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Abstract 

 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kampanjen mot kung Leopold av Belgiens man-

dat över kolonin Kongo. Genom att undersöka Edmund D. Morels argumentation i boken 

Red Rubber försöker jag visa på hur författaren valt att lägga upp sin argumentation, vilket 

gjordes genom en retorikanalys. Denna retorikanalys utgick från Thomas Laqueurs teori 

om en språklig förändring i beskrivningen av kroppen, där kroppen blev mer politisk.  Re-

torikanalysen fokuserade på hur författaren valde att presentera befolkningens kroppar 

samt hur beskrivningarna försökte påverka publiken i Storbritannien genom etos, patos och 

logos-argument.  

 

Undersökningen visade på att författaren inte censurerade situationen i kolonin, utan an-

vände beskrivningar av de brutala lynchningarna för att skapa opinion mot kung Leopold. 

Vidare kom det fram en bredare kritik av kolonialismen och den skillnad i äganderätt som 

detta system byggde på. Undersökningen av Red Rubber avslutades med en diskussion om 

suveränitets-begreppet och varför ingen av stormakterna valde att agera för att stoppa den 

humanitära krisen som pågick. Avslutningsvis kopplades kampanjen mot styret till en rö-

relse för mänskliga rättigheter, där kampanjen slutligen lyckades få den belgiska regeringen 

att överta kolonin.  

 
 
 
 
 

Nyckelord: Kongo, kung Leopold, socialt narrativ, kolonialism, humanitärism  

 



 

 

Innehållsförteckning 

1	 Inledning ............................................................................................................. 1	
	 Problemformulering, syfte och frågeställningar............................................... 1	
	 Material och avgränsningar ............................................................................. 2	
	 Primär- och sekundärmaterial ......................................................................... 3	
1.3.1	 Red Rubber: ............................................................................................ 3	
	 Bakgrund: ....................................................................................................... 5	
1.4.1	 E.D Morel: .............................................................................................. 6	

2	 Teori och metod .................................................................................................. 7	
	 Teori ............................................................................................................... 7	
	 Metod ............................................................................................................. 8	

3	 Litteraturöversikt och tidigare forskning ........................................................ 12	
	 Situationen i Kongo under styret: .................................................................. 12	
	 Humanitära rörelser i Storbritannien: ............................................................ 14	

4	 Analys och diskussion ....................................................................................... 17	
	 Analys .......................................................................................................... 17	
4.1.1	 Steg ett:................................................................................................. 17	
4.1.2	 Steg två: ................................................................................................ 19	
4.1.3	 Steg tre: ................................................................................................ 19	
4.1.4	 Steg fyra: .............................................................................................. 21	
4.1.5	 Steg fem: .............................................................................................. 29	
	 Diskussion .................................................................................................... 36	

Referenser ................................................................................................................. 42	
 

 



 

 1 

1 Inledning 

Kongos historia är befläckad av brutal exploatering av dess resurser, folkmord och kol-

onial historia. Från 1885 till 1908 styrdes kolonin privat av den belgiska kungen efter ett 

mandat från Berlinkonferensen 18851. Ett antal år efter övertagandet av kolonin började 

handelsmän, upptäcktsresande och kristna missionärer rapportera hem om vilka grym-

heter som utfördes under råvaruutvinningen av naturgummi men även guld och diaman-

ter. Kongo blev en ”samvetsfråga” efter att berättelser från Kongo kom till den brittiska 

allmänheten och en debatt om humanitära värden blossade upp. I den här debatten var 

organisationen Congo Reform Association, ledd av Edmund D. Morel, ledande i sin 

kritik av kung Leopolds styre.2  

 Problemformulering, syfte och frågeställ-
ningar 

Resultatet av Berlinkonferensen var att kung Leopold av Belgien lyckades förskansa sig 

mandatet över kolonin Kongo. Kungen, likt andra regenter och stater i Europa såg vilka 

naturtillgångar som kunde utnyttjas på den afrikanska kontinenten. Problemet med ko-

lonin Kongo var att behandlingen av ursprungsbefolkningen var än mer brutal än i de 

andra europeiska kolonierna runt om i världen, befolkningen utnyttjades till det yttersta 

för att maximera vinsten av produktionen och värst var gummihanteringen som produ-

cerades från rågummi. Det som skiljer sig mest från andra kolonier var straffmetoderna 

och de inhumana kvoterna av material som skulle produceras varje dag. Bestraffningar-

na av befolkningen gör att flera organisationer samt politiker reagerar mot styret av ko-

lonin, det mest iögonfallande straffen var piskstraffen och amputeringen av lemmar. 

Dessa brutala straff fick konsekvenserna att miljontals människor dog under de åren 

                                                                                                                                          
 
1 Hochschild, Adam, kung Leopolds vålnad, om girighet, terror och hjältemod i det koloniala Afrika, 
Ordfront förlag, 2002, s 240 
2 Hochschild, Adam, kung Leopolds vålnad, 2002, s 276-277 
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som Kung Leopold utsatte befolkningen i Kongo för svält, tortyr och massamputationer 

av lämmar.  

 

Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka den brittiska humanitära kritikern Edmund D. 

Morels kampanj mot mandatet över kolonin Kongo i publikationen Red Rubber. Jag är 

intresserad av vilka argument som används i publikationen och på vilket sätt Morel reto-

riskt försöker övertyga den brittiska makteliten att agera i frågan.  Samt hans krav på att 

kolonin fråntas kung Leopold, som hade ett privat mandat över Kongo. Jag vill under-

söka hur Morel skildrar kongoleserna, vilka rättigheter menar Morel att kongoleserna 

innehar samt vilka skyldigheter han ålägger den brittiska regeringen? Vilka argument 

för Morel fram för att kung Leopold ska fråntas styrningen över kolonin, samt hur ser 

han på suveräniteten av kolonin? Jag vill även studera vilken roll tillskriver Morel sig 

själv och hur den är i relation till citerade personer i Red Rubber. 

 

Arbetsfrågor:  

- Vilka argument förs fram av Edmund D. Morel för att kolonin ska fråntas Kung 

Leopold? 

- Vilka retoriska medel använder sig Morel av för att förstärka sin argumentation? 

- Vilken roll spelar sociala narrativ för författarens argumentation? 

 Material och avgränsningar  

Materialet som jag tagit som bakgrund har delats upp i tre områden, beskrivningar 

och analys av folkmordet, hur den brittiska utrikespolitiken praktiserades samt hur  

humanitära rörelser debatterade och organiserade sig. Min avgränsning är satt till 

de här tre områden för att jag anser att de kommer ge mig en tillräcklig bild för att 

kunna analysera diskussionen kring Kongo och författaren Edmund D. Morel. Jag 

väljer att fokusera på tidsperioden 1885-1908 för att undersöka hur kung Leopolds 

styrning av Kongo uppfattades och motsattes i England. Den satta tidsperioden är 

dessutom den samma som när organiseringen mot kungen var mest aktiv i debat-
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ter. Debatterna fördes både i brittiska underhuset och tidningar, med grunden i 

publikationer som Red Rubber.3  

 Primär- och sekundärmaterial 

Mitt primärmaterial består av publikationen ”Red Rubber”4 av E.D Morel. Jag 

väljer att använda mig av Red Rubber som primärmaterial för dess roll som opin-

ionsbildare i debatten kring suveränitetsmandatet över Kongo. Materialet ger mig 

en bra beskrivning av hur E.D Morel beskrev och skildrade händelserna i Kongo 

och vilka åtgärder som Morel föreslår att Storbritannien som stormakt ska genom-

föra.  

1.3.1 Red Rubber:  

Boken som publicerades i slutskedet av kampanjen mot kung Leopolds mandat över 

kolonin Kongo, fick en stor betydelse i rollen som påverkande litteratur i den brittiska 

utrikespolitiskadebatten. Boken kom ut 1907, året innan den belgiska staten till slut 

övertog mandatet för kolonin. 

