
 

 

 

 

 “It’s just a nice, light ‘puff’ of happiness” 
En undersökning i hur NRA framställer vapenreglering

 
Tin-Tin Boman Lindelöf 

 
 

 

Avdelning för Mänskliga Rättigheter 

Historiska Institutionen 

Kurskod: MRSG31 

VT 2018 

Handledare: Andreas Tullberg och Frida Nilsson 

 

 



Abstract 
 
Den här uppsatsen kommer fördjupa sig i hur den amerikanska lobbyistorganisationen 

National Rifle Association framställer frågan om striktare vapenreglering i den amerikanska 

debatten om vapenreglering. Tidigare forskning har visat att organisationen har mål och 

medel att i hög grad påverka nationens författning utefter deras egna åsikter. Detta gör det 

intressant att undersöka hur organisationen, som USA:s största vapenregleringsmotståndare, 

väljer att framställa vapenreglering efter skolskjutningen i Florida, den 14e februari 2018. 

För att ta reda på detta har två stycken uttalanden, direkt kopplade till skolskjutningen i 

Florida, från två av organisationens talespersoner, analyserats genom en kvalitativ 

innehållsanalys. För att bryta ner innehållet i uttalandena har ett kodschema skapats, där 

primärmaterialet analyseras utifrån fem kategorier. Tre av dessa kategorier är hämtade från 

Steidley och Cohens undersökning av NRA:s pressmeddelanden efter en skolskjutning 2012 

som också hade i syfte att undersöka deras vinklingar i vapenkontrollsdebatten vid tidpunkten 

efter skjutningen 2012. De andra två kategorierna är anpassade efter det valda 

primärmaterialet och kommer således inte från någon tidigare undersökning. Vid analysen 

tydliggörs att deras retorik är starkt sammankopplad med deras bild av den goda, moraliska 

amerikanen samt att de använder vapenkontrollfrågan för att bygga upp en bild av deras 

organisation som en representant för den goda amerikanen.  

 

Nyckelord: National Rifle Association, NRA, Framing, Andra tillägget, Socialism, 

Amerikanskt arv, Säkerhet, Vapenreglering, Skolskjutningar 
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1 Inledning 
 

Titeln “It’s just a nice, light ‘puff’ of happiness” är hämtad från programmet “Love at first 

shot” som visas på lobbyistorganisationen National Rifle Associations egen kanal: NRAtv. 

Kommentaren syftar på hur skottet låter och kommer från en vapeninstruktör i samband med 

att en kvinna får testa att skjuta med en AR-15 för första gången. AR-15 som kommit att 

associeras med masskjutningar är det vapen som använts vid fem av de sex dödligaste 

skolskjutningarna i USA.  1

Det är dock inte alla som väljer att beskriva ett skott med de orden. Troligen hade de 

17 anställda och studenter som Nikolas Cruz, den 14:e februari, 2018, sköt ihjäl med en 

AR-15 en annan uppfattning om hur skotten lät. Högst troligt var det ingen på skolan, som 

när han satte igång brandlarmet och sedan började skjuta studenter och lärare som försökte 

evakuera byggnaden på Marjory Stoneman Douglas High School, som tänkte att det lät som 

en “nice, light ‘puff’ of happiness”. Det är den värsta skolskjutningen i USA sedan massakern 

2012 på Sandy Hook Elementary School, som tog livet av tjugo barn och sex vuxna.  Även 2

dessa föll offer för AR-15.  3

Titeln är ett exempel på hur olika det går att framställa ett och samma föremål. Hur en 

programledare på NRAtv kan prata om skottet på en AR-15 som om det vore en del i en 

godnattsaga samtidigt som andra säkert skulle kunna förklara det som ett mardrömsljud.  4

Mening med titeln är att visa hur uppfattningen om ett föremål eller fenomen beror på vilka 

kvaliteter som lyfts fram när det skildras, eller återberättas. Det är detta som den här 

uppsatsen kommer utforska, nämligen hur organisationer kan vinkla en debatt genom deras 

framställning av ett problem, också kallat framing.  

 

 

1 Sommerstein, Max, Vapnet som delar USA användes i Florida, SVT Nyheter Utrikes, 2018 
2 Philpott-Jones, Sean 2018, Mass Shootings, Mental Illness, and Gun Control,  
Hastings Center Report (HASTINGS CENT REP), 48(2): 7-9. (3p), s. 7 
3 Sommerstein, SVT Nyheter Utrikes, 2018 
4 Healy, Jack, Fernandez, Manny & Blinder, Allan, On a Spring Texan Morning, a Sound Heard Too Often at 
Schools Across America: Bang. Bang. Bang., 2018 
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1.1 Bakgrund 

I det här avsnittet ges en kort introduktion till debatten om vapenreglering samt National 

Rifle Association. Då en fullständig redogörelse hade blivit alltför omfattande har endast de 

delar som är viktiga för att förstå uppsatsen tagits med. I uppsatsen kommer vapen endast att 

syfta på skjutvapen, såsom pistol, gevär och andra former av handeldvapen.  

 

1.1.1 Debatten om vapenreglering 

Hemsidan Everytown: For Gun Safety rapporterar att det inträffat minst 42 incidenter som 

involverat skottlossning på skolområden i USA under 2018.  Där incidenter även inkluderar 5

skadliga händelser och inte endast dödliga skjutningar såsom den i Florida. Även om det är 

de dödliga skjutningarna som får störst rubriker menar Everytown att all sorts vapenvåld har 

en negativ påverkan på barn och ungdomar.  Det kan både de amerikanska invånarna och 6

ledare, demokrater som republikaner, hålla med om och är eniga i fördömelsen av 

skolskjutningar och vapenvåld. Däremot är de oense om hur detta problem ska lösas, vilket 

har skapat debatten kring hur landets vapenreglering ska se ut. De mer liberalt inriktade 

förespråkar striktare vapenreglering med bland annat höjd åldersgräns.  De mer konservativt 7

inställda däremot, menar att inga åtgärder som försvårar införskaffandet eller innehavandet av 

vapen bör genomföras då detta skulle inskränka på rättigheterna landets konstitution bygger 

på, samt att problemet kring vapenvåld snarare rör sig om psykisk ohälsa.  8

 

1.1.2 National Rifle Association 

Bland supportrarna för den konservativare sidan av debatten hittar man en av USA:s största 

lobbyistorganisationer, National Rifle Association (hädanefter NRA). Sedan 1934 har NRA 

lobbat emot alla försök att federalt reglera skjutvapen, och fortsätter än idag att dominera 

debatten om vapenkontroll. Det spekuleras även om att NRA kan ha nått nivån av att vara en 

5 Everytown: For Gun Safety, Gunfire on school grounds in the United States, 2018 
6 Ibid. 
7 Philpott-Jones, 2018, s. 7 
8 Ibid., s. 8 
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viktigare väljargrupp för det republikanska partiet än de religiösa och har förmågan att 

påverka val.  Detta genom att mobilisera sitt landsomfattande medlemsnätverk på 5 miljoner 9

medlemmar, samt använda sig av deras höga budget som på senare år har ökat till ca 350 

miljoner dollar per år, varav 30 miljoner dollar förmodas ha gått till president Trumps 

valkampanj.  NRA:s kapital kommer till stor del från vardags-amerikanen genom 10

medlemsavgifter, programavgifter och andra bidrag men även från att stora företag donerar 

pengar till organisationen. Inte minst företag inom vapenindustrin, som donerar flera miljoner 

varje år.  11

Enligt NRA:s hemsida var organisationens huvudfokus från skapandet av 

organisationen 1871 fram till 1970-talet att stödja och uppmuntra skjutande med skjutvapen 

på en vetenskaplig grund.  Efter att Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms arresterade en av 12

NRA:s medlemmar växte dock en annan inriktning inom organisationen fram. NRA började 

finansiera politiker som stödde andra tillägget i konstitutionen, vilket sedan dess har varit 

huvudfokus: att stötta rätten att bära vapen.   13

 

“A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to 

keep and bear Arms, shall not be infringed.”  14

 

Så lyder andra tillägget som är skrivet 1776, och är, liksom debatten om vapenreglering, en 

lika omtvistad fråga bland amerikanerna. NRA tolkar tillägget som en individuell rätt att bära 

vapen för varje amerikansk medborgare , medan andra hävdar att det inte går att tolka 15

tillägget ordagrant, att folkets rätt syftar tillbaka till annan tid och ett annat sammanhang.  16

Eftersom andra tillägget är ett stående inslag i debatterna om vapenreglering, inte minst hos 

NRA, hör det till en viktig del av NRA:s argumentation.  

 

9 Medlock, Scott 2005, NRA = No Rational Argument? How the National Rifle Association Exploits Public 
Irrationality, Texas Journal on Civil Liberties & Civil Rights, Vol. 11 Issue 1, p39-63. 25p., s. 41-42 
10 Rabinovich, Ben, What is the NRA and how many members does it have?, Daily Mail, 2018 
11 Ellis, Blake & Hicken, Melanie, The Money Powering the NRA, CNN Money, 2015 
12 National Rifle Association, A Brief History of the NRA, NRA 
13 Rabinovich, Daily Mail, 2018 
14 Bill of Rights Institute, BILL OF RIGHTS OF THE UNITED STATES OF AMERICA (1791) 
15 Dana Loesch uttalande, CNN Hall  
16 AJ Willingham, 27 words: Deconstructing the Second Amendment, CNN Politics, 2018 
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1.2 Problemformulering, syfte och frågeställning 

 
Enligt undersökningar av Trent Steidley har antaganden om att NRA tidigare har lyckats 

påverka folkopinionen till sin fördel och till och med influerat utformandet av lagar visat sig 

vara korrekta.  Trots att USA är ett land på över 300 miljoner invånare har en organisation 17

på ca 5 miljoner medlemmar lyckats påverka politik på så hög nivå. Problematiskt kan det 

tyckas när en organisation som NRA har medlen och tillgångar att ändra det politiska 

klimatet efter deras egna intressen, vilka inte alltid är i samförstånd med majoriteten av 

befolkningen, och avsikten och de bakomliggande krafterna inte är helt transparenta. Det blir 

därför intressant att undersöka hur retoriken ser ut efter skolskjutningarna, för att ta reda på 

hur de framställer debatten om vapenreglering, då det är bekräftat att deras vinkling av ett 

problem sedan kan få följder på nationell nivå. 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur NRA använder sig av framing i 

vapenregleringsdebatten, alltså hur de framställer frågan om striktare vapenreglering, i sina 

uttalanden om vapenkontroll efter masskjutningen i Florida. Frågeställingen blir således: 

● Hur framställer NRA vapenreglering efter skolskjutningen i Florida? 

