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Mamma, jag miste handen!
Kvinnobilden i krigsnyheter

IRMA KAARINA HALONEN

Kommunikationslära, Åbo universitet, Tykistökatu 4 B,
FIN-20014 Åbo

Vid torget låg lösryckta extremiteter, delar av
hjärna och glasbitar i blodpölar... Förbipasse-
rande, torghandlare, taxichaufförer och re-
portrar hjälpte sårade in i bilar och körde dem
till sjukhus allt medan bilhorn signalerade och
lampor blinkade.

”Mamma, mamma, jag miste handen!”
skrek en liten flicka. Hon satt insvept i en blo-
dig filt i sin mors famn i en reporters bil som
tillfälligt fungerade som ambulans. ”Var är
min man! Jag har mist min man!” ropade mo-
dern som själv förlorat ett öga vid explosio-
nen.

Gamla kvinnor kröp fram, blodiga och
kippande efter andan. Utspridda bland blod
och lik låg torgkassarnas innehåll.

Knappast någon som läser ovanstående text kan
undgå att bli skakad. Texten publicerades i Helsin-
gin Sanomat den 29.8.1995 och den återger verklig-
heten i Sarajevo med en klarhet som inte lämnar öv-
rigt att önska. Effekten bygger på texten, men dess
chockverkan förstärks med bilder: en sårad eller död
man som hänger blödande över ett järnstaket.

Texten presenterar krigsnyheternas tre aspekter
på kvinnan: modern, dottern och den åldriga kvin-
nan.

Ord och bild står i intimt samband inom journa-
listiken.

Då jag i denna artikel skriver om ”kvinnobilder”
omfattar beskrivningen också texten. För åskåd-
lighetens skull är mina exempel huvudsakligen foto-
grafier.

Journalistikhistoriker och -forskare har alltid
framhävt effekten av illustrerad berättelse. Däremot
är man inte ense om vilken verkan våldsbilder i ny-

heterna har. Också etiken i detta sammanhang är
oklar. Den nyaste forskningen i ämnet är Pentti
Raittilas Uutinen Estonia [Nyheten Estonia]. I den
diskuteras bl.a. problematiken i att avbilda döda och
etiken kring katastrofnyheter.

Personer som nära berörs av en katastrof uppfat-
tar fotograferande av de förolyckade som mera stö-
tande än journalister som anländer till katastrof-
platsen från andra sidan jordklotet. Således påverkar
det kulturella avståndet tolkningen av katastrofbil-
derna.

Modern forskning framhäver att det är svårt att
diskutera effekten av ord eller bild eftersom tolk-
ningarna växlar t.o.m. dagligen, dels bland redaktö-
rer och läsare, dels med avseende på media och det
varierande innehållet.

Är då en viss typ av krigsbilder lämpligare än en
annan? Journalister ställs dagligen inför dylika val.
Krigsjournalistiken framhäver redaktörens journa-
listroll: skall han förhålla sig som en sval observatör
eller delta med personliga känslor i händelseförlop-
pet (se t.ex. Luostarinen 1994, 38).

Ofta sker valet i brådska och på det internatio-
nella bild- och textutbudets villkor. Krigsskildrarna
finner sig allt oftare i situationer där krigscenen vi-
sar sig vara iscensatt (som till exempel i Rumänien
där de revolutionära i december 1989 framvisade lik
som ”bevis”. Senare kunde man konstatera att dessa
lik härstammade från begravningsplatsen till ett när-
beläget sjukhus).

Den journalistiska kulturen påverkar urvalet av
bilder som publiceras, men den traditionella journa-
listiska autonomin är idag hotad. Vid Gulfkriget del-
tog Förenta Staternas armé aktivare än någonsin förr
i produktionen av krigsbilder. Enligt Heikki Luosta-
rinens forskning (1994) blev medierna beroende av
det material som armén ställde till förfogande. Ma-
terialet som gavs ut på arméns villkor innehöll an-
märkningsvärt lite beskrivningar om mänskligt li-
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dande och krigsförstörelse. Mest gav man ut infor-
mation om den militära utrustningens utomordent-
lighet. Först senare har man fått exaktare uppgifter
om de verkliga förlusterna och skadorna (Gerbner
1994).

Den nordiska principen om ”socialt ansvar” har
gjort att man försökt skydda allmänheten för alltför
blodiga skildringar. ”Det finns ingen orsak att illus-
trera nyheter med följande ord: Lösslitna och blo-
diga kroppsdelar och en kväljande liklukt...” råder
Uutisoppikirja, en lärobok i journalistik från 1986
(Bruun, Koskimies & Tervonen 1986, 200).

Textexemplet i början visar att journalistiken nu
håller på att bryta ner tidigare normer för krigs- och
katastrofskildring. Såväl i pressen som i televisions-
nyheterna får krigets verkliga följder och civilbe-
folkningens lidanden ökat utrymme. Realistiska
krigsjournalistiska texter har blivit vanligare. Också
bildmaterialet har ökat och verkar att ha förråats.