Jag väljer att analysera publikationen Red Rubber, dels för dess betydande roll i den 

inhemska brittiska debatten om Kongo samt hur Storbritannien förhöll sig till den makt-

position som landet hade i världen. Författaren Morel kritiserade Storbritanniens försik-

tiga hållning i sin utrikespolitik. Morel och flera aktörer som argumenterar för en uni-

versell skyldighet för aktörer att stå upp för människors rättigheter.5 Red Rubber belyser 

det ansvar som Morel anser att hemlandet Storbritannien har gentemot den kongolesiska 

befolkningen. Morel var inte ensam om åsikten att kolonins invånare hade rätt att 

undslippa den grymma behandlingen som kungamakten i Belgien utsatte dem för.6 På 

grund av den tyngd Red Rubber slutligen gav till Englands agerande i frågan anser jag 

                                                                                                                                          
 
3 Bernard, Porter, Critics of Empire, British radical attitudes to colonialism in Africa 1895-1914, Martin's 
Press; Text is Free of Markings edition, 1968, s 102 
4 Morel, E.D, Red rubber, the story of the rubber slave trade flourishing on the Congo in the year of the 
grace 1907, Adelphi Terrace, 3rd edition, 1907 
5 Hochschild, Adam, kung Leopolds vålnad, om girighet, terror och hjältemod i det koloniala Afrika, 
Ordfront förlag, 2002, s 245 
6 Hochschild, Adam, kung Leopolds vålnad, 2002, s 252 
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att boken en bra utgångspunkt för min analys av händelserna i Kongo under åren mellan 

Berlinkonferensen och åren innan första världskriget, 1885 - 1908. 

 

 

Boken är uppdelad i fem kapitel. Det första kapitlet ger en historisk översikt över Ber-

linkonferensens konsekvenser och hur konferensen påverkade kolonins styrning, samt 

vilken roll författaren Morels hemland Storbritannien hade i händelserna. Boken be-

handlar också vilken roll Storbritannien hade i det internationella politiska systemet 

kring kolonierna. Morel fortsätter med att beskriva en internationell rörelse som kritise-

rat hemskheterna som sker i kolonin. International African Association menade Morel 

var den internationella rörelse som reagerat på den humanitära krisen i kolonin. Han 

belyser skillnaderna mellan denna rörelse och de regeringar som han menar är ansvariga 

för kolonins misskötsel.7 

 

Morel målar upp folkmordet i nästa kapitel där han beskriver hur gummihanteringen 

gick till. I samma kapitel beskriver han även vilka straff kongoleserna fick, om de inte 

uppnådde de leveranskvoter som den belgiska administrationen satt upp. Kapitlet an-

vänder sig till stor del av bilder för att ytterligare visa på grymheterna som kongoleserna 

utsattes för. Kapitlet är sammankopplat till nästkommande kapitel där Morel förklarar 

och diskuterar den ”arabiska” kolonisationen av området. Han problematiserar den bel-

giska administrationens försök att hänvisa de grymheter som utfördes till seder som 

tagits över från de arabiska kolonisatörerna. Handlingarna som Morel diskuterar är am-

putationen av lemmar hos de slavarbetande gummiplantagearbetarna.8  

I de två avslutande kapitlen belyser Morel frågan om vilka som bör ta åt sig av denna 

kritik och vilka som kommer beröras av hans texter. Det är både politiker och privatper-

soner. Morel beskriver att Storbritannien har ett moraliskt ansvar mot ”infödingarna” i 

Afrika och Kongo i synnerhet.9  

 

                                                                                                                                          
 
7 Morel, E.D, Red rubber, 1907, s 10-15 
8 Morel, E.D, Red rubber, 1907, s 75-78 
9 Morel, E.D, Red rubber, 1907, s 95-96 
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 Bakgrund: 

Efter Berlinkonferensen 1884 - 1885 styckades maktfördelning av Afrika upp mellan de 

europeiska stormakterna.10 I förhandlingarna lyckades kung Leopold av Belgien komma 

över mandatet för Kongoregionen. Han förvandlade snabbt Kongo till en privat koloni 

för eget ekonomiskt bruk.11 I kolonin sattes orimliga råvarukvoter upp för kolonins in-

vånare att producera. Om dessa nivåer inte uppfylldes bestraffades invånarna med 

piskrapp, amputering av lemmar och dödsstraff.12 Denna brutala behandling av invånar-

na resulterade i att flera miljoner människor fram tills kung Leopold förlorade sitt man-

dat över kolonin 1908.13 

 

Med maktövertagandet hade det största målet för kampanjerna som bildats, dock slutade 

inte skövlingen av kolonin. Skövlingen av kolonin fortsatte även efter att den belgiska 

regeringen annekterat Kongo.14 Totalt dog 10 miljoner människor relaterat till råvaruut-

vinningen i kolonin.15 

 

Händelserna i Kongo under 1885 – 1920 betäckandes länge som ännu ett brott i koloni-

alismens tragiska historia.16 Dock argumenterar flera historiker att detta borde ses som 

ett glömt folkmord, i proportion med förintelsen.17  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
 
10 Hochschild, Adam, kung Leopolds vålnad, 2002, s 241 
11 Hochschild, Adam, kung Leopolds vålnad, 2002, s 245 
12 Hochschild, Adam, kung Leopolds vålnad, 2002, s246-247 
13 Hochschild, Adam, kung Leopolds vålnad, 2002, s 322-323 
14 Hochschild, Adam, kung Leopolds vålnad, 2002, s 336-337 
15 Hochschild, Adam, kung Leopolds vålnad, 2002, s 389  
16 Hochschild, Adam, kung Leopolds vålnad, 2002, s 380 
17 Hochschild, Adam, kung Leopolds vålnad, 2002, s 386 
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1.4.1 E.D Morel: 

E.D Morel var en brittisk pacifist och politiker som argumenterade för att upphäva kung 

Leopold av Belgiens förslavande av kolonin Kongo. Morel grundade organisationen 

Congo Reform Association (CRA) som var en organisation vars agenda ansågs radikal i 

hur kolonin Kongo skulle styras.18  

 

Morel var verksam inom den brittiska debatten rörande kolonialism samt imperialism 

och hur Storbritannien skulle förhålla sig till sina och andra staters kolonier. Han var 

väldigt influerad av den radikala Liverpoolrörelsen som argumenterade för att ”infö-

dingar” i kolonierna skulle likställas rättighetsmässigt med britter både ekonomiskt och 

moraliskt.19 

 

 Liverpoolskolan influerades av tidiga kritiker till kolonialismen som Mary Kingsley 

vars kritik mot Storbritanniens roll i världspolitiken även influerade Morel. 

Morel började undersöka lasten på de skepp som återvände från Kongo. Skeppen 

var fullastade med exklusiva varor som elfenben och gummi från Kongo, men 

endast vapen och ammunition skickades tillbaka. Detta iakttagande ledde till att 

Morel började ta reda på mer angående kolonin. Efter att ha rest runt i södra Af-

rika skrev Morel ett flertal publikationer som beskrev Kongos befolknings li-

dande. 1903 grundade Morel tidningen ”West African Mail” och som senare om-

organiserades och organisationen Congo Reform Association bildades.20 Detta för 

att öka sin möjlighet att propagera för att kolonin skulle fråntas kung Leopold på 

grund av den behandlingen han utsatte lokalbefolkningen för och den humanitära 

krisen det innebar.  

 

Morel argumenterade för att Kongo var en humanitär samvetsfråga för Storbritan-

nien och andra europeiska stater. Han menade att behandlingen av kongoleserna 

var så förfärlig att ett omedelbart övertagande kunde likställas med en moralisk 

plikt för stormakterna.21  

                                                                                                                                          
 
18 Cookey, J.S, Britain and the Congo question, 1968, s 77 
19 Cookey, J.S, Britain and the Congo question, 1968, s 33-34 
20 Hochschild, Adam, kung Leopolds vålnad, 2002, s 254 
21 Hochschild, Adam, kung Leopolds vålnad, 2002, s 276-277 
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2 Teori och metod 

 Teori 

Thomas Laqueurs är en amerikansk historiker och sexolog som skriver om kroppens 

betydelse och behandlar kroppens roll i olika historia berättelser. Hans teori om det so-

ciala narrativet ligger till grund för den här uppsatsen.22 Laqueurs teori är baserad på 

den förändring som sker i synen på humanitärism i böcker och avhandlingar i början på 

1800-talet. Laqueur menar på att en påtaglig språklig förändring sker och utvecklas i ett 

flertal böcker. Detta ändrar människors syn på medmänniskor de inte har en relation till, 

till exempel förhållandet mellan kolonialstaten och kolonins invånare. Thomas Laqueur 

visar detta både i skönlitterär och medicinsk litteratur och kallar det ett socialt narra-

tiv.23.  

