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RECENSION

BOKEN

Ariella Azoulay
From Palestine to Israel. A Photographic 
Record of Destruction and State Forma-
tion, 1947–1950. Pluto Press.

– Förresten, är det okej 
att några av oss sover 
hos er här i byn i nästa 
vecka? Jag klarar inte av 
att vara i Tel Aviv på den 
så kallade befrielseda-

gen, den gör mig illamående. Vi står 
inte ut!

Den israeliska aktivisten Raz hostar 
och kippar efter luft, med röda tår-
fyllda ögon. Det är våren 2004 och vi 
har precis flytt undan tårgasen i den 
palestinska byn Biddu på Västban-
ken, efter ännu en demonstration mot 
murbygget. Snart ska palestinierna 
för femtiosjätte året i rad högtidlig-
hålla minnet av Nakba, katastrofen år 
1948 då 750 000 palestinier fördrevs 
från sina hem  – samma händelse som 
i Israel firas som befrielse. Raz står 
inte ut. Det kan tyckas ironiskt att is-
raeler frivilligt skulle välja att bo i en 
ockuperad palestinsk by för att slip-
pa undan, och en absolut majoritet av 
den israeliska befolkningen lever för-
visso i föreställningen om att staten 
Israel bildades ur ett självständighets-
krig. Men det finns de som inte köper 
statens historieskrivning. 

Det senaste, unika bidraget till en 
alternativ bild är den israeliska uni-
versitetslektorn Ariella Azoulays gri-
pande fotobok ”From Palestine to Is-
rael – A Photographic Record of De-
struction and State Formation, 1947–
1950”. Azoulay har plöjt igenom alla 
slags statsarkiv – många militära – 
efter fotografier från åren kring sta-
ten Israels bildande. Hon vill en gång 
för alla slå hål på myten om att Isra-
el tillkom genom befrielsekamp och 

självständighetskrig genom att trycka 
bilder som talar för sig själva, varav 
många aldrig tidigare publicerats. 
I sin något snåriga och akademiska 
inledning slår Azoulay fast att ”om-
vandlingen av Palestina till staten Is-
rael inte uppnåddes genom ett ound-
vikligt krig mellan två nationer, utan 
genom ett systematiskt och planerat 
våld som syftade till att skapa en klar 
judisk majoritet.” 

Genom 214 svartvita fotografier 
målar sedan Azoulay upp en histo-
ria som aldrig förr har kunnat beskå-
das så naket: en by sprängs i luften 
för att palestinier inte ska känna igen 
sig om de lyckas återvända. En man, 
obeväpnad och omringad av solda-
ter, går med lyfta händer medan hans 
fru småspringer vid sidan av för att 
se vart han förs. En hel palestinsk 
familj vilar vid vägkanten; en pojke 
lutar sorgset kroppen mot en byrå. I 
samma kategori av skärande sorgli-
ga bilder finns kvinnan som försöker 
komma i kontakt med någon av män-
nen på andra sidan taggtråden, lik-
som det övergivna, enkelt uppbyggda 
huset där endast åsnan står kvar. 

Och så finns de upprörande bilder-
na, som den där soldater dansar arm 
i arm för att fira utrensningen av byn 
Salama, eller den på en soldat som 
efter att ha varit med och rensat Bir 
al-Sabi’e nu höjer ett vattenkrus till 
munnen framför två vanmäktigt stir-
rande män som fråntagits även denna 
sista ägodel, eller den på en nyinflyt-
tad familj från Rumänien som strosar 
fritt i den ödelagda byn Tarshiha sam-
tidigt som palestinska familjer från 
samma by sitter i ghetton i väntan 
på utvisning. Där finns också de för-
störda judiska hemmen i Tabariyyas 
gamla stad. Här levde palestinier och 
judar sida vid sida långt innan staten 
Israel upprättades; även de judar som 
motsatte sig våldet tvingades bort.

Förlustens 
fotografi

Shora Esmailian ser en stat 
födas ur en annan stats aska 
i Ariella Azoulays fotobok 
”From Palestine to Israel”.

Mörkret i rampljuset. 
Även Avpixlat gör  politik av 
fördomar och rädsla. 

