretsen. Jag minns en bild som 

föreställer en lektion i en arabisk skola. Det står något på tavlan som bara den som läser arabiska 

förstår, nämligen; ”Redaktörerna på Jyllands-Posten är en hög xenofobiska idioter”. 
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Avslutning och fortsättning 
Carina Milde 
 

Carina Milde rundar av seminariet genom att slå fast att den fråga som utgör konferensens titel ”Truth 

be told?”: Om sanningen ska fram? är en fråga med stor relevans i dag. En fråga som hon tycker det är 

viktigt att fortsätta ställa. 

 

Carina Milde beskriver en övning där människor ombeds skriva ner tio ord som har med yttrandefrihet 

att göra. De flesta skriver då om rättigheter medan få beaktar att en frihet också har med skyldigheter 

att göra. Carina själv anser att yttrandefriheten innebär att vi har skyldighet att lyssna på varandra så 

att även kontroversiella ämnen kan diskuteras. Nordiskt nätverk för politisk illustrationskonst vill 

använda EWK-museet för att exponera bilder av både nu levande och döda tecknare i en sådan 

tradition och söker efter människor som kan bidra till diskussionen. 

 

Carina nämner att det inom EWK-museets ram sker många olika saker. Till exempel så har museets 

pedagoger med framgång genomfört workshops där unga människor fått lära sig upptäcka, tolka och 

samtala kring teckningar på temat mänskliga rättigheter. Carina menar att dessa workshopar gett 

ungdomarna ökad förståelse för att en skämtteckning ofta har ett allvarligt budskap. 

 

Hon berättar också att Nordiskt nätverk för politisk illustrationskonst efter varje konferens skapar en 

vandringsutställning på det aktuella temat. Den första utställningen är klar och ute på sin turné. Hon 

uppmanar alla att fundera på vad de kan bidra med till den utställning som ska skapas utifrån denna 

konferens. 

 

Nätverkets hemsida skall också snart vara klar, berättar Carina, som hoppas att den ska bli en bra 

plattform för utbyte av information mellan nätverkets medlemmar. 

 

Hon avslutar med att tacka deltagarna för att de kommit och önska dem välkomna tillbaka till den 

tredje konferensen som ska handla om politisk illustrationskonst som källor till historien. Eftersom 

politiska illustrationer inte har samma begränsningar som annan konst så berättar de ofta mer 

frispråkigt om samhället i vilket de blivit till, menar Carina, som vill ha tips på personer som kan ha 

något spännande att berätta på detta tema. 