 

Med socialt narrativ analyserar Thomas Laqueur de sociala och samhällsmässiga egen-

skaper som beskrivningen av kroppen ger. Laqueur menar att kroppen används för att 

beskriva känslor och utryck i de medicinska journaler som skrivs. Kroppen blir ett poli-

tiskt vapen som används för att visa ondska och en grund för en gemensamma känslo-

mässiga utryck.24 Kroppen kan också användas som ett politiskt vapen eftersom alla 

individer i samhället äger en kan det ses som en kanal mellan samhällsklasser som har 

olika preferenser och förutsättningar i livet.25 Även kopplingen mellan kolonistaten och 

dess koloniers invånare kan på detta sätt sammanflätas. 

 

Den språkliga skillnaden i hur människor porträtteras som människor spelar roll för hur 

deras människovärde tolkas och respekteras. I teorin menar Laqueur att det är viktigt 

                                                                                                                                          
 
22 Laqueur, Thomas, Bodies, Details, and the Humanitarian Narrative, The New Cultural History, Hunt, 
Lynn, (red), Berkeley and Los Angeles: University of California Press, pp 176-204, 1989 
23 Laqueur, Thomas, Bodies, Details and the Humanitarian Narrative, 1989, s 177 
24 Laqueur, Thomas, Bodies, Details and the Humanitarian Narrative, 1989, s 189 
25 Laqueur, Thomas, Bodies, Details and the Humanitarian Narrative, 1989, s 191 
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med en förändring i beskrivningen av utsatta grupper, till exempel svarta, arbetarklassen 

samt invånare i kolonier till mer likställda, mer priviligierade grupper i kolonialstaten.26 

Förändringen i skriftspråket gav ett större utrymme för olika grupper i samhället att 

känna personlig kontakt och empati för grupper som inte ingick i deras dagliga liv. 

Att publikationerna börjar påverka känslomässigt utanför den egna preferenslinjen ger 

en större möjlighet för kritiska röster att påverka den koloniala ordningen.27 

 

Teorin är relevant för den här undersökningen eftersom Laqueur menar att det skedde 

en språklig förändring i den allmänna berättandekulturen i litteraturen kring 1800-talets 

början. Enligt Laqueur möjliggör den förändrade berättarkulturen att författare kan på-

verka sina läsare på ett mer känslomässigt sätt, väcka deras empati även för individer 

som de inte har personlig koppling till. Teorin utgår från samma tidsepok som boken 

Red Rubber utspelar sig, förändringarna i skriftspråket som Laqueurs menar skedde i 

litteraturen. Laqueur beskriver rättigheter kring kroppen och hur olika aktörer väljer att 

skildra kroppen i berättelser.  

 

Teorin ger en bas som ligger till grund för tolkningen av Morels argument i Red Rub-

ber. Teorin används för att analysera de retoriska framställningar som Morel använder i 

primärmaterialet för att väcka medkänsla och sympati för slavarbetarna. Genom be-

skrivningar av situationen och förklaringar av Belgiens oförmåga att sköta kolonin blir 

Red Rubber en både en känslomässig och en känslokall text som på ett effektivt sätt 

visar upp den nakna verkligenheten för Kongos urbefolkning.  

 Metod 

En metodmall konstruerades till grund för hur analysen av texterna kommer att göras. 

Denna metod använder jag för att kunna kombinera den retorikanalys som valts ut till-

sammans med en visuell bildanalys. Den konstruerade modellen är gjord i fem olika 

steg där huvuddelen av analysen förläggs till de avslutande tre delarna.  

- 1) Definiera genren 
                                                                                                                                          
 
26 Laqueur, Thomas, Bodies, Details and the Humanitarian Narrative, 1989, s 182-183 
27 Laqueur, Thomas, Bodies, Details and the Humanitarian Narrative, 1989, s 185 
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- 2) Definiera miljön som texten verkar inom? (koppla till bakgrund?)  

- 3)Bestäm vilken publik den riktar sig mot? 

- 4) Bestäm argumentens och tesens relevans och hållbarhet 

- 5) Identifiera stilfigurer och analysera etos, logos och patosargument.  

 
Analysen jag valde fokuserar på Morels användning av olika former av argument i sin 

publikation Red Rubber. Med den valda retorikanalysen kunde jag fördjupa mig i tex-

tens underliggande retoriska budskap som användes för att påverka opinionen i Storbri-

tannien i syftet att makthavarna skulle handla i frågan. I metod delen analyserar jag de 

retoriska argument som Morel lyfter upp angående den brutala råvaruhanteringen av 

framförallt rågummi. Metoden anpassades något för att kunna analysera boken Red 

Rubber och organisationen CRA och E.D Morels framgångsrika påverkan av politiken 

kring Kongofrågan.28  

Steg ett, genre: 
Jag valde att använda mig av en retorikanalys som metod. I metoden innefattades en rad 

steg för att identifiera olika retoriska moment i texten som jag har analyserat. Det första 

steget inbegriper att identifiera textens genre, detta för att kunna avgöra på vilket sätt 

författaren vill närma sig och påverka läsarna som tolkar texten. Vilken genre texten 

innehar påverkar analysens instrument, skillnaden på ett bröllopstal och en politisk text 

ger olika belysningspunkter. 

 

När dessa genres ska bestämmas finns det tre huvudsakliga kategorier som de delas upp: 

 

- genus deliberativum; som oftast är politiska tal/texter. Texterna handlar texterna 

om hur författaren vill påverka eller förändra något, förändring eller icke-

förändring. Den här kategorin har till syfte att påverka och övertyga läsarskaran 

om ett budskap.  

- genus judiciale; med ursprung i juridik/rättslära, till exempel rättsprocesser. 

Dessa tal/texter handlar ofta om ställningstagande, för eller emot något.  

                                                                                                                                          
 
28 Graham, Aubrey, One hundred years of suffering? “Humanitarian crisis photography” and self-
representation in the Democratic Republic of the Congo, Department of Anthropology, Emory University, 
Atlanta, 2014 
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- genus demonstrativum, vilket är underhållande tal vid exempelvis högtider eller 

festligheter.29  

 

Dessa tre huvudgenres är inte heltäckande, utan ett tal innehåller oftast inslag av andra 

genres insprängda i texten. Exempelvis innehåller ofta politiska texter inslag av både 

juridiska och politiska inslag när författaren försöker övertyga sin publik med argument 

och få dem att köpa författarens tes. Exempelvis kombineras genus deliberativum med 

genus judiciale för att kunna slå in ett mer heltäckande övertygande argumentation med 

målet att övertyga läsaren om budskapet som författaren vill intala.30 

 

Steg två och tre, miljö och publik:  
Steget efter att en genre är bestämd innefattar vilken miljö och kontext som texten ver-

kar inom. Vilka antaganden gör författaren, i vilket samhällsklimat verkar författaren 

och hur påverkar detta den retoriska kontexten? Den retoriska situationen påverkar hur 

texten skrivs och i vilken form den skrivs, skillnaden på en tidningsartikel och en argu-

menterande text är stor. För att kunna analysera en äldre text behöver läsaren ha med sig 

denna kontext för att förstå och tolka utgångspunkten som författaren argumenterar uti-

från.31  

 

Nästa steg är publiken, vilken flyter in i miljön. Vem försöker författaren övertyga ge-

nom att skriva texten? Genom att analysera formen och publiken kan retoriska stilbild-

ningar utskiljas och anpassas till den berörda publiken. Skillnaden på vilken publik för-

fattaren vänder sig till.32  

 

Steg fyra, det retoriska problemet:  
Det retoriska problemet är nästa steg att ta hänsyn till i retorikanalysen jag väljer. Hur 

väljer författaren att påverka sin publik, vilka avgränsningar gör hen när hen belyser 

problemet som hen vill förändra? I detta steg letas åsikter upp som har syftet att ge re-
                                                                                                                                          
 
29 Brigitte Mral, Marie Gelang och Emelie Bröms, Kritisk retorikanalys: Text, bild, actio, Retorikförla-
get, 2016, s 16 
30Brigitte Mral, Marie Gelang och Emelie Bröms, Kritisk retorikanalys, 2016, s 17 
31 Brigitte Mral, Marie Gelang och Emelie Bröms, Kritisk retorikanalys, 2016, s 18 
32 Brigitte Mral, Marie Gelang och Emelie Bröms, Kritisk retorikanalys, 2016, s 20 -21  
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aktioner. Syftet är att se vad författaren vill föra fram för världsbild i sin argumentation, 

vilken arena vill författaren förmedla och övertyga publiken är sann. I denna delen av 

denna delen av retorikanalysen blir sättet författaren för fram sina argument central och 

vilken bild hen vill förmedla till läsarkretsen.33  

Steg fem, diskussion: 
Det avslutande steget för jag fram resultaten som jag får fram i min metodmodell. Re-

sultaten analyserar jag för att leta efter olika argument som författaren använder sig av. 

