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1.1 INLEDNING 

Den här studien kommer att undersöka 68-rörelsens syn på konflikten i Mellanöstern. Vid 

tiden för 68-rörelsens framväxt hade Israel nyligen gått segrande ur sexdagarskriget och en 

solidaritetsrörelse uppstod till förmån för palestinierna, som kan knytas till den radikala 

vänstern. Rörelsens kritiska hållning gentemot Israel är väl belyst i Henrik Bachners 

avhandling, Återkomsten – Antisemitismen i Sverige efter 1945.
1
  I arbetet med 68-rörelsens 

tidskrifter och den palestinska solidaritetsrörelsens så uppmärksammade jag att fiendebilden 

som målades upp inte enbart bestod av Israel och USA, utan även de arabiska ”reaktionära” 

krafterna. Solidaritetsrörelsen för Palestina uppmanade sina läsare att ”bekämpa USA-

imperialismen, sionismen och de arabiska reaktionära krafterna som står i vägen för den 

palestinska befrielsekampen”.
2
 Fiendebilden som målas upp är trehövdad och inkluderar en 

arabisk del som inte uppmärksammats i den tidigare forskningen. Att tala om arabiska 

reaktionära krafter, eller stater, är i sig inget nytt utan var den gängse indelningen på 60-70 

talen som kan hänföras till vilken sida länderna lierat sig med i det kalla kriget. Jordanien, 

Libanon, Saudiarabien, Kuwait och andra Gulfstater som hade nära relationer med 

västvärlden kallades alltjämt de ”reaktionära” staterna av de kommunistiska sympatisörerna. 

Bland västvärldens journalister kom de istället kallas för de ”moderata” staterna. Algeriet, 

Syrien, Egypten och Sydjemen som sympatiserade med det socialistiska blocket fick epitetet 

de ”progressiva” eller de ”radikala”.
3
 I och med att de ”reaktionära” staterna intar en 

betydande roll i 68-rörelsens agitation, till skillnad från de ”progressiva”, så har jag beslutat 

mig för att undersöka hur de framställs och vilken syn på dem som förmedlas. Därtill kommer 

jag att undersöka på vilket sätt den palestinska motståndsrörelsen framställs i relation till 

dessa arabiska stater för att på så sätt få fram de delar som den tidigare forskningen inte 

uppmärksammat.  

 

1.1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Med utgångspunkt i Laclau & Mouffes diskursteori tänker jag undersöka på vilket sätt de 

olika arabiska aktörerna representeras och framställs i 68-rörelsens olika tidskrifter. 

Diskursteorin gör gällande att språket har en framträdande roll för hur vår världsbild formas 

                                                 

1
 Bachner, Henrik, Återkomsten: antisemitism i Sverige efter 1945, Natur och kultur, Stockholm, 1999. 

2
 Palestinsk Front, 71:9, s. 17, 20. Min kursivering. 

3
 Rogan, Eugene, The Arabs – A history, Penguin Books, London, 2011. S 11. 
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och att den materiella verkligheten endast är tillgänglig för oss genom olika språkliga 

kategoriseringar. Uppsatsens syfte är att analysera vilka utsagor och språkliga mönster som 

omgärdar de ”reaktionära” arabiska staterna och befrielserörelserna, för att på så sätt 

undersöka hur de representeras och vilken syn på dem tidskrifterna förmedlar. Förhoppningen 

är att uppsatsen fyller igen en lucka som den tidigare forskningen lämnat och få fram en 

helhetsbild av 68-rörelsens föreställningar om konflikten i Mellanöstern. Utifrån den 

diskursanalytiska ansatsen har jag för avsikt att besvara följande frågor:  

 På vilket sätt framställs och representeras de reaktionära arabiska staterna? Vilka 

föreställningar och begrepp är centrala i konstruktionen av de arabiska reaktionära 

staterna?   

 Hur framställs den palestinska kampen i förhållande till de reaktionära arabiska 

staterna och samhällena?  Vilka samhällsgrupper placeras i ett antagonistiskt 

förhållande och hur representeras de? 

 

 

1.2 TIDIGARE FORSKNING 

Radikaliseringsvågen under sextio- och sjuttiotalet är tämligen väl belyst i den tidigare 

forskningen. Litteraturen kan schematiskt delas upp i två olika genrer där den ena delen består 

av vetenskapliga studier eller översikter (baserade på tidigare forskning) som undersöker 60-

talets radikaliseringsvåg. Den andra består av sammanställningar av subjektiva minnesbilder 

där akademiker eller andra intellektuella som på något sätt ingick, eller fick förhålla sig till 

radikaliseringen, skildrar den aktuella tiden. Konflikten i Mellanöstern tas inte upp i någon av 

skildringarna utan de fokuserar mestadels kring det utrikespolitiska engagemanget i 

Vietnamfrågan eller inrikespolitiska frågor gällande studentrörelsen.
 4

 Dock har de bidragit 

med en insikt om vilka tidskrifter som bör undersökas i uppsatsen.   

Kim Salomon, professor i historia vid Lunds Universitet, har i avhandlingen Rebeller i takt 

med tiden. FNL-rörelsen och 60-talets politiska ritualer undersökt FNL-rörelsens framväxt 

och utveckling. Avhandlingen har ett rekonstruerande syfte och undersöker bl.a. rörelsens 

                                                 

4
 Se följande verk: Salomon, Kim & Blomqvist, Göran (red), Det röda Lund, Historisk Media, Lund, 1998.  

Arvidsson, Håkan, Vi som visste allt – Minnesbilder från 1960-talets vänsterrörelse, Atlantis, Stockholm, 2008.  

Lundberg, Svante, 68:or – En politisk generation, Brutus Östlings Bokförlag Symposion AB, Stockholm, 1993. 

Almqvist, Kurt, Betydelsen av revolutionsåret 1968 – Kårhusockupationen 40 år, Atlantis, Stockholm, 2008. 
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kulturella koder och politiska handlande. Källmaterialet består bl.a. av arkivmaterial från 

arbetarrörelsen och deras tidskrifter. Delar av arkivmaterialet kommer från DFFG, KFML, 

Clartéförbundet och SKP:s möten.
5

 Boken har en utförlig beskrivning av 60-talets 

idéhistoriska strömningar och en historisk översikt som kommer att användas för att placera 

Palestina-aktivismen i ett historiskt sammanhang, samt för att visa på eventuella likheter i 

agitationen. Palestinafrågan berörs inte studien utan omnämns endast ytligt gällande FNL-

rörelsens ovilja att vidga verksamheten till andra konflikter. Vietnambulletinens redaktion 

övervägde att publicera en artikelserie gällande Palestina och konflikten i Mellanöstern vid 

namn ”USA-imperialismen är alla folks största fiende”, men så skedde aldrig. Enligt Salomon 

berodde detta på den s.k. brännpunktsteorin som gjorde gällande att det var viktigare att 

koncentrera verksamheten till Vietnam, istället för att sprida ansträngningarna vilket kunde 

försvaga kampen och stödet för rörelsen.
6
 Emellertid så visar detta att det fanns sympatier för 

de palestinska motståndsrörelserna inom DFFG.  

Kjell Östberg, professor i historia vid Södertörns högskola, har författat översiktsverket 1968 

– året då allting var i rörelse som baseras på tidigare forskning och inte bidrar med något nytt 

empiriskt material. Däremot ges en bred analys och en sammanfogning av en stor mängd 

tidigare forskning i ett sammanhängande verk om 1960-talets radikalisering. Eftersom boken 

är en sammanställning av tidigare forskning och tar upp flera aspekter av radikaliseringen har 

den fått tjäna som det huvudsakliga verket för bakgrunden till min uppsats. Palestinafrågan 

omnämns inte förutom i ett stycke rörande Vänsterns Ungdomsförbunds möten, 1968-1969.
7
 

Östberg menar att boken skall fungera som en inspiration till ny forskning och efterlyser 

sådan gällande bl.a. politiska underströmningar utan att specificera vilka.
8
 Jag vill hävda att 

den palestinska solidaritetsrörelsen som uppstod åren runt 1968 är att betrakta som en sådan 

underströmning som vidgade den tidstypiska marxistiska analysen till Mellanösternkonflikten.  

68-rörelsens tidskrifter har undersökts grundligt i Henrik Bachners avhandling, Återkomsten – 

Antisemitism i Sverige efter 1945. Delar av studiens material baseras på debatterna om Israel 

och motreaktionerna på statens krigsföring i Mellanöstern, både i etablerad press och i 

                                                 

5
 Salomon, Kim, Rebeller I takt med tiden. FNL rörelsen och 60-talets politiska ritualer, Scandbook AB, Falun 

1996. S. 38. Förkortningarna syftar på De Förenade FNL Grupperna och Kommunistiska förbundet Marxist 

Leninisterna (som senare blev Sveriges Kommunistiska Parti).   
6
 Salomon, s. 131.  

7
 Östberg, Kjell, 1968 - när allting var i rörelse: Sextiotalsradikaliseringen och de sociala rörelserna, Prisma, 

Stockholm, 2002. S.118. De hade bl.a. filmvisningar och diskussioner om Palestinafrågan.  
8
 Östberg, s. 10-11.  
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tidskrifterna som tillskrivs 68-rörelsen. Motreaktionerna prövas sedermera mot Helen Feins 

definition av antisemitism som gör gällande att antisemitism är en ”latent struktur” som 

inkluderar fientlighet mot ”judar som kollektiv, vilka på det individuella planet manifesteras 

som attityder, och i kulturen som myter, ideologi, folkliga traditioner och bildspråk”. 

Dessutom inkluderas diskriminerande handlingar, politisk mobilisering och våld mot judar 

som motiveras utifrån deras etnicitet.
9
  

Studien genomförs sedan med en argumentationsanalytisk metod där olika argument synas 

och sätts i ett antisemitiskt idéhistoriskt sammanhang för att se vilka sådana strukturer som 

återfinns. Resultatet påvisar att den anti-israeliska argumentationen har antisemitiska drag.
10

 

Bachner menar att ”1967 utgör en brytpunkt i den västeuropeiska antisemitismens 

efterkrigshistoria” och att efter Junikriget uppstår jordmånen för antijudiska idéer, där Israel 

och judar kopplas samman med olika antisemitiska föreställningar.
11

 En av slutsatserna är att 

den antisionistiska och nymarxistiska analysen (i 68-rörelsens tidskrifter) som applicerar ett 

antiimperialistiskt schema på konflikten resulterar i att antijudiska stereotyper inkluderades i 

argumentationen. Judarna betraktades som mäktiga, manipulativa, konspiratoriska, listiga och 

Israel som en stat skapad genom imperialismen med ett särskilt ondskefult syfte. Staten blir i 

argumentationen ett redskap tjänande imperialismen för att hämma utvecklingen i arabvärlden 

och i förlängningen en medlöpare den globala utsugningen av tredje världens folk.
12

 Som jag 

kommer visa, tillskrivs de reaktionära arabstaterna liknande roller. Aningen schematiskt kan 

man säga att 68-rörelsen konstruerar Israel som en rasistisk, kolonialistisk, expansionistisk 

och imperialistiskt stat, bas eller instrument vars existens är illegitim.
13

 

Min uppsats behandlar delvis samma källmaterial som Bachners avhandling men skiljer sig i 

val av metod och avgränsning. Återkomsten fokuserar på argumentationen kring Israel som är 

studiens centrala objekt och konsekvenserna blir att synen på arabstaterna inte ges något 

utrymme. Ytterligare så får de palestinska motståndsrörelserna en relativt liten roll i 

avhandlingen. I Bachners angreppssätt menar jag finns en avgränsning som osynliggör 

konstruktionen av de ”reaktionära” arabstaterna och därmed finns det en risk att 68-rörelsens 

föreställningar om konflikten i Mellanöstern inte till fullo lyfts fram. Därför menar jag att det 

                                                 

9
 Bachner, s. 28. Citat återfinns på samma sida.  

10
 Bachner, s. 330.  

11
 Bachner, s. 154. Citat återfinns på samma sida.  

12
 Bachner, s. 325-326, 335-336.  

13
 Bachner, Kapitel 4. Palestinsk Front, 71:9, s. 22.  
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finns ett värde i en ytterligare undersökning som undersöker synen på de arabiska staterna för 

att få fram en helhetsbild över hur diskursen är ordnad. Jag kommer att återkoppla till 

Återkomsten för att påvisa likheterna och skillnaderna i hur Israel och de arabiska reaktionära 

staterna konstrueras.  

Det har gjorts ett par studier om Palestina/Israelkonflikten representeras i svensk media. Den 

viktigaste i avseendet är Gunnel Rikardssons avhandling, The Middle East Conflict in the 

Swedish Press, som utifrån en kvantitativ ansats studerar huruvida svensk media är tendentiös 

i sin rapportering och om den förändrats över tid.
14

 De studerade tidningarna är DN, SvD och 

Arbetet. Studiens omfång sträcker sig från 1948-1973 och undersöker delvis samma period 

som jag, men källmaterialet skiljer oss åt. Resultaten visar på att de undersökta tidningarnas 

rapportering representerade araberna som förövare och som parten som beskylldes för 

konflikten.
15

 Rikardsson drar slutsatsen att nästan samtliga värderande omdömen i ledare är 

gynnsamt inställda gentemot Israel och negativa gentemot araberna och menar att delar av den 

skeva rapporteringen direkt beror på att tidningarna på förhand är negativt inställda gentemot 

araberna. Konsekvenserna blir att de beskylls för de olika konflikterna som den pådrivande 

aktören vilket påverkar hur de representeras.
16

 När undersökningens resultat bryts ner till mer 

specifika perioder med kortare intervaller så förändras bilden något. SvD, Arbetet och DN 

följde olika mönster i sin värdering av araberna och israelerna men kan sägas ha haft sin mest 

intensiva pro-israeliska och anti-arabiska fas från mitten av 50-talet och framåt med en 

avklingande tendens efter 1970.
17

  

Värt att uppmärksamma är att studien endast tar hänsyn till explicita uttryck och publicerade 

artiklar. Hon gör inte en värdering av huruvida osynliggörande är att betrakta som vinkling. 

Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, har kritiserat avhandlingen 

eftersom den i huvudsak arbetar med ”begreppsparet Israel – Araber” och ”Palestinaflyktingar 

– Palestinsk gerilla”. Den palestinska ”nationella aspekten” saknas i studien och därför 

uppstår en otydlighet hur svensk press ställer sig i frågan gällande den palestinska 

frigörelsen.
18

 Rapporteringen av konflikten karaktäriserades följaktligen av en pro-israelisk 

                                                 

14
 Rikardsson, Gunnel, The Middle East conflict in the Swedish press: A content analysis of three daily 

newspapers 1948-1973, GOTAB, Kungälv, 1978. S. 24. 
15

 Rikardsson, s. 68-69.  
16

 Rikardsson, s. 98-100.  
17

 Rikardsson, s. 146-153.   
18

 Bjereld, Ulf, Svensk Mellanösternpolitik: En studie av Sveriges agerande och ställningstaganden gentemot 

konflikterna i Mellanöstern 1945-1985, Carlssons Bokförlag, Stockholm, 1989. S. 182.  
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och anti-arabistisk hållning under tiden för min undersökning, men med en fallande tendens. I 

detta avseende blir det betydelsefullt att undersöka huruvida 68-rörelsens analyser bidrar till 

en mer balanserad och nyanserad syn av de olika arabiska aktörerna i konflikten.  