 

1.3 Primärmaterial och avgränsningar 

 

Liksom vid många andra skolskjutningar väcktes debatten om striktare vapenreglering på nytt 

efter skjutningen i Florida, och den här gången var överlevarna själva snabba på att kritisera 

NRA direkt efter attacken. NRA föll under mediatystnad i upp till en vecka innan de kontrade 

kritiken med tal och videos på deras egna kanal, NRAtv.  Bland de första uttalandena som 18

publicerades är ett tal av NRA:s VD och vice president, Wayne LaPierre, samt en debatt i 

Washingtons stadshus som filmas av CNN där NRA:s talesperson Dana Loesch svarar på 

17 Steidley, Trent 2018, Big Guns or Big Talk? How the National Rifle Association Matters for Conceal Carry 
Weapons Laws, Mobilization. Mar2018, Vol. 23 Issue 1, p101-125. 25p., s. 119 
18 Berman, Mark & Weigel, David, NRA goes on the offensive after Parkland shooting, assailing media and 
calling for more armed school security, The Washington Post, 2018 
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frågor från överlevare och anhöriga till offren från skolskjutningen i Florida.  Det är även 

dessa två uttalanden som kommer att ligga till grund för uppsatsens undersökning i hur NRA 

framställer frågan om hårdare vapenreglering efter händelsen på Marjory Stoneman Douglas 

High School. 

Både Wayne LaPierre och Dana Loesch har i uppgift att representera NRA och 

organisationens inställning till kritiken efter skolskjutningen, vapenreglering och NRA:s 

ståndpunkt i allmänhet. Båda är högt uppsatta inom organisationen och har fått förtroendet att 

representera NRA efter skolskjutningen i Florida, vilket gör de till trovärdiga representanter 

för NRA även i den här undersökningen. Deras uttalanden kommer från två skilda 

sammanhang med olika mottagare för att ge bred bild av hur framställningen av deras 

synvinkel ser ut. Uppsatsen kommer inte att fokusera på en jämförelse av hur retoriken skiljer 

sig åt beroende på vilken publik den riktas till.  

Att primärmaterialet endast består av uttalanden beror på att det är NRA:s metod att 

kommunicera ut sin information på och har alltså ingen ytterligare motivering. Utöver ovan 

nämnda skäl, har uttalandena även valts på grund av att CNN har tillhandahållit 

transkriberade versioner av uttalandena på sin hemsida, vilket ger en tillförlitlighet till 

materialets precision när det kommer till transkriberingen av engelskan. Då CNN är en 

engelskspråkig hemsida väljer jag att lita på att engelskan är korrekt.  

Wayne LaPierres uttalande kommer från CPAC, Conservative Political Action 

Conference, som är en årlig politisk konferens där bland annat konservativa aktivister deltar. 

Att han här pratar med såväl NRA-medlemmar som övriga supporters är tydligt talet igenom, 

då han många gånger erhåller applåder och bifallsrop. Dana Loesch har desto svårare publik. 

Dels kan hon inte prata fritt utan får svara på frågor av personer som är kritiska till att låta 

äganderätten av vapen förbli densamma, då de som ställer frågorna antingen har varit på plats 

vid skolskjutningen eller på annat sätt drabbats av den. Dels är publikens politiska mening 

obestämd, men då hon många gånger under debatten blir utbuad kan man anta att de flesta i 

lokalen inte är av samma inställning till vapenreglering som hon själv, och den organisation 

hon representerar. Det finns en risk att hennes framställning blir missvisande då hennes 

uttalande leds av frågor, dock anser jag frågorna och svaren vara så pass öppna att de är 

tillräckliga för att få en bild av vilken framställning hon är där för att ge. Framförallt med 

vetskapen om att risken finns, anser jag mig vara kapabel till att använda det hon säger på ett 

sätt som gör det användbart ändå. 
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Uttalandena som har valts är alltså på grund av att dess talare anses vara 

representativa för NRA, inte minst från NRA själva, att de har en tillförlitlig transkribering 

från video till skrift av CNN och att de fångar in en bred publik genom att både rikta sig till 

anhängare av samma politiska inriktning som de själva, men även den opponerande sidan av 

debatten. Dessutom är båda uttalandena direkt kopplade till skolskjutningen i Florida, och 

ämnade att ge deras uppfattning av vapendebatten just på grund av den händelsen.  
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2 Teori och metod  
 

I det här avsnittet kommer först en övergripande redogörelse för framing att introduceras, då 

det ger en förståelse för hur ramarna, som kommer användas för att analysera 

primärmaterialet, har tagits fram. Därefter presenteras ramarna mer ingående och sedan följer 

en presentation av metoden som kommer användas för att analysera NRA:s uttalanden.  

 

 

2.1 Framing som begrepp 

 

Framing hör till ett tvärvetenskapligt forskningsområde som omfattar en serie av begrepp och 

teoretiska perspektiv på hur individer, grupper och samhällen organiserar, uppfattar och 

kommunicerar kring verkligheten. Framing erbjuder ett sätt att beskriva vilken makt och 

betydelse en kommunicerande text kan ha, beroende på hur den framställs. För att göra ett 

problem mer tillgängligt för en publik kan användningen av ramar som spelar på 

underliggande värderingar eller erfarenheter göra att frågan tycks vara mindre komplicerad.   19

Robert Entman, som genom sin artikel “Framing: Toward a Fractured Paradigm” 

försöker kartlägga begreppet framing, menar att vi genom att analysera de använda ramarna 

kan åskådliggöra den exakta vägen av hur ramarnas inflytande genom individers medvetande 

överförs genom t.ex. tal, uttalande, nyhetsrapporter osv. Ramar betonar utvalda bitar av 

information och lyfter fram de och gör de framträdande. Med framträdande menas, i den här 

texten, att göra en bit av information mer märkbar, betydelsefull och minnesvärd för 

publiken. En ökning av framträdande förbättrar chanserna för att mottagarna ska förstå 

informationen, bedöma meningen och därmed bearbeta den, och sedan lagra det på minnet.   20

Ramar framhåller vissa aspekter av verkligheten medan andra element förmörkas, 

vilket kan leda till att publiken har olika reaktioner.  Begreppet framing riktar vår 21

19 Scheufele, DA, & Tewksbury, D 2007, 'Framing, Agenda Setting, and Priming: The Evolution of Three Media 
Effects Models', Journal of Communication, vol. 57, no. 1, pp. 9-20 
20 Entman, R 1993, 'Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm', Journal of Communication, vol. 
43, no 4, p. 51-58, s. 52-53 
21 Ibid., s. 55 
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uppmärksamhet på detaljerna av hur en kommunikativ text använder sin makt.  Genom att 22

välja ut specifika delar av en verklighet, och därmed ignorera alternativen, skapas en vald 

definition av problemet som sedan kan användas för att anpassa rekommenderade lösningar 

på problemet och tolkningarna av problemet efter denna definition.   23

Ramar, som Entman skriver om, har fyra funktioner: att definiera problemet - 

fastställa vad en slumpartad agent gör och vilka kostnader och vilken vinst detta har, ofta 

mäts det i termer av allmänna kulturella värderingar; diagnostisera orsaken - identifiera vilka 

krafter som skapar problemen; göra moraliska bedömningar - utvärdera slumpartade agenter 

och deras effekter; och föreslå en lösning- erbjuda och rättfärdiga åtgärder för att lösa 

problemen och sedan förutspå deras troliga effekter.   24

Hur dessa funktioner används i en text varierar. En enda mening kan tillämpa fler än 

en av dessa fyra ramfunktioner, även om många meningar i en text inte tillämpar någon av de 

alls. En ram behöver nödvändigtvis inte inkludera alla fyra funktioner.   25

 

2.2 Framing i debatten om vapenreglering 

 

Steidley och Cohen har använt sig av framing för att undersöka hur sociala rörelser, rörelser 

som försöker ändra samhället, skapar och använder ramar för att få fram sina vinklar på 

problem i media. De har valt att undersöka pressmeddelande från NRA och The Brady 

Campaign, som är de två största organisationerna att debattera om vapenkontroll, där NRA är 

emot vapenkontroll och den icke-vinstdrivande organisationen The Brady Campaign 

förespråkar hårdare vapenkontroll.  De pressmeddelande de undersöker är hämtat mellan 26

2000 och 2011.  Alltså tiden innan skolskjutningen på Sandy Hook Elementary School 2012, 27

som återigen väckte debatten angående USA:s tillvägagångssätt för att motverka vapenvåld. 

22 Entman, R 1993, s. 56 
23 Ibid, s. 52 
24 Ibid, s. 52 
25 Ibid, s. 52 
26 Brady Campaign, About Brady 
27 Steidley, Trent & Cohen, Cynthia G. 2017, Framing the Gun Control Debate: Press Releases and Framing 
Strategies of the National Rifle Association and the Brady Campaign,  
Social Science Quarterly (Wiley-Blackwell), Vol. 98 Issue 2, p608-627. 20p. 3 Charts., s. 614 
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Genom sin kvantitativa undersökning av pressmeddelanden kommer de fram till att NRA 

använder sig av sex ramar.   28

Två av dessa ramar kommer inte att användas i denna undersökning då de är kopplade 

specifikt till det valda undersökningsmaterialet och dess syfte. Till de ramarna hör en 

administrativ ram som Steidley och Cohen menar att NRA använder för att meddela tid och 

plats för stora event inom organisationen. Eftersom LaPierres och Loeschs uttalande inte har 

för avsikt att organisera sådana möten är ramen irrelevant för uppsatsen. Likaså är deras ram 

‘respons till opponerande grupper’ inte heller något som förekommer i det valda 

primärmaterialet. En tredje ram av Steidley och Cohen ‘politiskt stöd och fördömelse’ ligger 

till grund för en nyskapad ram som presenteras senare i avsnittet. Däremot är det de tre andra 

ramarna: andra tilläggets rättigheter, säkerhet och rättssäkerhet samt amerikanskt arv och 

kultur som kommer användas i min undersökning av NRA:s uttalande efter skolskjutningen i 

Florida. Nedan följer en presentation av de tre ramarna: 

 

Andra tilläggets rättigheter: 

Andra tilläggets rättigheter är en självklar del i NRA:s uttalanden, något även Steidley och 

Cohen upptäckt förekommer mycket i deras pressmeddelande efter skolskjutningar. I den här 

ramen ingår inte bara rätten att äga ett vapen utan också alla aspekter av vapenanvändning, 

vapenindustrin samt rättigheter som är skyddade av konstitutionen och lagar. Den här ramen 

rymmer även rätten att använda vapenägande för självförsvar, alltså att amerikaner har 

obehindrad rätt att välja vilka vapen de vill äga och att använda dessa vapen när de anser det 

vara nödvändigt.  29

 

Amerikanskt arv och kultur: 

I den andra ramen försöker NRA framställa vapenäganderätten och användningen av vapen 

som det sedvanliga och normala i USA. Samtidigt som vapen framställs som det typiskt 

amerikanska, används ramen även till att visa på att grupper som motsätter sig NRA:s agenda 

är själva extremister som inte stöds av den gemene amerikanen.  Ramen visar hur NRA 30

kopplar ihop den amerikanska kulturen i till vapenäganderätten. 