Jag delar upp de språkliga och de visuella argumenten var för sig för att få en enklare 

struktur. I detta steget gör jag även en uppdelning av Morels argument i de tre huvudka-

tegorierna Etos, Patos och Logos. 

Centrala argumentationstyper: 
Centralt i min undersökning kommer de tre olika medel som retorikanalysen inriktar sig 

på, etos, patos och logos. Medlen beskriver de möjligheter en författare har att påverka 

sin publik: 

- Etos: riktar sig till författarens trovärdhet i auktoritet, såsom förtroendegivande 

egenskaper såsom en yrkesroll eller erfarenheter.34 

- Logos: som riktar sig till läsarens sunda förnuft och rationalitet. Tyngden ligger 

på hur väldisponerad texten är, viken följd argumenten läggs fram och hur bud-

skapet framställs. Logosargumenten riktar sig främst för att påverka förnuftet 

och det logiska tänkandet.35 

- Patos: som riktar sig till läsarens känslor. Dessa känslor väcker författaren ofta i 

texter genom fruktan, känslomässiga beskrivningar av offer för inhumana hand-

lingar samt andra former av känsloväckande argument. Patosargumenten an-

vänds ofta för att bilda opinion och nå den givna publiken personligen.36 

  

                                                                                                                                          
 
33 Brigitte Mral, Marie Gelang och Emelie Bröms, Kritisk retorikanalys, 2016, s 30-33 
34 Brigitte Mral, Marie Gelang och Emelie Bröms, Kritisk retorikanalys, 2016, s 35 
35 Brigitte Mral, Marie Gelang och Emelie Bröms, Kritisk retorikanalys, 2016, s 33 
36 Brigitte Mral, Marie Gelang och Emelie Bröms, Kritisk retorikanalys, 2016, s 34 
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3 Litteraturöversikt och tidigare 
forskning 

 Situationen i Kongo under styret: 

Händelserna i Kongo från 1895 - 1909 uppstod som resultat av Berlinkonferensen och 

dess konsekvenser för hur Afrika delades upp mellan stormakterna. Kung Leopold av 

Belgien fick efter konferensen mandatet att styra över ett stort landområde i östra Af-

rika.37 Mellan åren 1895 - 1908 skövlade kungen kolonin på naturresurser. Detta folk-

mord kan ses som det glömda folkmordet i skuggan av förintelsen under andra världs-

kriget enligt Adam Hochschild, en amerikansk författare och journalist, som i sin bok 

Kung Leopolds vålnad38 argumenterar för att händelserna under åren bör ses som ett 

folkmord och inte glömmas bort som ännu ett av kolonialismens glömda brott.39 I boken 

använde Hochschild samma författare, Edmund D. Morel, som huvudperson i boken där 

han förklarar och visar på bestraffningarna i samband med att urinvånarna inte kunde 

uppnå de satta kvoterna i rågummihanteringen.40  

 

Hochschild berättade även hur kampanjen använde insamlade vittnesmål och bilder för 

att vinna över brittiska politiker till att öka pressen mot Belgien att agera genom att an-

nektera Kongo.41 Han visar även på hur kampanjens ledare Edmund Morel inte ansåg att 

Kongo skulle betraktas som en stat, då den var byggd på en omoralisk slavekonomi.42 

Författaren beskrev även hur politiken utspelades mellan Storbritannien, Congo Reform 

Movement (CRA) samt den belgiska regeringen.  

 

                                                                                                                                          
 
37 Hochschild, Adam, kung Leopolds vålnad, 2002, s 39 
38 Hochschild, Adam, kung Leopolds vålnad, 2002, s 380-382 
39 Hochschild, Adam, kung Leopolds vålnad, 2002, s 388-389 
40 Hochschild, Adam, kung Leopolds vålnad, 2002, s 321 
41 Hochschild, Adam, kung Leopolds vålnad, 2002, s 252 
42 Hochschild, Adam, kung Leopolds vålnad, 2002, s 245 



 

 13 

I likhet med Adam Hochschild visar författaren Sarah De Mul i sin artikel The Ho-

locaust as a paradigm for the Congo atrocities: Adam Hochschild’s King Leopold’s 

ghost43 en kontext kring hur styret i Kongo bör ses som ett folkmord, likställt med na-

zisternas förintelse.44 De Mul beskriver hur folkmordet som Adam Hochschild beskriver 

i sin bok Kung Leopolds vålnad satte igång flera humanitära rörelser i Storbritannien, 

bland annat förespråkare av mänskliga rättigheter.45 Hon beskriver även den rörelsen 

som jag valt att analysera och hur rörelsen fick igenom en fördömande resolution mot 

styret i Kongo i Storbritanniens underhus.46 Artikeln kompletterade bilden i Kung Leo-

polds skugga och visade på varför det är problematiskt att historien nästan glömt bort 

brotten som skett och vilka konsekvenser de gett de nutida konflikterna  som härjat i 

landet Kongo.  

 

Den avslutande artikeln skrevs av Pamela Couture. I artikeln Reading Adam 

Hochschilds’s King Leopold’s ghost47analyseras hur systemet kring hur Kung Leopold 

lyckades tillskansa sig kolonin. Artikeln behandlade även hur han utan att besöka 

Kongo lyckades hålla ordning genom ett system av agenter och privata företag.48 Pro-

teströrelsen kring styret, både från humanitärt samt kyrkligt håll analyserades och Pa-

mela Couture tog upp kampen som uppstod mellan protesterna och kung Leopold.49 

Couture hävdade också att Edmund D. Morels kamp är den första kampanjen för 

mänskliga rättigheter.50 Kampanjen närdes av berättelser och skildringar från sympati-

sörer som rapporterades in från Kongo av ögonvittnen.51 

 

 

 

 
                                                                                                                                          
 
43 De Mul, Sarah, Criticism Fall, The Holocaust as a paradigm for the Congo atrocities: Adam 
Hochschild’s King Leopold’s ghost, Vol 53, No. 4, pp. 587-606, Wayne State University press, 2011 
44 Del Mul, Sarah, Criticism Fall 2011, Vol 53, No. 4, pp. 587-606, s 589 
45 Del Mul, Sarah, Criticism Fall 2011, Vol 53, No. 4, pp. 587-606, s 595  
46 Del Mul, Sarah, Criticism Fall 2011, Vol 53, No. 4, pp. 587-606, s 601 
47 Couture, Pamela, Reading Adam Hochschilds’s King Leopold’s ghost: A story of greed, terror, and 
heroism in colonial Africa side by aid with Luis Rivera-Pagán’s violent evangelism: the political and 
religious conquest of the Americas, Saint Paul school of Theology, 2015, s 40 
48 Couture, Pamela, Reading Adam Hochschilds’s King Leopold’s ghost, 2015, s 43  
49 Couture, Pamela, Reading Adam Hochschilds’s King Leopold’s ghost, 2015, s 47 
50 Couture, Pamela, Reading Adam Hochschilds’s King Leopold’s ghost, 2015, s 49 
51 Couture, Pamela, Reading Adam Hochschilds’s King Leopold’s ghost, 2015, s 51 
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 Humanitära rörelser i Storbritannien:  

Händelserna i Kongo chockade många och flera proteströrelser uppstod mot kungen. I 

böckerna Humanitarianism in the nineteenth century context52 beskrev författaren Ab-

grail Green dessa rörelser och vilken världsbild de förespråkade. Rörelserna föresprå-

kade att mänskliga rättigheter var universella och täckte även kolonins icke-europeiska 

invånare.53 Perspektivet som dessa rörelser framförde hade påverkat författaren jag 

valde att undersöka. Green försöker i boken söka efter en humanitärism historiskt som 

inte var ideologiskt kopplad.54 Green lyfter även upp humanitära rörelser som grundar 

sig på sympati på en moralisk grund utan hänsyn till nationsgränser eller ”ras”.55  

 

Congo Reform Movement var rörelsen som samlades kring Edmund Morel. De 

tillhörde en av de humanitära rörelserna som bildades och drev frågan om mänsk-

liga rättigheter globalt.56 Dessa brittiska rörelser drev en agenda mot den brittiska 

regeringen. I boken Britain and the Congo question57 diskuterar författaren Syl-

vanus Johan Sodienye Cookey den brittiska utrikespoliska agendan kring frågor 

om privat ägande och suveränitet.58 Sodienye Cookey fortsätter med en analys av 

konsekvenserna som Berlinkonferensens uppdelande av Afrika fick för hur Stor-

britannien valde att agera i utrikesfrågor. Boken tillförde ett perspektiv på brittisk 

utrikespolitik och ett bra underlag för min analys kring internationell politik.59 

Detta gäller särskilt förhållandet mellan Storbritannien och Belgien åren mellan 

1885 - 1915.  