 

1.3 TEORI, METOD OCH MATERIAL 

1.3.1 DISKURSANALYS – EN SOCIALKONSTRUKTIVISTISK UTGÅNGSPUNKT 

Diskursteorin är sammankopplad med socialkonstruktivistiska perspektiv och gör ett 

grundläggande antagande om att kunskap inte kan betraktas som objektiva sanningar utan är 

skapad i de sociala praktikerna.
19

 När vi studerar den materiella verkligheten så kan vi endast 

begripliggöra den genom vår tidigare kunskap och våra språkliga kategorier. Resultatet blir att 

kunskap inte är att betrakta som avbildningar av den materiella verkligheten utan är ett direkt 

resultat av olika sociala konstruktioner. Våra kategoriseringar är beroende av vårt historiska 

och kulturella sammanhang vilket gör att vår syn på världen alltid är formad av vår position i 

tid och rum. Winthers Jörgensen & Phillips, liksom Laclau och Mouffe, använder sig av 

begreppet kontigens för att förklara tillståndet. Med detta menas att vår världsbild och 

identitet kunde sett annorlunda ut förutsatt att vi formats av ett annat kulturellt och historiskt 

sammanhang och är ständigt föränderliga och därmed tillfälliga. I en tid konstrueras vissa 

handlingar som oacceptabla medan i en annan kan de ses som fullt naturliga vilket beror på att 

kunskap, i den socialkonstruktivistiska traditionen, ses som skapad genom sociala processer 

som är beroende av kulturell och historisk kontext. Konstruktionerna formar vårt sociala 

handlande och bidrar till att konstruera identiteter, kunskap, sociala relationer och 

föreställningar om rätt och fel. Detta är ett antiessentialistiskt perspektiv som förnekar 

intrikata värden, antaganden om tingens sanna och objektiva natur eller att tingen skulle ha en 

essens som är bestämt av något annat än diskurser och sociala konstruktioner.
20

  

 

1.3.2 LACLAU OCH MOUFFES DISKURSTEORI 

Laclau & Mouffe definierar en diskurs som tecknens fixering inom en specifik ”domän” eller 

fält. I detta fall har teorin har inspirerats av Saussures idéer om hur språket binds samman 

                                                 

19
 Burr, Vivien, Social constructionism, Routledge, London, 2003. S. 5-6.  

20
 Winther Jörgensen & Philips, s. 11-12.  
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genom att olika tecken, eller uttryck, får sin betydelse genom att skilja sig från andra. 

Analysens främsta uppgift blir att kartlägga hur denna struktur ser ut och ”de processer där vi 

kämpar om hur tecknens betydelse skall fastställas”. Diskursteorin utgår från en 

poststrukturalistisk och socialkonstruktivistisk utgångspunkt och menar att språket och 

diskurserna är kontingenta, flytande och den totala fixeringen av betydelse är omöjlig.
21

   

Laclau & Mouffes diskursteori använder sig inte, till skillnad från andra diskursanalytiska 

perspektiv, av begreppet ideologi i någon större utsträckning. Istället gör diskursteorin 

gällande att objektivitet endast är ”avlagrad diskurs” som är produkten av historiska strider 

och skapad av politiska processer. Objektiviteten ses som endast skenbar och dess 

konsekvenser är att den döljer betydelsens och ordningens kontignes. Den är intimt kopplad 

med makt eftersom den reproducerar sociala förhållanden där somliga subjekt har en mer 

fördelaktig roll än andra och framställer ordningen som permanent och inte diskursivt given. 

Winther & Jörgensen skriver att ”objektivitet är avlagrad makt där spåren av makt har 

utplånats, där man alltså har glömt bort att omvärlden är politiskt konstruerad”.
22

 

Enligt diskursteorin är diskurserna ensamt konstituerande för vår världsbild och det är 

omöjligt att träda utanför dem och nå en materiell verklighet bortom diskurserna. På vilket 

sätt tecknens betydelse har fixerats inom diskursen är avgörande för hur vi kommer att 

uppfatta vår omvärld, vilka identiteter och grupper som konstrueras och vilka praktiker som 

kommer att göras. Men eftersom tecknens betydelse aldrig fixeras totalt kommer det alltid 

finnas olika diskurser som på sitt eget sätt försöker binda samman begrepp och fixera 

betydelse, det förs alltid en diskursiv kamp om betydelsebildningen. Diskurs är mer än bara 

språk och även det materiella och samhället betraktas som diskursivt knutna domäner.  

Laclau & Mouffe menar att vi inte kan tolka något bortom våra kategoriseringar och 

diskurserna. Ontologiskt sett så ansluter sig diskursteorin till materialismen så till vida att 

välden existerar bortom tanken men den är oförmögen att uttrycka sig själv. Våra 

klassifikationer kommer alltid spela en roll för hur vi uppfattar tingen och det finns inget 

objektivt fält vi kan nå bortom diskurserna.
23

  Teoretiskt innebär detta att beroende på hur 

diskursen om Mellanöstern är ”organiserad” får det direkta återverkningar för hur händelserna 

i regionen kommer att tolkas och förstås. Sympatierna för olika aktörer och grupper är därför 

                                                 

21
 Winther Jörgensen & Phillips, s. 32. Citat återfinns på samma sida.   

22
 Winther Jörgensen & Phillips, s. 45. 

23
 Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal, Hegemonin och den socialistiska strategin, Glänta, Göteborg, 2008. S. 162 
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direkt beroende på hur de konstrueras och själva framställningen av konflikten får därmed 

återverkningar på de sociala praktikerna. Utifrån den teoretiska ansatsen spelar det således en 

roll om konflikten i Mellanöstern framställs som kampen mellan en ensam demokratisk stat 

kämpandes för sin överlevnad, omgärdad av arabiska despoter; eller om det handlar om en 

västerländsk kolonialstat, en utpost vars existens garanteras av USA-imperialismen och 

underkuvandet av andra folk. Därför blir det också relevant att undersöka hur de arabiska 

”reaktionära” staterna framställs. 

 

1.3.3 FORMANDET AV DISKURSER  

Enligt Laclau och Mouffe formas diskurser genom en praktik som kallas för artikulering där 

en relation mellan tecken etableras för att ge dem betydelse. Element är Laclau & Mouffes 

begrepp för de tecken som utsätts för kamp där exempelvis olika diskurser strävar efter att ge 

dem betydelse genom olika artikulatoriska praktiker. Konsekvenserna är att sådana begrepp är 

mångtydiga vilket är vanligt i politiska diskurser.
24

 Diskursernas beskaffenhet är att de 

försöker reducera mångtydigheten hos elementen och etablera en fixerad betydelse i 

förhållande till andra begrepp, en totalitet. Ett tecken som fått sin betydelse fixerad och inte 

utmanas kallas för ett moment. Diskurserna strävar efter att tillsluta samtliga tecken och 

reducera elementen till moment. Att en diskurs skulle kunna etablera sig som en icke utmanad 

totalitet är omöjligt, ”elementens förvandling till moment är aldrig fullständig.”
25

 Laclau och 

Mouffe menar att en komplett diskursiv oföränderlig helhet skulle bygga på en ordning där 

artikulationen (ny betydelsebildning) inte längre är möjlig. Varje social praktik skulle i så fall 

ha reducerats till och ske endast genom repetition, något som strider mot teorins ontologiska 

antaganden, då alla sociala praktiker klassas som artikulatoriska och bidrar till att utmana 

eventuella moment.
26

  

Eftersom ingen diskurs lyckas etablera sig som en totalitet uppstår det diskursiva fältet som 

består av allt som den enskilda diskursen utesluter, ett ”meningsöverskott” som diskurserna 

ignorerar i försöken i att skapa entydighet. Det diskursiva fältet har alltid potentialen att 

underminera diskursens fixering av betydelse.
27

 Ett sätt att tolka källmaterialet och 68-

                                                 

24
 Bergström & Boréus, s. 229.  

25
 Laclau & Mouffe, s .157-159.  

26
 Laclau & Mouffe, s. 169, s. 195.  

27
 Winther Jörgensen & Phillips, s. 34. 
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rörelsens föreställningar utifrån teorin är som utmanande gentemot en hegemonisk svensk 

Mellanösterndiskurs som var starkt pro-israelisk och anti-arabisk. 68-rörelsens tidskrifter och 

konstruktioner skulle kunna tolkas som underminerande av den hegemoniska diskursen och 

som sökande att omdefiniera olika element, såsom elementet ”Israel”, och föra in nya begrepp 

från det diskursiva fältet som inte använts tidigare t.ex. imperialism eller kolonialstat. Det kan 

sägas att elementet Israel är utsatt för en diskursiv kamp där en ”demokratisk press”, för att 

låna Bachners ord, söker att fixera Israels betydelse genom att hänvisa till begrepp såsom 

demokrati medan 68-rörelsen snarare söker att koppla samman staten med begreppet 

”kolonialstat”.
28

 Jag har valt att inte göra den diskursiva kampen till ett studieobjekt i min 

uppsats utan syftet är snarare att utforska och redogöra för konstruktionerna i diskursen.  

Diskurser definierar sig genom det sätt de skiljer sig från andra och det finns alltid andra 

diskurser som är potentiellt utmanande, ett förhållande som resulterar i en antagonism. Detta 

reser frågan om vad som egentligen kännetecknar en specifik ”Mellanösterndiskurs” som kan 

tillskrivas 68-rörelsen. Jag vill hävda att det finns en sådan som kan avgränsas och undersökas 

eftersom det är samma element som är återkommande för tillskrivningar av en specifik 

betydelse. Winther & Jörgensen menar dessutom att utöver att diskurser etableras relationellt, 

gentemot vad de utesluter, så är det specifika noder som konstituerar en diskurs. 

Nodalpunkten är i grund och botten ett element som tillskrivs en särskilt viktig betydelse 

inom den specifika diskursen och som ger andra tecken sin betydelse. Varje diskurs 

utkristalliseras kring noder, som i likhet med andra element är öppna för tillskrivning och 

utsatta för kamp av andra diskurser.
29

 En Mellanösterndiskurs kan sägas kretsa kring olika 

noder; och en 68-rörelses diskurs kring särskilda begrepp. Ett sådant kännetecken för 68-

rörelsens diskurs är just användandet av begreppet ”imperialism” för konstruktionen av 

ondskan, något jag återkommer till senare. I teorin är begreppet nod förfinat och det finns 

olika typer av sådana som utgör grunden för olika konstruktioner.  

Samhället uppfattas ofta som en objektivt given totalitet som kan analyseras, en föreställning 

som avfärdas i diskursteorin. Istället är dessa bara myter som fungerar som en nodalpunkt för 

betydelsebildningar. Historiematerialismen är ett utslag på ett sådant förhållningssätt, som gör 

gällande att samhället består av en totalitet vars beståndsdelar utgörs av objektivt bestämda 

klasser. Myterna döljer och reducerar andra möjligheter av identifikationer och i detta fall en 

                                                 

28
 Demokratisk press åsyftar de etablerade svenska massmedierna såsom Expressen, SVD, DN och Aftonbladet.  

29
 Winther Jörgensen & Phillips, s. 35.  
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tillslutning kring klass istället för kön, etnicitet eller stam. Diskurserna producerar ständigt 

samhället och andra helheter såsom landet, nationen eller geografiska regioner som objektivt 

existerande förhållanden. Men i själva verket är dessa endast tillfälliga tillslutningar av 

betydelse och därför myter som alltid är öppna för diskursiva omtolkningar. Gruppbildningen 

ses i liknande termer och ”ingår därför i kampen om hur hela myten om samhället skall ges 

innehåll – och omvänt implicerar olika samhällsbilder en angivelse om hur människor ska 

delas in i grupper”. Grupperna är alltså diskursivt konstruerade och formas kring särskilda 

begrepp såsom ”invandrare” eller ”arbetare” där olika subjekt kan inkluderas (eller 

exkluderas). I diskursteorin är mästersignifikanten gruppbildningens nodalpunkt.
30

 Denna 

aspekt av teorin reser frågan om vilka myter som reproduceras och vilka grupper som 

konstrueras i 68-rörelsens diskurs när det arabiska samhället och nationer skall ges ett innehåll. 

Och framförallt, vilka som placeras i ett antagonistiskt förhållande.  

 

1.3.4 SÖKANDE EFTER EKVIVALENSKEDJOR 

Laclau & Mouffes diskursteori har i huvudsak utvecklats på ett teoretiskt plan utan att göra 

större empiriska undersökningar. Både Winther Jörgensens & Phillips menar att 

diskursanalysen kan göras genom att undersöka hur betydelsebildning bildas i källmaterialet. 

Genom att tecken förbinds med och relateras till andra uppstår ekvivalenskedjor som fixerar 

betydelse i diskursen. Bergström skiljer mellan två olika typer av ekvivalenskedjor, positiva 

som innebär att tecknet definieras av begreppet inkluderar samt negativa utesluter vad den 

inte är.
31

 En aspekt av diskursanalysen blir att undersöka vilka tecken som binds samman med 

olika element för att ge dem dess betydelse. I uppsatsen kommer jag markera tecken i 

ekvivalenskedjor och element med enkla citationstecken.  

Analysens metod blir att identifiera de noder, mästersignifikanter och myter som utgör 

diskursens knytpunkter och därefter undersöka vilka ekvivalenskedjor som omgärdar dessa. 

De knytpunkter som jag har identifierat som är centrala för konstruktionen av de reaktionära 

araberna och de palestinska motståndsrörelserna är nodalpunkten ’imperialismen’, myterna 

’Libanon’ och ’Jordanien’ samt mästersignifikanterna ’befrielserörelsen’ och ’reaktionär 

regim’. Analysens första del kommer att undersöka vilken betydelse som omgärdar elementet 

                                                 

30
 Winther Jörgensen & Phillips, s. 44-47, s. 53. Citat på sidan 53.  

31
 Bergström, s. 229 och Winther Jörgensen & Phillips, s.57.  
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’imperialismen’ och på vilket sätt de arabiska reaktionära regimerna sammankopplas med den. 

Det andra steget blir att undersöka vilka grupper som konstrueras och försätts i ett 

antagonistiskt förhållande när myterna om ’Libanon’ och ’Jordanien’ skall ges ett innehåll. 

Slutligen så kommer analysens sista del kommer att undersöka vilka tecken som förbinds till 

mästersignifikanten ’befrielserörelsen’ när den palestinska kampen relateras till de reaktionära 

regimerna och samhällena. I analysen kommer jag att undersöka vilka ekvivalenskedjor som 

omgärdar dessa element. Under arbetets gång har jag noterat att ekvivalenskedjorna som 

bildas kan vara svåra att synliggöra med de begrepp som används i källmaterialet och i de 

fallen har en omformulering varit nödvändig. Om vi i diskursanalytiska termer beskriver 

myten ’Israel’ utifrån min schematiska uppställning på sidan fem innebär det att staten får en 

ekvivalenskedja med tecken såsom ’imperialistisk’, ’rasistisk’, ’kolonialistisk’ etc.  

