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Varför hävdar så många fortfarande sin
rätt att använda vissa rasistiska uttryck?
På rekordtid rekryterades tiotusentals till
Facebook-gruppen ”Det heter negerboll”
och få har reagerat på klätterledsnamn
som ”Krematorium” och ”Zyklon B”.
Under den klassiska kolonialtiden florerade en mängd beteckningar på olika minoriteter både i kolonierna och i Europa.
Benämningar som ”inföding”, ”vilde”, ”neger”, ”rödskinn”,
”oriental”, ”eskimå”, ”lapp”, ”semit” och ”zigenare” användes inom forskarvärlden, inom politiken, inom medier och
inte minst i människors vardag. Efter andra världskriget
och Förintelsen, avkolonialiseringen och framväxten av de
amerikanska medborgarrättsrörelserna, och än mer efter den
postkoloniala invandringen till västvärlden från och med det
sena 1900-talet har dock användandet av sådana glosor börjat
ifrågasättas alltmer. Och under det tidiga 2000-talet har flera
av dessa benämningar kommit att falla ur bruk som ett resultat
av olika minoriteters politiska aktivism. Detta gäller särskilt i
USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland liksom i Tyskland,
Nederländerna och Storbritannien. Ordet ”neger” och dess än
mer värdeladdade avledning ”nigger”, i engelskspråkiga sammanhang ofta omskrivet som n-ordet, har i dessa länder i det
närmaste upphört att användas i offentliga sammanhang.
Amerikanska idrottslag som tidigare kallade sig Redskins har bytt namn och år 2002 beslutade den amerikanska
kongressen att den tidigare i officiella texter använda termen
”oriental” ska ersättas med ”asiat”. Men alla är inte positiva
till förändringen. I debatten som uppstått anklagar motståndarsidan minoriteter för överkänslig kränkningshysteri,
konservativ censur- och förbudsiver, ”omvänd rasism” och
framför allt politisk korrekthet, gärna förkortat PK och
hävdar rätten att få fortsätta att använda benämningar som de
själva uppfattar som värdeneutrala och som de anser vara en
del av det västerländska kulturarvet.
Under 2000-talet har denna fråga återigen kommit att
aktualiseras i Sverige. Bruket av benämningen ”neger” har
väckt stark kritik från både enskilda personer och organisa-

tioner med afrikansk bakgrund. Även den inom den svenska
högskolevärlden fortfarande använda ”vetenskapliga” termen
”oriental” har ifrågasatts av forskare med asiatiskt ursprung.
Och i augusti 2010 väckte en privatperson kritik i DN kring
det att flera av klätterlederna på berget Gåseborg i Järfälla
kommun har namngivits efter beteckningar som anspelar på
Förintelsen såsom ”Krematorium” och ”Zyklon B”.
Även i Sverige finns en stark vilja bland många majoritetssvenskar att fortsätta bruka vissa
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teter upplever dem som sårande. Våren 2009 lyckades en
Facebook-grupp kallad ”Det
heter negerboll” på rekordtid
rekrytera tiotusentals medlemmar i ett slags folkrörelseliknande anti-PK-upprop,
och den debatt som fördes på
diskussionsforum och i sociala medier på Internet rörande
namnen på lederna i Järfälla
uppvisade en tydlig oförmåga
att förstå sådana benämningars kränkande kraft.
Men hur kommer det sig
att vissa koloniala och rasistiska ord och uttryck fortfarande är
så socialt accepterade och kulturellt gångbara i offentligheten i
dagens Sverige? Beror det på landets naiva hållning gentemot
historiska händelser som inte anses beröra Sverige, alternativt
är det tecken på en ärlig öppenhet inför att vilja förhålla sig
neutral gentemot kontroversiella historiska skeenden?

