Lärarens material

Tema: Hatretorik
Uppgift 1: Vad väcker ilska? Varför blir man arg?
Vad var det som irriterade Oula och Tapsa? Varför känns förändringar irriterande? Fundera på om det finns motsvarande situationer där ni själva
ibland kan bli irriterade på okunniga nykomlingar.
Man kan bli irriterad när det sker förändringar och någon så att säga
kommer in på ens revir. Nykomlingar och turister känner inte till bastuns
oskrivna regler och rutiner. Man blir irriterad och kanske till och med arg.
En enkel och trevlig början. Vi har alla sådana här revir och vanor, som
andra inte kan känna till.
och Tapsa badar bastu, deras vanliga skåp är upptagna. Kotiharju, allmän bastu, Helsingfors
” Oula
Tapsa: Skåp 17 var upptaget, så jag var tvungen att ta skåp 21. När mitt vanliga skåp är upptaget känns bastuupplevelsen inte alls lika bra.
Oula: Säg inte annat. Jag var tvungen att ta nummer 24, där det varken finns krokar eller galgar.
Tapsa: Jag fick åtminstone en galge. Men nog blir man irriterad när man har haft nummer 17 i tiotals år och så kommer
någon turist och tar det mitt framför näsan på en.
Oula: Ja... nog blir man arg.
Tapsa: Ja. Folk har startat krig för mindre.
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Uppgift 2: Hur uttrycks hat? Vad kännetecknar hatretorik?
Vilka är ”de” som nämns i scenen? Vilka typer av hotbilder målas upp?
Överensstämmer de hotbilder som målas upp med verkligheten?
Tycker du att talaren verkar trovärdig?

Finland först! Demonstration.
” Forssa,
Man 1: Här är den, MATU-förläggningen. Där för de oväsen i stort sett dygnet runt och därifrån kom de också och
gav sig på finländare. De attackerade bara mer och mer och därifrån kom alla möjliga järnstänger och till och med en
cykel och annat som de kastade omkring sig och misshandlade våra ungdomar.
Och bland dem fanns två massmördare och vem vet hur många fler massmördare och de gav sig på er på ett otroligt
brutalt och hemskt sätt. Det är fullt möjligt att ett inbördeskrig bryter ut här i Forssa. Det är oansvarigt att låta en
sådan där förläggning vara. Det är en sådan där förläggning där folk är väldigt aggressiva. Om hundra irakier eller
IS-soldater attackerar lokalbefolkningen, berättar de etablerade medierna ingenting, ingenting. Men det finns ju
alternativa medier...
Man 2: De där skitstövlarna kommer dit och ger sig på småflickor, 30–45-åriga män.
Man 1: Forssa är i princip det sista fästet. Resten av Finland är fullt av ynkryggar som inte gör någonting alls. Ni är de
enda som vågar stå emot.
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Uppgift 3: Vem får uttrycka hat och hur?
Hur uttrycks hat? Hur syns hat i människor? Hurudant beteende
accepterar man hos män respektive kvinnor? Hur har uttrycken för hat
förändrats? Var tror du att hatet kommer ifrån?
Talarnas gester och ansiktsuttryck uttrycker hat. Grova ord ur en kvinnas
mun kan kännas chockerande.
Bakgrunden till hatet kan vara exempelvis att man känner att ens egen
ställning är svag i jämförelse med andras, fattigdom eller upplevelsen av
fattigdom.
Finland först!-demonstration. Folket talar.
” Helsingfors,
Man med snaggat hår: Alltså verkligen, de unga måste få en röst, de måste aktivera sig, det går åt helvete om det
fortsätter så här. Nu får det fan vara nog!
Finlands mö: Därför ställer vi krav, lägger våra armar runt den finska möns land. Så skyddar vi Nordens barn och driver
ut mörkrets soldater. Tack och älska Finland.
Man i grismössa: Det här är en fin dag för den europeiska kulturen. Den här dagen för drygt 300 år sedan sade
Jan Sobieski att ingen får ta Europa. Europa är européernas land. Vi måste göra samma sak i Finland. Finland först!
Finländarna först. Ingen ska komma och tala om för oss hur vi ska leva i vårt eget land! Den där jävla islam ska bort
från Finlands gator!
Man: Jag vet inte vad Helsingforspolisen har för problem när de låter de där idioterna hålla på där borta.
Kvinna: Först till er mångkulturalister där bakom. Nästa gång är det er tur. Sedan när ni har blivit våldtagna. Vi har
varit på de här mångkulturalisternas sida, så vi kan inte berätta att vi har blivit våldtagna av de här jävla negrerna.
Sedan börjar folk kasta sten på er och säga att ”vistas inte på vårt område utan slöja”. ”Ni är otrogna horor.” Tänk
på det, jävla svikare!
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Temat kan avslutas vid punkt 4A eller 4B, om man vill kan man använda båda.