I metoden finns en problematisk avgränsning nämligen att det är i stort sett omöjligt att 

redogöra för den totala positiva och negativa ekvivalenskedjan som bildas. Ett selektivt urval 

är nödvändigt. Min framställning kommer alltså handla om de viktigaste tecknen som knyts 

till olika noder och det banar vägen för en subjektivitet som inte kan frångås. Detsamma 

gäller de grupper som konstrueras när det reaktionära samhället skall ges en betydelse. 

Källmaterialet för sig nämligen med en tämligen låg grad av generalisering, vilket innebär att 

man väldigt sällan talar om araberna utan snarare kan tala om libaneser, palestinier, syrier, 

beduiner eller vara mycket specifik gällande somliga klasskonstruktioner. För analysens del 

innebär det att jag kommer lägga större vikt vid diskursens relevanta och mer framträdande 

grupper som ges det största utrymmet samt utgå från en högre grad av generalisering. 

Gällande frågan om subjektivitet kontra objektivitet utgår socialkonstruktivistiska perspektiv 

ofta utifrån ansatserna att anspråk på universalistiska sanningar inte är möjliga. Objektivitet 

betraktas därför endast som en typ av vetenskaplig diskurs.
32

 Min egen analys och slutgiltiga 

produkt är utifrån min egen teoretiska ansats också en form av betydelsebildning som kan 

relateras till 68-rörelesen.  

 

1.3.5 MATERIAL OCH AVGRÄNSNINGAR 

För att genomföra diskursanalysen består källmaterialet av bulletiner som är kopplade till den 

svenska radikala vänstern som uppstod under åren runt 1968. Undersökningens medelpunkt 
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kommer att vara en tidskrift vid namn Kommentar samt två olika tidningar utgivna av 

solidaritetsrörelsen, Palestinsk Front och Palestina Bulletinen. Materialet är tänkt att ringa in 

två delar av svensk 68-rörelse, den mer generella i form av studentvänstern och deras kanaler 

för opinionsbildning samt de specifika solidaritetsrörelserna för Palestina. En tredje kanal kan 

sägas ha varit pocketböckerna som släpptes vid tiden som nådde en bred publik. I detta fall 

bör jag nämna Staffan Beckmans bok från 1969, Palestina och USA-imperialismen, som tar 

upp arabstaternas insatser i konfliken under ett eget kapitel.
33

 Jag har valt att inte ta med 

denna del i analysen på grund av att det hade ytterligare ökat källmaterialets omfång. 

Tidskriften Kommentar startades av gruppen Unga Filosofer 1968 och utgavs 10 gånger per år 

med två dubbelnummer. Syftet var att svara mot behovet av en utrikespolitisk analys som 

gruppen menade saknades i Sverige. Idén var att de skulle komplettera och ifrågasätta den 

etablerade utrikespolitiska mediebevakningen men samtidigt bilda opinion utifrån ett radikalt 

engagemang.
34

 Unga Filosofer brukar alltjämt, tillsammans med Zenit, beskrivas som två av 

de viktigaste aktörerna inom den svenska studentvänstern och tillskrivas en särskild betydelse 

för spridningen av de nya radikala idéerna.
35

 Båda tidningarna är undersökta från 1968-1975 

men endast Kommentar innehöll artiklar gällande konflikten i Mellanöstern. I Zenit 

omnämndes den endast två gånger och berördes ytligt i den artikel som faller inom 

undersökningens ram vilket innebär att tidningen inte kommer att användas i analysen.
36

 I 

Kommentar var arabvärlden och konflikten i Palestina ett vanligt föremål för analys.  

Det finns flera tidskrifter som är nämnvärda då de agiterade för palestiniernas sak vid tiden, 

t.ex. olika kulturtidskrifter eller politiska tidningar som kan kopplas till 68-rörelsen såsom 

Stormklockan, Marxistiskt Forum, Clarté, Puss, Tidsignal, och Ord & Bild. I detta finns en 

avgränsningsproblematik men för att göra undersökningen genomförbar har en begränsning 

varit nödvändig. Jag har undersökt samtliga tidskrifter mellan 1968-71, men har valt att i 

huvudsak analysera Kommentar. Materialet i tidskriften är mer omfångsrikt än i de andra 

vilket ger bättre möjligheter att undersöka olika nyanser och om diskursen förändras. De 

andra tidningarna omnämner konflikten men gör ofta bara enskilda nedslag i ett eller två 

enstaka nummer. Kommentar däremot, med sina kontinuerliga analyser och fokus på de 

                                                 

33
 Beckman, Staffan, Palestina och USA-imperialismen, Rabén & Sjögren, Stockholm, 1969. Se kap 3.  

34
 Kommentar, 68:1, s. 1. 

35
 Josefsson, Sven-Olof, Året var 1968 - Universitetskris och studentrevolt i Stockholm och Lund, Graphic 

Systems AB, Göteborg, 1996. S. 239.  
36

 Zenit, 1971:3, s. 72. Zenit, 1975:5, s.48.  
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utrikespolitiska frågorna, tar upp fler händelser under en längre tidsperiod vilket gör 

tidskriften bättre lämpad för studien.  

För att kunna undersöka solidaritetsgruppernas representationer av de arabiska staterna har jag 

använt mig av Palestina Bulletinen (1968-70) och Palestinsk Front (1969-71). Palestina 

Bulletinen torde vara den första av sitt slag och grundades av både arabiska och svenska 

studenter vid universiteten för att erbjuda ett annat perspektiv än vad den etablerade svenska 

pressen gjorde samt att skapa en solidaritetsrörelse för det palestinska folket.
37

 Den utgavs i 

10 nummer mellan oktober 1968 och december 1970. Palestinsk Front är en liknande tidning 

som utgavs mellan 1969 och 1981 med bl.a. Göran Palm som ansvarig utgivare, som tillskrivs 

en viktig och tongivande roll som intellektuell i den svenska 68-rörelsen.
38

 Andra ansvariga 

utgivare för tidningen var b. la. Jan Guillou och tidningen är forumet för många analyser 

skrivna av tongivande skribenter såsom Göran Rosenberg, Staffan Beckman. Sammantaget 

bildar dessa tidningar grunden för min diskursanalys. Kommentar och Palestinsk Front bör 

inte betraktas som fullt separata enheter för opinionsbildning, utan är sammanflätade då 

samma skribenter kan dyka upp i båda vid olika tillfällen i båda kanalerna. Palestina 

Bulletinen är annorlunda och baserar ofta sitt material på artiklar hämtade utifrån och 

producerar sitt eget osignerade material.   

Återigen har en avgränsning gjorts gällande solidaritetsrörelsens skrifter. T.ex. Folkfronten 

(1971-1975) och Palestina Debatt (1968-1969) har inte använts i uppsatsen.  Palestina Debatt 

korta utgivningstid medför att viktiga händelser under 1970 inte analyseras och Folkfrontens 

sena grundande medför att de två andra bulletinerna fick företrädet.
39

 Själva slutdatumet för 

studien är satt med tanke på den ”naturliga” avgränsning som uppstår i och med besegrandet 

och förvisningen av de palestinska gerillorna från Jordanien till Libanon, 1971. Det finns 

andra potentiella ”slutdatum”, ett alternativ hade varit att låta undersökningen inkludera 

händelserna fram till Oktoberkriget 1973, men en sådan avgränsning hade ökat källmaterialets 

omfång. Avgränsningen är gjord dels med tanke på områdets politiska händelser och av 

praktiska skäl. 
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 Palestina Bulletinen, 68:1, s. 1. 
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1.3.6 DISPOSITION 

I nästkommande avsnitt kommer en bakgrund att presenteras som placerar källmaterialet i en 

historisk kontext. Det kommer att redogöras för 68-rörelsens framväxt samt vilka inrikes- och 

utrikespolitiska skäl som brukar framföras som förklaringar. Därtill kommer en kortare 

redogörelse för vilka politiska frågor som rörelsen engagerade sig i. I avsnitt 3 kommer 

analysens tematik att följa de identifierade noderna som diskursen formas kring. I praktiken 

innebär detta att jag inledningsvis analyserar vilken ekvivalenskedja som omgärdar tecknet 

imperialism i avsnitt 3.1 och hur den reaktionära regimen framställs i samma kapitel. I avsnitt 

3.2 kommer en analys av hur det ”reaktionära samhället” framställs och vilka grupper som 

bildas när myterna Libanon och Jordanien ges ett innehåll. Slutligen kommer en analys av 

befrielserörelsen göras i 3.3 och på vilket sätt den distanseras från de arabiska reaktionära 

regimerna.  

 

2.1. 68-RÖRELSENS FRAMVÄXT 

2.1.1 DEFINITION AV 68-RÖRELSEN  

Under 1960-talet skedde en politisk och kulturell radikalisering åt vänster i stora delar av 

Europa, inklusive Sverige, som brukar knytas till det symboliska året 1968. Till 

radikaliseringen brukar en rad olika organisationer av olika struktur knytas samman och 

tillsammans bildar de 68-vänstern, 68-revolten, 68-rörelsen och studentvänstern, begrepp som 

alla åsyftar samma fenomen. Bakom revolten stod framförallt dåtidens unga studenter och 

andra intellektuella som riktade udden bl.a. gentemot samhällets gamla auktoriteter, kriget i 

Vietnam och ålderdomliga undervisningsformer på universiteten. Därtill så kännetecknades 

den av sin starkt antikapitalistiska, antiimperialistiska hållning och hade både socialistiska och 

marxistiska förtecken.
40

 Ljunggren, Östberg och Salomon betonar att 68-vänstern är att 

betrakta som en social rörelse, d.v.s. ett kollektivt organiserat handlande, med målet att 

förändra samhället med starka postmateriella inslag där begrepp som solidaritet och 

internationell rättvisa var särskilt viktiga.
41

  

 

                                                 

40
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2.1.2 SYMBOLÅRET 1968 

Att 1968 kom att bli symbolåret för radikaliseringen beror på mängden händelser runt om i 

världen som kom att elda på den. De särskilt viktiga händelserna torde vara Têt-offensiven där 

FNL för en tid lyckades inta flera städer inne i Sydvietnam, inklusive USA:s ambassad i 

Saigon, vilket ytterligare eggade på motståndet mot kriget runt om i världen. Kort därefter 

accelererade rasmotsättningarna i USA på grund av Martin Luther Kings död och 

studentprotester drabbade demokraternas konvent. Studentprotesterna i Paris, maj 1968, kom 

att utgöra kulmen. Det som ursprungligen varit en protest mot ett försök till könssegregation i 

ett studenthem resulterade i omfattande demonstrationer där motståndet mot kriget i Vietnam 

var en viktig bärande komponent. Stora delar av Paris ockuperades och arbetarrörelsen anslöt 

sig till revolten och började strejka.
42

 Generalstrejken samlade 10 miljoner arbetare och runt 

om i världens huvudstäder hölls demonstrationer med stöd till FNL. Studentoroligheterna 

kom till Sverige i samband med en tennismatch mot det rasistiska Rhodesia under våren. 

Studenterna lyckades få matchen inställd efter att aktivister hade försökt storma stadion och 

kravaller uppstått. Samma vår ockuperades kårhuset i Stockholm, något som omnämns 

ytterligare i nästa kapitel.
43

 Dessutom riktades protesterna mot Sovjet som 1968 hade 

invaderat Tjeckoslovakien och satt stopp för deras reformistiska ambitioner, en reform som 

var pådriven av bl.a. studentrörelsen.
44

 Ett övergrepp som på allvar kom att förändra den 

svenska 68-rörelsens syn på Sovjet. Att 1968 blev symbolen för en längre tids radikalisering 

som svar på samhällsförändringar är inte konstigt mot bakgrund av de stora skälvningarna 

som skedde, men rörelsen har historiska rötter som kan sökas i den snabba ekonomiska 

tillväxten som omformade västvärlden samt utrikespolitiska omdaningar.  

 

2.1.3 VÄGEN MOT 1968 – INRIKESPOLITISKA OMVANDLINGAR 

Under femtio och sextiotalen hade man i Europa haft en rekordsnabb tillväxt, i snitt 4 %, med 

medföljande ökad materiell standard och en babyboom på 1940-talet vilket ledde till en snabb 

befolkningsökning. Den oavbrutna tillväxten ökade välståndet bidrog med en social stabilitet 

och välfärdsstatens expansion men fick även konsekvenser för skolväsendet och dess 
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omfång.
45

 Samtidigt så minskade landsbygdens befolkning och storstadens ökade. Dessa 

förändringar bidrog tillsammans med att skapa ungdomskulturen. Massmedias vida expansion 

torde ha haft betydelse i detta och ungdomen kunde numera lyssna på dåtidens trendmusik, 

konsumera modern kultur och skapa en identitet som positionerade sig gentemot 

vuxenvärlden. I denna tid föddes tonåringen vars position var starkt bunden till skolväsendet 

och mångdubbelt fler började läsa på universiteten.
46

  

En av de viktigaste platserna för radikaliseringen var just universitetsvärlden som hade 

genomgått en enorm expansion under rekordåren 1950 till 1970 som svar på 

befolkningsökningen, från 11 000 studerande till 125 000. Från att tidigare ha varit en 

reservoar för en välutbildad minoritet hade nu universiteten blivit hemvisten för arbetar- och 

medelklassens barn med andra värderingar och förändringar vilket föranledde spänningar. 

Studenterna blev många och universitetsområdena överfyllda vilket skapade jordmånen för en 

radikalisering, ”det uppstod en materiell grund för att förena arbetare och studenter i samma 

kamp” skriver Östberg.
47

 Den gamla delen av akademien drogs inte med i radikaliseringen 

utan var snarare konservativ och obenägen till att förändras. Vilket resulterade i protester från 

de nya studenterna, med bakgrund i arbetar- och medelklassen, mot arkaiska 

undervisningsformer och studenternas möjlighet att påverka innehållet. Dessutom bildades en 

rad kritiska och teoretiska sammanslutningar bl.a. Unga filosofer och Zenit, två viktiga 

aktörer inom 68-vänstern, för att svara mot behovet av nya analyser som bättre 

överrensstämde med deras intressen.
48

  

I Sverige blev framförallt frågan om UKAS ett område för politisk strid gällande studenternas 

egna rättigheter vilket resulterade i Kårhusockupationen i Stockholm 1968. UKAS kan kort 

sammanfattas som en universitetsreform som syftade till att strama upp utbildningarna för att 

öka effektiviteten och korta ner studietiden för framförallt ämneslärare. Reformen mötte 

ytterst starkt motstånd av studentkårerna och Josefsson menar att frågan kom att symbolisera 

kapitalismens behov av användbar arbetskraft snarare än samhällsnyttan vilket ledde till 
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motstånd från den vänsterinriktade studentrörelsen.
49

 I huvudsak låg dock 68-rörelsens 

politiska engagemang i de utrikespolitiska frågorna.  

 

2.1.4 VÄGEN MOT 1968 – UTRIKESPOLITISKA KONFLIKTER 

Förutom den snabba ekonomiska expansionen fanns det flera utrikespolitiska frågor som är av 

relevans för att förstå 68-rörelsens framväxt. Kalla krigets kapprustning i form av atomvapen 

och tredje världens befrielsekrig gentemot de gamla kolonialmakterna. Konflikterna 

utrikespolitiskt kan sägas ha kretsat kring de olika vädersträcken, en ideologisk kamp mellan 

den kapitalistiska västvärlden och det kommunistiska östblocket inom ramen för det kalla 

kriget. Samtidigt rådde det en ekonomisk konflikt i nord-sydlig riktning där västvärlden var 

inblandat i flera olika koloniala krig i och med avkoloniseringen.
50

 Processen ledde till att den 

tredje världen blev en politisk kraft, antalet självständiga stater i FN hade ökat från 51 stycken 

1945 till 126 på bara femton år.
51

 Bakgrunden till 68-rörelsens utrikespolitiska engagemang 

var därmed lagd.  