debatt

Det folkkära svenska n-ordet
Glosorna ”neger” och ”nigger” har ända in i modern tid varit
invävt i det folkliga kulturarvet och därmed socialt accepterade
att bruka bredvid äldre europeiska och inhemska beteckningar
som ”morian”, ”hottentott”, ”negress”, ”blåman” och ”svarting”. Ordet ”neger” har inte bara fått beteckna afrikaner utan
även icke-vita personer i allmänhet, medan ordet ”nigger”
också har använts i ”positiva” sammanhang såsom i exotiserande barnböcker och för att beskriva svarta amerikanska musiker.
Barnlekar som ”nigger” och ”vem är rädd för svarte man?”,
sånger om ”negern” framförda av folkkära artister som Evert
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Taube, Povel Ramel och Cornelis Vreeswijk, dikter om ”negern” skrivna av poeter som Artur Lundkvist, Gunnar Ekelöf
och Jesper Svenbro, Pippi Långstrumps pappa ”negerkungen”,
ortnamn som ”Negerbyn”, smeknamn som ”Neger-Anna” och
”Neger-Johan” etcetera, som särskilt många adopterade och
blandade med afrikanskt påbrå fått sig tilldelade av sina vita
släktingar och vänner, slangordsmässiga sammansättningar
som ”blåneger” och ”negergöra” och etablerade namn på
praliner och bakverk som ”negerkyss” och ”negerboll” pekar
på det sedan lång tid tillbaka vardagliga och normaliserade användandet av ordet
”neger” i svenska språket.
Först år 2006 införde
Svenska akademiens ordlista
kommentaren ”kan uppfattas
som nedsättande” efter ordet ”neger”, dock finstilt och
inom parentes. Det var också
i den upplagan som ordet
chokladboll för första gången
fanns upptagen som synonym
till ”negerboll”.
År 2003 anmäldes en konditoriägare till DO för att ha
skyltat med att sälja ”negerbollar”. Även om ägaren aldrig
fälldes så reagerade ett antal
andra näringsidkare på denna
anmälan med att skylta med
”negerbollar” och ”negerkyssar” i ett slags trotsig civil
olydnadskampanj. Gång efter
annan rapporteras det dessutom om hur olika myndighetsföreträdare och särskilt poliser använder uttryck som ”blåneger” och ”Neger Niggersson” i rapporter och utbildningsmaterial. Detsamma gäller journalister som okommenterat
skriver ut ord som ”neger” och ”svarting”. Ordet ”neger” kan
även dyka upp i mer oväntade sammanhang såsom inom medie-, kultur- och konstvärlden när förment radikala, antirasistiska och vänsterinriktade journalister, författare, konstnärer,
skådespelare, musiker och artister använder glosan i artiklar,
romaner, dikter, utställningar, filmer, texter och på scen.
I november 2008 försvarade journalisten Carin Hjulström i
sitt SVT2-program Carin 21:30 det fortsatta användandet av
ordet ”neger” och illustrerade detta på ett närmast övertydligt
sätt genom att sitta med ett fat med chokladbollar framför
sig på bordet i studion. Hjulström sade bland annat att hon
snarare tycker synd om ”alla barn”, det vill säga alla vita barn,
som ”inte förstår varför man inte får säga negerboll” än de
som upplever att ordet är kränkande. Programinslaget i SVT
utlyste en sympatistorm på Internet, och i det sociala mediet
Facebook startades en grupp kallad ”Det heter negerboll, och
det har det alltid hetat” som på rekordtid lyckades värva fler
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medlemmar än ”Bevara oss från gatuvåldet”, den grupp som
tidigare kunde kalla sig den största svenska Facebookgruppen.
I presentationen inför de cirka 60 000 medlemmarna som
gruppen hade våren 2009, innan den vid årets slut stängdes
ned av Facebooks huvudkontor i USA, manades det till kamp
för det svenska kulturarvet och motstånd mot ”PK-maffian”.
Samtidigt startades ett antal antirasistiska motgrupper i stil
med ”Det heter chokladboll” och ”Det heter inte neger”, men
ingen av dessa tiotalet ”motgrupper” nådde någonsin över
tusen medlemmar.
I Järfälla kommun finns
en fornborg belägen på en
klippa som bär namnet Gåseborg. Klippan genomkorsas
av flera olika klätterleder som
enligt sedvanlig kutym inom
klättervärlden har namngivits
av förstebestigaren, det vill
säga den person som skapat
och märkt ut leden. Lederna
på Gåseborg, ett 40-tal till
antalet, skapades och namngavs av olika klättrare under
Kvartersnamnet Negern
åren 1987-2001, och omkring
i Karlstad togs nyligen
20 av dessa har namn efter
bort från kartbilden efter
historiska händelser, föreviss uppmärksamhet.
teelser och personer som är
kopplade till andra världskriAndra kämpar hårt
get. Bland dessa finns namn
för sin rätt att få säga
på flygplan som ”Spitfire”
det de vill trots ordets
och ”Stuka”, men också ett
kränkande innebörd.
antal benämningar som är
direkt associerade till nationalsocialismen, judarna och
Förintelsen, bland annat ”Zyklon B”, ”Himmler”, ”Swastika”,
”Hess mot folkgrupp”, ”Kristallnatten” och ”Krematorium”.
Trots att lederna har burit dessa beteckningar i många år
och utmärkts på olika kartor med kommunens goda minne
och trots att hundratals klättrare bör ha hunnit bestiga dem
under denna tid var det först i augusti 2010 som företeelsen
uppmärksammades i Dagens Nyheter efter att en privatperson
reagerat på och menat att namnen på lederna trivialiserar och
banaliserar folkmordet på de europeiska judarna. Den klättrare
som namngivit en av lederna efter Hitler försvarade sig dock i
artikeln med att denna typ av namn ska ses som en ”interngrej”
klättrare emellan, och tillade att han inte kunde förstå att de
kan tolkas som respektlösa. Den korta notisen i Dagens Nyheter följdes inte upp i övriga svenska medier, men ”nyheten”
uppmärksammades i både amerikanska, brittiska och israeliska
tidningar där bilden av Sverige som antirasistiskt ifrågasattes.
I den interndebatt som följde bland svenska klättrare på
Internet, bland annat på den internationella 8a.nu, menade
en överväldigande majoritet av de svenska skribenterna att
uppmärksamheten bara var ett uttryck för överkänslighet,