 

Förhållandet mellan Storbritannien, Kongo och de humanitära rörelserna som mo-

biliserades analyseras i boken Critics of Empire60. Forskningen som presenteras 

                                                                                                                                          
 
52 Green, Abigail, Humanitarianism in the nineteenth century context: Religious, gendered, national, 
Oxford university press, 2014 
53 Green, Abigail, Humanitarianism in the nineteenth century context, 2014, s 1158 
54 Green, Abigail, Humanitarianism in the nineteenth century context, 2014, s 1159 
55 Green, Abigail, Humanitarianism in the nineteenth century context, 2014, s 1162 
56Cookey, S. J. S, BRITAIN AND THE CONGO QUESTION, 1885-1913, Longmans, 1968 
57 Cookey, S. J. S., BRITAIN AND THE CONGO QUESTION, 1968, s 224 
58 Cookey, S. J. S., BRITAIN AND THE CONGO QUESTION, 1968, s 177-178 
59 Cookey, S. J. S., BRITAIN AND THE CONGO QUESTION, 1968, s 254 
60 Porter, Bernard, Critics of Empire, 1968, s 88 
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behandlar Storbritanniens imperialistiska historia fram till första världskriget. För-

fattaren Bernard Porter presenterar en imperialistisk grund för Storbritanniens 

handlande i sin utbildningspolitik. Porter berör även hur denna hållning kritiseras 

av röster som försökte få landet att ändra hållning om humanitära frågor. Vidare 

diskuterar Porter hur Storbritannien förhöll sig till äganderätt och suveränitet i sin 

utrikespolitik.61 Sammanfattningsvis visade Bernard Porter en bild av den brittiska 

politiken kring frågor om rättigheter och lika värde under tiden 1885 - 1914. Han 

lyfter även upp de rörelser som argumenterade emot den rådande politiken och 

erbjöd en annan världsbild.62  

 

I likhet med Porter gav Sarah De Mul en bild av att händelserna i Kongo borde få en 

större plats i historieskrivningen om folkmord. I artikeln The Holocaust as a paradigm 

for the Congo atrocities: Adam Hochschild’s King Leopold’s ghost63 fokuserade hon på 

Morels koppling till de kristna värden och hur han använde dessa i sin argumentation 

om att kung Leopolds styre borde ses som en förkastlig slavstat och att kungen var 

högst ansvarig.64 Under åren mellan 1885-1908 dog miljontals människor i bestraff-

ningar, sjukdomar och förföljelser om gummikvoten inte uppfyllts.65 Sarah de Mul me-

nade att historieskrivningen kring händelserna i Kongo hade stora likheter med förintel-

sen.66 Hon menar att Congo Reform Movement borde ses som en rörelse för mänskliga 

rättigheter när de propagerade för rättigheter.67 De Mul fortsatte med att visa på hur 

kampanjen mot det brittiska underhuset byggde till stora delar på en religiös grund.68 

 

Gemensamt för rörelserna som uppstod var reaktionerna på de fruktansvärda be-

rättelser och bilder som strömmande in till Edmund Morel och Congo Reform 

Movement. Framförallt bilderna på lynchade kroppar väckte stor fasa hos allmän-

                                                                                                                                          
 
 
61 Porter, Bernard, Critics of Empire, 1968, s 85 
62 Porter, Bernard, Critics of Empire, 1968, s 94 
63 De Mul, Sarah, Criticism Fall, The Holocaust as a paradigm for the Congo atrocities: Adam 
Hochschild’s King Leopold’s ghost, Vol 53, No. 4, pp. 587-606, Wayne State University press, 2011 
64 De Mul, Sarah, The Holocaust as a paradigm for the Congo atrocities, 2011, s 595 
65 Hochschild, Adam, kung Leopolds vålnad, 2002, s 347 
66 De Mul, Sarah, The Holocaust as a paradigm for the Congo atrocities, 2011, s 589 
67 De Mul, Sarah, The Holocaust as a paradigm for the Congo atrocities, 2011, s 595 
68 De Mul, Sarah, The Holocaust as a paradigm for the Congo atrocities, 2011, s 601 
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heten.69 Dessa foton togs för att demonstrera människovärdet hos de som fotogra-

ferades. Kroppen sänkte tröskeln mellan åskådaren och den fotograferade männi-

skan gällande empati och förståelse.70 I artikeln One hundred years of suffering? 

“Humanitarian crisis photography” and self-representation in the Democratic 

Republic of the Congo 71diskuterades hur bildens roll formade kampanjer kring 

mänskliga rättigheter under fotografiets genomslag i massmedia av författaren 

Aubrey Graham. 

 

Forskningen kring skövlingen av kolonin kretsade kring de händelser som fick 

personer i andra länder att reagera. Dessa reaktioner blev starka och kampanjer 

mot kung Leopold och hans rovdrift organiserades både från politiker, författare 

och kyrkligt anknutna. Gemensamt för dessa kampanjer var chocken över hur 

slaveriet återinförts och implementerats i kolonin.  

 

Forskningen kring händelserna i Kongo blev en ögonöppnare för mig, att miljon-

tals människor lynchades och mördades under kung Leopold hade min historieun-

dervisning missat. Flera av författarna som låg till grund för min vidare analys av 

Red Rubber argumenterade för att händelserna borde likställas med folkmord och 

därför jämföras med förintelsen.  

 

                                                                                                                                          
 
69 Graham, Aubrey, One hundred years of suffering? “Humanitarian crisis photography” and self-
representation in the Democratic Republic of the Congo, Department of Anthropology, Emory University, 
Atlanta, 2014, s 141 
70 Graham, Aubrey, One hundred years of suffering? 2014, s 142-143 
71 Graham, Aubrey, One hundred years of suffering? 2014, s 144 
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4 Analys och diskussion 

 Analys 

Modellen som jag analyserar Red Rubber med beskrivs i uppsatsens metoddel och 

bygger på att analysen följer ett antal steg som avslutas med en diskussion av re-

sultaten som tagits fram. 

 

4.1.1 Steg ett: 

Det första steget av analysen bestämmer vilken genre som boken har. I boken Red 

Rubber finns tydliga kopplingar till två av de tre huvudgenres som jag valt att 

undersöka. Boken har en tydlig politisk agenda och tes som författaren tydligt 

argumenterar för. Denna politiska prägling kopplas till genus deliberativum som 

inbegriper texter som försöker övertyga en publik om ett politiskt budskap. I 

boken Red Rubber argumenterar författaren Morel för att kolonin Kongo ska 

övertas av den belgiska staten.  

 

Boken innehåller även många anklagelser direkt mot kung Leopold, där han an-

klagas för brott mot befolkningen i Kongo, som Morel menar äger rätten att 

undslippa slaveri och förtryck. Dessa argument har en mer juridisk innebörd och 

knyts därmed till det andra genus i boken, genus judiciale.72  

 

Sedan använder sig författaren av citering från debatter i brittiska underhuset, 

dessa citat används för att skapa opinion och visa på vilka politiker som författa-

ren menar är på den moraliskt rätta sidan och vilka som är står på kungens sida. 

Här använder Morel sig av den förslavade befolkningens kroppar som ett argu-
                                                                                                                                          
 
72 Del Mul, Sarah, Criticism Fall 2011, Vol 53, No. 4, pp. 587-606, s 601 
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ment för att underhuset i Storbritannien skulle handla. Fotografi på befolkningens 

kroppar används som politiska argument och tydliga anklagelser mot kungen på 

samma gång. Fotografierna i boken används flitigt för att trumma in budskapet, se 

exempel i bild ett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Föreställande lynchade människor som bestraffats av den belgiska admi-

nistrationen.73 

 

Bilderna fotograferades ofta i neutrala kroppshållningar för att lynchningarna 

skulle visas naket och för betraktaren. Genom dessa bilder visades lynchningarna 

ocensurerat med syftet att läsarna borde reagera. Kroppen användes som ett effek-

tivt verktyg för att visa på brotten som pågick i Kongo.74  

 

 

 

 

                                                                                                                                          
 
73 [Bild] Harris	Alice	and	Armstrong	W.D,	(before	1905),	Provided	by	Anti-Slavery	International,	1905	
74 Graham, Aubrey, One hundred years of suffering? “Humanitarian crisis photography” and self-
representation in the Democratic Republic of the Congo, Department of Anthropology, Emory University, 
Atlanta, 2014, s 155 
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4.1.2 Steg två: 

I steg två ligger sekundärlitteraturen till grund för att analysera den miljö, sam-

hällsklimat och politisk kontext i tidsperioden som boken Red Rubber gavs ut i 

början på 1900-talet.75 

 

I miljön och tidsandan som författaren Morel verkade i var ”kapplöpningen om 

Afrika” i full gång. En rådande acceptans inom allmänheten för att Storbritannien 

och andra kolonialmakter hade kolonier bör antas.76 I denna miljön mötte Morel 

ett stort motstånd i sin kampanj för att ge basala rättigheter till invånarna som han 

menade hade förslavats under den belgiska administrationen. 77 Om miljön måste 

generaliseras så kan Morel ses som en radikal röst i det sena 1800-talets Storbri-

tannien.  