Den tidiga solidaritetsrörelsen började forma sig kring framförallt Frankrikes kolonialkrig i 

Algeriet som hade trappats upp i slutet av femtiotalet. Ytterligare så började femtiotalets 

liberala journalister och kulturarbetare engagera sig mot den rasistiska regimen i Sydafrika 

och publicerade både artiklar och böcker i frågan. Dessutom bildades olika solidaritetsrörelser 

till stöd för de svarta och Sydafrika bojkotterna började ta form.
52

 Även 

kärnvapenkapprustningen var av stor betydelse för radikaliseringen och organisationer 

bildades för att visa sitt motstånd mot utvecklingen. Särskilt viktiga var diskussionerna under 

slutet av femtiotalet om Sveriges ambitioner att inneha egna bomber. Försvarsledningen 

inledde förberedelser för att anskaffa en sådan vilket resulterade i att Aktionsgruppen mot 

svensk atombomb, AMSA, bildades. En rörelse med starka pacifistiska drag. Planerna om att 

kärnvapenbestycka Sverige lades ner men dess planer bidrog men dess arv kvarstod, 

radikaliseringen av studentrörelsen.
53
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I Sven-Olof Josefssons avhandling lyfts frågan om det kalla kriget som grunden till en ny 

folkrörelse som i vissa delar riktade udden mot den äldre generationen vars ordning inte hade 

genererat någon, global rättvisa eller världsfred. Istället hade konsekvenserna blivit 

kärnvapenkapprustningen och en betydande instabilitet utrikespolitiskt.
54

 Även Östberg gör 

denna analys, att kärnvapenhotet blev en symbol för vuxenvärldens och politikernas 

misslyckande och oförmåga att skapa den värld de önskade. I och med de framvuxna 

solidaritetsrörelserna så hade frågorna om internationell rättvisa rests och vägen fram var lagd 

för radikaliseringsvågen.
55

 Motståndet mot atombomben mattades av i och med att Sovjet och 

USA upphörde med ovanjordiska sprängningar samtidigt som ambitionerna för Sveriges 

program lades ned. Kim Salomon menar att antikärnvapenrörelsen markerar en övergångsfas 

från en pacifistisk, fredlig- och antikrigshållning med ett starkt moraliskt imperativ, till en 

Vietnamaktivism vars karaktär var annorlunda. Den amerikanska imperialismen i Vietnam 

kunde endast bekämpas med vapen menade flera företrädare och lämnade pacifismen.
56

  

Den viktigaste utrikespolitiska frågan för 68-rörelsen var motståndet mot USA:s krig i 

Vietnam med DFFG i spetsen. 68-rörelsen kom att sympatisera med i stort sett samtliga 

motståndsrörelser i tredje världen så länge de slogs mot vad som uppfattades som 

västerländsk imperialism, såväl ekonomisk som militär. FNL:s framgångar i Vietnam åren 

runt 1970 bidrog till att ytterligare förstärka radikaliseringsprocessen samtidigt som rörelsen 

fick en internationell andedräkt genom mängden andra kamper runt om i världen som fördes 

parallellt såsom gerillakriget i Latinamerika, studentrevolten i Paris, Pragvåren, 

Kulturrevolutionen, Black Power i USA.
57

 Det finns inget entydigt svar på varför 

Vietnamkriget blev den stora frågan för dåtidens utrikespolitiska engagemang men Kim 

Salomon menar att förutsättningarna var de rätta i både tid och rum. En utarmad fattig 

bondebefolkning som bekämpade den kanske mäktigaste supermakten i ett våldsamt och 

brutalt krig passade väl in i världsbilden, där en god befrielserörelse kunde skapas och ställas 

mot en ondsint kapitalistisk imperialistisk skurk.
58

  

De palestinska solidaritetsrörelserna uppstod under åren kring 1968 och det bildades flera 

lokala organisationer. Den första grundades redan i september 1967, strax efter 
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sexdagarskriget, och gick under namnet Arabiska klubben. Dess medlemmar bestod i 

huvudsak av araber bosatta runt Stockholm och i mars 1968 arrangerade organisationen en av 

de första demonstrationerna för palestiniernas sak. Därefter grundades flera av de 

Palestinagrupper som står bakom det analyserade källmaterialet. Arbetsgruppen för Palestina 

och Aktionsgruppen Palestinsk Front grundades 1968 respektive 1969 och gav ut tidskrifterna 

Palestina Bulletinen respektive Palestinsk Front. Andra lokala grupperingar fanns i Lund, 

som utgav Palestinadebatt, och en i Göteborg utan egen tidskrift. Medlemsantalet i de olika 

organisationerna var runt 15 och den största, Aktionsgruppen Palestinsk Front, hade uppemot 

40 medlemmar. Inom rörelsen kom en splitring att ske främst gällande frågan om den s.k. 

enhetsfrontsprincipen, det vill säga huruvida man skulle stödja en specifik palestinsk 

motståndsrörelse eller behandla dem alla på ett likartat sett. Efter sommaren 1971 föranleder 

detta en splittring inom rörelsen och en mindre skara bildar Folkfrontens arbetsgrupper som 

tydligt tar ställning för PFLP och de lanserar sin egen tidskrift, Folkfronten. Denna 

organisation låg närmre KFML(r) ideologiskt medan Palestinsk Front var närmre SKP. Denna 

splittring får inte någon större inverkan på källmaterialet då den skedde under sommaren 

1971.
59

 Den svenska säkerhetstjänsten fattade tidigt intresse för rörelserna, liksom andra 

vänsterorganisationer, och följde deras verksamhet bl.a. genom infiltration, avlyssning och 

olika former av sabotage. Detta blev senare blev känt efter FiB/Kulturfronts avslöjanden, den 

så kallade IB-affären.
60

 

Orsakerna till att solidaritetsrörelsen uppstod under slutet av 60-talet och inte tidigare hänförs 

främst till sexdagarskriget och dess konsekvenser. Bachner menar att kriget medförde att 68-

rörelsen och den nya vänstern applicerade det anti-imperialistiska schemat på Israel. Detta 

medförde att Israel som en provästlig stat naturligt placerades i det imperialistiska lägret 

medan palestinierna kom att symbolisera tredje världens förtryckta folk. Sexdagarskriget 

tillskrivs en avgörande roll till varför anti-sionismen blev en integrerad del i den 

”nymarxistiska vänsterns” världsuppfattning enligt Bachner.
61

 Bjereld gör en annan tolkning 

och tillskriver de olika palestinska motståndsrörelsernas ökade aktivitet i slutet av 60-talet, 

vilket visserligen kan härledas till sexdagarskriget, som den viktigaste förklarande faktorn.
62
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3.1 USA-IMPERIALISMEN OCH DE REAKTIONÄRA KRAFTERNA  

För den svenska 68-rörelsen var imperialismen ett centralt begrepp och en av FNL-rörelsens 

huvudparoller var ”Bekämpa USA-imperialismen”. Begreppet imperialism och dess betydelse 

inom marxistisk tradition brukar härledas tillbaka till Lenins analys som gör gällande att 

imperialismen är kapitalismens slutliga stadium för att undgå kriserna som emanerar utifrån 

en ständigt fallande profitkvot. Det oundvikliga resultatet blir att den svage exploateras av den 

starke.
63

 Begreppet får inte helt oväntat en essentiell roll och är att betrakta som en nod 

varifrån 68-rörelsens diskurs om Mellanöstern byggs upp. Begreppet är, som Kim Salomon 

påpekar, abstrakt men samtidigt viktigt för konstruktionen av ondskan i 68-rörelsens 

agitation.
64

 I huvudsak återfinns två imperialistiska aktörer, en historisk i form av 

Storbritannien och en nuvarande i form av USA. Det första steget i analysen blir att undersöka 

vilken ekvivalenskedja som omgärdar noden ’imperialism’ och myten ’Mellanöstern’ för att 

på så sätt förstå vad en allians eller relation med USA eller Storbritannien implicerar i 

diskursen.  

 

3.1.1 USA-IMPERIALISMEN OCH MELLANÖSTERN 

I 68-rörelsens diskurs menar jag att det finns två särskilt viktiga konstruktioner som är relativt 

statiska, vars status är att betrakta som moment i diskursen. Den ena är hur Mellanöstern, ofta 

benämnt som Västasien, betraktas samt vad imperialismens mål är. I och med regionens 

omfattande oljereserver så bildas föreställningen om dess ”strategiska betydelse”. Den 

artikuleras genom att hänvisa till oljans relevans för ”militär industri och för krigföring” men 

även genom att referera till Mellanöstern som en militär, kommersiell och geopolitisk 

knytpunkt. Därigenom framträder bilden av regionen som en särskilt viktig militärstrategisk 

angelägenhet som de imperialistiska staterna inte kan ignorera:  

Intresset av att ’skydda’ de militära och kommersiella kommunikationerna till från och genom 

Västasien. På grund av områdets läge mellan Europa och Asien, och mellan Afrika och Asien, 

samt mellan Medelhavet och Indiska Oceanen är området är viktigt för flyg-, sjö-, tele-, och även 

landkommunikationer. ... Den stora oljeledningen från Saudiarabien till Medelhavet och de 

irakiska oljeledningarna genom Syrien till Medelhavet är av vitalt strategiskt intresse för USA-
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imperialismen och dess allierade i Europa. Med utgångspunkt från dessa intressen, alla 

sammanhängande med USA-imperialismens strävan efter världsherravälde och monopolitisk 

ekonomisk dominans, använder USA en militär och politisk strategi som går ut på att stödja Israel 

och reaktionära arabiska regimer… [och] motarbeta alla folkliga politiska rörelser eller progressiva 

regimer.
65

 

Artikelförfattaren framställer Mellanöstern som ett nav för samtliga former av förbindelser 

såväl ekonomiska, militära och kommunikativa. Kontrollen över området blir av yttersta vikt 

och ”vitalt” för västmakterna. Den sker genom ombud, dels Israel och de arabiska reaktionära 

regimerna. Utöver detta så påpekas områdets närhet till Kaukasus och Sovjetunionens oljefält, 

något som möjliggör en attack mot den utmanande supermakten vilket ytterligare förstärker 

områdets militärstrategiska betydelse. Sammantaget kan det sägas att Mellanöstern 

konstrueras som ett oumbärligt område vars kontroll är av livsnödvändigt värde för 

imperialismen.
66

  

Imperialismens mål framställs som en strävan mot att etablera ett världsherravälde och en 

monopolitisk ekonomisk dominans. Denna strävan ställs i direkt motsatt förhållande till 

”folkliga politiska rörelser” och ”progressiva regimer”. För att nå sina mål så använder sig 

USA av Israel och arabiska reaktionära regimer. Notera skillnaden i graden av generalisering 

mellan Israel och de arabiska regimerna, något som implicerar att Israels existens som nation 

är en del av USA-imperialismens strategi emedan detta endast gäller de arabiska regimerna.
67

 

Imperialismens tillvägagångssätt blir förbundet med att motarbeta samtliga progressiva eller 

folkliga politiska rörelser. Detta blir särskilt intressant med tanke på vilken tecken som 

omgärdar elementet ’progressiv’ nämligen ’anti-imperialism’ och ’förbättra folkets villkor’. I 

diskursen blir USA:s strävanden därigenom alltid anti-folkliga och placeras i ett antagonistiskt 

förhållande gentemot regimer som arbetar i folkets intressen. I Palestinsk Front heter det att 

”herravälde över detta område betraktas av de ledande monopolföretagen i USA – och av 

USA:s försvarsdepartement – som nödvändigt för USA-imperialismens fortsatta existens.”
68

 

Detta bildar en ordning där USA-imperialismens fortsatta existens är intimt sammankopplat 

med att undertrycka befolkningen i Mellanöstern ty USA-imperialismen är alltid antifolklig. 
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Noden ’imperialismen’ kan sägas ha en ekvivalenskedja som inkluderar begrepp som 

’världsherravälde’, ’monopolkapital’, ’agerar genom ombud’, ’utsugare’, ’egenintressen’, 

’alla folks fiende’. Det finns även en negativ ekvivalenskedja som gör den direkt ’icke-folklig’ 

och ’ej progressiv’, vilket innebär att den omöjligen kan tjäna folket.  

Delar av de ovannämnda artikulationerna bygger i hög grad på repetition av tidigare 

föreställningar vilket visar på hur statisk diskursen är och en hög grad av tillslutning av 

begreppen. Redan 1968, i Palestina Bulletinen, har i stort sett samma betydelsebildning 

formats och en likartad bild som framträder. Oljan är det ”åtrådda målet för imperialisternas 

strävanden” som försätts i direkt motsättning mot ”arabländernas välstånd”. I likhet med de 

andra artiklarna framställs Mellanöstern som ett ”nyckelområde” på grund av sitt geografiska 

läge och blir därmed en särskilt viktig knytpunkt.
69

 Den politiska och militära strategin som 

USA använder sig av liknar den som senare anförs: 

Israel [betonad som USA-imperialismens verktyg] kan emellertid inte ensamt tillgodose 

imperialisterna alla ekonomiska intressen. USA söker dock tillsammans med sina bundsförvanter 

få kompensation för detta genom att stödja vissa reaktionära arabiska regimer, som är mot folkets 

intressen, vilka inte skulle överleva om de inte stöddes av imperialismen.
70

 

USA använder sig av både Israel och de arabiska ”reaktionära arabiska regimer” som ombud 

för att tillgodose sina egna intressen, som står i ett direkt motsatt förhållande gentemot folkets. 

Israel framställs i detta fall som något impotent och reaktionärerna är ett komplement. Graden 

av generalisering är densamma som tidigare. I artikulationen etableras två grupper och 

mästersignifikanter som försätts i ett antagonistiskt förhållande ’folket’ och den ’reaktionära 

regimen’. Kring tecknet ’reaktionär regim’ bildas en ekvivalenskedja som gör gällande att den 

är ’beroende av’ samt ’stödd av imperialismen’, ’mot folkets intressen’ samt ’ej överlevare’. 

Den reaktionära regimen har således ingen folklig legitimitet och det enda skälet att den 

fortfarande innehar makten är på grund av stödet från USA enligt Palestina Bulletinen.  

Denna motsättning mellan folk och regim blir central i knytandet av somliga arabiska stater 

till imperialismen och en del av strategin är vapenleveranser:  
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Leverans av vapen till reaktionära regimer för att de ska kunna skydda sig mot sitt eget folk. 

Typiskt är att stater som Saudiarabien, Kuwait, Bahrain, Libyen, Jordanien och Iran förses med 

vapen för markstrider, men i mycket liten utsträckning jakt- eller bomflyg.
71

 

På grund av det folkliga trycket behövs vapenleveranser från USA som syftar till att ”skydda” 

regimen från ”folket”. Betonandet av att vapenleveranserna inte inkluderar flygvapen 

markerar att de reaktionära regimerna inte rustar för att utmana Israel, utan endast som försvar 

mot den egna befolkningen. Bilden som framträder liknar en symbios mellan Israel, de 

reaktionära regimerna och USA-imperialismen där alla positioneras mot folkets intressen. 