28 Steidley & Cohen, 2017, s. 615 
29 Ibid, s. 616 
30 Ibid, 2017, s. 616 
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Säkerhet och rättssäkerhet:  

Den här ramen behandlar nationens säkerhet, vilket innefattar NRA:s åsikter om att det är 

helt säkert att äga vapen så länge som den som äger vapnet är utbildad och sköter sig 

ansvarsfullt när det kommer till användningen och lagringen av vapen. Eftersom det enligt 

NRA finns de som kan hantera vapen, och därmed förtjänar sin rätt till dessa, visar den här 

ramen på att det även finns de som hanterar vapen vårdslöst och använder dem olagligt. Det 

ger en plattform för NRA att döma ut de som ägnar sig åt vapenvåld som avvikande personer.

  31

 

Tillagda ramar: 

Inom Steidley och Cohens ram ‘politiskt stöd och fördömelse’ faller det som ger stöd till, 

alternativt fördömer, en viss politisk inriktning. Eftersom den här kategorin är framtagen med 

hänsyn till att många av de pressmeddelanden Steidley och Cohen undersökte var i samband 

med ett val är kategorin i sig inte fullt tillräcklig att använda på uppsatsens primärmaterial. 

Då inget uttalat politiskt stöd ges i uttalandena kommer den fördömelse som sker i LaPierres 

och Loesch uttalanden att slås ihop med en nyskapad ram: socialistiska vågen. Denna ram 

innefattar också politiskt fördömelse men är inte lika inriktad på speciella politiker eller 

valfrågor utan snarare en fördömelse för en hel ideologi som NRA anser går emot deras 

inriktning inom vapendebatten. Socialistiska vågen som ram kommer vidareutvecklas i 

metodavsnittet tillsammans med ytterligare en tillagd ram: medias påverkan.  

 

  

2.2 Innehållsanalys 

 

När Steidley och Cohen hade identifierat vilka ramar som användes i pressmeddelandena 

utförde de sedan en kvantitativ innehållsanalys på materialet för att räkna ut hur procentuellt 

frekvent använda dessa ramar var.  För att utföra en kvantitativ innehållsanalys i den här 32

31 Steidley & Cohen, 2017, s. 616 
32 Ibid, s. 615 

13 



uppsatsen hade det varit att föredra ett mer omfattande material, såsom deras 

pressmeddelanden, för att få ett pålitligt utfall. Det hade varit en intressant vinkel på 

uppsatsen att t.ex.  undersöka hur ofta vissa utvalda ord förekommer i det valda 

primärmaterialet, men då jag anser att det är lika viktigt att ta med vad som inte sägs i 

uttalandena i bedömningen, uteslöts en kvantitativ analys. Kvalitativa innehållsanalyser, som 

används för att tolka innehållet i texter eller andra verbala uttryck genom att systematiskt 

kategorisera teman och mönster, ger utrymme att även tolka det latenta innehållet som en 

räkning av ord hade förbisett. Därför kommer LaPierres och Loeschs uttalanden att delas in i 

ett kodschema, som består av tre fält där uttalandena bryts ner i mindre delar för att 

tydliggöra dess innehåll.  

Första fältet är det övergripande temat, från vilken uppsatsen utgår från, nämligen 

vapenreglering. Därefter bryts temat ner i kategorier, vilket här kommer utgöras av de 

introducerade ramarna. Från dessa ramar kommer det plockas fram huvudpunkterna inom 

varje ram, vilket kommer hamna under fältet för koder, vilket de fortsättningsvis kommer 

benämnas som. Koderna innehåller en kortfattad version av uttalandenas huvudpunkter.  I 

dessa koder kommer dels det manifesta innehållet, det som uttryckligen hör till de olika 

ramarna samt det latenta innehållet som genom tolkning synliggörs.  

 

2.2.1 Tillagda ramar 

Som tidigare nämnt tillkommer ramen ‘socialistiska vågen’. Efter att arbetat igenom 

uttalandena blev det tydligt att en stor del anspelade på vad föreställningen av att vara 

amerikan innebär. I Steidley och Cohens ram rymmer det som uttalat är amerikanskt, och hur 

en amerikan bör se på den som är emot det amerikanska, alltså extremister. Den här nya 

ramen utforskar också hur man är som amerikan men genom att måla upp en bild av faran av 

att inte vara det. Detta för att göra de olika komponenterna tydligare och göra det möjligt att 

bryta ner det amerikanska arvet och kulturen ännu mer. Eftersom den här motståndaren, den 

socialistiska vågen, är väldigt politiskt lagd valde jag även att slå ihop ramen politisk 

fördömelse med den, för att undvika upprepning då ramarna till stor del går ihop med 

varandra.   

14 



Den sista ramen ‘medias påverkan’ är också skapad efter att ha arbetat med 

uttalandena och insett att det fanns ett behov av den. Steidley och Cohen uppmärksammar 

genom sin artikel att journalister, bland annat från New York Times, oftare instämmer mer 

med de som förespråkar vapenkontroll än de som inte gör det.  Detta verkar även NRA ha 33

lagt märke till och tagit vara på i sin retorik efter skolskjutningen i Florida, vilket gör att jag 

valde att lägga till medias påverkan som en ny ram i den här uppsatsen. Inom den här 

kategorin hamnar det som kommenterar media, samt de uttalande som vill väcka misstro mot 

innehållet och utformandet av media i USA.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

33 Steidley & Cohen, 2017, s. 624 
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3 Tidigare forskning 
 

Då NRA dels är en väldigt gammal organisation, dels den största organisationen som 

förespråkar vapenrätt och dessutom har ett enormt politisk inflytande finns det mängder av 

forskning som rör deras organisation. Den forskning jag har valt att undersöka närmare och 

använda mig av i den här uppsatsen rör NRA:s framställning av vapenkontroll och retoriken 

kring denna. 

I “Armed Victims: the Ego Function of Second Amendment Rhetoric” diskuterar Brett 

Lunceford hur man skapar en rättighet. Alltså inte uppkomsten av en rättighet utan en 

framställning av den genom retoriska medel. Eftersom rätten till vapen inte är av sådant slag 

som t.ex. Hobbes definition av en naturlig rättighet, menar Lunceford att den då konstrueras 

av individer och samhällen för deras egna politiska och sociala syften.  För att testa den 34

teorin använder han sig av NRA och deras retorik när det kommer till vapenkontroll.  

Eftersom NRA har en misstänksam inställning till statsskicket, som de härleder till 

Tyskland under andra världskriget när det nationalsocialistiska styret konfiskerade judars 

vapen och således gjorde de försvarslösa innan Kristallnatten, kan deras retorik ses som en 

del av diskursen kring konspiratoriskt inställda till staten. Lunceford erbjuder en teori om att 

retoriken snarare har en funktion som han kallar egoistisk, i vilken man erhåller status som 

offer genom att demonisera fienden. I det här fallet skulle alltså t.ex. NRA kunna ses som 

offer för “gun grabbers” , vilka är de som vill inskränka på NRA:s rättigheter genom 35

vapenkontroll. Motståndarna, eller “gun grabbers”, demoniseras då som en grupp som inte är 

ute efter folkets säkerhet utan bara av att ta deras vapen.  36

Kimberly D. Elsbach är inne på ett liknande spår när hon skriver artikeln “Defining 

Who You Are By What You're Not; Organizational Disidentification and The National Rifle 

Association”. Artikeln ämnar skapa ett ramverk för begreppet organisationsanonymisering  37

genom en undersökning av kognitiva relationer till NRA. Undersökningen föreslår att 

individer rutinmässigt utvecklar sociala identiteter, vilket här definieras som självuppfattning 

baserad på kognitiva länkar mellan deras identiteter och identiteten hos grupper eller 

34 Lunceford, 2015, s. 335 
35 Lunceford, 2015, s. 335 
36 Ibid, s. 335 
37 eng - disidentification (svåröversatt) 
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organisationer. Om en person identifierar sig väldigt mycket med en organisation så kommer 

dennes sociala identitet att överlappa med organisationens identitet. Genom sådan 

organisationsidentifiering får man en känsla av att vara “ett” med organisationen. Studier 

visar att sådan identifiering kan gynna både individen och organisationen. Identifieringen ger 

individen bra självkänsla och ett sammanhang, samtidigt som den ger organisationen 

engagerade medlemmar som stannar inom organisationen längre.  Elsbach vill genom den 38

här studien visa på att en liknande effekt kan komma av att separera sig från en grupp eller 

organisation, vilket hon kallar organisationsanonymisering. Som exempel använder hon sig 

av vänskapsrelationer och menar på att man stannar med de vänner man kommer överens 

med och separerar, och drar sig undan, från de man är oense med. Elsbach menar att individer 

då kan skapa sin självuppfattning genom att definiera vilken grupp denne inte kan identifiera 

sig med.  39

De här två artiklarna blir intressanta för uppsatsen då det går att hitta en tydlig 

“fiende” i NRA:s uttalande, vilket de här två artiklarna ger en följd och förklaring till. En 

“fiende” till NRA kan tänkas användas dels för att få större stöd för deras uppfattning av 

andra tillägget och dels för att nå ut till personer som inte är anhängare eller medlemmar i 

NRA, men som samtidigt skulle kunna identifiera sig mer med NRA än den fienden de målar 

upp. 

Förutom motståndarna som förespråkar mer vapenkontroll, porträtterar NRA psykisk 

ohälsa som ett av de större problemen med masskjutningarna  i USA. En plan för att minska 40

vapenvåld av psykiskt sjuka är att det ska finnas register som vapenförsäljare ska kunna 

kontrollera innan de säljer ett vapen, för att se om personen är behörig att inneha vapen.  I 41

sin artikel “Taking Aim at Mental Illness” tar Ann M. Hoppel upp riskerna med att föra 

protokoll över vilka medborgare som anses vara psykiskt sjuka. Riktig psykiatrisk ohälsa 

involverar vanföreställningar, såsom paranoia och hallucinationer. Sådana symptom urskiljer 

psykisk ohälsa från sociopati, vilket innebär en personlighets- eller moralisk dysfunktion.  42

Vid tidigare skjutningar, så som Sandy Hook, har inte någon vanföreställning hos 

38 Elsbach, Kimberly D. 2001, Defining Who You Are By What Your’re Not: Organizational Disidentification 
and The National Rifle Association, Institute for Operations Research and the Management Sciences, 
Organization Science. 12(4):393-413, s. 394 
39 Elsbach, 2001,, s. 395 
40 I brist på svenskt ord använder jag mig av en direktöversättning hittad i Svenska Dagbladet 
41 Dana Loesch, CNN Town Hall 
42 Hoppel, Ann M. 2013, Taking Aim at Mental Illness, Clinician Reviews, Vol. 23 Issue 3, p26-28. 3p., s. 26 
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gärningsmännen gått att fastställa, utan det rör sig snarare om en bristande uppfattning om 

rätt och fel hos dessa. En sådan antisocial personlighetsstörning finns det ännu ingen 

behandling för.  Hoppel menar alltså att man har upptäckt störningar hos gärningsmännen, 43

men inte den typen av störningar som NRA vill föra register över. Frågan blir då vilken typ 

av störningar som borde klassas som tillräckliga för att förbjuda någon att inhandla vapen 

samt vem som ska fastställa att någon har dessa störningar. Hoppel menar att det blir upp till 

läkarna att definiera psykisk ohälsa, vilket kan skapa skiftande definitioner. Framförallt blir 

det svårt vid det Hoppel benämner som gränsfall, t.ex. vem kan avgöra exakt när ångest 

övergår till att vara tillräcklig paranoia att förbjuda någon ens rätt att införskaffa ett vapen.   44

I den här uppsatsen blir det här perspektivet viktigt då en stor del av NRA:s 

argumentation handlar om att skapa en bild av att skolskjutningarna beror på att 

gärningsmännen har varit psykiskt sjuka och att en lösning skulle vara att förbättra det 

existerande registret. 