4.1.3 Steg tre: 

I steg tre av retorikanalysen försöker jag avgränsa den publik som Morel är intres-

serad av att påverka med sin argumentation. I Red Rubber riktar sig Morel främst 

till den brittiska allmänheten för att påverka tidens makthavare i det brittiska un-

derhuset. Morel vänder sig också mot sin publik, den egna rörelsen och personer 

som löst sammankopplats genom motståndet till slaveri och styret av kolonin. 

 
Will the British public, which in the ultimate resort has compelled exposure of the annals of the 

world, compel the cessation of that crime? It has the driving force to do so if it will.78 

 

I citatet riktar Morel sig till läsarna och ger dem ett ansvar. Genom att läsa hans 

publikation bör de förfäras och därmed agera och påverka det brittiska politikerna 

att trycka på Belgiens regering.79  

 

                                                                                                                                          
 
75 Porter, Bernard, Critics of Empire, 1968, s 44-50 
76 Pavlakis, Dean, British Humanitarianism and the Congo Reform Movement, 1896–1913, Burlington, 
Vt.: Ashgate Publishing Co., 2015, s 251 
77 Pavlakis, Dean, British Humanitarianism and the Congo Reform Movement, 2015, s 252-253 
78 E.D, Morel, Red Rubber, 1907, “Authors original preface”, s xiv 
79 E.D Morel, Red Rubber, 1907, Xxx – authors preface  
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Även genom skildringarna och fotografierna i boken vill han väcka sympati för 

invånarna. Detta försök till att väcka sympati kan kopplas till Thomas Laqueurs 

teori om den språkändringen som han menar hände i slutet av 1800-talet.          

Laqueurs menar att beskrivningen av kroppen och hur denna skildras väcker em-

pati även om det gäller en människa på andra sidan jorden.80    

 

De politiker som Morel försöker påverka genom opinionsbildning, har likt Morel 

en viss klasstillhörighet och är män som har tillgång till den politiska makten i 

Storbritannien i början av 1900-talet. Dessa hade troligen ekonomiska intressen i 

Storbritanniens olika kolonier, vilket gjorde att ett starkt agerande mot kung Leo-

pold skulle öppna för en kritik mot den egna ekonomiska plattformen i kolonier-

na.81 Dessa ekonomiska intressen ser jag som en viktig komponent i analysen. 

Dessa iakttagelser går att göra på grund av att Morel konsekvent får texten att 

framstå som en levande diskussion mellan Morel och hans publik. 

 

Värt att nämna är att Morel även indirekt vänder sig till den belgiska regeringen 

och parlamentet för att söka stöd för en aktion mot kungens mandat.82 Därmed 

försöker Morel även nå den belgiska opinionen och den belgiska regeringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
 
80 Laqueur, Thomas, Bodies, Details and the Humanitarian Narrative, 1989, s 185 
81 Hochschild, Adam, Kung Leopolds vålnad, 2002, s 276-277 
82 E.D, Morel, Red Rubber, 1907, s 155 
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4.1.4 Steg fyra:  

I steg fyra analyserar jag Morels argument och hur han väljer att framföra dem. Jag 

identifierar vilka begränsningar han ser och hur han belyser de förändringar han anser 

borde genomföras. Genom att analysera Morels argument med avseende på både deras 

hållbarhet men även med vilken relevans de har för debatten som Morel deltar i. 

 

Jag lyfter upp hans avgränsningar och prioriteringar i argumentationen. På grund av 

materialets natur som argumenterande text väljer jag att först beskriva de generella be-

greppen, argumenten och tesen i texten. Därefter analyserar jag kapitel för kapitel och 

till slut väver jag ihop analysen för att få en helhetssyn på Morels bidrag i frågan. Den 

här uppdelningen gör jag för att anpassa min uppsattas efter hur Morel framförde sina 

åsikter. Morel använde olika former av argumentation i de olika delarna. Han byggde 

upp argumentationen för att påverka sin publik maximalt. Morels publikation Red Rub-

ber bör ses som ett debattinlägg kring vem som hade rätten till mandatet över Kongo 

och skiftar mycket i historiebeskrivning och skriftlig argumentation.  

 

Det förekommer ett antal flitigt använda generella begrepp med syftet att lyfta 

fram och kanalisera budskapet. De tre begrepp som jag valt ut har jag definierat 

enligt användningen i publikationen på grund av att de lägger grunden för författa-

rens tes och slutsatser.  

  

Begreppen kan definieras som följer: 

- Duty (Plikt): Morel definierar plikt som en skyldighet att bistå Kongos be-

folkning från det förtryck som de utsätts för. 

- Reforms (Reformer): Är de aktioner som Morel ålägger den brittiska be-

folkningen att kräva av sin regering, för att påtvinga den belgiska rege-

ringen att agera i frågan och frånta kungen sitt mandat över kolonin.  

- Deeds (Dåd/Handlingar): Definieras som de handlingar det belgiska styret 

utförde som straff när råvaror-kvoterna inte uppfylldes. Morel definierar 

handlingarna som inhumana och avvikande från de humanitära ideal han 

förespråkar.   
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Dessa definitioner av begreppen visar på vilka prioriteringar och avgränsningar 

som Morel väljer att göra. Genom de tre definitionerna kan författarens huvudsak-

liga poäng avgränsas. Morels tes kretsar kring att det är avskyvärt att behandla en 

hel nation som slavar och att utsugningen av råvarorna i kolonin är brutal och 

borde stoppas av resten av världen.83 Han använder sig av ett naket språk där han 

beskriver händelserna utan att censurera dem.84  

 
The Attitude of the British government. In that interval the British government received a number of re-
ports from British officers. Both as regards of the general treatment of the natives of the country and as 
regards the treatment of the British colored subjects. […] Moreover information which has reached His 
Majesty´s Government from British officers in territory adjacent to that of the State tends to show that, 
notwithstanding the obligations accepted under Article II of the Berlin Act.85  
 

I citatet riktar han sig in på Storbritannien, där han har en plattform i debatten och 

argumenterar för ett brittiskt ansvar i frågan efter Berlinkonferensen 1884 - 1885. 

I och med denna konferens gavs kung Leopold möjlighet att ta mandatet över ett 

gigantiskt område i Afrika samtidigt som Belgiens suveränitet garanterades av de 

kringliggande stormakterna.86    

Kapitel ett: 
I det inledande kapitlet besvarar Morel tre retoriska frågor för att bemöta oklar-

heterna om situationen kring 1907.87 Morel ger sig själv med detta kapitel ett 

tolkningsföreträde senare i boken när han belyser ansvarsfrågan som han anser 

Storbritannien har gentemot Kongo. Genom sin redogörelse av de historiska hän-

delserna kopplar Morel sin egen legitimitet och auktoritet till frågans kärna, detta 

kan ses som om han försöker ge sig själv ett politiskt spelrum.  

 

Senare under kapitlet försöker författaren visa på Storbritanniens historiska infly-

tande i frågan och hur detta ger dem ansvar för situationen som sker i Kongo un-

der kungen.88 Denna inblandning i frågan innefattar Berlinkonferensen 1884 -

1885, handelskontakten mellan Belgien och Storbritannien samt den ignoranta 
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inställningen till befolkningen. Med hänsyn till dessa tre fakta anser författaren att 

krav bör ställas på Storbritannien för att de inte har tidigare har agerat och för-

hindrat utvecklingen i Kongo. Morel kopplar även reaktionerna som han menar 

vara logiska till en internationell kritikerarena. Han lyfter även upp de överens-

kommelser som Storbritannien gjort med CRA.89  

Kapitel två: 
Nästa kapitel försöker Morel visa på att dåden som sker i Kongo under tiden han 

är verksam i frågan verkligen har hänt. Han lyfter upp ett flertal brev och korre-

spondenser från kolonin där de som skriver breven bland annat är från missionsrö-

relser från både England, Sverige och USA. Berättelser även från handelsresande 

och upptäcktsresande hämtades in och presenteras i boken. Jag tolkade det som att 

syftet med detta kapitel var att övertyga läsaren om att publikationens budskap är 

legitimt. Genom att författaren refererar till andra kritiker bygger han upp en tro-

värdig kampanj kring sig som ger hans argument mer tyngd i debatten. Flera av de 

citerade personerna är ögonvittnen till händelserna vilket ger Morels argument 

både relevans och tyngd.  