Då krigskontrahenternas propagandamaskinerier
är relativt anspråkslösa, vilket var fallet till exempel
i krigen i det forna Jugoslavien eller i Rwanda under
1990-talet, har journalisterna lättare att skildra
civilbefolkningens lidanden. I dylika krig är också
journalisternas säkerhet och liv i fara.

Kvinnan i krigs- och katastrofnyheter

Jag har i flera år studerat frågan om förutsättning-
arna och villkoren för att kvinnan skall ”få komma
med” i nyheterna. Den mest dramatiska upptäckten

har varit att kvinnan är så gott som osynlig då det
gäller de högst värderade nyhetsområdena. Även i
de fall där kvinnan ingår som aktör eller illustration
i en nyhet är hennes roll så gott som helt underkas-
tad en patriarkalisk definiering, dvs. kvinnorna
skildras på den maskulina maktdiskursens villkor
(Halonen 1991 och 1995). Också Tarja Savolainens
forskning om radionyheter (Savolainen 1995) visar
att kvinnor inte förekommer i de ”populäraste”
nyhetsstoffen såsom ekonomi, näringsliv, krigsny-
heter eller politik.

Då jag år 1986 började samla material för min
forskning fäste jag uppmärksamhet vid en bild som
publicerades i samband med Olof Palmes död. Bil-
den föreställde gråtande svenska flickor (Bild 1) och
den publicerades på framsidan av Aamulehti (16.3.
1986) under rubriken ”Avsked till Olof Palme”. Den
avvek totalt från nyhetssidornas normalmaterial.
Den avbildade kvinnor och känslor.

Bilden passade visserligen väl in i saksamman-
hanget, men som illustration på en nyhetssida var
den ovanligt dramatisk. Allteftersom det insamlade
materialet ökade stötte jag på fler bilder av gråtande
eller lidande kvinnor mitt bland krigsruiner eller i
katastrofsammanhang. Mängden av dessa bilder var
inte stor i jämförelse med bilderna av män, och i de
fall där man avbildade kvinnor var deras roll när-
mast dekorativ. Man hade valt att visa vackra bak-
grundskvinnor som stödde männens makt eller al-
ternativt okända, fattiga och gråtande kvinnor. Jag
tänkte att det måste vara fråga om ett slags nyhets-

Bild 1
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Bild 1. Aamulehti 16.3.1986.
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journalistikens akilleshäl, en spricka i objektivite-
tens yta. Närvaron av en kvinna i illustrationen
tydde på emotionell betoning av nyheten.

Händelserna i Östeuropa i början av 1990-talet
och kriget i Bosnien har producerat journalistiskt
bildmaterial vars innehåll konsekvent visar känslo-
yttringar hos gamla, fattiga och lidande kvinnor.

En typisk nyhetsbild visar en gråtande kvinna
vid en öppen kista. Den avlidna i kistan är antingen
kvinnans man eller son. Jag analyserade bildens teo-
retiska uppbyggnad. I samband med bildtolkning har
man ofta diskuterat myter. Också krigsjournalis-
tikens kvinnobilder kan tolkas med hjälp av myter.
”Myternas kvinnor är resultat av religiösa, sexuella,
ekonomiska och politiska faktorer...de erbjuder ett
tidlöst bevismaterial, oberoende av historiska situa-
tioner och förhållningssätt. Med hjälp av detta kan
också vår tids mytologiska berättelser tolkas efter-
som de strukturella principerna inte förändras” skri-
ver Kirsti Simonsuuri (Simonsuuri 1994, 233-234).

Myterna ger oss en utgångspunkt för analys av
vår tids kulturprodukter. Vad kunde det myto-
logiserade innehållet bakom krigsjournalistikens
kvinnobilder vara?

Jag har uppdelat mytologierna bakom krigs-
bilderna på följande sätt:

1) Den gråtande kvinnan – Lemminkäinens moder
Denna myt hänsyftar på kvinnorna som blivit
hemma och som sörjer männen som dragit ut i
krig. Eftersom män i krig inte kan sörja öppet
(jag återkommer till detta påstående senare) gör
kvinnorna det för dem. Kvinnorna har ju tradi-
tionellt haft gråterskans roll. Sålunda kan kvin-
norna genom sin gråt rentvå soldaterna från de-
ras brott och göra det möjligt för dem att åter-
vända hem som ”sin mors son” och utan skuld.

2) Kvinnan bland ruiner – Moder Jord
Ett förstört hem med en gråtande mor bland rui-
nerna. Modern utgör symbolen för fruktbarhet
och ny början, det förstörda hemmet återupp-
byggs genom modern.

3) Kvinnor gråter tillsammans – Systraskap
Vanligtvis finns mannen med i denna bild – an-
tingen som avrest till fronten eller som avliden.