När fokus riktas på regleringen av individer med psykisk ohälsa, vänds den bort från 

vapenindustrin som hör till en av de minst reglerade inom nationen, trots att nästan 30,000 

amerikaner dödas varje år på grund av vapen. Detta är mycket till följd av NRA:s 

ansträngningar. Scott Medlock menar i sin artikel “NRA = No Rational Argument?” att 

NRA:s framgångar beror mycket på deras förmåga att manipulera redan existerande 

irrationaliteter bland deras anhängare för att intensifiera och mobilisera ett motstånd mot 

vapenkontroll , t.ex. att vapenförsäljningen nådde nya höjder efter 9/11 trots att vapen inte 45

hade varit hjälpsamt vid ytterligare en attack eller liknande men att det har byggts upp en 

föreställning om att vapen ger en känsla av säkerhet.  46

För att förstå vilka risker mänskliga handlingar har måste man ha en viss förståelse för 

vilka möjligheter som finns och vilka faror andra handlingar kan utgöra. Då utvärdering av 

risker är en väldigt komplex verksamhet har det utvecklats “genvägar” för att enklare förstå 

världen runt omkring.  Den begränsade mänskliga förmågan att bearbeta information har lett 47

till ett skapande av “begränsade rationaliteter” som används för att tolka risker i en kontext 

som är välbekant och för att förstå de.  Liknande de ramar som presenterats i teoriavsnittet 48

43 Ibid., s. 27 
44 Ibid., s. 28 
45 Medlock, 2005, s. 40-41 
46 Ibid., s. 39 
47 Medlock, 2005, s. 45 
48 Ibid, s. 45 

18 



presenterar Medlock fyra retoriska genvägar som han menar NRA använder sig av för att 

göra irrationaliteter mer lättillgängliga: kontroll, fruktan, förtroende och rättigheter.  

Folk är mer villiga att acceptera risker om de känner att de har kontroll över 

situationen. Ett klassisk exempel är att sätta flygning i jämförelse med att köra bil. Trots att 

sannolikheten att dö i en bilolycka är större än att dö i en flygkrasch, är fler bekvämare med 

att ta risken i en bil då känslan av kontroll finns för att man kör istället för att lämna sitt öde 

till en okänd pilot.  Likaså handlar vapendebatten mycket om just kontroll, menar Medlock. 49

Att ha ett vapen att försvara sig själv med ses som ett sätt att ha kontroll över sitt eget öde.   50

Risker som uppfattas som extra fruktansvärda skapar effekten fruktan. Fruktade risker 

överdrivs långt bortom den risk de faktiskt utgör. Det menar Medlock blir tydligt på NRA:s 

fruktade rädsla för regeringen.   51

Förtroendet är viktigt för att det avgör om publiken tar tillvara på de risker en 

institution har uppskattat. Hos NRA kan man se att de använder sig av den här typen av 

retorik för att dels förminska de motståndare som inte delar deras värderingar, samt för att 

skapa ett missförtroende mot bland annat media.  Risker kan även avfärdas om personen 52

som är utsatt för risken anser det vara dennes rätt att bete sig riskfyllt. Såsom att rökare kan 

avfärda statliga försök att minska på rökningen då de anser det vara deras rätt att bestämma 

om de vill ta risken att röka eller inte.  Genom de här fyra kategorierna menar Medlock att 53

NRA får ett enormt försprång utöver deras andra tillgångar, då alla dessa genvägar för att 

förstå riskerna går att använda till NRA:s fördel.  Artikeln liknar den som presenterats i 54

teoriavsnittet på så vis att de också använder sig av kategorier för att förklara hur NRA 

vinklar vapendebatten så att den gynnar deras ändamål. I den här uppsatsen kommer den 

användas som stöd i diskussionsavsnittet för att diskutera resultaten från den här 

undersökningen.  

Den sista artikeln som presenteras här kommer inte användas lika mycket i 

undersökningen som de tidigare presenterade artiklarna, utan används framförallt för att 

motivera syftet med att utföra undersökningen. I “Big Guns or Big Talk? How The National 

Rifle Association Matters for Conceal Carry Weapons Laws” menar Trent Steidley att sociala 

49 Ibid, s. 46-47 
50 Ibid, s. 47 
51 Ibid, s. 50 
52 Medlock, 2005, s. 53 
53 Ibid, s. 59 
54 Ibid, s. 63 
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rörelser ofta strävar mot att influera samhället genom politisk förändring. Dock kan 

folkopinionen, politiska möjligheter och andra faktorer också resultera i politisk förändring, 

vilket skapar en “oäkta” relation mellan sociala rörelsers aktiviteter och politiska utfall. T.ex. 

är NRA:s påverkan på politisk utfall ofta antagen men mer sällan prövad.  Det ändrar dock 55

Steidley på när han genom den här artikeln undersöker vilken betydelse NRA har på 

politiken. Han kommer fram till att i det fallet han undersöker, huruvida de hade någon 

påverkan på “carry concealed weapon lagar” (CCW), har NRA mycket riktigt influerat 

lagstiftningen.  Även om Steidleys artikel undersöker NRA:s förmåga att vinkla ett annat 56

problem än vad den här uppsatsen ägnar sig åt, så ger den underlag att anta att hur NRA 

väljer att framställa ett problem kan, och allra troligast kommer, få betydelse politiskt. Alltså 

ger den uppsatsen ett syfte att undersöka hur NRA argumenterar för att rättigheten att bära 

vapen ska förbli oförändrad då det finns en möjlighet att deras retorik får en större roll än att 

bara vara NRA:s idéer. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 Steidley, 20018, s. 101 
56 Steidley, 2018, s. 119 
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4 Analys 
 

I det här avsnittet presenteras först ramarna var för sig för att klarlägga vad från uttalandena 

som ingår där. Sedan följer ett kodschema där man får en överblick i hur ramarna har använts 

genom de framkomna koderna. Slutligen kommer analysen diskuteras och knytas ihop med 

den tidigare forskningen.  

 

4.2 Ramar 

4.2.1 Andra tillägget 

På frågan vad NRA definierar som en “well-regulated milita” hänvisar Loesch i uttalandet 

till en av skaparna av den amerikanska konstitutionen, George Mason, som menade på att det 

var varje man och varje kvinna, att det var befolkningen i sin helhet som utgjorde en 

“well-regulated Milita”. Alltså varje amerikansk man och kvinna som är medborgare i USA 

och som kan hantera och ta hand om sitt skjutvapen.  Trots att andra tillägget är skrivet i ett 57

annat tidssammanhang, är det än idag den definitionen NRA har valt att använda. Det är en 

individuell rätt som varje amerikansk medborgare ska kunna erhålla utan att den inskränks.  

Däremot anser NRA att rätten kommer med kravet på att man är vid sina sinnens fulla 

bruk, alltså att man inte är psykiskt sjuk. Loesch menar att gärningsmannen vid 

Florida-skjutningen skulle blivit hindrad från att köpa vapen då han borde funnits i NICS  58

systemet, registret för de med psykisk ohälsa, och alltså inte var behörig för att kunna utnyttja 

rättigheten att bära vapen.  59

 

/.../ non of us support people who are crazy, who are a danger to themselves, who are a danger to 

others, getting their hands on a firearm.  60

 

57 Dana Loesch, CNN Town Hall 
58 NICS - National Instant Criminal Background Check System  
59 Dana Loesch, CNN Town Hall 
60 Ibid.  
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Liknande citat förekommer genom båda uttalanden. Trots att både Loesch och LaPierre är 

överens om att det är en individuell rätt för varje amerikansk medborgare, så finns det 

undantag som dessa. Ett annat undantag är även de som inte räknas till de laglydiga 

amerikanska medborgarna, som genom att de på ett eller annat sätt har brutit mot lagen tappar 

sin äganderätt till vapen. 

Vad som också blir tydligt i uttalandena, utöver hur de ser på vem rättigheten tillfaller, 

är vilken betydelse de ger andra tillägget:  

 

“/.../ there is no greater personal individual freedom than the right to keep and bear arms, the right 

to protect yourself, and the right to survive /.../ So I call right now today, on every citizen who 

loves this country, and who treasures this freedom, to stand and unflinchingly defend the second 

amendment, the one freedom that protects us all in this country.  61

 

Andra tillägget ses som en rättighet och frihet att försvara sig med och därmed att 

överleva, vilket framförallt behövs i en tid då de befintliga lagarna inte lyckas stoppa 

kriminalitet såsom gängvåld, drogbrottslighet eller de mängder opioider från Mexiko 

som NRA menar förstör de amerikanska gatorna och skördar amerikanska liv varje dag.

 Alltså blir det återigen de laglydiga amerikanerna som behöver lida och få inskränkta 62

rättigheter, för att de befintliga lagarna inte lyckats stoppa de som redan anses ovärdiga 

att äga ett vapen. Utöver det blir det även en symbol för resterande individuella friheter, 

där t.ex LaPierre nästan sätter ett likamedtecken mellan andra tillägget och frihet i 

landet. 

 

In too many classrooms /... / the united states constitution is ignored, united states history is 

perverted, and the second amendment - freedom in this country - is despised.  63

 

 I och med skolskjutningar, även den här i Florida, väcks debatten för påtryckningar när 

det gäller åtgärder för hårdare reglering av vapen vilket LaPierre menar endast är av 

politiska skäl och inte alls handlar om omsorg för landet och individers säkerhet. Målet 

hos de som vill ha mer vapenkontroll är istället att avlägsna andra tillägget och 

vapenfriheterna som ett steg på vägen för att därefter kunna utrota alla individuella 

61 Wayne LaPierre [10:03] 
62 Wayne LaPierre [10:05] 
63 Wayne LaPierre [10:27] 

22 



friheter. Så att kämpa för att bevara rätten att bära vapen handlar i ett vidare perspektiv 

om att kämpa för att bevara friheter alls, då LaPierre menar att dessa är hotade av allt 

starkare krafter som vill ha mer vapenkontroll.  64

Andra tillägget, som det framställs i de här uttalandena, handlar inte om 

vapenindustrin och dess effekter, vilket Steidley och Cohen menar ingick i ramen. 