Kapitel tre: 
I kapitel tre problematiserar Morel hur olika aktörer har behandlat urbefolkningen 

under olika tidsepoker. Morel menar på att de aktörer som någon gång koloniserat 

området visar tendenser till bestraffningar av urbefolkningen. Han visar även att 

argumenten rörande de grymma bestraffningsmetoderna skulle vara inhämtade 

från de tidigare arabiska kolonisatörerna inte stämmer. Morel menar att belgarna 

har fört in en ny dimension av grymhet till Kongo. 

 

Enligt Morel var de arabiska köpmännen intresserade av de stora naturtillgångarna 

i Kongo men det fanns även ett intresse i att etablera handelsnätverk och ha utby-

ten med befolkningen.90 Detta utbyte är inte den belgiska ledningen under kungen 

intresserad av. Den belgiska närvaron handlar om att skörda maximala vinster 

med minimala investeringar. Fortsättningsvis beskriver Morel uppbyggnaden av 

en slavstat och hur systemet med ”utposter” befäster kontrollen av råvarorna och 
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befolkningen.91 Som ett avslutande delkapitel tar författaren upp belgarnas argu-

ment att de genom sin närvaro och behandling civiliserar kolonin.92Han försöker 

väcka sin publiks känslor och förnuft med att problematisera begreppet civilisera 

och dess konsekvenser. Morel menar att belgarna förklär sin rovdrift med ädla 

syften så som civilisering.93 Vems rättvisa rättfärdigar behandlingen av Kongo? 

Är det belgarnas rättvisa som iakttas när de äntligen kan bli en europeisk koloni-

satör i Afrika? Eller iakttar belgarna urbefolkningens rättvisa genom att civilisera 

dem och rädda dem från obildbarhet och barbari? I kapitlet försöker Morel väcka 

upp känslor med nästan bibliska argument för att hans publik ska agera och våga 

trycka på det politiska etablissemanget. Med en förhoppning om att publiken ska 

bli bestört beskriver han Kongo som den moderna motsvarigheten till den transat-

lantiska slavhandeln.94  

Kapitel fyra: 
I kapitel fyra diskuterar Morel vilka kungen och hans administration handlar med, 

vilka lagar och regler de sätter upp för att kunna fortsätta med rovdriften samt hur 

de definierar Kongo som en ”stat”? Han börjar kapitlet med att problematisera och 

diskutera kriterierna kring Kongo som ”stat”. Vilka statliga egenskaper har 

Kongo? Eller är det inte snarare en egendom?95 Han diskuterar vidare och försö-

ker bevisa sin tes om att Belgien inte har en koloni utan att det är kungen som har 

en gigantisk privat egendom. Genom olika privata aktörer med nära kopplingar till 

kungen, har kungen lyckats bygga upp ett monopol med syfte att plundra och låta 

kongoleserna betala kostnaden.  

Kapitel fem:  
I kapitel fem behandlas ansvarsfrågan som Morel anser att framförallt Storbritan-

nien har i Kongofrågan. I början av kapitlet försöker han övertyga sin publik med 

retoriska frågor med en förlöjligande karaktär och genom detta bygga upp att hans 

drag är det enda logiskt rätta för Storbritannien att utföra.  
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On the one hand, annexation appears the only escape from the intolerable moral position which 

leaves the Belgium besmirched by “the acts of others” as M. de Lantsheere predicted five years 

ago. But annexation on lines compatible with self-respect and common-sense is barred by the 

King, and short of a complete capitulation on his part, could be forced through only by a definite 

rupture between Sovereign and Parliament.96 
 

Med detta citat fortsätter Morel att förkasta de sken-reformer som han menar Bel-

gien gör för att täcka upp kritiken. Detta för att låta kungen ha kvar sitt mandat 

över kolonin i en annan form än den nuvarande.97 Morel refererar senare till en 

moralisk betydelse av de lagar han menar inte är effektiva och legitima som be-

skyddande lagar av kongolesernas rättigheter att undslippa bestraffningarna och 

slaveriet.98 

 

Denna strategi följer Morel upp med att förklara Belgiens position i frågan år 

1907 när boken skrevs. Han påpekar att förhållandet mellan den belgiska kungen 

och Storbritannien är komplext, rent av hatiskt. Morel förtydligar att det hatiska 

förhållandet främst kommer från den belgiska sidan och inte den brittiska.99 Efter 

detta diskuterar Morel den suveränitetsrätt som säkerställs genom undertecknan-

det av Berlinkonferensens avtal om uppdelningen av Afrika. Avtalet ger kung 

Leopold suveränitet över Kongo kolonin.100 Suveränitetsfrågan mellan den bel-

giska staten och dess kung, diskuterar Morel och lägger fram olika förslag på hur 

ett framtida eventuella övertagande skulle kunna genomföras. I suveränitetsbe-

greppen flikar Morel in vem som har ansvaret för att beskydda urinvånarna och 

deras rättigheter. Hur ska de kunna överleva och undslippa till exempel gummi-

plantagen?101 Detta belyser han med att citera Botofi Bo’s beskrivning av gummi-

hanteringen:102  

 

Rubber is death.103 
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I den avslutande delen av kapitlet ger Morel olika förslag på vilka aktioner som 

borde göras från Storbritanniens håll. Han lägger upp vilka realistiska möjligheter 

stormakten har att agera.104 Morel menar att de sken-reformer som den belgiska 

administrationen gjort måste följas av konkreta reella reformer från Storbritan-

nien. Han analyserar om brittisk konstitutionell rätt är tillämpbar även i kolonin 

trots att den tillhör kungen.105 Han menar att den framkomliga vägen för att ställa 

kolonins styre till rätta borde vara att tillämpa fri handel och marknadsekonomi 

även för svarta.106 Morel menar på att om kongoleserna ska undslippa det förtryck 

som Leopolds styre utsätter dem för, skulle rätten till att bli en aktör på en fri 

marknad göra att den monopolitiska strukturen kring kungens privata ekonomi 

skulle upplösas. Det radikala förslaget förankrar Morel i att om den svarta befolk-

ningen i Kongo ges näringsrättigheter under ett internationellt mandatstyre av 

kolonin kommer kongoleserna inte behöva slava under den belgiska kronan.  

 
And what is our right has become our manifest duty in the general cause of civilization and humanity.107 
 

Morel kallar kung Leopolds styre för ”civiliserad barbarism”108 och menar på att 

Storbritannien och andra europeiska stormakter har en moralisk skyldighet att 

återställa den kongolesiska befolkningens rättigheter genom att återföra deras land 

och tillgångar i deras händer. 109 

Kapitel sex: 
I det avslutande kapitlet förklarar Morel vilken situation som råder i Kongo och 

Europa. Han beskriver även förhållandet mellan stormakten Storbritannien och 

den mindre staten Belgien. Kapitlet innehåller även en avslutande diskussion om 

hur situationen mellan de olika länderna utvecklats sedan kolonins instiftande. 

Han förklarar Storbritanniens hållning i frågan och utvecklar en teori om att stor-

makten inte har mer tålamod kvar. Leopold och Kongo börjar gå mot vägs 
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ände.110 De enda logiska åtgärderna Storbritannien enligt Morel kan göra är att 

öka kritiken mot Belgien, öka påtryckningarna att kungen måste fråntas makten 

och att Storbritannien använder sin makt som regional och internationell stormakt 

för att slutligen få ett slut på förslavandet av regionen Kongo.111 Detta menar Mo-

rel är en självklarhet för att inte förlora all prestige och heder internationellt. 