4) Mor och barn mitt i kriget – Madonna med barn

5) Män som räddar kvinnor – Hjältarna

Indelningen baserar sig på det material jag samlade
ur tidningar under perioden 1986-1995. Materialet
har samlats än systematiskt, än sporadiskt ur tid-
ningarna Helsingin Sanomat, Aamulehti, Turun
Sanomat, Ilta-Sanomat och Iltalehti. Också i ett ma-

terial som omspänner en så här lång tidsperiod kan
man tydligt urskilja journalistiska kvinnogenrer
med tillhörande typiska drag.

Döden och bildjournalistiken
Inom bildjournalistiken framställs döden antingen
rutinmässigt vardagligt, ritualiserat eller i enlighet
med välbehagets ideologi. Stuart Hall framför att
graden av ideologi i framställningen avgör hur bil-
den presenteras för tittaren eller läsaren (Hall 1984,
se även Vanhanen 1991, 45). Också tidsperioden,
dvs. de historiska och samhälleliga aspekterna, på-
verkar valet av symbolik då man syftar på döden:
Väljer man att visa döende och döda människor, li-
dande anhöriga eller använder man symbolisk anty-
dan? Hur man avbildat död under olika tidsperioder
och i samband med olika historiska händelser samt
illustrationens utveckling inom journalistiken skulle
erbjuda intressanta forskningsteman. Skulle fakta-
materialet kunna belysa vår kulturs specifika sätt att
ställa sig till döden?

Det verkar som om olyckor och död idag symbo-
liserades av ”den lidande kvinnan”. Det väsentliga i
bilderna av kvinnor verkar inte vara att visa lik eller
död utan att förmedla den nöd och det lidande som
döden och olyckorna förorsakar. Lidandet avbildas
emellertid inte grovt och vardagligt utan förmedlas
åt läsarna och tittarna genom ett slags mytiskt filter.
Temat med den lidande kvinnan i vår tid anknyer till
myten i Gallen-Kallelas Lemminkäinens moder, i
vilken symboliken närmar sig den matriarkaliska
myten med förhållandet mellan mor och son i cen-
trum.

Irma Korte beskriver den matriarkaliska mytens
kvinna som ”ett uttryck för den stora modern, Mo-
der Natur” varvid kvinnan innehar åtminstone my-
tisk eller magisk makt. I mannens roll ingår det att
vara ”son till en stor moder”. Enligt Korte är det ka-
rakteristiska för matriarkat en fokusering på det ma-
teriella, tillfredsställande av omedelbara behov och
skapande av bruksvärden. Det här konkretiseras ge-
nom barnafödande och materiell förnyelse av
mänskligt liv. I myten om Lemminkäinen är Lem-
minkäinens moder symbolen för skapande av nytt
liv och till och med återuppväckande från de döda.
Hennes resa till Manala, dödsriket, är ett uttryck för
de matriarkaliska myternas livmodercentrering och
”jordens inre”.

Om man i det matriarkaliska paradigmet framhä-
ver det undermedvetna, den omedelbara upplevelse,
omvårdnaden av barn och framfödandet av nytt liv
anser Korte att det patriarkaliska paradigmet karak-
teriseras av målmedvet handlande, medvetet och
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analytiskt tänkande och hierarkiska maktförhållan-
den (Korte 1988, 132-141).

Kortes tolkning kan kritiseras för en alltför ut-
präglad dualism. Moderna diskurser har en mera
uppmjukad karaktär och gränsdragningen i offent-
ligheten är diffus. Rena stilarter är svåra att finna.
Också kvinno- och mansdiskussionen söker nya ba-
nor. Bäst har den västerländska offentlighetens upp-
delning i privat sfär – det feminina – och offentlig
sfär – det maskulina – bibehållits i nyheternas struk-
tur. Därför verkar Kortes paradigmtolkningar riktiga
i detta sammanhang.

Inom nyhetsjournalistiken ser det ut som om
kvalitetskraven fortfarande förutsatte att man följer
det patriarkaliska paradigmet. Nyhetsproduktionen
är hierarkisk och man förväntar att nyhetsinnehållet
frambringas på det ”objektiva förnuftets” plan. De
patriarkaliska förhållandena styr subjektförhållandet
mellan läsare och text. Kate Linker påstår att majo-
riteten av framställningssätt helt går in för att bygga
upp ett maskulint subjekt och förneka subjektet för
kvinnan.

I denna konstruktion saknar kvinnan rätt: hon
representerar inget i sig själv, utan hon visas
upp. Hon är ställd snarare i en passiv än en
aktiv roll, mer ett objekt än ett subjekt, hon
är kontinuerligt föremål för maskulin bestäm-
manderätt i ett samhälle där bild och repre-
sentation har makten att bygga upp identitet
(Linker 1995, 210).