Fokus här läggs på vilken typ av rättighet det är, alltså en individuell rättighet för varje 

amerikansk medborgare fast med undantag. Samt vilken betydelse och symbolik den har 

fått, alltså att den i de här uttalandena efter Florida skjutningen får representera alla 

individuella friheter, och att dessa dessutom är hotade genom att överväga hårdare 

vapenkontroll, då detta endast är ett steg i ledet för eliminera resterande friheter.  

4.2.2 Säkerhet och rättssäkerhet 

Vad som anses vara säkra individer är goda, laglydiga medborgare utan vidare definition av 

goda. Det är genom att allt fler goda människor har vapen som vi kan få bukt på de onda 

människornas användande av vapen.  Så lyder ett av LaPierres mest välkända citat. 65

 

To stop a bad guy with a gun, it takes a good guy with a gun.  66

 

Vad som framförallt blir framträdanden i den här ramen om säkerhet är hur man framställer 

hotet mot säkerheten. Motsatsen till de goda människorna, och därmed hotet, blir därför de 

som bryter mot lagen och de mentalt inkompetenta som NRA menar inte kan hantera vapen. 

Bland de som inte kan hålla sig innanför lagens ramar ingår bland annat mördare, grova 

förbrytare och knarklangare enligt LaPierre.  Dessa kan man inte lita på att de använder 67

vapen i rätt syften och bör därför inte tillåtas äga vapen. Utöver förbrytarna är det ett stort hot 

att det inte finns tillräckliga åtgärder för att förhindra de som lever med psykisk ohälsa från 

att införskaffa eller äga skjutvapen.  68

 

64 Ibid.  
65 Wayne LaPierre [10:30] 
66 Wayne LaPierre [10:30] 
67 Wayne LaPierre[10:19] 
68 Dana Loesch, CNN Town Hall  
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/.../ this madman passed a background check /.../ He was able to pass a background check because 

we have a system that’s flawed. The Southerland Springs murderer was able to pass a background 

check because the Air Force did not report that record.    69

 

Loesch beskriver gärningsmannen i Florida som en psykiskt sjuk person som borde funnits i 

NICS-systemet och att han därmed inte hade varit berättigad att införskaffa skjutvapen om 

systemet hade fungerat och varit riktigt dokumenterat. För att poängtera vilken sorts människa 

en psykiskt sjuk individ som den här gärningsmannen är benämner hon honom oftast som ett 

galet monster, en knäpp individ, sinnessjuk m.m.  Han statueras som ett tydligt exempel på 70

vad en sinnessjuk människa är kapabel att göra, och används som underlag till varför de anser 

att det är så viktigt att bakgrundskontrollerna är ett system som måste fungera. För att kunna 

stoppa mentalt sjuka individer från att införskaffa skjutvapen krävs det att dessa personer är 

rapporterade i systemet. Vilket NRA anser vara det första steget i förebyggandet av 

vapenvåldet.  71

Utöver att stoppa att “fel” personer får tag i vapen, diskuterar de även hur säkerheten 

på skolorna kan förbättras. Enligt de handlar det, som nämnt ovan, att se till att fler goda 

människor med vapen är på plats för att stoppa förbrytare som lyckats få tag på ett skjutvapen. 

Att vara emot det menar de är motsägelsefullt då flera av landets mest värdefulla platser redan 

skyddas av just vapen hos goda människor. Bland annat skyddas Hollywoodkändisar av 

beväpnade vakter. Banker, flygplatser, NBA matcher och politiker skyddas också med 

beväpnad säkerhet. NRA hävdar därför att det inte är rimligt att nationens barn inte skulle 

vara skyddade på liknande sätt, trots att föräldrar lämnar av de varje dag på platser som är 

som måltavlor för vilken galen man inriktad på ondska som helst.  72

 

They all [de amerikanska samhällena, lokala polismyndigheten, föräldrar m.m.] must come 

together to implement the very best strategy to harden their schools, including effective trained 

armed security that will absolutely protect every innocent child in this country.  73

 

69 Ibid.  
70 Ibid.  
71 Ibid.  
72 Wayne LaPierre [10:06] 
73 Wayne LaPierre [10:05] 
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LaPierre avfärdar motargumentet att beväpnad säkerhet skulle vara mindre säkert som löjligt, 

och menar att man isåfall skulle testa att ta bort det från t.ex. banker, vita huset och annat som 

skyddas på det sättet idag.  74

 

4.2.3 Amerikanskt arv och kultur 

I uttalandena förknippas Amerika med vad Loesch och LaPierre värderar som bra och 

värdefulla saker. Majoriteten av amerikaner i uttalandena ses som laglydiga, goda 

medborgare, vilket även är de som, i de tidigare avsnitten, utsetts som kapabla att hantera 

vapen. Landets grundläggande byggstenar, menar LaPierre, är familjen, tron, individuellt 

ansvar, självbestämmande öde, en fri marknadsekonomi, patriotism, respekt för nationens 

flagga och nationalsången, personlig frihet och rättvisa för alla.  75

 

And you all know what they are, but let me say them: family, faith, individual responsibility, and 

self destiny, a free market economy, patriotism, respect for our national flag and national anthem, 

personal liberty, and justice for all.  76

 

Han benämner de som har skapat dokumenten i konstitutionen som brillianta amerikaner, 

amerikaner som söker den riktiga sanningen, amerikaner som älskar sitt land och därför 

kämpar för andra tillägget och amerikaner som söker efter meningsfulla lösningar på 

vapenvåldet.  Det här är exemplen på bilden som målas upp av amerikaner, och den ligger 77

även nära den bild av hur de själva målar upp NRA. För att ytterligare bekräfta det, 

konstaterar LaPierre att NRA är amerikaner.   78

Den här bilden av NRA framgår dock tydligast av LaPierres uttalande, vilket faller sig 

naturligt då hans publik består till stor del av NRA supporters som troligen känner igen sig 

själva genom att prata om amerikaner som en NRA-självbild. Mindre påtagligt är det i Loesch 

uttalande, som nämner det mer i förbigående. Däremot består hennes publik framförallt av 

personer som är skakade av dådet på Marjory Douglas Stoneman High School och förespråkar 

74 Wayne LaPierre [10:07] 
75 Wayne LaPierre [10:27] 
76 Ibid.  
77 Wayne LaPierre [10:35] 
78 Wayne LaPierre [10:05] 
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hårdare reglering av vapen, som inte är lika välvilligt inställda till NRA:s åsikter angående 

vapenägande. 

Det blir ännu tydligare vad NRA lägger i det amerikanska arvet och kulturen när de 

påpekar vad som står utanför det. Större delen av LaPierres tal handlar om att ett stort 

problem inom landet är vad som finns utanför det. Det finns kinesiska droger, knark som 

kommer in i landet genom Mexiko, men framförallt målas bilden av Amerika upp som 

motsatsen till den europeiska vågen av socialism.  I samband med föraktet mot socialismen 79

tar han upp demokratiska politiker som lägger skulden på NRA efter skolskjutningen och vill 

ha mer statlig kontroll:  

 

They hate the NRA. They hate the Second Amendment. They hate individual freedom.   80

 

Eftersom han kommer till den här slutsatsen, när han även målar upp NRA som bilden av 

amerikaner, med de rätta värderingarna såsom att tro på individuell frihet och rätten att bära 

vapen, blir det som om han indirekt menar att dessa politiker är emot allt det NRA står för 

också. Alltså att de är emot de amerikanska värderingarna. 

 

4.2.4 Socialistiska vågen 

Every time, in every nation, in which this political disease rises to power, its citizens are repressed, 

their freedoms are destroyed and their firearms are banned and confiscated.  81

 

Ovan är ett tydligt exempel på LaPierres inställning till socialism, som han här benämner som 

en politisk sjukdom. Stor del av talet baseras på att han målar upp scenarion om vad som 

händer, och vad historien kan visa har hänt, om man låter socialismen ta över och styra ett 

land. Han menar även på att det är det som håller på att hända i USA, eftersom att statligt 

införa hårdare reglering på vapen är det första steget i ledet. Den socialistiska vågen, som han 

menar har kommit från Europa, är ute efter mer kontroll och att allteftersom ta kontroll över 

fler och fler friheter.  82

79 Ibid.  
80 Wayne LaPierre [10:00] 
81 Wayne LaPierre [10:27] 
82 Wayne LaPierre [10:30] 
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Tidigare, menar han, fanns det demokrater som fortfarande delade NRA:s värderingar, 

såsom att USA är det mest framstående landet tack vare dess fria marknadskapitalism och 

individuella friheter. Numera har de tvingats ut för att lämna plats till europeiskt influerade 

socialister som tagit kontroll över det demokratiska partiet.  83

 

A party that is now infested with saboteurs who don’t believe in capitalism, don’t believe in the 

Constitution, don’t believe in our freedom, and don’t believe in America as we know it.  84

 

På det här sättet byggs bilden av maktgalna, kontrollerande och omoraliska agenter upp 

som en motsats till den hederliga amerikanen, som orättvist straffas och får rättigheter 

inskränkta på grund av den politiska våg som inte bryr sig om USA:s grundstenar, 

såsom konstitutionen. Att låta den socialistiska vågen ta över landet skulle betyda slutet 

för ett USA där friheter existerar. LaPierre menar att det här är något som borde tas på 

allvar, som borde skapa oro i publiken och till och med rädsla. Genom att definiera 

hotet mot USA och det amerikanska arvet blir NRA:s bild av vad USA och amerikanska 

arvet innebär tydligare. 