USA-imperialismen, som det framställs i diskursen, kan omöjligen existera utan kontroll över 

Mellanöstern på grund av områdets särskilda militärstrategiska betydelse; en kontroll som 

sker genom reaktionären och Israel. Utan varandra hade de inte kunnat existera.  

Att bekämpa dessa ombud i Mellanöstern blir särskilt viktigt eftersom imperialismen har en 

global bemärkelse i diskursen. Palestinsk Front skriver att USA-imperialismen ständigt för 

”krig och intriger mot folk världen över” och genom ombuden kan ”USA undvika att militärt 

låsa stora truppstyrkor till området, truppstyrkor som istället sätts in i Indokina för att krossa 

de indokinesiska folkens befrielsekamp”. Ordningen med Israel som agent och stödet till de 

reaktionära regimerna får således direkta återverkningar i Vietnam vilket medför att den 

palestinska revolutionen kan konstrueras som ett bidrag till ”alla folks kamp mot USA-

imperialismen” och en ”ny front”.
72

 I och med att Mellanöstern konstrueras som ett centralt 

nyckelområde utifrån flertalet olika aspekter så blir också bekämpandet av imperialismen och 

dess ombud i området särskilt viktigt.  

 

3.1.2 DEN REAKTIONÄRA REGIMEN OCH INTRESSEGEMENSKAPEN 

Ett återkommande tema är föreställningen om olika stater eller aktörer som USA-

imperialismens verktyg. Som Bachner påvisat konstrueras Israel som USA-imperialismens 

främsta instrument i regionen vars huvudsakliga syfte är att underminera en progressiv 

utveckling.
73

 Israel är emellertid inte den enda aktören som artikuleras i ett sådant förhållande 

till imperialismen, utan det gäller även de arabiska reaktionära staterna som betraktas utifrån 

sin instrumentella roll och en idé om intressegemenskapen framträder. Denna föreställning 
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artikuleras t.ex. genom att den palestinska motståndsrörelsens attentat gärna beskrivs som 

attacker ”mot den sionistiska staten, USA-imperialismen och de reaktionära arabregimerna”.
74

 

Även i parollerna uttrycks denna gemenskap vars nämnare är att de tre försätts i ett 

antagonistiskt förhållande gentemot det palestinska folket.  

Som jag visade i föregående kapitel så arbetar USA-imperialismen genom olika ombud i 

regionen, detta får konsekvenser för hur konflikten i Mellanöstern förstås och framställs. 

Detta blir särskilt tydligt under Svarta september
75

:   

Striderna i Jordanien under september 1970 krossade slutgiltigt myten om att kampen i Västasien 

är en kamp mellan ’judar’ och ’araber’. Tydligare än någonsin förr framträdde den palestinska 

nationella befrielserörelsens anti-imperialistiska karaktär. Den palestinska befrielserörelsens 

snabba utveckling drev USA-imperialismen, sionismen och den reaktionära regimen i Amman att 

avslöja sin intressegemenskap och sitt samarbete. Plötsligt stod de [israeliska, amerikanska och 

jordanska armén] där blottade bredvid varandra ... Alla tre hade samma vapen, amerikanska 

kanoner, amerikanska kulsprutor och kulsprutepistoler, amerikanska fosfor- och napalmbomber ... 

Det är USA-imperialismen som är det palestinska och andra arabiska folks huvudfiende. Det är 

USA-imperialismen som anstiftar folkmord i Västasien för att säkra sina ekonomiska, militära och 

politiska intressen … som hindrar ekonomiska och social utveckling … Därför beväpnar man 

regimer som Husseins i Jordanien och Feisals i Saudiarabien, därför utnyttjar man den sionistiska 

armén…
76

 

Konflikten i Mellanöstern omdefinieras från att vara en kamp mellan ”judar och araber”, 

vilket avfärdas som en myt, till att bli en konflikt mellan USA-imperialismen, dess ombud 

och den palestinska befrielserörelsen. ”Intressegemenskapen” mellan sionismen och regimen i 

Amman uttrycks genom att peka på deras gemensamma finansiär och militära rustare. Genom 

att båda staterna kan kopplas till USA försätts de på samma sida i konflikten och i ett direkt 

antagonistiskt förhållande gentemot de arabiska folken, såväl palestinier som jordanier. USA 

blir i diskursen de som anstiftat själva attacken, betraktad som ett folkmord. Den jordanska 

regimen reduceras i detta fall till ett instrument som inte agerar utifrån egna bevekelsegrunder. 

Häri finns även en artikulering gällande imperialismen, den skyr inga medel utan är redo till 
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folkmord så länge det handlar om att säkerställa dess intressen.
77

 Denna konstruktion av 

händelserna är återkommande i materialet. Kring mästersignifikanten ’regimen i Amman’ 

bildas en ekvivalenskedja som inkluderar ’folkmördare’, ’verktyg’, ’intressegemenskap med 

imperialismen och Israel’, ’gemensam uppdragsgivare’. Ytterligare så artikuleras både Israel, 

Jordanien och Saudiarabien som imperialismens verktyg vars syfte är att avvärja social och 

ekonomisk utveckling för USA:s räkning.
78

  I detta avseende finns likheter i konstruktionerna 

av Israel och den reaktionära regimen; de båda är ansvariga för att underkuva sociala framsteg 

i regionen och de betraktas på ett liknande sätt som imperialismens redskap. 

Föreställningen om att konflikten i Mellanöstern i huvudsak är en mellan nationer, religioner 

eller två olika folk är dock inte ny. Snarare bör artikulationen betraktas som att 68-rörelsen 

söker att tillsluta elementet ’Mellanösternkonflikten’ till ’klasskonflikt’ snarare än andra 

tolkningar. En liknande idé uttrycks t.ex. redan i det första numret av Palestinsk Front, 69:1, 

där en vertikal konflikt framställs: 

Man talar i Europa om konflikten mellan Israel och arabstaterna, men i verkligheten, i grunden, är 

det inte stater som här står mot stater utan judiska sionister och arabiska reaktionärer som står mot 

de växande progressiva skarorna i hela detta område, judiska såväl som arabiska.
79

  

Det sker en artikulation i sammanhanget som riktar sig mot uppfattningen att 

Mellanösternkonflikten är den mellan stater. Den framställs som falsk och europeisk. Istället 

söker diskursen att framställa konflikten som en mellan arabiska reaktionärer och judiska 

sionister mot de progressiva. Elementet ’progressiv’ bildar en ekvivalenskedja med begrepp 

som ’växande’, ’skaror’, ’judar’ och ’araber’. Sionisten och reaktionären bildar därmed en 

gemensam axel, lierad med imperialismen, som båda hotas i samma utsträckning av en 

”progressiv” utveckling. I Kommentar framställs konflikten på ett likartat sätt: 

De utländska intressena sammanhänger, och det arabiska proletariatets intressen sammanhänger. 

Israel och i andra hand den jordanska regimen är imperialismens främsta vapen för att hindra den 

palestinska kampen utvecklas till en arabisk kamp för erövrandet av produktionsmedlen. 
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Palestinierna som det hårdast drabbade offret för imperialismens utsugning i Västasien är den 

arabiska kampens spjutspets mot imperialismen.
80

 

Den jordanska regimen blir ett sekundärt ”vapen” för imperialismen som kan riktas mot 

palestinierna. Att konstruera reaktionären som USA-imperialismens reservinstrument är 

återkommande och i frågan om Svarta september framställs den jordanska regimen en 

implementerare och det heter att ”Hussein och hans regim fungerade som imperialismens 

redskap”. I och med att ”Hussein och imperialismen misslyckades” med ”folkmordet” så är 

det ”USA, EEC och Japan [som] förbereder sig för nästa attack mot befrielserörelsen” för att 

skydda ”sina” ekonomiska intressen.
81

 Jordanien och kung Hussein inte omnämns i själva 

planeringen av attacken utan är till fullo reducerad till en marionett och ett instrument för 

imperialismen. Idén om ”intressegemenskapen” återkommer och som jag senare kommer visa 

söker diskursen att konstruera olika intressegemenskaper, primärt utifrån klass. Gällande 

frågan varför ”folkmordet” anstiftades så kontextualiseras den med Rogersplanen
82

 såväl i 

Kommentar som i Palestinsk Front.  

Trots att den går under benämningen amerikansk är den s.k. Rogersplanen i lika hög grad ett 

tuttryck för USA:s, Sovjetunionens, Israels och den arabiska reaktionens gemensamma intresse av 

att en gång för alla likvidera den palestinska revolutionen. ... Detta var alldeles uppenbart en 

nödvändighet om imperialismen skulle kunna återställa lag och ordning i Västasien. Dvs ett status 

quo mellan imperialismens olika marionetter, dvs ’fred’, dvs fortsatt klassförtryck, dvs fortsatt och 

oinskränkt imperialistiskt herravälde.
83

  

Intressegemenskapen vidgas i detta fall till samtliga som står bakom Rogersplanen, det vill 

säga implementering av en tvåstatslösning och därmed någon form av fred. Samtliga aktörer 

tillskrivs det ”gemensamma intresset” av att avliva den palestinska revolutionen som hotar 

”stabiliteten” i området som relateras till tecknen såsom ’klassförtryck’ och ’herravälde’. Mot 

imperialismens klassförtryckande ordning som upprätthålls av ”marionetter” ställs den 

palestinska revolutionen (den arabiska revolutionens ”spjutspets”). Attacken mot 

befrielserörelsen betraktas som ett folkmord vilket implicerar att USA-imperialismen och dess 

ombud inte har några som helst humanitära skrupler står i vägen för sina mål. 
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Verktygens roll kan sägas vara att bevara stabiliteten i området men kommer således till priset 

av samhällets utveckling:  

Sionismen hade samarbetat med imperialismen långt innan Israel upprättades, regimen i Amman 

hade samarbetat med imperialismen långt innan Transjordanien blev Jordanien. Ockupationen av 

Palestina och förtrycket av det palestinska folket förenade dem ytterligare, och gjorde dem till 

motståndare till varje form av arabisk progressiv utveckling … Eftersom USA och England … var 

motståndare till en sådan frigörelse eller progressiv utveckling satsade depå att göra Israel och 

Jordanien till starka militärmakter kapabla att tjäna som en spärr för social utveckling i Palestina-

området och på den Arabiska halvön. Israel blev beroende på det expansionistiska draget i 

sionismen, det mest aktiva instrumentet i denna strategi. Jordanien fick, förutom rollen som 

vakthund mot social frigörelse, främst funktionen som en buffertstat.
84

  

USA och England ses som de två historiska imperialistiska aktörerna med antifolkliga 

ambitioner. Som Bachner tidigare har påpekat framställs Israel som ansvarig för den sociala 

underutvecklingen i regionen. Det är emellertid inte bara Israel som framställs som en 

motståndare till social utveckling utan även reaktionären, i detta fall regimen i Amman. Båda 

två placeras återigen i ett gemenskapsförhållande riktat mot en ”progressiv” utveckling som 

dessutom får historiska proportioner i och med att båda två är förenade i sitt historiska 

förtryck av palestinierna enligt artikelförfattaren. I rollen som verktyg eller ”vakthund’ 

inkluderas också ett skyddande av Israel genom att landet innehar rollen som en ”buffertstat”. 

I framställningen förenas båda staterna i det gemensamma intresset av att motarbeta ”varje 

form av arabisk progressiv utveckling som skulle kunna leda till en palestinsk frigörelse”.
85

 

Kring Jordanien bildas en ekvivalenskedja som inkluderar tecken såsom ’buffertstat’, 

’vakthund’, ’fientlig mot social utveckling’ och ’motståndare mot palestinsk frigörelse’. 

Konstruktionen av den reaktionära regimen som en imperialistisk agent som söker att 

förhindra ekonomisk utveckling är återkommande: 

Imperialismen berövar miljoner araber deras naturtillgångar, hindrar dem att utveckla sina 

naturtillgångar … Man hindrar därmed – i samarbete med de reaktionära arabregimerna – 

ekonomisk, social och politisk utveckling och tvingar miljoner araber att leva i slumområden, i 

fattiga byar, som nomader i vandrande mellan glesa oaser i öknarna.
86
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I resonemanget har graden av generalisering ökat. Nu är det samtliga arabiska reaktionärerna 

som i ”samarbete” med imperialismen förhindrar all form utav utveckling i Mellanöstern. Det 

finns en hög grad av tillslutning i diskursen kring de arabiska USA-lierade regimerna att de 

omöjligen kan arbeta i nationens eller folkets tjänst; utan endast i sitt eget och imperialismen.  

Även om det är Jordanien och dess regim som i högsta grad tillskrivs rollen som ett verktyg så 

görs en liknande framställning om Libanon. Under rubriken – Libanons dollarlakejer 

avslöjade – representeras den libanesiska regimen som intimt förbunden med både 

imperialism och sionism i förtrycket av den egna befolkningen: 

Libanons huvudstad är inrättad av imperialisterna och deras reaktionära allierade i arabvärlden 

som ett Wall Street för transaktioner med de pengar som utvinns genom utsugning av de arabiska 

folken i Västasien och Nordafrika. Dollarn är grunden för den libanesiska överklassens 

utsvävningar, och för att behålla sina positioner förtrycker den det inhemska proletariatet och 

stöder direkt och indirekt förtrycket mot de arabiska folken i andra stater ... För den libanesiska 

regeringen är det viktigaste av allt att vidmakthålla ’lag och ordning’ varigenom man vill behålla 

imperialisternas och oljeshejkernas förtroende.
87

  

Libanons huvudstad Beirut betraktas som ”inrättad” av både imperialister och reaktionärer 

som ett finansiellt centrum för att administrera vinsterna från ”utsugningen” av folket i den 

klassförtryckande ordning som gjorts giltig för Mellanöstern. Gruppen ’överklass’ placeras i 

ett gemenskapsförhållande med imperialism och i ett antagonistiskt gentemot folket i samtliga 

arabiska stater. Den libanesiska regimens ”viktigaste” strävan framställs som ”lag och ordning” 

för att bibehålla imperialisternas och andra reaktionärers gunst. Regimen uppfattas inte som 

arbetandes i folkets tjänst utan i imperialismens och i andra reaktionärers. Element såsom ’lag 

och ordning’, samt ’stabilitet’ får i hög grad en imperialistisk och utsugande konnotation i 

diskursen som den palestinska motståndsrörelsen kan positioneras mot. 

 

3.2 DET REAKTIONÄRA SAMHÄLLET  

68-rörelsens samhällsanalyser är i hög grad centrerade kring Israel och dess samhällsstruktur. 