När nyhetsjournalistiken tangerar områden i det un-
dermedvetna (såsom fallet är i katastrof- och krigs-
nyheter) ställs de mytiska paradigmerna inför
en konflikt. Det dominerande patriarkaliska paradig-
met i nyheterna kan inte filtrera nyhetsinnehållet
som berättar om olyckor, katastrofer, krig och svält
med alla därtillhörande aspekter och konsekvenser.
När televisionens nyhetsuppläsare har rapporterat
mordet på sexton småbarn i Skottland (13.3.1996)
måste han utan att ändra en min gå över att behandla
Mellanöstern-konferensens händelser.

En av det patriarkaliska paradigmets centrala as-
sociationer är enligt Korte ”fader-ande-medveten-
het-teknologi”, ett slags krigets logik:

Olika människors, människogruppers och na-
tionella grupperingars ... enskildhet i stället
för gemenskap. Samhällsklasser, kast, raser,
nationer osv. uppfattas tillspetsat olika; de
utgör ett hot för varandra i kampen om makt
(Korte 1988, 141).

Krigets teknologi kan ses som en yttersta tillspets-
ning av det patriarkaliska paradigmet, både i fråga
om den intellektuella och den materiella teknologin.
Under fredstid är det knappast möjligt att fullstän-
digt genomföra det patriarkaliska paradigmet i
nyhetsproduktionen eftersom mediernas publik om-
fattar olika befolknings- och könsgrupper. Krigets
och fasans emotionella sida tränger in på det
patriarkaliska paradigmets område och åstadkom-
mer en klar konflikt. Faktanyheterna värdesätter
inte precis känslor – det ”viktiga” är medvetet, tekno-
logiskt, faderns område – och trots detta borde man
kunna lösa konflikterna som lidandet förorsakar.

Nyhetsjournalistiken visar fram lidande på det
objektiva idealets villkor. Det överflödiga känslo-
materialet avskalas genom att skapa avtånd, be-
handla massor och tillgripa anonymitet. Lidandet i
flyktinglägren krymper i förhållande till den avbil-
dade massan. Nyhetsbilden visar tusentals män-
niskohuvud, små som knappnålshuvud och varje
betraktre kan förvissa sig om att saken inte gäller
honom. Eftersom subjektet som uppbyggs inom
nyhetsjournalistiken är övervägande maskulint (till
exempel forskningar beräffande nyheternas publik
stöder detta) förmedlas kvinnobilderna inom krigs-
och katastrofjournalistiken genom stereotyper som
skapats av män.

I televisionsnyheterna kan man inte bli kvar i
lidan- det: efter fasorna följer det alltid nya motiv
och slutligen en glättig avslutning. Emellertid är det
inte alltid möjligt att lätt förbigå ett dramatiskt mo-
tiv. Fotograferna och redaktörerna är människor
som inte kan glömma vad de sett och upplevt. De
kan inte glömma människorna, de måste skildra
också sådant som man vanligtvis inte skildrar i ny-
heterna. De kämpar mellan det matriarkaliska och
patriarkaliska paradigmets krav: Hur avbildar man
objektivt en sårad mor eller ett barn som dör i svält?

Journalisterna kan välja mellan flera olika sätt.
En del attraheras av den amerikanska sensations-
journalistiken som gör underhållande spänning av
döden. Den här typen av journalistik ställer sig i
bredd med fiktion. ”Realistiska” räddningsserier
(Rescue 911 osv.) fortgår i det oändliga. Men också
gripande skildrade människoöden kan duga som ny-
hetsstoff. Så var det till exempel med offentligheten
kring den bosniska flickan Irma våren 1994.

Också mytisk illustration kan användas för att
skapa avsånd till betraktaren. Då sprutande blod och
skrikande offer inte passar i nyhetsschemat tillgriper
man olika mytologiska tolkningar. Bland dessa intar
myter som anknyter till kvinnan en central ställning.
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Den mytologiserade kvinnan

Enligt Simonsuuri styrs uppkomsten, återgivandet
och användningen av myter av följande principer:

1. Uppfinningsprincipen (kompatibiliteten mellan
språk, identitet och mythos)

2. Sammansmältningsprincipen (mindre bekant
material sammansmälter med mera bekant mate-
rial)

3. Tolkningens begränsning (beroendet av tid och
mottagare)

4. Pusselprincipen (strukturen kan varieras)

5. Inkarnationsprincipen (myten förverkligas ge-
nom historien eller konsten) (Simonsuuri 1994,
260-261)

Det mytiska material som är vanligt då man avbildar
kvinnor finner man också i krigs- och katastrof-
journalistikens kvinnobilder. I det bildmaterial som
jag samlat finner man lätt huvudprinciperna för myt-
ens uppbyggnad. Mytförstärkande praktik ingår re-
dan som diskursform i journalistiken.