Den socialistiska vågen personifieras av de som inte stödjer det som NRA menar 

är de amerikanska värderingarna, bland annat genom att namnge demokratiska politiker 

som motsatte sig president Trump i det senaste valet.  LaPierre menar att det var när 85

Obama var president som han släppte in den här vågen och lät den få fäste genom att 

överlåta ledande roller till ledare med socialistiska värderingar.  86

Förutom att bli ikoner för det som anses vara motsatsen till amerikanskt, menar 

NRA även att det är på grund av dessa politiker som NICS systemet, som skulle kunna 

förebygga att flera mentalt inkompetenta kan införskaffa vapen, inte fungerar. Både 

LaPierre och Loesch påpekar i sina uttalanden att det är upp till politikerna att kräva att 

staterna blir bättre på att lämna in uppgifter på psykiskt sjuka m.m, men hävdar att 

politikerna inte vill det, vilket LaPierre benämner som en av de största misslyckandena 

83 Wayne LaPierre [10:09] 
84 Wayne LaPierre [10:10] 
85 McCaskill, Nolan D., HOW THE HELL-NO CAUCUS HAS VOTED ON TRUMP NOMS -- Florida reps 
co-sponsor zombie bill -- TRUMP FAVORS MAINSTREAM SENATE CANDIDATES IN WV -- Sanders’ 
2020 setback, Politico, 2018 
86 Wayne LaPierre [10:10] 
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historiskt sett av amerikanskt ledarskap.  Även här benämns NRA som motsatsen till 87

detta misslyckande.  88

Då bakgrundkontrollsystemet har varit något NRA strävat efter och kämpat för i 20 år 

riktas även missnöjet på att politiker inte lyssnat på deras förslag. Istället misslyckas de med 

att skydda oskyldiga liv när personer med psykisk ohälsa gång på gång lyckas passera 

bakgrundskontroller och införskaffa skjutvapen på grund av systemets otillräcklighet.   89

 

4.2.5 Missnöje med media 

Som Steidley och Cohen kom fram till, visade det sig att media snarare vinklades mer med 

fördel åt de som förespråkar hårdare vapenreglering än de som var emot, bland annat då 

NRA. Detta verkar NRA ha erfarit och löser detta genom att försöka minska nationell medias 

trovärdighet. LaPierre benämner den “den så kallade” nationella median och Loesch menar 

att media inte fokuserar på det riktiga problemet, alltså det fallerande NICS systemet. 

Lösningen på detta menar de är att lyssna på dem istället, och att ta del av NRA:s egna kanal 

NRAtv som fokuserar på att berätta sanningen snarare än att endast rapportera om sådant som 

ger höga läsar- och tittarsiffror.  90

 

 

 

 

 

 

87 Wayne LaPierre [10:22] 
88 Wayne LaPierre [10:21] 
89 Wayne LaPierre [10:20] 
90 Ibid. 
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4.1 Kodschema 

Tema  Vapenreglering 

 

Kategori Andra tillägget Säkerhet och 
rättssäkerhet 

Amerikanskt 
arv och kultur 

Socialistiska 
vågen 

Medias 
påverkan 

Kod Folket 
(amerikanska 
medborgare) har 
rätt till att skydda 
sig med vapen. 
Andra tillägget är 
en symbol för alla 
individuella 
rättigheter. 
Psykiskt sjuka 
borde inte ha 
rättigheten att bära 
vapen. 
Andra tillägget 
skyddar 
amerikaner som är 
utsatta för yttre 
hot, t.ex Mexico. 
 

God, laglydig 
medborgare är 
en säker 
vapenhanterare. 
Hotet mot 
säkerheten är 
de som bryter 
mot lagen och 
är mentalt 
inkompetenta 
(de som inte 
kan hantera 
vapen). 
Beväpnad 
säkerhet är 
säkrast. 

Att vara 
amerikan är att 
vara laglydig 
samt att kunna 
hantera vapen. 
Att vara 
amerikan 
förknippas bl.a. 
med rättvisa, 
familjen, 
personliga 
friheter m.m. 
NRA är 
amerikaner. 
De som hatar 
NRA hatar 
därmed friheter 
och andra 
tillägget. 

Socialism som 
politisk 
sjukdom. 
Socialismen är 
ett yttre hot 
som kommer 
från Europa. 
Socialismen 
står i kontrast 
till allt det goda 
amerikanska 
och därmed i 
kontrast till 
NRA. 

Media är inte 
pålitliga. 
Media 
rapporterar inte 
om “de riktiga 
problemen”.  
Föreslår bättre 
media i form av 
deras egen 
tv-kanal. 

 

 

I kodschemat ovan kan man se att kategorierna Andra tillägget samt Amerikanska arvet och 

kulturen behandlar hur en amerikan är, vilket till stor del innefattar att man är en god 

människa och säker vapenbärare. En sådan som NRA främjar och anser sig själva vara. Här 

lyfts andra tillägget upp som en symbol för friheten och de värderingar NRA anser att en god 

amerikan bör ha. Det amerikanska arvet och kulturen innebär en tro på personliga friheter 

vilket inkluderar rätten att bära vapen. Att opponera sig mot andra tillägget menar NRA blir 

som att indirekt opponera sig mot nationens friheter och därmed även det de anser vara den 

amerikanska kulturen. Ramen för Säkerhet och rättssäkerhet visar på vad en som stödjer 

andra tillägget och de amerikanska värderingarna skulle välja för åtgärder för att skapa 

säkrare skolmiljöer, nämligen att förstärka säkerheten med beväpnade säkerhetsåtgärder. Den 

visar även på vad som anses vara ett hot mot skolan, och landets, säkerhet: ett bristande 
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bakgrundskontrollsystem som låter psykiskt sjuka människor inhandla vapen, trots att de på 

grund av sitt sjukliga tillstånd inte anses kunna hantera vapen och därmed borde förbjudas att 

handskas med vapen. De mentalt sjuka och tidigare dömda förbrytare anses vara en del av 

hotet mot säkerheten. Eftersom friheten att bära vapen innebär att alla har tillgång till medel 

att säkra och försvara sig själva, hotas säkerheten om den här friheten försvinner. Det här 

presenteras i ramarna Socialistiska vågen samt Medias påverkan. Här introduceras vad NRA 

anser vara farorna med socialism och konsekvenser av att inte lita på NRA. Genom att 

definiera socialism som det onda och giftiga, vars mål är att ta kontroll och skapa en 

omgivning utan friheter, definieras en amerikan genom att vara motsatsen till den 

icke-amerikanska socialismen. Den goda och laglydiga amerikanska individen, blir orättvist 

bestraffad av den europeiska vågen som vill inskränka på dennes rättigheter. Socialisterna har 

även media på sin sida. NRA menar att det är de själva som berättar den riktiga sanningen, 

men trots det väljer media att inte rapportera den för att den riktiga sanningen inte ger lika 

höga läsar- och tittarsiffror.  

För att sammanfatta resultaten kan man se att de tre använda ramarna som togs fram 

av Steidley och Cohens undersökning av NRA:s pressmeddelanden, tillsammans med de två 

tillagda ramarna, går att tillämpa även på uttalandena efter skolskjutningen i Florida. Genom 

att analysera uttalandena efter kategorierna tydliggjordes vad NRA framhäver i debatten och 

att framställningen av debatten snarare blir en fråga om att vara en god amerikan, som NRA 

anser sig själva vara, eller att inte vara det. Talen anspelar på åhörarnas identitet och moral 

och används både till att skapa motstånd till hårdare vapenregleringar samt att ge 

organisationen ett gott rykte som goda amerikaner. NRA använder alltså vapendebatten som 

ett tillfälle att lyfta fram det amerikanska arvet och identiteten som en anledning att stödja 

deras värderingar och således vinkla debatten till deras fördel. 
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5 Diskussion 
 

Vad som framgår i analysen är att NRA trycker hårt på att skapa en god amerikan och att 

sedan koppla ihop det med någon som förespråkar användandet och äganderätten av vapen. 

Först och främst framställer NRA debatten om striktare vapenreglering som en “vi” och “de” 

eller “ont” mot “gott” tvist. Alternativen som presenteras är att antingen vara en hederlig 

amerikan, som NRA-medlemmarna själva eller att höra till de mentalt sjuka och europeiskt 

influerade socialisterna. De sistnämnda som enligt NRA inte bry sig om att stoppa 

vapenvåldet utan endast är ute efter kontroll, vilket de får genom att förneka de laglydiga 

amerikanerna deras rätt att försvara sig själva, sin rätt att överleva.  

Loesch skapar ett “vi” genom att tillsammans med publiken distansera sig från den 

psykiskt sjuka gärningsmannen som begick handlingen på skola i Florida. Hon demoniserar 

honom till ett monster som ingen i publiken kan identifiera sig med. Trots att hon 

representerar en annan åsikt än den majoritet i lokalen delar, lyckas hon ändå skapa en platå 

där publiken och hon själv står tillsammans och är enade mot den demoniserade 

gärningsmannen eftersom han är deras gemensamma fiende.  

LaPierre som är medveten om att publiken delar hans åsikter behöver inte 

gärningsmannen som en fiende på samma sätt, utan kan använda honom som ett medel för att 

styrka illviljan mot fienden som inte åtgärdar problemet korrekt. Eftersom de befinner sig på 

en konferens för konservativa aktivister har de redan en gemensam plattform och LaPierre 

har därmed redan ett “vi”. För att definiera detta vi:et kopplar han ihop sin organisation med 

en bild av hur en amerikan med god moral beter sig, således kan varje amerikan som 

identifierar som en moraliskt god amerikan även identifiera sig med NRA. Det öppnar upp 

för en bred krets att kunna identifiera sig med NRA och därefter med deras andra värderingar 

för att få känslan av att vara “ett” med organisationen.  Skapandet av den här goda 91

amerikanen hade kunnat räcka för avskräcka folk från att ställa sig utanför det här idealet, 

men NRA väljer att grundligt demonisera motpolen. Den konstrueras som en överdriven och 

hemsk fiende som inte kan vara i närheten av de amerikanska byggstenarna, t.ex. 

konstitutionen. Som nämnt i avsnittet om tidigare forskning är medhåll med en organisation 

inte det enda sättet att identifiera sig med den. Genom att separera sig från det man inte håller 

91 Elsbach, 2001, s. 393 
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med om kan man skapa sig en social identitet som hänger ihop med en organisation eller 

grupp. Det skulle kunna innebära att NRA inte enbart erhåller stöd från personer som 

identifierar sig med organisationen utan även från de som har valt att separera sig från 

motsatsen till NRA. NRA gör sig alltså till det bättre alternativet att stödja hos de som redan 

ser sig som amerikaner och därmed stödjer NRA samt de som inte vill förknippas med den 

demoniserade europeén som endast är ute efter att kontrollera de goda medborgarna i USA.  92

Demoniseringen av “den andra” bygger väldigt mycket på de genvägar Medlock 

menar att NRA använder för att göra deras retorik lätttillgänglig och förståelig. Även om det 

inte går att helt utesluta att ett socialistiskt styre skulle kunna gå överstyr i den mån LaPierre 

målar upp det, finns det även många exempel på demokratier bland västländerna som har 

vapenkontroll utan att ha förlorat resterande friheter.  Att LaPierre väljer att lämna det osagt 93

och istället bygger upp motpolen på rädsla kan ses som en distraktion från det verkliga 

problemet i debatten om vapenreglering.   94

Det är fördelaktigt för NRA att motpolen byggs upp på rädsla, då vapen gestaltas som 

en säkerhet. Att behöva skydda sig mot den farliga fienden stärker viljan av att vilja ha ett 

vapen och få behålla sin rätt att kunna införskaffa sig ett. För NRA passar det rätt in i deras 

retorik då de förespråkar att ägandet av vapen är nödvändigt för att en person ska kunna 

erhålla personlig säkerhet.  Det här skulle kunna vara en av anledningarna att NRA gång på 95

gång efter skolskjutningarna vinner debatten om införandet av kontroller, och att det hittills 

inte har skett mycket på den fronten. Att koppla ihop införandet av striktare vapenreglering 

som ett brott mot de amerikanska värderingarna genom att vara den, till antalet medlemmar, 

största organisationen som är emot vapenkontroller och ha den plats i politiken som de har 

gör det svårt för eventuella motståndare att få fäste. Att gå emot NRA blir indirekt att sätta 

sig emot det amerikanska.  