Uppgift 4A: Hur kunde man diskutera frågan sakligt?
Hur har Tapsas inställning till Oula förändrats? Kan man förstå och till
och med respektera varandra fast man tycker olika om mycket? Hur kan
man diskutera sakligt med någon som tänker ”fel”? Spelar det någon
roll var diskussionen äger rum?
Attityder kan ändras. Även om man inte helt överger sina egna åsikter
kan man ändå förstå den andra.
Bastun är en speciell plats för finländarna. Där är alla nakna och jämlika.
och Tapsa bedömer varandra som personer i bastun.
” Oula
Oula: Jag blir alltid glad när jag träffar Tapsa. Jag vet att Tapsa är en fin kompis. Det är roligt att vara tillsammans med
Tapsa. Tapsa och jag har alltid något att prata om och vi tycker båda om att bada bastu. Han har hjärtat med sig och
tar hand om sina vänner. Vi har utvecklat en djup ömsesidig respekt.
Tapsa: Oula sa att Finland inte har kämpat för sin frihet. Ibland har jag till och med tänkt att Oula bara är en affärsman
som försöker sälja in sin synvinkel.
Men numera tror jag faktiskt att han är uppriktig. Oula är smart och trevlig. Men hans åsikter är lite märkliga ibland.
Han tycker att han själv är på de godas sida och jag på de ondas.
Också när det gäller detta tror jag att Oula är uppriktig och inte luras.
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Uppgift 4B: Hur kunde man diskutera frågan sakligt?
Kan man verkligen lyssna på en person som tänker helt annorlunda
än man själv? Kan man diskutera respektfullt med någon som tänker
annorlunda? Vad försöker man uppnå med den typ av hatretorik
som Oula beskriver? Och vad är resultatet? Hur kunde man undvika
polarisering mellan människor?Hur kunde man minska hatretoriken? Till
slut sitter männen tysta. Varför?
och Tapsa pratar i omklädningsrummet.
” Oula
Tapsa: Det överensstämmer bara inte med en vanlig medborgares rättsuppfattning att folk som jag…
Oula: Inte kan väl du tala för alla medborgare. Jag är också medborgare.
Tapsa: Jo, men de flesta som jag diskuterar med…
Oula: Ja, där på Hommaforum på nätet.
Tapsa: Snicksnack.
Oula: Du tycker att hatretorik bara är en konsekvens som man inte behöver bry sig om. Och du menar att lösningen
är att vi stänger gränserna?
Tapsa: Allt måste rättas till, statens skuldsättning till att börja med.
Oula: Tycker du att det är okej att försöka förändra genom att måla upp bilder av våld och nedvärdera vissa människor?
Tapsa: Nej, nej, nej!
Oula: Nå, borde vi då inte sluta med det och börja jobba?
Tapsa: För tredje gången: det är en konsekvens, inte en orsak. Först måste vi fundera på varför vi har dessa problem
som gör att människor delas in i två läger.
Oula: Det hjälper inte att gnälla!
>>>
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UPPGIFT 4B FORTSÄTTER:
Tapsa: Inget av detta är de asylsökandes fel. Felet ligger hos de finländska politikerna som har skapat det här systemet där de säger att ”jo jo, kom hit bara och bo på helpension”. Det hjälper om vi kan hitta orsakerna till att det
är som det är. Varför?
Oula: För att hälften är mångkulturalister och hälften horor, eller? Så är det faktiskt inte.
Tapsa: Oula, nu har du nog... du har låst dig.
Oula: Du vill inte... eller du tycker det är helt okej att man säger det man säger, vad det än är.
Tapsa: Det har jag inte sagt.
Oula: Nå, vad har du sagt då?
Tapsa: Nå... hmmm…
Oula: Att folk där hela tiden fantiserar om hur de ska klå upp och döda dem som inte håller med. Hur hjälper det oss
att lösa det här problemet?
Tapsa: Hur ska du få bort det? Ska du stänga hela internet?
Oula: Jag börjar med mig själv, förstås.
Tapsa: Det är en konsekvens av att allt är åt skogen. Att tysta och förbjuda alla diskussionsforum och motståndsrörelser löser inte problemet.
Oula: Det är ingen som kräver att vi ska göra det heller. Tänk om vi finländare kunde börja prata respektfullt med
varandra. Det betyder inte att vi måste tycka likadant om allting. Du har väl fått en uppfostran du också, inte sant?
Tapsa: Jo.
Oula: Jag har åtminstone uppfostrats att inte prata om andra på det där sättet. Man använder inte sådana där uttryck
och fantiserar inte om att döda eller klå upp någon.
Tapsa: Ja...