Journalistik skapar kuturell identitet. I de journa-
listiska produkterna inom en kultur finner man sär-
drag som kan förstås endast inom just den kulturen.
Journalistiken eftersträvar att inlemma det obekanta,
överraskande och avvikande till en del av den kultu-
rella helheten. Som exempel kan vi nämna diskus-
sionen kring registreringen av homo- och lesbore-
lationer i Finland i början av år 1996. Journalistiken
behandlar aktuella frågor och kräver att mottagaren

tar ställning till dem. Olika teman varieras dagligen
inom olika diskurser och medier. Journalistiken har
också förmågan att skapa nya myter och återupp-
väcka gamla. Exempelvis framhäver krigstida jour-
nalistik kvinnans modersroll (Yli-Ketola 1988).

Enligt Simonsuuri uppkommer myter vanligtvis i
ett ”liminellt gränsrum”. Man utgår då från att den
berättelse som utgör grunden för myten har en bör-
jan, ett mellanskede och ett slut av ett visst slag.
Krigs- eller katastrofsituationen i sig utgör en tack-
sam utgångspunkt för olika narrationer (texter som
är uppbyggda som en berättelse). Man kan vanligt-
vis anta att ett krig har en början och ett slut, och
också för katastrofer kan man definiera ett slutskede
(även om det i allmänhet är fråga om tidsmässigt
långa processer). Den manliga aspekten i krigs-
berättelser omfattar alltid motpolerna avfärd och
återkomst, krigets början och slut, så som i Väinö
Linnas romaner. ”Mellantiden” mellan avfärd och
återkomst upptas ur manssynpunkt av de militära åt-
gärderna, medan kvinnorna genom hela krigsvar-
dagen lever i ett liminellt, väntande, temporärt till-
stånd. De följer sina söner eller män i krig och vän-
tar på dem. I krigshändelserna framhävs kvinnans
roll som mor och producerare av krigsmaterial,
framfödare av nytt liv, livets uppehållare på hemma-
fronten, vårdare av sårade och lindrare av lidanden
som åsamkats av kriget.

Ovan beskrivna kvinnoroller knyts inom bild-
journalistiken till det mytiska materialet. Den mest
typiska bilden av kvinnor i krig i det material jag
samlade i tidningarna var den gråtande och lidande
kvinnan som associerar till myten om Lemmin-
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Bild 2. Aamulehti 3.3.1992.
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käinens moder (Bild 2, Aamulehti 3.3.1992, Arme-
niska kvinnor i Mardakert sörjer en man som döda-
des i striderna mellan armenier och azerbajdzjaner i
Nagorno-Karabah förra veckan). Män kan inte öp-

pet gråta över krig. Kvinnor sörjer offentligt i män-
nens ställe och bereder samtidigt männen en möjlig-
het att komma tillbaka hem.

Bild 3

70%

Bild 3. Helsingin Sanomat 30.5.1992.
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I bilderna av gråtande kvinnor är mannen alltid
närvarande, antingen som avliden eller som frånva-
rande föremål för gråten.

De gråtande kvinnorna är vanligtvis anonyma.
Till det yttre representerar de ”den grånade åld-
ringen”, matriarken, hon som stannat hemma och
som för familjen har en central emotionell funktion.
Gråtande kvinnor representerar också gråterskorna
som i vissa samhällen ingått som institution speci-
ellt i begravningar och bröllop och som är en kon-
kretisering av myterna kring moderskap. Mödrar av-
står, förlorar, uppoffrar sig.

Ett annat bildtema som hör i hop med kvinno-
myterna är ”kvinnan bland ruinerna” (Bild 3, Hel-
singin Sanomat 30.5.1992, En kvinna i Sarajevo
höll på fredagen i famnen sitt nyfödda barnbarn i ett
trapphus som förstörts av artillerield). Bilden visar
en gammal kvinna bland krigsruiner. Typiskt nog

för den journalistiska kulturen anger man den ex-
akta tidpunkten för när bilden togs:”på fredagen”.
Däremot har man inte ansett det värt att publicera
namnet på kvinnan. ”Kvinnan bland ruiner” hän-
syftar på Moder Jord, kvinnans fruktsamhet och för-
måga att skapa nytt bland all förstörelse.

Exempelbildens barnbarn i kvinnans famn – och
kvinnans stolta småleende! – framhäver det spirande
livet och hoppet. Männens hem förstörs i krig men
kvinnorna bygger upp dem på nytt. Kvinnorna kan
kanske inte rent konkret bygga upp nya bostäder,
men de står för den symbolik som knyter till helande
och förlåtelse. Utan en mor finns det inget hem.

Ett bildtema återger kvinnor som gråter stödda
mot varandra. Dessa bilder framhäver systraskapet
mellan kvinnorna (Bild 4, Turun Sanomat 12.9.
1991, Kriget mellan kroater och serber om herra-
väldet över Kroatien blir allt blodigare. Anhöriga

Bild 4

70%

Bild 4. Turun Sanomat 12.9.1991.
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sörjer vid begravningen av de 22 kroater som miste
livet vid blodbadet i byn Podravska Slatina).