G lädjen över att sajten Politiskt inkorrekt (PI) lades 
ner efter drygt tre års verksamhet blev som väntat 
kortvarig. Avpixlat – som hävdar sig ge den ”ore-

tuscherade bilden” axlade i princip omedelbart manteln 
som självutnämnt sanningsvittne. Det är samma tenden-
tiösa texter, samma gymnasiala resonemang, samma för-
virring, förtäckta hotbilder och halvkvädna visor som PI 
och dess företrädare Fria Nyheter ägnat sig åt. 

Avpixlat är en megafon för de rädda, de missnöjda, 
de fega och de konspiratoriska och arbetar hårt med att 
definiera bilden av Sverige 2011 som ett land under hot, 
svenskarna som ett förtryckt och försvagat folk, etablisse-
manget som korrupt. Påståenden som att ”moskéer pop-
par upp som svampar” och att Malmö är ”en gangsterstad” 
varvas med texter om brott begångna av män ”som talar 
bruten svenska” och artiklar om gängkriminalitet och vik-
ten av att fira skolavslutning i kyrkan.

Utan tvekan spelade PI en stor roll för Sverigedemokra-
terna och deras väg in i riksdagen. Att piska upp rädsla 
och måla upp hotbilder är ett effektivt medel för att till-
skansa sig makt, något som socialpsykologen Harald Wel-
zer beskriver i sin undersökning av exkluderingens psy-
kologi: ”Här handlar det om ett uppenbarligen ytterst på-
litligt och beprövat medel för att trappa upp konflikten, 
något som man med framgång använde också i krigen 
som ledde till Jugoslaviens sönderfall och under Koso-
vokriget”, skriver han i 
en kommentar till det 
som föregick inbör-
deskriget i Rwanda, 
nämligen en intensiv 
kampanj som utmåla-
de den Andre som far-
lig, spred myter, lög-
ner och konstruerade 
hot.

Grannar, arbets-
kamrater och bekan-
ta förvandlas inte till 
fiender över en natt. 
Hat kräver förberedel-
ser, men när väl räds-
lan slagit rot kan ha-
tet växa fort. De främ-
lingsfientliga och na-
tionalistiska krafternas strategi är övertydlig: som ett 
mantra upprepas påståenden om hotet från islam, om 
kriminella invandrare, om marginaliseringen av svensk-
ar. Kanske har de nått vägs ände med just den hotbil-
den: nu lyfts nämligen andra hot fram. Avpixlat ägnar 
ett antal texter åt att lyfta fram en sajt som hänger ut 
pedofiler. 

Grundaren Mikael Skillt, med ett förflutet i Svenska 
motståndsrörelsen, berättar om sina planer i en inter-
vju i Svenska Dagbladet i september 2009 – ambitionen 
med sajten är att skapa ett ”hitta.se” med pedofiler. Nu 
har det alltså blivit verklighet, ett register över dömda 
sexbrottslingar på internet. Givetvis har oskyldiga re-
dan drabbats – en man berättar i en intervju i Aftonbla-
det hur hans liv blev ett helvete efter att han pekats ut 
som pedofil.

Man behöver inte vara överdrivet konspiratoriskt lagd 
för att tolka Skillts initiativ som ett sätt att marknads föra 
tämligen ljusskygga åsikter. Skillt är numera  medlem 
i Nationell Ungdom. Utan tvekan har Skillt och hans 
 kompanjoner funnit en öm punkt att peka på, en rädsla 
att profitera på, föräldrars rädsla för att våra barn ska 
råka illa ut. Självfallet ska våra barn skyddas. Att hänga 
ut människor på nätet är dock ingen framkomlig väg att 
gå. Historien visar oss att den typen av agerande bara le-
der till mer hat och mer rädsla vilket är synnerligen då-
liga förutsättningar för att skapa ett fritt och gott sam-
hälle.

Sajten Avpixlat tar över efter Poli-
tiskt inkorrekt.

ANN HEBERLEIN
doktor i etik

Jag hade accepterat en mycket 
hårdare utvärdering från Wood än 
den jag fick, om den hade verkat 
precis och hederlig. Jag ville lära 

mig något om mitt verk. Istället lärde jag mig 
något om Wood.
Författaren Jonathan Lethem recenserar i Los Angeles Review of Books en åtta år 
gammal recension som skrevs av USA:s mest uppburne kritiker James Wood.