Bachner berör inte denna aspekt i särskilt hög utsträckning, men aningen schematiskt så får 

det israeliska samhället sin betydelse genom att bl.a. relateras till tecken som ’klassförtryck’, 

’rasism’, ’diskriminering’ och ’exploaterande’. I huvudsak konstrueras och placeras tre 
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grupper i ett antagonistiskt förhållande baserat på etnicitet. De arabiska judarna konstituerar 

en egen grupp som bildar en undertryckt gemenskap med de kvarvarande muslimska och 

kristna araberna, dvs. palestinierna. Klassförtryckarna i detta fall blir den europiska 

judenheten som bildar den privilegierade överklassen. Förtrycket ses således utifrån ett 

klassperspektiv men där klasserna utgörs av olika etniciteter.
88

 Bachner uppmärksammar 

denna aspekt och skriver bl.a. att 68-rörelsen betraktade den ”arabiska judenheten i Israel” 

som ”ditlurade invandrare”, redo att exploateras av sina ”västerländska bröder”.
89

 En likartad 

dynamik framställs i det arabiska samhället och det är Libanon och Jordanien som bildar de 

totaliteter och myter som reproduceras och ges ett innehåll. De andra arabiska ländernas 

samhällen analyseras inte i studiens källmaterial utan deras ”reaktionära” karaktär skildras i 

andra sammanhang. 

 

3.2.1 I LIBANON 

I Palestina Bulletinen framställs det libanesiska samhället på följande sätt:  

Statsmakten i Libanon utgörs av en mängd olika religiösa sekter. Varje sekt behärskas av en 

privilegierad klass. Alla dessa privilegierade klasser bildar en intressegemenskap och delar upp 

landet i inflytelseområden. De förtrycker och isolerar de 180 000 palestinska flyktingarna … Den 

libanesiska befolkningen i södra delen av Libanon lever under katastrofala villkor. Palestinierna 

som med vapen i hand kämpar för sin frihet, blir nu en förebild för den sydlibanesiska 

bonden……..plötsligt upptäcker han, att också han kan försvara sina intressen med vapen.
90

 

Det libanesiska samhället får sin innebörd genom att peka på en etnisk uppdelning beståendes 

av ett ospecificerat antal sekter
91

 som sedan blir föremålet för ytterligare en förfining, 

nämligen konstruktionen av klasserna inom dessa. Palestinierna etableras som en egen grupp 

som inte artikuleras inom ramen för den interna libanesiska klasshierarkin. Sammantaget kan 

det sägas att tre mästersignifikanter etableras: en ’privilegierad klass’ som representerar 

överklassen som är lierade med makten, ’palestinier’ och ’bonden’ som representerar folket 

och i detta bildas olika ”intressegemenskaper”. De privilegierade klasserna framställs som en 
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enhet i texten och försätts i ett direkt antagonistiskt förhållande gentemot folket och den 

”palestinska revolutionen”. Med detta följer att de ”härskande klasserna” har ”valt att 

tillsammans med Israel försöka krossa gerillan i Libanon”. Den huvudsakliga motsättningen i 

Libanon framställs alltså inte som etnisk/religiösa, utan baserad på klass. Kring tecknet 

’privilegierad klass’ tillsluts tecknen såsom ’samarbetar med Israel’ och ’förtryckare’.  

Palestinierna får i diskursen en tillslutning som revolutionens förtrupp och skildras som en 

”förebild” för den sydlibanesiska bonden (och bönderna/folket som helhet). Deras ”intressen” 

framställs som motsatta gentemot överklassen, den s.k. ”klassfienden”. Palestinierna får 

dessutom en destabiliserande roll eftersom ”ungdomen ur olika religiösa sekter” stödjer den 

palestinska kampen och därmed bidrar den nya generationen till att ”krossa de äldres religiösa 

gränser”. Områdena som palestinierna kontrollerar knyts dessutom till tecken såsom ’frihet’, 

’mänsklighet’ och ’återvinna sin sociala tillhörighet’ som implicerar det motsatta gällande det 

av Libanons överklass kontrollerade samhället.
92

 Ett samhälle som karaktäriseras som 

alienerande och förtyckande. Palestiniernas destabiliserande roll utmanar förtrycket och 

ruckar därmed hela det libanesiska samhällets grundvalar i en progressiv riktning. I artikeln 

framställs alltså en ordning av två olika samhällen i Libanon, ett reaktionärt libanesiskt och ett 

progressivt palestinskt.  

Spänningarna mellan grupperna makthavare/överklass och folket som återfinns mellan dem är 

själva kärnan i Kommentars representation av det libanesiska samhället. Analysen ringar in 

liknande teman men skiljer sig i somliga avseenden och är en betydligt mer komplex analys. 

T.ex. lyfts Libanons förhållandevis avancerade ekonomi fram och det betonas att den även 

kommit befolkningen till gagn genom ”en genomsnittlig högre levnadsstandard än i något 

annat arabland”, likväl med en ojämnlik fördelning. Detta kommer till ett pris, nämligen att 

Libanons befolkning betraktas som ”västindoktrinerat” av ”kapitalistiska västliga ideal” som 

öppnar dörren för makthavare som kan vilseleda befolkningen genom att ”kanalisera politiska 

motsättningar till att kallas religiösa.”
93

 Makthavarna får alltså en manipulativ roll som döljer 

den riktiga motsättningen i samhället, dvs. den mellan klasserna. Libanon som samhälle 

beskrivs som ”korrumperat på praktiskt taget alla nivåer” vilket är själva kärnan i 
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framställningen.
94

 Fackföreningsrörelsen beskrivs t.ex. som ”infiltrerad” av CIA och i själva 

verket arbetandes i arbetsgivarens tjänst.
95

  

Den viktiga betydelsebildning som görs i artikeln är den om överklassen i Libanon, 

representerad av ”jordägarna”. De som framställs som ”feodala utsugare” och pro-israeliska. 

Representationer av individuella godsägare är sällsynt i materialet och antalet intervjuer 

gjorda med dem är få. När det väl sker är det en symptomatisk representation som görs: 

Jordägarens son … är blondare i hyn än bönderna, han är välklädd och välfödd och säker. Han 

förklarar att bönderna i ’hans’ by i själva verket har högre inkomst än genomsnittet, att de vill bo 

som de gör …  

– Men om de [bönderna] verkligen reser sig mot er?  

– Då får vi hjälp av armén. Lagen är på vår sida. Det är vi som äger jorden.  

– Men om alla tar till vapen och armén inte kan klara alla?  

– Då, ja då får vi lämna landet. Fara till – Israel. 

– Tror ni det är lugnare där?  

– Ja det är säkert bättre.  

Ett fullkomligt sensationellt uttalande i arabvärlden naturligtvis, ett uttalande som fadern aldrig 

skulle ha gjort; men den 17-årige sonen kunde uttrycka det fadern tänker.
96

  

   

Bilden som framträder är en vitare jordägare som betraktar området som sitt och oförstående 

inför böndernas svåra situation. Den mest angelägna delen är att jordägaren kan associeras 

med Israel – som potentiell tillflyktsort. Hans uttalande kan sedermera generaliseras till fadern 

och egentligen göras representativ för jordägarna som helhet. I analysen framställs också 

Libanon som platsen för en ”feodal utsugning” där bönder ställs mot jordägarna i en 

annalkande revolutionär kamp. Om vi ser till de tecken som knyts till de två grupperna så 

uppstår en polarisering som relateras till Israel och palestinierna vilket befäster den tidigare 

representationen. Det artikuleras en intressegemenskap mellan Israel och jordägarna som 

kopplas till staten och makthavarna (notera i det föregående citatet hur ”lagen är på vår sida, 

det vill säga jordägarnas), medan bönderna artikuleras i en gemenskap med gerillan och folket: 

Däremot hoppas de progressiva bland dem [palestinierna] att gerillan kan spela en pådrivande, 

agiterande roll. Det gör den redan: motsättningarna skärps mer och mer, och ställningstagandet för 

eller emot den palestinska kampen drar en skarp linje genom befolkningen. En linje som går efter 
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klasser och inte längre efter religioner. Som väntant står kapitalisterna och de provästliga 

grupperna emot folket; de fattiga och de progressiva för.
97

 

I förhållande till det libanesiska samhället framställs den palestinska kampen som en 

katalysator, och pådrivare, som ska snabba på utvecklingen mot revolutionen.  Det libanesiska 

samhället och den palestinska kampen ges ett innehåll utifrån två olika grupper, en överklass 

bestående av jordägare och makthavare som relateras till tecken såsom ’provästlig’, ’kapitalist’ 

(och därmed proisraelisk) som försätts i ett antagonistiskt förhållande gentemot folket, och en 

pro-folklig, pro-palestinsk rörelse som relateras till tecken såsom ’fattiga’ och ’progressiva’. 

Att det rör sig om en ”skarp linje” signalerar en diskursiv tillslutning av folket som pro-

palestinskt och som reducerar och osynliggör möjligheterna att en folklig rörelse kan vara 

anti-palestinsk och även motsatsen, att gruppen makthavare kan vara annat än kapitalistisk, 

proisraelisk etc. De progressivas roll blir att frigöra folket från ”västindoktrineringen” och det 

falska medvetandet som gör gällande att motsättningarna i det libanesiska samhället härrör ur 

religiösa motsättningar, som tidigare framställts som makthavarnas vilseledning.  

I Palestinsk Front konstrueras följande ordning i det Libanesiska samhället:  

Under skenet av en parlamentarisk demokrati hölls arbetarna nere, lump-proletariatet växte alltmer, 

och på stora delar av landsbygden bibehölls ett feodalistiskt system med mer eller mindre livegna 

arrendatorer. – Israels propaganda försöker få det till att det i botten är ett problem mellan kristna 

och muselmaner … men i själva verket samarbetar den kristna och muselmanska överklassen för 

att förtrycka ett kristet och muselmanskt proletariat.
98

  

Det är en liknande bild av det libanesiska samhället som framställs och det är ”överklassen” 

som förtrycker ”proletariatet” oberoende av religiös tillhörighet. Det finns en strävan efter att 

tillsluta Libanons samhälle som rummet för klassförtryck, klasskamp och det centrala 

begreppet för att förklara det libanesiska jordbruket är feodalism. Diskursen kan sägas sträva 

efter hegemoni i frågan om hur Libanons sociala motsättningar skall förklaras. En tolkning 

som gör en etniskreligiös konflikt gällande, relateras i ena artikeln till tecknet ’makthavare’, 

som ett bedrägeri. I Palestinsk Front tillskrivs denna ”falska” föreställning istället till Israel. 
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3.2.2 I JORDANIEN 

I analysen av det libanesiska samhällets dynamik avfärdas de etniska motsättningarna och 

artikuleras istället inom ramen för klass. När det jordanska samhället skall konstrueras finns 

en artikulation som framhäver etnicitet i högre utsträckning än tidigare, som dock samspelar 

med klass. De grupper som konstrueras formeras kring mästersignifikanterna ’regimen’, 

’beduin’ och ’palestinier’ och klasskonstruktioner inom dessa. Gällande Libanon 

konstruerades den feodala aspekten i förhållandet till jordbruket och böndernas svaga position. 

Tecknet ’feodalism’ är en bärande komponent i myten om samhället och en central 

föreställning i konstruktionen av Jordanien som klassförtryckare.  

Om vi ser till hur kungens legitimitet framställs så framträder ett grundläggande feodalt 

element, nämligen att fursten har fått sin legitimitet från Gud i det jordanska samhället:  

Grundläggande är att alla dessa [beduinska] stammar är muselmanska och djupt religiösa. Kung 

Abdullah tillhörde Muhammeds släkt och betraktades på ett självklart sätt som deras ledare.
99

  

Kungahusets legitimitet hänförs i detta fall till släktskapet till Muhammed och elementet 

’beduin’ tillskrivs en djup religiositet och därför blir Abdullah och hans att ”självklara” ledare. 

I skildringen av Jordaniens historia blir den feodala vokabulären särskilt framträdande, i en 

historiematerialistisk tolkning av Jordaniens historia. Abdullah framställs som en extrem 

reaktionär, som i egenskap av ”feodal furste” motarbetade ”borgarklassens” nationella 

frigörelse och som delar ut ”förläningar” till ”beduinhövdingar”.
100

 70-talets kung Hussein 

framställs som en ättling till en feodal och illegitim härskare. Tecknet ’feodalism’ knyts till 

Jordanien på flera sätt:  

Förläningarna betraktades från början som respektive [beduin]stams egendom ... men på grund av 

att stammarna sedan dess blivit bofasta i stor utsträckning har stamsystemet övergått till ett slags 

feodalt system, där den ledande familjen fungerar som ägare och de övriga som denna familjs 

underlydande. Fastän många inom stammen därmed lever praktiskt taget som slavar anses deras 

trohet mot stammen och deras ledare vara lika stark som under den nomadiserade tiden.
101

  

Det beduinska samhället differentieras och en intern hierarki framställs där vissa familjer 

bildar en privilegierad klass som sedermera knyts till tecken som ’storgodsägare’, ’jordägare’, 
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’köpmän’, ’bankirer’, ’hotellägare’. De övriga familjerna artikuleras som ”slavar” som 

emellertid har en stark ”trohet mot stammen” som inte har rubbats trots förtryckande feodala 

former. I likhet med Libanon så bildar makthavare och överklass en gemenskap även i 

Jordanien som bildar en förtryckande ordning. Kungen blir i denna framställning den som 

upprätthåller ett förtryckande system där de rika ”stora familjerna” gynnas. Kungen framställs 

också som en korrumperare som ”smörjer” de privilegierade klasserna med ”gåvor” och 

upprätthåller den förtryckande ordningen med mutor, men även genom att ”utnyttja” sitt 

släktskap med profeten Muhammad. En ordning möjliggör att de privilegierade klasserna blir 

rikare och rikare.  

I det jordanska samhället representeras en dynamik där kungen fungerar som det kitt som 

håller samman den förtryckande ordningen, som dämpar riskerna för ”blodsfejder” mellan de 

prominenta familjerna och stammarna. I diskursen så knyts även delar av den palestinska 

befolkningen till denna ordning.  

Under den tid då kungamakten i Amman ockuperade västra Jordanstranden (1948-67) samarbetade 

de religiösa ledarna och storgodsägarna där mycket väl med regimen, och tillsammans upprätthöll 

de kontrollen över det palestinska proletariatet. Några procent av flyktingarna var också förmögna 

palestinier ... och dessa satsade vad de fått med sig av kapital i den nya staten Jordanien och blev 

också regimens stöttepelare.
102

  

Även palestinierna differentieras och mästersignifikanterna ’religiös ledare’ samt 

’storgodsägare’ försätts i ett antagonistiskt förhållande till ’proletariatet’, då de söker att 

kontrollera dem. De förstnämnda bildar en gemenskap med regimen och blir en av dess 

”stöttepelare”. Den palestinska överklassen inkluderas i de privilegierade klasserna som 

gynnas av kung Husseins feodala ordning. I en senare analys, skriven efter Svarta september, 

så ges en ny intensivare innebörd åt samhällsordningen. Palestiniernas situation i det 

jordanska samhället återges på följande sätt: 

Amman-regimen, som av rädsla för dessa flyktingar förvandlade dessa läger de levde i till 

koncentrationsläger. Ammanregimen som redan tidigare var lierad med beduinhövdingar, vilka nu 

var höga officerare, godsägare ... byggde nu upp sin kontroll över de ockuperade områdena genom 

att knyta kontakter med den palestinska överklassen i dessa områden. ... Och denna överklass var 

liksom Amman-regimen rädd för flyktingarna, rädd för att dessa fattiga fördrivna jordbrukare 

skulle kräva politiskt makt, jordreform etc, och rädd för att flyktingarna skulle organisera sig för 
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att bekämpa Israel, vilket skulle hota den ’stabilitet’ som gjorde det möjligt för godsägarna att i 

lugn och ro håva in sina vinster.
103

  

Amman-regimen får i denna framställning en nazistisk association i och med att den 

omvandlat flyktinglägren till ”koncentrationsläger”. Denna nazistiska vokabulär är vanlig i 

diskursen och används oftast i beskrivningarna av Israels ockupation av Gaza och 

Västbanken.
104

 Återigen så konstrueras två grupper som bildar olika intressegemenskaper. En 

överklass som konstitueras av godsägare och beduinhövdingar bildar en gemenskap med den 

palestinska överklassen som av ”rädsla” för folket, i detta fall representerat av jordbrukare 

och flyktingar, skulle kräva ogynnsamma reformer. Överklassen knyts till tecknet ’stabilitet’, 

något som är särskilt intressant eftersom mot bakgrund av i vilka andra sammanhang det 

framkommer, i detta fall vinster som kommer överklassen till gagn. Folket däremot tillskrivs 

intresset av kampen mot Israel och får tecknet ’stabilitet’ en förtryckande innebörd.  