På hemmafronten måste kvinnorna ty sig till var-
andra. I ett proseminariearbete av år 1988 har Liisa
Yli-Ketola studerat fotografier av kvinnor i tidskrif-
terna Suomen Kuvalehti och Kotiliesi under perio-
den 1935-1949. Hon upptäckte ”att man i fotografi-
erna under kriget började framhäva betydelsen av
samarbete och gruppanda mellan kvinnorna” och att

en typisk bild i Kotiliesi var ”ett grupporträtt av
kvinnor i grannhjälpsarbete” (Yli-Ketola 1988). I
vardag och sorg förtätas kvinnornas gemenskap
kring den Frånvarande som vanligtvis är en man.
Kvinnornas verksamhet definieras genom den från-
varande mannen, men också kvinnogemenskapen
får nya drag. De sörjande flickorna som avbildades i
samband med Olof Palmes begravning avspeglar
samma tematik. Gråtande kvinnor som stöder sig

Bild 5

70%

Bild 5. Helsingin Sanomat 3.7.1993.
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Bild 6

49%

mot varandra är ofta yngre än mödrar som sörjer
sina söner eller män och representerar snarare syst-
raskap än mödraskap. Trots kvinnornas gråt utandas
bilderna styrka och förmåga till förnyelse som spirar
fram ur kvinnogemenskapen.

Mödrar och barn är den mest utsatta gruppen i
krig. Barnavårdsuppgifterna binder kvinnorna vid
hemmet och hindrar dem från att fly och sätta sig i
säkerhet för fiendens angrepp. De mest dramatiska
bilderna inom krigsjournalistiken visar sårade, fly-
ende eller döda mödrar med sina barn. Mytologin
bakom dessa bilder syftar uppenbart på Madonna
med barn -tematiken. Bild 5 kräver knappast förkla-
ring (Helsingin Sanomat 3.7.1993, Khedjeh Chal-
houbi och hennes ettåriga dotter vårdades på torsda-
gen på sjukhuset i Tyros efter att de sårats av isra-
elisk eld i södra Libanon).

Kirsti Simonsuuri skriver att ”Jungfru Maria är
ett slags Afrodite-transformation; hon representerar
gudinnan Afrodites goda egenskaper såsom kärlek
och harmoni, samhälleligt gynnsam fruksamhet...”
(Simonsuuri 1994, 223)

Mytologin kring Jungfru Maria (Madonnan) är
helt motsatt mot krig och katastrofer, vilka represen-
terar hat, konflikt och förgörelse av liv.

Uppställningen med Madonnan och barnet utan-
das harmoni, men man kan också utläsa anklagelse
ur den: ”Hur kan man tillåta att sådant sker?” I detta
undantagsfall är exempelbildens mor och barn
också namngivna. Barnens och kvinnornas lidanden
görs här till en helig, nästan gudomlig symbol för
krigets fasor. Dylika stereotypa bilder kan användas
i propagandasyfte för att uppegga de krigande par-
ternas hat. Budskapet är schematiskt och tillåter en-
dast en tolkning – och lämpar sig därigenom för att
uppväcka de stora massornas känslor.

Det andra exemplet på Madonna med barn -bil-
der är kulturellt avlägset för oss (Bild 6, Aamulehti
30.4.1995. En hutu-kvinna med sitt barn i famnen
vilar på ett flyktingläger. Både moderns och barnets
huvud uppvisar sår efter djungelkniv. Zaire planerar
att förvisa de från Rwanda komna flyktingar tillbaka
över gränsen).

Kvinnan på bilden är anonym och bilden framhä-
ver moderns och barnets totala värnlöshet inför kri-
gets våld. Då kvinnan på den förra bilden represen-
terade gudomlig harmoni och styrka är kvinnan på
denna bild verkligare, trött och sårbar. Mången lä-
sare och betraktare undrar vad dessa två har upplevt
och vilka möjligheter de har att klara sig.

Bild 6. Aamulehti 30.4.1995.
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Bild 7

58%

Också det senare exemplet kan hänföras till Ma-
donna med barn-mytologin fastän moderns hudfärg
ur mytologisk synpunkt är ”fel” och modern inte är
en osårbar gud.

Den femte myten inom krigs- och katastrof-
journalistiken bygger på mannens hjältemod. I hu-
vudrollen ser vi här tappra män som räddar värnlösa
kvinnor. Kvinnorna som räddas är prinsesslika,
unga och vackra. Denna myt är uppenbar i katas-
trofbilder som återger män i räddningsaktion (Bild
7, Helsingin Sanomat 30.6.1995. En kvinna som
skadats då ett varuhus i Seoul rasade i torsdags bars
i säkerhet av räddningsmanskapet).