Att definiera den goda amerikanen som en vapenförespråkare gynnar alltså NRA:s 

intressen i fortsatta svårigheter att införa hårdare regleringar. Vad som också gynnar NRA är 

de kopplar ihop denna åtråvärda goda amerikanen med deras organisation. Det kan tänkas att 

deras framställning inte bara gynnar deras åsikter i vapendebatten utan även genom att stärka 

deras organisationsprofil.   

92 Elsbach, 2001, s. 394 
93 Medlock, 2005, s. 51 
94 Ibid., s. 50 
95 Ibid., s. 47 
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Som vidare forskning finns det fortfarande väldigt många outforskade områden inom 

NRA. Den här uppsatsen har fått mig att vilja titta närmare på bland annat vilka krafter som 

driver organisationen samt att sätta de i en kontext med motståndsrörelserna och möjligtvis 

jämföra deras organisationer. Eftersom jag genom den här undersökningen har fått en bild av 

hur NRA:s argumentation ser ut skulle jag tycka att det var intressant att undersöka om andra 

amerikanska organisationer som deltar i vapenregleringsdebatten använder sig av liknande 

argumentation, och hur deras framställning av en moraliskt god amerikan är. Om de 

överhuvudtaget använder det i sin argumentation.  
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Bilagor 
 

 

WAYNE LAPIERRE, NRA CEO AND EXECUTIVE VICE PRESIDENT: Thank you very 

much. I appreciate this opportunity. We have serious discussions ahead and serious issues 

that impact each and every one of us. 

 

Just a week ago, we were all horrified by another terrible tragedy at an American school. 

Each and every member of the National Rifle Association mourns the loss of the innocent 

and continues to keep their families and that community in our prayers. We share a goal of 

safe schools, safe neighborhoods, and a safe country. As usual, the opportunists wasted not 

one second to exploit tragedy for political gain. Saul Alinski would have been proud. The 

break back speed of calls for more gun control laws and the breathless national media eager 

to smear the NRA. 

 

Think about that, in the midst of genuine grief, and a very understandable passion, as millions 

of Americans searched for meaningful solutions, what do we find? Chris Murphy, Nancy 

Pelosi, and more, cheered on by the national media, eager to blame the NRA and call for even 

more government control. They hate the NRA. They hate the Second Amendment. They hate 

individual freedom. 

 

In the rush of calls for more government, they also revealed their true selves. The elites don't 

care, not one wit about America's school system. And schoolchildren. If they truly cared, 

what they would do is they would protect them. For them, it is not a safety issue. It is a 

political issue. They care more about control and more of it. Their goal is to eliminate the 

Second Amendment and our firearms freedoms, so they can eradicate all individual freedoms. 

 

What they want are more restrictions on the law abiding. Think about that, their solution is to 

make you, all of you less free. They want to sweep right under the carpet the failure of school 

security, the failure of family, the failure of America's mental health system, and even the 

unbelievable failure of the FBI. 
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They fantasize about more laws, stopping what other laws failed to stop. The truth is, laws 

succeed only when people obey them. That's what the law-abiding majority in this country 

practices. But once again, so many existing laws were ignored. Their laws don't stop illegal 

criminals from crossing our borders every single day. Their laws don't stop the scourge of 

gang violence and drug crime that savages Baltimore, Chicago, and every major American 

community. Their laws haven't stopped the plague of opioids, and Chinese fentanyl from 

Mexico, that floods American streets and kills victims every single day in this country. No 

wonder law-abiding Americans, all over this country, revere their Second Amendment 

freedom to protect themselves more than ever. 

 

[10:05:00] They don't care if their laws work or not. They just want to get more laws, to get 

more control over people. But the NRA, the NRA does care. We - 

 

We at the NRA are Americans who continue to mourn and care and work every day at 

contributing real solutions to this very real problem. Real practical action, to truly protect our 

children. Think about it. It is a bizarre fact that in this country our jewelry stores, all over this 

country, are more important than our children. Our banks, our airports, our NBA games, our 

NFL games, our office buildings, our movie stars, our politicians, they're all more protected 

than our children at school. Does that make any sense to anybody? Do we really love our 

money and our celebrities more than we love our children? Can we answer that question 

honestly? Any of us. Can we answer that question honestly? Knowing that we surround and 

protect so much with armed security while we drop our kids off at school that are so-called 

gun free zones, that are wide open targets for any crazy mad man bent on evil to come there 

first. 

 

In every community in America, school districts, PTAs, teachers' unions, local law 

enforcement, moms and dads, they all must come together to implement the very best 

strategy to harden their schools, including effective trained armed security that will 

absolutely protect every innocent child in this country. 
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And that has to happen now. Evil walks among us. And God help us if we don't harden our 

schools and protect our kids. The whole idea from some of our opponents that armed security 

makes us less safe is completely ridiculous. If that's true, and just think about this, if that's 

true, armed security makes us less safe, let's just go ahead and remove it from everywhere. 

Let's remove it from the White House, from Capitol Hill, and remove it from all of 

Hollywood. 

 

Any American school that needs immediate professional consultation and help with 

organizing and defining these solutions should call the National Rifle Association school 

shield program. And we will provide immediate assistance and we will also provide it 

absolutely free to any school in America. 

 

I'll tell you this, that's more than anybody at the Democratic National Committee or NBC 

News or the "Washington Post" is offering. The - 

 

But you know what, the shameful politicization of tragedy, it is a classic strategy, right out of 

the playbook of a poisonous movement. In my three decades of leading the NRA, I've had the 

pleasure of working with a number of Democrats who believe America to be the greatest 

country in the world, because of our free market capitalism, and because of our individual 

liberties. But during the last decade, the Obama decade, many of those leaders have been 

forced out as a tidal wave of new European style socialists seize control of the Democratic 

Party. 

 

[10:10:00] Obama promised a fundamental transformation of our country. And you know 

what, it began with his own national party. A party that is now infested with saboteurs who 

don't believe in capitalism, don't believe in the Constitution, don't believe in our freedom, and 

don't believe in America as we know it. Obama may be gone, but their utopian dream, it 

marches on. 

 

And President Trump's election, while crucial, can't turn away the wave of these new 

European style socialists bearing down upon us. I'm not just talking about Bernie Sanders. I 

mean, he's near the end of his career. But how about Kamala Harris, Elizabeth Warren, Bill 
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de Blasio, Andrew Como, Cory Booker, Christopher Murphy and Keith Ellison? They are not 

Democrats in the mold of John F. Kennedy or Tip O'Neill. They hide behind labels like 

Democrat, left wing and progressive to make their socialist agenda more palatable. And that 

is terrifying. 

That should terrify every citizen who values the American ideal in this country of individual 

liberty. They politicize the Department of Justice. They weaponize the internal revenue 

service. The EPA. Perhaps cripple the FBI. And the Intelligence Community. And seized an 

embedded leadership in all of them to advance their agenda. Absolute control in every corner 

of our government is their ultimate dream. These intellectual leads, they think they're smarter 

than we are. They think they're smarter than the rest of us. And they think they're better than 

we are. They truly believe it, and you know it. 

 

The privileged and the powerful, they think they deserve to be in charge of every lever of 

power. But you know what, the United States Constitution makes it absolutely clear that they 

are not in charge. We, the people, are in charge of this country. 

 

But Washington, oh, my gosh, this city, he likes to ignore that. Our Intelligence Community 

shrouds everything in secrecy, driving into darkness every dirty memo and every dirty 

institutional secret and memory in the name of national security. But when the leaks come, as 

so often occurs, in the light of day, it reveals nothing about the security of our country and it 

reveals everything about the corruption of those in power. 

 

That's because in a captive society the loss of transparency results in the loss of truth. They 

also eliminated turnover assistance of wrongdoing in these great institutions. There is no 

stronger supporter of our law enforcement than the National Rifle Association. My gosh, 

we're one of the largest law enforcement organizations in the United States if you look at our 

membership. 

 

And we're proud of that. Everywhere I go I get a police officer coming up to me, thanking me 

and saying I'm a member of your organization, keep up what you're doing. And there are tens 

of thousands of incredible men and women at the FBI. These are honorable, decent, 

hardworking people, and they're dedicated to keeping our country safe every single day. 
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And we're proud of them and we thank them. But as we have learned in recent months, even 

the FBI is not free of its own corruption. And its own unethical agents. Look, and I know you 

probably all share this sentiment and I get people telling me from coast to coast, and they 

shake their heads when they say it to me. 

 

[10:15:00] I can understand a few bad apples in their organization as large as the FBI, but 

what is hard to understand is why no one at the FBI stood up and called BS on its rogue 

leadership. 

 

I mean, really, where was the systemic resistance and repulsion that should protect every 

powerful institution that serves us. The lowest ranking marine knows to resist an unlawful 

order. The rank and file in every powerful institution must police its own leadership. But still, 

too much of today's Washington, no one speaks out. No one challenges authority. Everyone 

keeps their mouth closed and their heads down and that's exactly how socialist societies 

function. When leaders do whatever they want, when resistance and repercussion disappears, 

and when the fundamental concept of moral behavior is expunged, the state rules the day. 

And anyone who attempts to resist is smeared right into submission. 

 

You know it. Yes, the art of the smear. We do live in the socialistic age of the art of the 

smear. Doesn't have to be true. It just has to stick somewhere. Anywhere. It is designed to 

degrade, destroy, and it is all over the national media to serve their agenda. And socialism is a 

movement that loves a smear. Racist, misogynist, sexist, xenophobe and more. These are the 

weapons and vitriol these character assassinations scream to permanently hang on their 

targets and create a growing segment of victims. Because socialism feeds off manipulated 

victims. You name the group, and they will find a way to turn them into victims. 

 

They keep their movement growing by finding someone to be offended by something every 

minute of every day. From the Occupy movement, to Black Lives Matter, to Antifa, they 

agitate the offended, promote uncivil discourse and ignore any sense of due process and 

fairness to destroy their enemies. The illumination of due process is the very gold standard of 

the socialist state. 
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Imagine this, and this happened, and it is true, imagine telling an elderly couple that because 

they sought help to do their taxes, that they could no longer exercise their fundamental 

Second Amendment right. That's exactly what Obama did. His administration proposed that 

some social security recipient who granted financial authority to a family member, friend or 

financial professional was banned from purchasing a firearm. No questions asked. Just like 

that. 

