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Medias verkliga ansikte
När Right Livelihood Award-vinnaren Amy Goodman pratade oberoende journalistik efter prisutdelningen förra tisdagen var det
befriande handfast. Det handlade
om hur USA:s kommersiella medielandskap konsekvent ignorerar och
förlöjligar medborgarrätts- och
fredsaktivister och hur journalister
bäddar in sig i pansarvagnar men
aldrig någonsin i skyddsrum. Om

hur oviljan att visa
bilder av krigets
verkliga ansikte
blir en fråga om
”god smak”. Hur
ska vi kunna föra
en vettig debatt
om ett krig som vi
inte har sett?,
Amy Goodman
undrade Goodman, som till vardags levererar
motgift på democracynow.org.
MARIA ELOWSSON

Skärpning ABF!
Det är skandalöst att ABFStockholm upplåter sina
lokaler till den sionistiska
lobbyorganisationen Svensk
Israel-information, SII, gång
på gång. Förutom att den
israeliska ambassadören fått
tala två gånger, anordnades
ännu ett föredrag av SII förra tisdagen. Mitt under de hittills värsta
bosättarpogromerna mot den
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Plats i korgen
de allt fyrkantigare, skruvade och populära amerikanska relationssåporna i tv följer en rad filmer där
vi kan gotta oss i kärlek på gång, kärlek
med problem och kärlek som till slut
leder till mysig tvåsamhet. Bland det
roligaste, ibland det enda roliga, med
dumma, konformistiska Hollywoodfilmer, är att genom den förutsägbara
moralmatematiken förutspå hur det
kommer att gå. Det gamla talesättet att
ser man en kniv i ett tidigt skede kommer den förr eller senare att dyka upp i
ryggen på någon, gäller dock inte läng-

I SPÅREN AV

”Förr fick kvinnorna slita
i sina pojkvänner för att
få med honom på en ‘tjejfilm’. Nu borde de göra
allt som är möjligt för att
hålla dem därifrån.”
re. Den nya ”verkligheten” har kommit
i kapp. Nu görs ofta handlingen i de
enklaste filmer så krånglig (utan att
vara komplex) som möjligt, och ingenting är säkert. Inte ens en av de säkraste
sanningarna av alla, att mannen som
hjältinnan motvilligt hamnar i säng med
också i slutet blir den som hon ”gifter”
sig med, är längre säker. Snarare blir det
den hon inte legat med som utnyttjas
för familjebildning. Kärleken kommer
efterhand och vi har gått hela varvet
runt, tillbaka till gårdagens moralistiska,
”romantiska” ideal.
Relationsmissbruket börjar bli en
tröttsam underhållning. Drottningarna
i genren, Kate Hudson, Cameron Diaz
med flera tvingas in i kroppsnära
fodral för att pröva sin lycka via famntag med ett antal tråkmånsar som
aldrig vill växa upp, men som är bra på
att vifta med ögonfransarna och exponera en muskulös kropp. Hon, påfallande ofta advokat eller journalist,
skvallrar med väninnorna om de mest
intima detaljer och han blir retad av
kompisarna över sina tillkortakomman-

den. För han är på väg att bli en pappanörd – det är kraftprovet han ska
klara att bevisa. Slutkyssen sker mellan
grodan och hon som låg med de flesta
prinsarna.
exponerats så mycket kropp och läppar på vita duken som i
dag. Trots högskoleutbildning, ofta en
gammal senil pappa som ska tas om
hand, kanske ett par föräldralösa syskonbarn och en gravid väninna som
blivit dumpad så är det utvecklingen av
den fysiska attraktionen och förmågan
som får mer och mer utrymme i hjältinnans liv. Medan den blivande hjälten
med en skatebord under ena armen och
en back öl under den andra bara har att
vänta in hennes sexuella utbildning, från
blyg viol till utlevande strippa, till uttråkad partyprinsessa som faller för brorsans töntkompis vilken hela tiden stått i
hörnet och väntat med en trygg axel att
somna vid. I en skön pyjamas. Stringtrosa väck och gravidmage in på scen. Dags
att bli en desperat hemmafru.
Sex and the city och Djävulen bär
Prada är två av höstens filmsuccéer.
Varmhjärtade kvinnor som förvandlas
till djur inför ett modeplagg eller en
snygg man, men till sist inser att det är
nördpappamaterialet som är den enda
som kan fylla tomheten. Oskyldig
underhållning?
En annan gammal sanning som
måste omvärderas: Förr fick kvinnorna
slita i sina pojkvänner för att få med
honom på en ”tjejfilm”. Nu borde de
göra allt som är möjligt för att hålla
dem därifrån – kvinnor är inte korkade
shoppingslavar och männen är inte
grottmän med enda funktion – spermiebehållare. Och medan man agerar
dörrvakt utanför biografen: håll lillasyster och döttrar borta också. Och
småkillar.