kränkningshysteri och förbudsiver. Flera drog kopplingar till den ”löjliga” debatten om ordet ”neger” och
det framkom även i debatten
att det dessutom tydligen är
gott om leder runtom i landet som namngivits i liknande
anda, såsom ”Bultad neger”
och ”Negerbollar av stål”. I
forumet på svenska klätterrörelsens hemsida Bloxc.com
fanns uppropsliknande inlägg
för yttrandefriheten och raljerande skämttävlingar som
handlade om att komma på ett
nytt namn på Gåseborg där
förslag som ”Klettern macht
frei” figurerade.
Exemplen ovan visar att
många vita svenskar uppenbarligen vill fortsätta att använda ord som i ett stort antal
andra västländer i dag betraktas som kolonialt och rasistiskt
färgade. Dessa personer anser sig kämpa för yttrandefriheten
och bevarandet av det svenska kulturarvet och identifierar sig
inte själva som rasister. Tvärtom ser de sig som antirasister
då ett av huvudargumenten för att försvara bruket av ord
som ”neger” är att de inte uppfattar ordet som ett uttryck
för rasism när det används i ett svenskt nutida sammanhang.
Den specifika svenska kontext som det hela tiden hänvisas
till i debatten säger att Sverige och svenskarna inte hade
några kolonier i Asien, inte hade något med slavhandeln och
plundringen av Afrika att göra och än mindre med nazismen
och Förintelsen. Sverige skiljer sig därigenom från andra
västerländska länder, där det snarare handlar om att försöka
glömma att man har varit förövare och förtryckare. I det
svenska fallet har inte ens ett erkännande av att man deltog
i det koloniala projektet och rastänkandet, precis som alla
andra västländer medgivits.

Ställer sig utanför historien
Det finns också en påstådd vilja i Sverige att förhålla sig neutral och objektiv till allt som har hänt och händer utanför landets gränser, om att betrakta sig själv som god och moralisk
och om att identifiera sig med underordnade och förtryckta,
och i förlängningen om att så långt det går ställa sig utanför
både historien och världen. Bakom denna svenska exceptionalism anas samtidigt en oförmåga att vilja förstå att minoriteter kan känna sig kränkta av ord laddade med en rasistisk
historia. Likt den postkoloniala melankoli som den brittiske
forskaren Paul Gilroy (2005) menar kännetecknar många

”Antisemitisk svennegrabbhumor”.
Trots att Järfälla kommun hotade i augusti
att stänga av klätterlederna om inte dessa
benämningar tas bort
har inget skett.
majoritetsbritter som inte
kan komma över och sörjer
att Storbritannien inte längre
är en världsmakt och som
inte vill ta in och förstå att så
många av det forna imperiets
alla olika undersåtar i dag
befinner sig i moderlandet,
så går det enligt min tolkning
för svensk del att tala om en
vit melankoli förorsakad av
en sorg över att den svenska
befolkningen inte längre är lika vit som tidigare.
Den vita melankolin kräver att fantasin om ett homogent
och vitt Sverige upprätthålls på en psykologisk nivå, men för
att sorgen över att så inte längre är fallet inte ska bli alltför
överväldigande så måste den ta sig uttryck på något sätt.
Bakom allt upphetsat tal om demokratisk kamp för yttrandefriheten, om rättfärdigt uppror mot den politiska korrektheten och om heroiskt försvar för den svenska ordskatten och
det svenska kulturarvet, och bortanför den påstådda viljan
av att vara objektiv och neutral och idén om att vara oskyldig och oskuldsfull, finns enligt min analys ett hat och en
vrede mot icke-vita och icke-kristna förorsakat av att dessa
i dag befinner sig permanent i landet. Genom att ohämmat
fortsätta använda koloniala och rasistiska ord kommer denna
upplevelse till uttryck.
Denna vita melankoli som dessa svenskar har resulterar
samtidigt i ett fortsatt förakt för minoriteters erfarenheter
och perspektiv, och en fortsatt brist på och frånvaro av en
postkolonial etik som är så nödvändig i det nya mångfaldsSverige. För trots allt tal om tolerans, respekt, värdegrund
och etik, och trots all officiell antirasism och all antidiskrimineringslagstiftning fortsätter den svenska vardagen, offentligheten och kulturen att låtsas som om Sverige fortfarande
är ett land där det bara bor vita svenskar och förtränga det
faktum att det nya mångfalds-Sverige faktiskt påkallar en
uppgörelse med det koloniala och rasistiska arvet, medan
minoriteter systematiskt förnedras och kränks och deras erfarenheter och perspektiv tystas ned och osynliggörs.
tobias hübinette, forskare vid mångkulturellt centrum
och lärare vid södertörns högskola
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