I diskursen verkar det finnas ett momentets tillslutning om att kampen mot Israel tillskrivs 

’folket’ medan samarbetet med staten kopplas till gruppen ’överklassen’. Föreställningen om 

överklassens och regimens ”rädsla” för folket blir en grundbult i konstruktionen av den 

reaktionära regimens beroende. I och med att det finns ett folkligt tryck mot den blir den alltid 

beroende av en extern kraft som kan garantera dess fortlevnad. I förhållande till det jordanska 

samhället finns en likartad syn på palestiniern som i fallet med det libanesiska samhället:  

Mitt i USA-imperialismens Jordanien hade ett nytt samhälle och ny social struktur vuxit fram. 

Flyktinglägren fungerade som befriade områden. Olika organisationer för kvinnor, arbetare, 

studenter, ungdomar, milis, hälsovård och fedayin hade undan för undan ryckt den reella makten 

ur kung Husseins händer. Detta kunde inte tolereras i USA.
105

  

De palestinska flyktinglägren kopplas till tecknet ’befriade’, ’nytt samhälle’ och ’ny social 

struktur’. Denna ordning bärs sedermera upp av olika ”organisationer” bestående av folket, i 

form av olika konstellationer och mästersignifikanter, som direkt positioneras mot kung 

Husseins kontroll. Det är ur kung Husseins ”händer” som folket har tagit tillbaka området och 

således ”befriat” delar av Jordanien från klassförtrycket. Beduinerna som tidigare 

sammankopplats med regimen omnämns inte i denna skara och palestiniernas relation till dem 

framsälls som en upplysares. Konstruktionerna som görs i t.ex. Palestina Bulletinen visar på 

hur statisk diskursen är:  

                                                 

103
 Kommentar, 71:1, s. 31-32. Min kursivering.  

104
 Bachner, s. 309-311.  

105
 Palestinsk Front, 70:7, s. 12.  



 

38 

 

Denna [beduinerna] befolkning är påverkat av ett mycket reaktionärt tänkande … Britterna gjorde 

då Husseins farfar till marionettkung, och motiverade detta med att han var avkomling i rakt 

nedstigande led till profeten Muhammad. Detta gör Hussein okränkbar, vilket han i sin tur 

utnyttjar i politiska intressen … Husseins lögnpropaganda i kombination med årliga stora mutor 

till olika beduinledare hade gjort att de inte fått någon riktig uppfattning om gerillan. Beduinerna 

var t.ex. inte medvetna om att gerillans huvudfiende var Israel, något som de i så fall skulle ha 

stött.
106

 

Framställningen av det Hashemitiska kungahuset inkluderar samma begrepp. Centralt är att 

legitimiteten framställs härröra från kungahusets släktband till profeten Muhammad samt 

mutor, något som kungahuset sedermera ”utnyttjar”. Konstruktionen visar på likheter med 

Libanon där makthavarna fungerar som en sorts korrumperare; ty kung Hussein döljer de 

riktiga motsättningarna för beduinerna, den mellan Israel och den palestinska 

motståndsrörelsen. Kring elementet ’beduin’ bildas en ekvivalenskedja som inkluderar tecken 

såsom ’omedveten’, ’reaktionärt tänk’, ’religiös’, ’Husseins traditionella stöd’. Och liknande 

bildas en ekvivalenskedja kring det Hashemitiska kungahuset som ’korrumperare’, ’utnyttjar’, 

’religiös legitimitet’, ’mutor’.
107

  

Mot dessa två konstruktioner kan den palestinska gerillans arbete framställas som en 

”upplysningsverksamhet” som lockat till sig ”många av de yngre beduinerna” (notera att 

palestinierna får destabiliserande och underminerande roll i och med att de lockar till sig 

ungdomen, i likhet med Libanon). Upplysningsverksamheten består i att:  

… steg för steg arbeta bort det som finns kvar av beduinernas reaktionära tankesätt. T.ex. kan man 

motverka Husseins propaganda att kamp mot Israel skall ske på en religiös grundval, tal om ’heligt 

krig’ och dylikt, och förklara för beduinerna att det är de sionistiska politikerna och USA-

imperialisterna som bär skulden och inte alla som bekänner sig till judendomen.
108

 

Hussein framställs som en korrumperare på flera plan. Den religiösa tolkningen av konflikten, 

jihad, framställs som Husseins propaganda något gerillan kan motarbeta. Gerillans roll 

framställs ”förklara” den riktiga motsättningen. Denna konstruktion försätter det 

Hashemitiska kungahuset i ett antagonistiskt förhållande gentemot Israel och judenheten, fast 

på religiösa grundvalar. Detta är en återkommande konstruktionen av den ”reaktionära 

kraften”, som jag återkommer till i nästa kapitel. 
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3.3 BEFRIELSERÖRELSEN 

Denna sista del i uppsatsen kommer inte att undersöka samtliga konstruktioner som omgärdar 

mästersignifikanten ’befrielserörelsen’. En stor del av dess betydelse ställs i relation till Israel 

och det kan sägas att diskursen i högsta grad fixerar befrielserörelsens betydelse genom att 

relatera till tecken såsom, ’anti-imperialism’, ’antisionistisk’, ’anti-rasistisk’, ’folklig’ och 

’demokratisk’ och en myriad konstellationer av betydelser som kan summeras under 

’upplösandet av Israel’.
109

 Det som är relevant för uppsatsens del är på vilket sätt betydelse 

ges åt de reaktionära araberna i förhållande till befrielserörelsen. Det finns en distansering 

från somliga ”reaktionära” arabstater som är värd att ta upp i ett eget stycke. 

 

3.3.1 BEFRIELSERÖRELSEN OCH DE REAKTIONÄRA KRAFTERNA 

Ett sätt att förbinda de arabiska reaktionära krafterna med USA-imperialismen var genom att 

peka på de ekonomiska band de hade, t.ex. genom vapenleveranser. Det motsatta gällande för 

befrielserörelsen: 

Men man har aktat sig för att stänga av tillflödet av ’reaktionärt kapital’ från exempelvis 

Saudiarabien … Men de pengar som flödar från de arabiska oljekällorna till Al Fatah synes inte 

vara förbundna med något annat politiskt villkor än att befria Palestina, och dessa 

penningförsändelser har knappast överfört avsändarnas reaktionära politiska ideal.
110

 

Att befrielserörelsen tar emot pengar från en reaktionär stat såsom Saudiarabien genererar inte 

någon påverkan av ”reaktionära politiska ideal” enligt artikelförfattaren. Den saudiarabiska 

och oljeländernas ”reaktionära” karaktär artikuleras ofta i relation till de palestinska 

motståndsrörelserna för att påvisa en skillnad mellan två olika kamper som inte bär några 

relevanta gemensamma nämnare.  

I Palestinsk Front beskrivs förhållandet på ett liknande sätt men där blir själva påverkan 

omvänd. Genom stödet från ”reaktionära regimer” så uppstår situationen där ”oljeländernas 

regimer är mera rädda att påverkas av Al Fatah i progressiv rikting än vad Al Fatah är för att 

påverkas av oljeländerna i motsatt riktning.” Andra tecken som knyts till Saudiarabien, 
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Kuwait och andra oljeländer är ’feodala satsbildningar’ och ’feodala oljeländer’.
111

 Samtliga 

arabiska ”reaktionära” krafter har således tillslutits tecknet ’feodalism’ i diskursen. Den 

palestinska motståndsrörelsens mottagande av pengar bildar istället en motsatt dynamik, där 

stödet istället underminerar avsändarens ideal och möjliggör en progressiv utveckling. Kring 

’befrielserörelsen’ bildas en negativ ekvivalenskedja som gör gällande att den inte kan vara 

korrumperad eller ett verktyg. Föreställningen om verktyget eller lakejen är följaktligen 

reserverat för de USA-allierade aktörerna. I konstruktionen blir uteslutet att 

befrielserörelserna kan vara annat än progressiva.  

Ett element som värt att undersöka närmre är ’reaktionära ideal’ och vilka tecken knyts dit, 

eftersom diskursen distanserar mästersignifikanten ’befrielserörelse’ från dem. Ett tecken som 

ofta framträder kring elementet ’reaktionära ideal’ är ’religion’: 

Muslimska reaktionärer från hela världen samlades för att begrunda den heliga stadens öde. Även 

om sådana som kung Feisal av Saudiarabien knappast intresserar sig särskilt mycket för den 

palestinska saken så skulle han lika lite som andra feodalherrar i arabvärlden anse sig kunna dö i 

frid innan Jerusalem, Al Quds, är återerövrad. Och därigenom förstärks ytterligare den falska 

föreställningen att ’araberna’ på något avgörande sätt skulle vara politiskt enade … Men i längden 

skall det visa sig omöjligt att få världen att tro, att palestinska revolutionärer kan ha någonting 

betydelsefullt gemensamt med reaktionärer från Kuwait och Filipinerna, med muslimska USA-

marionetter i Turkiet och Saudiarabien.
112

  

Arabvärldens ”feodalherrar” och kung Feisal framställs som tämligen oengagerade i den 

”palestinska saken” utan endast angelägna om att återerövra Jerusalem. Denna föreställning 

stämmer väl överrens med de tidigare konstruktionerna av reaktionären som ointresserad av 

att arbeta i folkets tjänst. Det konstrueras en dikotomi mellan befrielserörelsen och 

reaktionärerna som gör gällande att i längden är ”omöjligt” att de har något ”betydelsefullt 

gemensamt”. Den reaktionära uppslutningen bakom kampen mot Israel kopplas till tecknet 

’kontraproduktivt’, även om begreppet inte används explicit. Kring ’reaktionära ideal’ tillsluts 

en religiöst orienterad strid som kopplas till Jerusalem. Det religiösa kriget tillskrivs även 

kung Hussein som jag visade i förra kapitlet.  

Denna föreställning repeteras därefter i Kommentar, härskare såsom Feisal och Hussein ”kan 

inte dö i frid förrän den heliga staden Jerusalem är återerövrad” och den gemensamma fronten 
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är en ”skenbar ’arabisk’ enhet som ytterligare tjänar till att understryka den vulgära 

propagandabilden om hur Israel hotas”. Diskursen tillsluter de reaktionära regimerna kring 

begrepp såsom ’religiöst motiverad kamp’ och ’kontraproduktiv’. Dessutom menar jag att 

diskursen söker att tillskriva de reaktionära idealen en rasistisk komponent: 

Muslimska reaktionärer, för vilka Jerusalem spelar en betydelsefyll roll, från Filippinerna, 

Pakistan, Kuweit och Saudiarabien skrev under en resolution där det hette att kampen mot Israel 

måste intensifieras. Detta får inte leda till att man förväxlar muslimska reaktionärer … med de 

mycket sekulariserade och progressiva gerillaorganisationerna. Alla gerillaorganisationerna 

propagerar för ett sekulariserat Palestina, ett befriat Palestina för både judar och muslimer. Kung 

Feisal är en lika hård motståndare till denna tanke som Moshe Dayan. Palestinierna måste alltså 

bekämpa båda.
113

 

I konstruktionerna framstår det som att frågan om Jerusalem endast är en reaktionär lägenhet 

och av underordnad betydelse för de den palestinska motståndsrörelsen. En viktig skiljelinje 

dras också kring islam och ’befrielserörelsen’ relateras till ’sekulariserad’ medan reaktionären 

till ’religion’. De reaktionära idealen som Feisal delar med Israels dåvarande försvarsminister 

Dayan är motståndet mot ett ”befriat” Palestina för både judar och araber. Mot bakgrund av 

konstruktionen av Israel och att Feisal likställs med en motsvarande ordning impliceras det ett 

reaktionärt synsätt inte skulle inkludera judar som fullvärdiga medborgare, något som 

motståndsrörelsen ”måste bekämpa”. 

Representationerna av den palestinska motståndsrörelsen i intervjumaterialet tenderar att vara 

likartade i förhållande till kampen mot Israel och betonar rörelsens antirasistiska karaktär 

samt målsättningen; en demokratisk stat för både judar och araber. Den konstruktionen är 

statisk men det finns en representation som skiljer sig i avseendet som är värd att 

uppmärksamma där frågan om repartriering av judiska invandrare kan tillskrivas elementet 

’befrielserörelsen’:  

Vår rörelse [Al-Fatah] präglas inte av någon rasism. Vi är inte drivna av rashat. Vi kämpar mot 

Israel som en sionistisk stat, tjänande den nordamerikanska imperialismen, och som 1948 drev bort 

vårt folk från dess jord, dess hem och som de nu gjort igen, i juni 1967. Därför vill vi inte, som 

andra arabledare, ’kasta judarna i havet’. När vi återfått kontrollen över det territorium som tillhör 

oss kommer vi helt enkelt att upplösa den israeliska statsapparaten, inlemma de bortjagade 
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palestinierna, skicka invandrarna tillbaka till Europa eller till deras ursprungsländer, och erbjuda 

de sedan länge bosatta judiska medborgarna att leva med oss.
114

 

Notera att citatet är från det första numret av Palestina Bulletinen. Den icke återkommande 

föreställningen om repartriering kan betraktas som en förändring i diskursen där 68-rörelsen 

söker att tillsluta befrielserörelsen kring föreställningen om en demokratisk stat för samtliga 

invånare, oberoende av invandringsdatum. Det som intresserar att den intervjuade menar att 

”vår rörelse” inte präglas av någon ”rasism” medan ”andra arabledare” är de som strävar efter 

att ”kasta judarna i havet”. Reaktionären tillskrivs en rasistisk föreställning och skildras som 

en motståndare mot en arabisk-judisk samexistens. Häri vill jag påpeka att en 

”folkmordsliknande” intention tillskrivs reaktionären. 

När Saudiarabien och Kuwait funderar på att sponsra en annan anti-israelisk organisation så 

får den en nazistisk association. Det heter att reaktionärerna överväger att ”stödja den 

fascistiska grupp som leds av den förre muftin (religiös titel) av Jerusalem – en gång Hitlers 

medarbetare”, syftandes på al-Husseini.
115

 Organisationen som åsyftas kan vara det 

Muslimska brödraskapet, som i Marxistiskt Forum får epitetet ”fascistisk”.
116

 En skarp 

distinktion görs även mellan palestinier som för en illegitim och fascistisk kamp, som 

dessutom associeras till islam, som ställs mot den enda rättfärdiga, den ”progressiva”.  