palestinska befolkningen i Hebron
hade den före detta svensken och
numera israeliska bosättaren Arieh
Fürth från Ma’ale Adumim – den
största bosättningen på Västbanken – blivit inbjuden att tala.
ABF Stockholms chef Göran
Eriksson inledde med att be publiken att respektera talarordningen.
Men när rena lögner sprids är det
svårt att hålla tyst. Bland annat
menade Fürth att Ben Gurion ville
lämna tillbaka Västbanken efter

sexdagarskriget, men ”det fanns
ingen att lämna den till” (!). Eller
att det i dag bor ”280 000 bosättare på Västbanken” (den verkliga
siffran är 460 000, inklusive östra
Jerusalem som är annekterad av
staten Israel).
Jag har svårt att tro att Göran
Eriksson under 1980-talet hade
upplåtit sina lokaler till en representant för Sydafrikas apartheidregim.
SE

Kulturen
Har du julklappsproblem? Eller bara lust att göra
något intressant, kul eller avkopplande i jul.
Arbetarens redaktion tipsar om en jul med stil
och känsla. Vi har botaniserat i årets kulturupplevelser och tipsar om hur du fångar upp 2008
års kultur de sista skälvande dagarna.

ALDRIG HAR DET VÄL

KU LT UR TI PS ET !

Införskaffa genast dvdboxen Kritikernas val
volym 1. Särskilt kombon
Notes on a Scandal och The last king of Scotland är värd hela din uppmärksamhet.
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Rebecka Bohlin:
 Moki cyklar jorden runt (bok) av Marc
Boutavant, Alfabeta.
Björnen Moki har i hemlighet bestämt sig
för att resa jorden runt. Avskedet från vännerna blir så
hastigt att han
glömmer
sin
väska och sin
mobiltelefon.
Under resan är
han hänvisad till
att få kontakt
med djur (människor) på alla Färgstarkt och svängigt.
nya platser. En
upptäckarglad
och färgstark bok det svänger om som den
reggae zouk-musik Moki bland annat lär
känna på Madagaskar. Den treåring jag läst
boken tillsammans med har aldrig tidigare
blivit så insugen i en bok.
 Utsläpp och rättvisa (bok) av Rikard War-

lenius, Cogito.
Hur internt det än kan låta att tipsa om
något ens närmaste kollega producerat
måste jag ändå göra det. För den här boken
är unik! Den sammanfattar inte bara vad
som står i vägen, utan visar också hur det är
möjligt att minska utsläppen av växthusgaser på ett både klimatsäkert, effektivt och
rättvist sätt.
 Kvinnorna på 10:e våningen (bok) av

Karin Alfredsson, Damm förlag.
Det är häftigt att en författare som själv
säger att hon har som huvudsakligt ärende
att synliggöra kvinnoförtryck i olika delar
av världen genom sina böcker, samtidigt
lyckas sätta in politiken i den gastkramande
thrillerformen. Boken är långt ifrån bara
medvetandehöjande!
Josephine Askegård:
 Fjärilen i min hjärna (bok) av Anders
Paulrud, Albert Bonniers förlag.

Glömdes obegripligt bort när Augustprisnomineringarna gjordes.
 Ulrike Meinhof, en biograﬁ (bok) av Jutta
Dirthfurth, Albert Bonniers förlag.
En historielektion och biograﬁ i suverän
sammansmältning. Om en av 1900-talets
intressanta kvinnor.
 Er tid skall komma

(bok) av Ana Louisa
Valdés, Ordfront.
Valdés om tiden som
ung radikal i uruguayanskt fängelse. Ännu
en bok som påvisar
nödvändigheten av att
se människan i sin
omvärld och sitt sam- En nödvändighet.
hälle.
 Social politik (tidskrift).
Ge en prenumeration till kompisen, brorsan, mamma, farmor. Solidarisk, skarp och
faktiskt uppfriskande rätt i verkligheten.

Jonas Engström:
 The rabbi’s cat (Seriealbum) av Joann
Sfar.
En helt fantastisk serie utöver det vanliga.
 The Fall (ﬁlm på dvd), regi Tarsem

Singh.
Inspelad i 26 länder, en saga med många
olika vändningar.
 Tideland (ﬁlm på dvd) Terry Gilliam när
han är som bäst.

Daniel Andréasson:
 Battlestar Galactica (tv-serie på dvd).
Efter en förödande attack från en övermäktig ﬁende decimeras människosläktet till
strax under 50 000 personer. Dessa kvarvarande, på ﬂykt i rymdskepp, tvingas till allianser och beslut de under normala förhållanden knappt ens skulle överväga.