 I bilderna där mannen är hjälte har kvinnorna
offrets roll. Enligt en färsk, internationell undersök-
ning av MediaWatch är 29 procent av kvinnorna
som intervjuats i nyheterna offer för katastrofer,
brott eller andra olyckor, medan motsvarande andel
för männens del är 10 procent (Global Media
Monitoring Project 1995, 19). Det intressanta är att
man just inte finner män i den här typen av räd-
dande-hjälte-roller i den egentliga krigsjournalis-

tiken från krigsområdet. Vanligtvis publiceras rädd-
ningsbilderna i samband med nyheter om stora kata-
strofer. Också i katastrofnyheterna om fartyget Esto-
nia uppträdde männen utpräglat som hjältar. Man-
nens roll som kvinnans räddare och beskyddare är
speciellt viktig i fiktion som romantiserar krig, dvs.
film (Borta med vinden) och litteratur (Krig och
fred).

I den moderna journalistikens krigsbeskriv-
ningar framställs männen allt oftare som krigs-
förbrytare och skyldiga till det våld kvinnorna ut-
sätts för. ”Våldtäkterna är en del av krigsstrategin”
skriver Kalle Koponen i Helsingin Sanomat (13.9.
1994). Artikeln i fråga rapporterar forskaren Ruth
Seiferts undersökningar. Enligt dem tjänar våld-
täkterna i krig symboliska syften vilka huvudsakli-
gen omedvetet förverkligas av soldaterna. Seifert
anser att våldet mot kvinnor (i krig) kan ses som
symbolisk våldtäkt och förnedring av nationen.

Det mytologiserade innehållet i krigsjournal-
istikens bildmaterial verkar stödja Seiferts antagan-
den. Kvinnorna uppträder inte som konkreta, kän-

Bild 7. Helsingin Sanomat 30.6.1995.
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nande, lidande kvinnor, utan snarare som mytiska
repesentanter för Modern, Moder Jord eller Folk-
hemmet.

Krigsbilderna har utvecklats till allmänna myt-
iska symboler för kriget och är inte på samma sätt
personligen skakande som de verbala beskrivning-
arna som citerades i artikelns början. En fotografi
utan text talar sällan till den enskilda betraktaren
mer än genom det mytiska materialet. Bilder förstär-
ker myter, ord sticker hål på dem. Vi kan betrakta
bilden av en söt liten flicka i tidningen utan att desto
mer reagera på den. Då bildtexten berättar för oss att
det gäller den bosniska flickan Admina som insjuk-
nat i leukemi och som behöver snar hjälp, vaknar
kanske vår vilja att göra något för flickan. Inte ens
tusen bilder kan åstadkomma en folkrörelse eller en
demonstration om inte orden finns där för att styra
betraktarens tankar och gallra det mytiska materia-
let. Kirsti Simonsuuri skriver att ”ordet...allt oftare
ansluter till bilden vilket ytterligare förstärker ordets
kommunikativa, kognitiva funktioner. Dessa proces-
ser blir snabbare även om ordet i betydelsen ‘logos’,
‘mythos’ säkert kommer att bestå så länge det över-
huvudtaget existerar mänsklig kultur på jorden. Or-
det förgås först då den mänskliga kulturen förgås,
vilket innebär en återgång till bildens tid – och
utveckligen fram till ordet kan börja på nytt...”
(Simonsuuri 1994, 260). Ordet har en viktig roll i
krigs- och katastrofbilder eftersom det knyter bil-
dens funktion fastare vid ‘logos’, förankrar det
mytiska materialet och ger tanken en riktning.

”Barnsymboler behövs för att få människorna att
stanna upp” säger byråchefen vid Finlands Röda
Kors, Kalle Löövi, i Ilta-Sanomat (17.8.1995). En-
ligt tidningen kan publiciteten kring en liten Irma,
Admina eller Aladin i bästa fall hjälpa flera krigs-
offer då barnens skakande öde väcker människornas
vilja att hjälpa. (Enbart i Bosnien har det dött ca
16 000 barn medan antalet sårade barn är uppskatt-
ningsvis tio gånger så stort. Chefsekreteraren för
Unicef i Finland, U.B Lindström, Ilta-Sanomat
17.8.1995.) Demytologisering av krigsbilder och re-
ell återgivning av vardagen är utmärkt medicin mot
propagandistiska strävanden. Viktigt vore också att
visa soldaternas lidanden såväl på den segrande som
på den förlorande sidan – såvitt det nu finns segrare
i krig.

Bra krigsbilder?
I denna artikel har jag koncentrerat mig på en analys
av hur kvinnan mytologiseras i krigs- och katastrof-
nyheter. Illustreringen har en central roll som för-

stärkare av myter. Med hjälp av illustration skapas
ofta endimensionella tolkningsramar för komplice-
rade och svåra frågor.