 

Good, law abiding people were automatically and unjustly declared mentally incompetent 

and put on a new government list. And, oh how socialists love to make lists, especially lists 

that can be used to deny citizens their basic freedoms. And now some people are calling for a 

new list, of anyone, anyone who sought mental health care to deny them their Second 

Amendment rights. 

 

Look, and this is really important, and you never hear this on the national media, so I want to 

say it to all of you now and I need your help in telling all the Americans, this is the truth. The 

National Rifle Association originated the national instant check system, it was our bill. No 

one on the prohibited persons list should ever have access to a firearm. No killer, no felon, no 

drug dealer. 

 

And anyone that is adjudicated is mentally incompetent or danger to society should be added 

to the check system and prevented from getting their hands on a gun. 

 

[10:20:07] But watch what I release three years ago. And the media machine all over the 

country, they so callously and completely ignored it. Watch this. (BEGIN VIDEOTAPE) 

 

LAPIERRE: Here's what the media won't tell you. The NRA has fought for 20 years to put 

the records of those adjudicated, mentally incompetent into the national instant check system. 

And until the politicians demand that they are submitted, killers who are legally prohibited 

from owning firearms will walk into gun stores and pass every background check they take. 

So if they really wanted to make a difference, the media would lead every newscast with a 

reminder, that the names of millions of violent felons, criminal gang bangers, and adjudicated 
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mentally incompetent and dangerous people are missing from the background check system. 

But no one gets ratings by telling the truth about how to stop mass killers. 

 

So they don't report that 38 states submit less than 80 percent of their felony convictions to 

the system. Leaving more than 7 million felony convictions in the dark. They don't tell you 

the truth. Instead, the only thing the average American has heard about background checks is 

the absolute fallacy that what we need is more. The system is only as good as the records 

within it. And the records only get submitted if the politicians demand it. 

 

What about the Oregon killer, the WDBJ killer, the Charleston Church killer, the Santa 

Barbara killer, the Maryland Mall killer, the L.A. Airport killer, the D.C. Navy Yard killer, 

the Aurora Movie Theater killer, the Tucson killer, the Virginia Tech killer, and both Ft. 

Hood killers have in common? Every single one of them passed a background check. 

 

If you pass a net and the fish swim through the holes, you don't need a bigger net. You need 

tighter holes. But when it comes to a background check system that is missing the names of 

millions of prohibited people, the politicians don't want to fix it. The best kept secret is that 

the national instant check system wouldn't exist at all if it weren't for the NRA. It is true. 

 

Back in the '90s, President Clinton forced passage of a mandatory waiting period on every 

handgun purchased in America. Not a background check, a wait. But NRA said as soon as the 

technology was available, their wait had to be replaced by an instant background check done 

by the dealer at the point of sale. NRA supported it, NRA got the votes and NRA got it 

passed. 

 

We demanded an honest system, that was supposed to make sure good people can purchase 

firearms as quickly as possible, a system that catches violent felons, the adjudicated mentally 

incompetent, and dangerous, and every other prohibited person right at the point of sale 

where they would be prosecuted for a federal felony. But they aren't. What has happened 

instead is one of the greatest failures in the history of American leadership. 
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In 2010, roughly 80,000 prohibited people committed a felony by trying to buy a gun. Just 44 

were prosecuted for it. Does that sound like a good number to anybody? So when you hear 

politicians who won't fix the broken system, talk about expanding it, don't buy it. Demand 

what works. Put armed security in every school. Fix the broken mental health system. 

Enforce the federal gun laws against every criminal thug on the street, prosecute dangerous 

people when they show up to buy a gun, and for God's sake, put every prohibited person in 

the system. That's what common sense gun laws look like. 

 

(END VIDEOTAPE) 

 

 

LAPIERRE: Look, you know, the whole discussion of the Second Amendment and the gun 

issue in this country has become so dishonest in the national media and so dishonest among 

the politicians that you can barely stand it. That's not a new video as I said. I said for years, I 

said for years and I've been ignored by the same opportunists who don't give a damn, yet you 

see them on TV every day, whining away. Here's what I said on CBS way back in 1993. That 

was 25 years ago. 

 

[10:25:09] (BEGIN VIDEOTAPE) 

 

UNIDENTIFIED MALE: Let me ask you this, are you in favor of computerizing the mental 

health records of people into a national - 

 

LAPIERRE: You bet. You bet I am. 

 

UNIDENTIFIED MALE: Can we join hands on that and go to Capitol Hill right now and 

shake on it? 

 

(END VIDEOTAPE) 

 

Now, here's the real tragedy. Charles Schumer shook my hand to get all the mental health 

records into the system and then went back to Capitol Hill and you know what he did, 
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absolutely nothing. How many lives might have been saved if he had just kept his promise? 

They are liars to the core and I'll make this prediction right now. 

 

 

A year from today, many of those records may still not be in the system. Not if some of these 

whining for television politicians and their media enablers have their way. 

 

Instead, what they'll do is they'll keep coming after the NRA and when another monster slips 

through the cracks, the very cracks that they have enabled in the system, as the records of 

prohibited persons remain out of the database, it will happen again. 

 

But here's something we must be careful of as we go forward. We all have to be careful that 

this doesn't become a runaway train. What if all of your medical records, perhaps your 

conversations with your doctor, your prescription information, do we really want all that on a 

government list and in the government database? 

 

Here's another one. A military vet, comes -- goes to his local VA, comes home, goes to his or 

her local VA, and tells the doctor they're having trouble sleeping at night or anyone who 

shares nightmares, nightmares with a medical professional, they all become potential triggers 

that somebody, somewhere could define as a mental health barrier to owning a firearm. 

 

I even heard a television pundit recently suggesting that people seeking to buy a firearm 

should be interviewed first. I mean, interviewed first? Who's going to conduct that interview? 

And what will they ask? That's the challenge we as a free society face. How do we create a 

step along the way called due process that protects the innocent law-abiding people of this 

country from being falsely accused, politically abused and permanently stigmatized unjustly? 

 

Come on. Socialists oppose all of our most fundamental freedoms enshrined in the bill of 

rights. They don't like free speech any more than they like the Second Amendment. They like 

only limited speech, controlled speech, controlled by them, through safe speech zones, where 

they can shame the outspoken, or riot to shut them up. If you still think we have full First 
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Amendment freedom in this country, try going right now out to Berkeley and speaking out in 

favor of conservative causes or even the Second Amendment. 

 

This growing socialist state dreams of manipulating schoolchildren, to squeeze and squeeze 

information about their parents. They'll be asking your kids if mommy and daddy spank 

them, or what mommy and daddy feeds them for dinner, they'll want to know what tv shows 

you watch, what magazines, newspapers you read, and, oh, yes, do mommy and daddy own a 

gun? And all that private information will be entered into that ultimate list that cloud of data 

storage that couldn't care less about due process and constitutional freedom and your privacy 

as an American citizen. 

 

And then it is just a short hop to the systematic destruction of our most basic freedoms in this 

country. And you all know what they are, but let me say them, family, faith, individual 

responsibility, and self-destiny, a free market economy, patriotism, respect for our national 

flag and national anthem, personal liberty, and justice for all. 

 

[10:30:00] And these essential values have been increasingly and sadly ridiculed, and 

disrespected and diminished in this country. And it won't take long if we stay on the path 

we're on to erase them completely.  

 

That's the real consequence of this new socialist wave in America. You know, I hear a lot of 

quiet in this room. And I sense your anxiety. And you should be anxious. And you should be 

frightened. If they seize power, if these so-called new European socialists take over the 

House, and the Senate, and god forbid they get the White House again, our American 

freedoms could be lost and our country will be changed forever. And the first to go will be 

the Second Amendment to the United States Constitution.  

 

History proves it. Every time, in every nation, in which this political disease rises to power, 

its citizens are repressed, their freedoms are destroyed, and their firearms are banned and 

confiscated. It is all backed in this country by the social engineering and the billions of 

people like George Soros, Michael Bloomberg, Tom Steyer and more. And gleefully 
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promoted by those who have risen to power in the so-called national news media and seized 

control of social media to spread their propaganda.  

 

They don't tell us news. And you all know it and people know it all over the United States. 

They say it to me every day. They don't tell us news. They tell us what we need to think. 

That's the way it is these days.  

 

On college campuses, a communist manifesto is one of the most frequently signed texts. Karl 

Marx is the most assigned economist and there are now over 100 chapters of young 

Democratic socialist of America at many universities and students are even earning academic 

credit for promoting socialist causes. In too many classrooms, all over the United States, and 

I know you think about this one you decide where you're going to send your kids to school, 

and your kids think about it, too.  

 

The United States Constitution is ignored, the United States history is perverted, and the 

Second Amendment freedom in this country is despised. You know, some people out there 

think the NRA should just stick to its Second Amendment agenda and not talk about all of 

our freedoms. But real freedom requires protection of all of our rights. And a Second 

Amendment isn't worth its own words in a country where all of our other individual freedoms 

are destroyed.  

 

So I promise you this, the NRA will not only speak out, we will speak out louder and we will 

speak out stronger than ever before.  

 

We will do it through NRATV and our media operations, which will expand to reach a 

growing audience of Americans that are looking all over this country for the truth. They're 

going to do it with strong voices like Dana Loesch that you just have seen, Dan Botino and 

others who are engaging in new programming to make our message just as accessible as 

NBC, the "New York Times," and the rest of the so-called national news media.  
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Let's be clear. We are never talking about an armed resistance against the socialist corruption 

of our government. We are always talking about a resistance arm with the United States 

Constitution and the Bill of Rights in our country.  

 

The genius of those documents, the brilliance of America, of our country itself, is it all of our 

freedoms in this country are for every single citizen.  

 

[10:35:01] And there is no greater personal individual freedom than the right to keep and bear 

arms, the right to protect yourself, and the right to survive.  

 

It is not bestowed by man, but granted by God, to all Americans as our American birth right.  

 

So I call right now today, on every citizen who loves this country, and who treasures this 

freedom, to stand and unflinchingly defend the Second Amendment, the one freedom that 

protects us all in this country.  

 

And I refuse to leave this stage until I say one more time that we must immediately harden 

our schools. Every day --  

 

Every day young children are being dropped off at schools that are virtually wide open, soft 

targets for anyone bent on mass murder. It should not be easier for a mad man to shoot up a 

school than a bank or a jewelry store or some Hollywood gala. Schools must be the most 

hardened targets in this country. And evil must --  

 

And evil must be confronted immediately with all necessary force to protect our kids.  

 

I said five years ago, after that horrible tragedy in Newtown, and I wish, oh, god, I wish more 

had heeded my words. So lean in, listen to me now, and never forget these words, to stop a 

bad guy with a gun, it takes a good guy with a gun.  

 

Thank you very much. Thank you.  

 

49 