 

3.3.2 BEFRIELSERÖRELSEN - DEN PROGRESSIVA KRAFTEN 

I förhållande till Libanon och Jordanien framställs den palestinska motståndsrörelsen som 

revolutionens förtrupp, upplysare och som bäraren av sociala framsteg. Dessa konstruktioner 

är tämligen statiska och förändras inte nämnvärt. Ett exempel på vilka tecken som knyts till 

befrielserörelsen ses här: 

Nej, det är redan nu lätt att iaktta vilken enorm social betydelse den palestinska rörelsen fått. I 

centrum av den nya verksamheten ligger flyktinglägren … ett intensivt socialt uppbyggnadsarbete. 

                                                 

114
 Palestina Bulletinen, 68:1, s. 4. Min kursivering. Även Bachner uppmärksammar detta citat men har inte 

återgivit det till fullo, utan använder det snarare för att visa på att 68-rörelsen i flera avseenden kräver 

upplösandet av Israel som stat. Se Bachner, s. 328.  
115

 Palestinsk Front, 69:2, s. 7.  
116

 Marxistiskt Forum, 68:5, s. 32. Texten visar i övrigt samma statiska konstruktioner som hittills påvisats. 

Arabländerna benämns som ”feodala”, ”överklassen” som lierad med imperialismen etc. Texten bygger på delar 

av Beckmans bok Palestina och USA-imperialismen. I Palestinsk Front har meningen förändrats något. I boken 

beskrivs al-Husseinis organisation som ”en fascistisk islamistisk grupp”, se s. 109. Beskrivningen ”islamistisk” 

har försvunnit i återgivningen i PF. 



 

43 

 

Nya skolor och sjukvård, kampen mot analfabetism, arbetslöshet, hopplöshet och innefiktiva 

jordbruksmetoder … leder till ett nytt samhälle som en i härdig propaganda och agitation för 

kvinnans emancipation måste göra det: och i mångas ögon förbluffande exempel på de snabba 

sociala framsteg som blivit följden av det palestinska uppvaknandet … På detta vis utbildas och 

uppfostras också flickorna till jämbördiga medlemmar i ett nytt samhälle.
117

   

’Befrielserörelsen’ får sin innebörd genom att sammanlänkas till tecken som ’sociala 

framsteg’, ’enorm social betydelse’, ’nya skolor’, ’sjukvård’, ’mot hopplöshet’ och 

avancemang inom ramen för flera fält t.ex. jordbruksmetoder. I detta återfinns en konstruktion 

om ett ”nytt samhälle” som relateras till samma tecken som kan kontrasteras mot det 

”reaktionära” och ”feodala” arabiska i Libanon, Jordanien och i viss mån Saudiarabien. Jag 

vill hävda att dessa konstruktioner ligger nära dem som görs gällande i frågan om Vietnam. 

Salomon menar att det var ett återkommande tema att lyfta fram de nordvietnamesiska 

skolorna i ”i de ’befriade’ områdena o Sydvietnam” och att USA samt i Saigon framställs som 

dekadenta och levandes i överflöd. Dessutom får USA rollen som ”korrumperare”, vilket är 

relevant mot bakgrund av hur Libanon beskrivs som västindoktrinerat och korrumperat på 

samtliga plan.
118

 Det finns således likheter i framställningarna och dramaturgin.  

Det konstrueras därigenom en motsättning mellan ett reaktionärt jordanskt/arabiskt samhälle 

utan ambitioner att förbättra folkets materiella eller kulturella standard mot en progressiv 

rörelse med desto godare ambitioner. Denna kan sedan förhållas till konstruktionen av både 

Israel och USA-imperialismens inneboende intresse av att bevara en stabilitet i området, för 

att värna profiten och kolonialismen. I Palestina Bulletinen görs i stort sett samma 

konstruktion och om kvinnans roll skapas denna tydliga motsättning mellan det reaktionära 

arabiska tänket och den progressiva motståndsrörelsen: 

Kvinnorna har varit och är fortfarande förtryckta i de arabiska länderna. Den ottomanska 

traditionen ställer upp en mängd förbud för kvinnorna; de får inte ta ett arbete, de är tvungna att 

klä sig på ett visst sätt, de får inte gå ut och roa sig o.s.v. Fat’hs mål är naturligtvis att alla skall 

delta i revolutionen, och därför måste även de palestinska kvinnorna mobiliseras … Kvinnornas 

uppgifter är politiska, sociala och militära.
119

  

Det förrevolutionära arabiska samhället får rollen som en kvinnoförtryckande plats där 

kvinnorna förnekas elementära rättigheter, något som de palestinska motståndsrörelserna kan 
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positioneras mot. Denna idé om att rörelserna arbetar för kvinnlig frigörelse återfinns även i 

68-rörelsens analyser av Vietnam där det betonas hur revolutionen skapat en ny frigjord 

kvinna, som ”plöjer fälten, reparerar vapnen och deltar i den väpnade kampen” som ställs mot 

det gamla ”feodala” systemet.
120

 Det uppstår alltså en spänning mellan det ålderdomliga 

inhemska samhället och de progressiva rörelserna både i Vietnam och i Mellanöstern. Det 

’reaktionära samhället’ relateras därigenom till tecken såsom ’förbud för kvinnor’, ’får inte gå 

ut och roa sig’ etc. Notera att i diskursen konstrueras detta som en ”ottomansk tradition” och 

inte explicit till islam. Denna artikulation menar jag är en del i ett större sammanhang där 

motståndsrörelserna ständigt distanseras från det inhemska, det feodala och reaktionära för att 

istället relateras till det marxistiska, progressiva.  

 

4.1 AVSLUTNING 

4.1.1 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Själva utgångspunkten för studien har varit en lucka som den tidigare forskningen lämnat. 

Mitt huvudsakliga syfte har varit att få fram en helhetsbild av 68-rörelsens syn på konflikten i 

Mellanöstern. De huvudsakliga frågorna i uppsatsen har varit på vilket sätt de reaktionära 

krafterna framställs och representeras samt hur den palestinska motståndsrörelsen positioneras 

gentemot dem, och de arabiska samhällena. I förhållande till Bachners avhandling vill jag i 

huvudsak peka på att de konstruktioner som omgärdar de reaktionära regimerna delvis liknar 

dem som gjorts giltiga för Israel. 

Bilden som framträder är att den reaktionära regimen och den arabiska överklassen i hög grad 

försätts i ett antagonistiskt förhållande gentemot folket. Om vi ser till de reaktionära krafterna 

så framträder bilden av att de är USA:s hantlangare i regionen och i hög grad den palestinska 

befrielserörelsens motståndare. De begrepp som används och de ekvivalenskedjor som bildas 

visar på likheter mellan konstruktionen av Israel och den reaktionära regimen. Båda betraktas 

i huvudsak som USA-imperialismens instrument, implementerare och hantlangare. Begreppen 

som förekommer är likartade och de relateras till tecken såsom ’verktyg’, ’lakej’ eller 

’redskap’ och försätts i ett direkt antagonistiskt förhållande till palestinierna. Att inta rollen 

som redskap blir givetvis särskilt problematiskt med tanke på 68-rörelsens synnerligen 
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negativa syn på USA. Genom att vara lierad med imperialismen och tjäna dess syften blir den 

reaktionära regimen och Israel betraktade som medlöpare till ett globalt förtryck och 

assistenter till den ena supermaktens ambitioner, etablerandet av herraväldet. I denna roll är 

det viktigt att betona att de reaktionära araberna betraktas som ett sekundärt verktyg; Israel är 

det primära och har en särskild roll. Bachner menar att 68-rörelsens utrikespolitiska analyser 

”bestämdes av en svartvit anti-imperialistisk världsbild” och att som ”en provästlig 

kapitalistisk demokrati kom Israel att identifieras med det imperialistiska lägret”.
121

 Häri vill 

jag peka på att fler av konfliktens aktörer associeras med imperialismen vilket medför en 

liknande vokabulär. Regimen i Jordanien och USA-imperialismen artikuleras exempelvis som 

”folkmördare” med begrepp som ”utrota”. Även andra arabiska regimers ambitioner får en 

rasistisk målsättning. Skillnaden är frekvensen; källmaterialet har större fokus på Israel.  

Ytterligare så finns det en framträdande skillnad och det är att Israel som statsbildning 

betraktas som verktyget emedan detta endast gäller den reaktionära regimen. Det är sällan de 

arabiska nationalstaterna problematiseras som koloniala konstruktioner som tjänar någon 

annans syfte. Gemensamt för Israel och den reaktionära regimen är att de livnär sig på samma 

ordning, nämligen imperialismens och klassförtryckets. I det avseendet bildas en central 

föreställning om intressegemenskapen som kan härledas till att de båda betraktas som verktyg 

till samma uppdragsgivare. Intressegemenskapen består i att bevara stabiliteten i området. Att 

kopplas till begreppet stabilitet blir särskilt problematiskt i diskursen eftersom elementet har 

en ekvivalenskedja som inkluderar ’klassförtryck’ och ’herravälde’. Detta medför att en 

”destabiliserande” roll uppfattas som positivt och något som i längden gynnar folket. Både 

Israel och reaktionärerna får också en socialt hämmande roll i denna ordning, ty båda 

framställs som hotade av och motståndare till social och ekonomisk utveckling samt 

anhängare av imperialismens stabilitet.  

Föreställningen om intressegemenskapen får även en framträdande roll i konstruktionen av de 

arabiska reaktionära samhällena. I huvudsak konstrueras det två grupper som försätts i ett 

antagonistiskt förhållande, överklassen och proletariatet. Dessa grupper artikuleras i olika 

former till exempel som jordägare eller bonde, makthavare eller folk.  Gemensamt för dessa 

artikulationer är att grupperna som bildas etableras som varandras motpoler i förhållandet till 

konflikten i Mellanöstern. Mästersignifikanten ’överklassen’ får en momentets tillslutning 

som innebär att den betraktas som lierad med Israel, mot både folk och den palestinska 
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motståndsrörelsen. Det intressanta är att denna konstruktion förblir relativt statisk och utsätts 

aldrig för någon diskursiv kamp. Konstruktionen döljer flera andra möjligheter; dels att det 

skulle kunna finnas en överklass som solidariserar sig med palestinierna eller att folket skulle 

kunna tänka sig något annat än en kamp mot Israel. Dessutom framställs det som en 

omöjlighet att gruppen överklass skulle kunna arbeta i folkets tjänst. Den palestinska kampen 

blir således en folkets angelägenhet i diskursen. Palestinierna undgår inte dessa 

klasskonstruktioner och den palestinska överklassen, representerad av godsägarna och 

religiösa ledare, försätts i lika stor utsträckning i ett antagonistiskt förhållande gentemot folket 

i och med att de artikuleras som den jordanska regimens stöttepelare. 68-rörelsen framställer 

Mellanösternkonflikten som i huvudsak en klasskamp och inte en mellan nationer, folk eller 

religioner. Andra föreställningar framställs som missledande propaganda eller ett falskt 

medvetande.  

I analysen av det arabiska reaktionära samhället är det framförallt begreppet feodalism som 

blir framträdande. Tecknet tillsluts samtliga arabiska reaktionära stater vilket implicerar ett 

klassförtryck eller en bakåtsträvande ordning, ett legitimt föremål för den palestinska 

revolutionen. Befrielserörelsen framställs i huvudsak som reaktionärens anti-tes och relateras 

till begrepp såsom social frigörelse, frihet, kvinnokamp och progressiv. Genom sin 

destabiliserande roll ruckar befrielserörelsen den gamla ordningen. Befrielserörelsen blir 

därmed bäraren av 68-rörelsnens ideal i förhållande till arabvärlden. Gentemot en mörk och 

bakåtsträvande reaktionär framträder befrielserörelsen i rollen som en upplysare som skall 

frigöra arabvärlden från det inhemska och imperialistiska förtrycket. I förhållande till Israel så 

har Bachner redan redogjort för hur befrielserörelsens kamp framställs; i huvudsak som anti-

rasistisk med målet att ersätta Israel med ett demokratiskt Palestina för både araber och 

judar.
122

 Den palestinska befrielserörelsen framställs även som en katalysator och den 

arabiska revolutionens spjutspets, som dock även Bachner omnämner.
123

 I den palestinska 

motståndsrörelsens fiendebild inkluderas den inhemska klassförtryckande överklassen som 

anses vara lierad med både Israel och Västvärlden (läs som imperialisterna). 

Reaktionärens förhållande till Israel är desto mer komplicerat. Inom ramen för den tidigare 

nämnda intressegemenskapen framställs de som lierade. Likväl så framställs en reaktionär 

kamp mot Israel som i huvudsak relateras till islam, ett utslag på att diskursen inte är helt 
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statisk i förhållandet mellan Israel och reaktionären. Den reaktionära kampen framställs i 

huvudsak som kämpandes för Jerusalem samt fientligt inställd mot judenheten som helhet, 

därav konstrueras den som rasistisk. Dessutom betraktas den som kontraproduktiv och i grund 

och botten illegitim. Om vi ser till Rickardsons studie, gällande den negativa synen på de 

arabiska strävandena i svensk press så är bilden dubbelfacetterad. Synen på den reaktionära 

regimen är ensidigt negativ medan den palestinska kampen framställs som fullt legitim och 

eftersträvansvärd. Befrielserörelsen distanseras till fullo från den kampen och bilden som 

framträder är därmed att 68-rörelsens diskurs för sig med tämligen ”rena” konstruktioner som 

utesluter varandra. Reaktionären och befrielserörelsen har inga gemensamma punkter, folket 

och den reaktionära regimen inga gemensamma intressen och deras ekvivalenskedjor kan 

sägas vara ömsesidigt uteslutande.  

 

4.1.2 FÖRSLAG FÖR VIDARE FORSKNING 

Jag vill framförallt lyfta fram två olika uppslag för framtida forskning. Uppsatsen analyserar 

inga händelser efter 1971 och det finns ett utrymme för ytterligare forskning som tar vid där 

denna slutar. Hur 68-rörelsen, den radikala vänstern och de palestinska solidaritetsgrupperna 

analyserar arabernas roll i händelser efter 1972 är fortfarande outforskat. På vilket sätt de 

arabiska staternas roll betraktas i 1973 års krig och det libanesiska inbördeskriget är två 

exempel på detta. En annan fruktbar ingång hade varit att göra en komparativ studie där 68-

rörelsens och de palestinska solidaritetsgruppernas konstruktioner jämförs med pro-israeliska 

opinionsbildares såsom Herbert Tingesten och Per Ahlmark. Källmaterialet i en sådan studie 

skulle kunna vara Tingstens Det hotade Israel och Ahlmarks Det hatade Israel som jämförs 

med Beckmans och Per Gahrtons böcker, Palestina och USA-imperialismen, Palestinas och 

Israel och Kampen om Palestina: en kritisk analys av sionism och arabnationalism. En sådan 

studie kan göras utifrån flera olika metoder och teoretiska ansatser, men Laclau & Mouffes 

idéer om den diskursiva kampen kan vara användbar. En intressant ingång hade varit om 

dessa olika verks konstruktioner hade jämförts med ett modernt perspektiv på konflikten 

baserat på ny forskning t.ex. New Historian perspektiv, för att se på vilka punkter de olika 

synsätten stämmer överens och skiljer sig i synen på konflikten.   
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