Kunde då en annorlunda illustrering ge en ”rikti-
gare” bild av kriget och kvinnans roll? Hurudana
borde då dessa illustrationer vara?

En forskares uppgift är inte att ta ställning till
dylika ”borde”-frågor. Min avsikt har varit att klar-
lägga rådande fakta. Diskussionen om mytiska di-
mensioner tangerar i regel så djupgående kulturella
strukturer att de i det närmaste är omöjliga att på-
verka. Tolkningen av kvinnorollen genom moders-
eller jungfrumyten är karakteristisk för alla slags al-
ster inom vår kultur, inte minst den bildburna kultu-
ren. En dimension som tillsvidare saknas i min ana-
lys av krigsillustrationerna är motpolen till modern,
dvs. skökan. Fiendesidans kvinnor ges snarare rol-
len av sköka än ses som inkarnation av moder eller
mytisk gudom. Dylika drag finner man emellertid
inte i finsk journalistik. Däremot har man funnit att
till exempel de krigande parterna i det forna Jugo-
slavien använt skökobilden i sin krigspropaganda.
Det här kan vara en förklaring till de grymma
våldtäkterna – inte så att bilderna i sig skulle leda
till direkt aktion, men genom att bilderna i det un-
dermedvetna legitimerar en föraktfull attityd mot
fiendens kvinnor.

Karakteristisk för krigs- och katastrofjournalis-
tikens kvinnobilder är deras anonymitet. I och med
att illustrationernas kvinnor får namn förstärks de-
ras egenskap av subjekt, de blir enskilda männi-
skor. Genom presentation av separata fall ges nyhets-
mottagaren möjlighet att identifiera sig med offret
och få en persolig uppfattning av lidandet. Det är
viktigt att ge krigs- och katastrofoffren bakgrund
och identitet. Bland exempelbilderna fanns det bara
en i vilken kvinnan var namngiven (Bild 5).

Khedjeh Chalhoubi med sin dotter ser rakt in i
kameran och talar starkt till den enskilde läsaren.
Man uppfattar henne inte som offer, blicken vittnar
om beslutsamhet och hjältemod. Bilden kan tolkas
positivt genom myten: vi ser inte en underkuvad
Maria utan en modig förebild för alla kvinnor.

Om kvinnans gråt inom vår kultur ses genom
olika mytologiseringar, kan då mannens gråt tänkas
bära mytiska drag? Det mest centrala mytiska draget
i mannens gråt är enligt min åsikt dess osynlighet.
Med osynlighet avser jag det faktum att det för man-
nens sorg finns otaliga omskrivningar alltifrån kvin-
nans gråt till makthavarens aggression. Inom
journalistiken finner man sällan känsloyttringar av
män, än mindre inom nyhetsjournalistiken. Man-
nens tårar är flerfaldigt filtrerade och reglerade:
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Bild 8

70%

inom sporten hör de ihop med allmänt jubel eller fy-
sisk smärta, inom nyhetsjournalistiken är det ano-
nyma kvinnor som gråter i männens ställe.

I krig är det inte lämpligt för en man att gråta, i
annat fall får fienden övertag. Medan kriget pågår
(som till exempel under Gulfkriget eller kriget i

Bild 8. The Economist, Augusti 1992.
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Bosnien) censurerar propagandamaskineriet effek-
tivt männens lidande. Däremot kan män sörja of-
fentligt då krig börjar eller upphör.

En ovanlig bild av sörjande män publicerades år
1992 i The Economist (Bild 8). På tidningens pärm
ses bilden av tre anonyma män. Mannen i mitten
gråter öppet och de två övriga lutar sig mot honom
med sänkt huvud. Bilden står i anknytning till arti-
keln ”Prison camps: Not quite Belsen” som avslöjar
förhållandena i serbernas koncentrationsläger. Som
artikelns signaturbild används den mellersta, öppet
gråtande (muslim)mannens ansikte. Bildtexten ly-
der: ”After Pity, What?”.

Det centrala i tolkningen av männens sorg och
gråt på denna bild är att de hör till de förlorade, är

fångar. Då bilderna från serbernas koncentrationslä-
ger publicerades väckte de fasa, men glömdes snart
bort. En nation vars män gråter är en förlorad na-
tion. En nation vars kvinnor gråter kommer att segra
eftersom kvinnosorg är grogrunden för uppbyg-
gande. Gråtande kvinnor bereder plats för hem-
komst och förlåtelse vilket är nödvändigt efter kri-
gets alla grymheter. Kvinnans gråt är som renande
regn, mannens gråt är en bottenlös brunn. Kunde
man bryta ner krigets logik genom att blottlägga den
universala, vankfria krigarens sorg.

Översättning: Margareta Ekman

Artikeln har tidigare publicerats på finska i Marianna Laiho & Iiris Ruoho (red.) Naisen naamio, miehen
maski, Helsinki, Kansan Sivistystyön Liitto, 1996.
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