Kungen och den belgiska staten kommer ångra att de ens hörde talas om Kongo 

innan historien om Kongo är slut, avslutar Morel.112 

Summering av boken: 
De generella iakttagelserna jag gör av bokens uppbyggnad är att de första delarna, 

del ett till tre, behandlar den historiska aspekten om varför Kongo är en samvets-

fråga för världen. Dessa tre kapitel förklarar varför internationella aktörer som 

Storbritannien måste agera i frågan. Kapitel fyra till sex behandlar staten Kongos 

utformning, vilka som är berörda och inblandade i frågan. Den här delen behand-

lar även vilka skyldigheter de inblandade staterna har för att göra något åt den 

humanitära krisen.  

 

Morel vill dessutom bygga upp en internationell arena av kritik, för att legitimera 

och maximera sin egen kritik mot både Belgien och Storbritannien. Bokens upp-

byggnad har en övertygande struktur där författaren bygger upp sin tes med argu-

mentation. De första delarna talar till läsarens medkänsla och förnuft och visar på 

hur hemsk situationen är. Därefter lägger han systematiskt in allt mer radikala 

åsikter som tillslut avslutas med hans slutliga tes. Genom denna uppbyggnad får 

Morel en grund för sin argumentation och en möjlighet till en progressiv förskjut-

ning i debatten.113  

 

Morel använder sig framgångsrikt av ett språk och ett upplägg i sin kampanj som 

väcker medkänsla och empati kring kongolesernas situation under den kungliga 

administrationen. Bilderna och beskrivningarna som Red Rubber för fram visar på 

att Morel använder sig av språket för att väcka opinion med beskrivningar om 
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människokroppar som utgångspunkt. Med Red Rubber används befolkningens 

kroppar som ett slagträ politiskt mot den belgiska konungens girighet.114 

 

Han argumenterar för en syn på urinvånarna i Kongo som baseras på att européer 

och afrikaner har lika stor rätt till att yrka handel och näringsverksamhet.115 Morel 

menar att den belgiska rovdriften berövar kongoleserna denna rätt som även in-

kluderar rätten till landet Kongo. Den syn som författaren har av kongoleserna 

och deras rättigheter innebär en betydligt större kritik mot kolonialstaterna än 

Kongofrågan. Genom att svarta i Afrika likställs med vita kritiserar Morel det 

koloniala systemet, även sitt hemlands koloniala verksamhet i Afrika och andra 

delar av världen.116 

 

Kärnan i bokens argumentation står Berlinkonferensens konsekvenser och innebörd för. 

Morel menar att genom undertecknandet av fördraget borde Storbritannien åläggas en 

plikt att rätta till sitt forna misstag, att ge kung Leopold mandat och suveränitet över 

Kongo.  

 
A British Government (a Liberal Government) with many misgivings but with the best of intensions, by its 
active participation in the conference and by its adhesion to the conclusions thereof, incurred a responsi-
bility which cannot be set aside. […]  
Two years ago the predecessor of the present Government invited formally the co-operation of the other 
signatories to the West African Conference of 1885, to join with them in handling this evil ; but the invita-
tion was not accepted.117 
 

I citatet diskuteras suveräniteten som Leopold har över Kongo. Denna suveränitet  

angriper Morel genom att kritisera uppbyggnaden av Kongo, som han kallar en 

ond, falsk stat, en slavstat och därför bör inte Belgiens suveränitetsrätt tas i beakt-

ning.118 Slutligen väljer Morel att begränsa sin argumentation till ansvarsfrågan, 

suveräniteten och dess följder i kolonin och de svarta kongolesernas rättigheter 

och vilka kränkningar som gjorts mot dessa.  
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Argumentationen som Morel för i Red Rubber är träffsäker och övertygande. 

Kombinationen Morel gör mellan att argumentera för staternas ansvar i frågan och 

att beskriva de hemskheter som genom deras agerande skulle kunna förhindras, 

resulterar i ett effektivt inlägg i debatten om Kongo.119 

 

Genom att Morel i de första kapitlen beskriver hur situationen i Kongo verkligen 

ser ut och väcka läsarens empati för kongoleserna får han läsaren att vara öppen 

inför hans argument som han för in i texten allt eftersom boken framskrider. Först 

förklarar han hur reformerna ser ut för att sedan förkasta att de finns på ett sätt 

som får läsaren övertygad och instämmer i Morels världsbild.  

4.1.5 Steg fem: 

I steg fem kommer jag lyfta upp och analysera vilka sorts argument som Morel 

använder. Jag kommer även analysera etos, patos och logosargument och vilken 

betydelse de fyller för att påverka publikens reaktion. Dessa två delar av analysen 

valde jag att föra samman då de kompletterar varandra.  

 

I den inledande delen av kapitlet The duty började författaren med ett underkapitel 

där han ville belysa en historisk aspekt som Morel tidigare lyfter i sin historiebe-

skrivning. Han började med orden remember i majoriteten av styckena.120  

Han avslutar delkapitlet med att omforma remember till Let them remember.121  
 

Remember that these men – if responsibility be shifted from the royal shoulders on to theirs – 

stand condemned on the face of the Report of his own Commission, stand condemned at the bar of 

civilization, of having directed for fifteen years, from their offices in Brussels, a vast system of 

criminal oppression, the like of which the world has never seen.122 

 
Let them remember that these men still bask in the royal smile, these “Companies” still operate, the 
King’s steamers still convey to their agents in Africa the rifle and cap-gun, by which means they “stimu-
late” for themselves and for the King the rubber output!123  
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Detta gör troligen författaren för att bygga upp en skyldighetsaspekt hos läsaren. 

Morel försökte väcka sin publiks känslor genom att inleda kapitlet med att på-

minna om vilka konsekvenser kungens styre har fått för befolkningen. Han för 

över en del av ansvaret för dåden till läsaren som påminns tolv gånger i den inle-

dande delen att deras passivitet delvis orsakat folkets lidande.  

 

Även på andra ställen använder sig författaren av samma verktyg för att förstärka 

sitt resonemang ytterligare, på ett ställe liknar han händelserna vid the evil. Morel 

upprepar denna liknelse som the evil continues124, ett antal gånger, troligen för att 

förstärka och trycka på att situationen i Kongo är ondska och inget annat. Att 

likna styret av Kongo med ondska är ett försök av Morel att framställa kung Leo-

pold som antagonisten i berättelsen.125 Genom att måla upp kung Leopold som 

ond förskjuts den moraliska aspekten till Morels fördel. Storbritannien bör mot-

verka det onda och därför agera i frågan om kungens suveränitet över Kongo.126 

Etos:  
Morels bakgrund som journalist och som handelsresande i Kongo, ger honom en 

legitimitet i debatten om situationen i Kongo. Han byggde upp en legitimitet i 

början av boken genom att citera och föra fram de böcker och publikationer som 

han medverkat i. Denna auktoritet används genomgående i boken och binds till  

kategorin Etos-argument. I Red Rubber försöker Morel visa sin kunskap om för-

hållandena i Kongo och föra fram dessa som en grund på vilka hans andra argu-

ment sedan vilar. Hans erfarenhet och kunskapsbas används i Red Rubber för att 

visa publiken om skeendet i kolonin. Jag har valt ut etosargumenten från olika 

delar av texten, Morel använder sig av etos-argument för att dels höja sin egen 

auktoritet men även sänka den person han angriper i sin text, kung Leopold av 

Belgien. 
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Author of ”Affairs of West Africa”, “The British case in the French Congo, King Leopold´s rule in Afri-
ca, The treatment of women and children in the Congo State,” “the Congo Slave-state, the development 
of tropical Africa by the white races, Le Congo Léopoldien”(With Pierre Mille) etc., etc.127 
 
I citatet listas en rad olika verk i ämnet som Morel själv, eller med andra skrivit. 

Denna upprepning av relevanta verk ger publiken skäl att tro på författarens ar-

gument och tes. Själva uppradningen av publikationer i frågan anser jag vara ett 

etosargument, det fyller rollen som en legitimerande grund för Morels roll som 

författare och debattör i frågan. Den stora raden av böcker ger honom en grund att 

argumentera utifrån och han använder denna grund för att öka trovärdigheten i 

sina redogörelser av situationen.  

 
Many of the data here summarized and unknown save to the comparatively few persons who are 
subscribers to the Congo Reform Association, in whose monthly journal they have been record-
ed. Others now appear for the first time. In the main the records here given are but the briefest 
and baldest summaries. If the whole of them were to be set down, a book, double the size of the 
present one would hardly suffice to contain them. My object-or one of them-is to show how un-
broken is the tale of horror, how dreadful the similarity. We see precisely the same scenes de-
scribed by men thousands of miles apart, and with many years interval between them.128 
 
Genom att beskriva den stora mängd berättelser från både resande och station-

erade uppgiftsamlare som skickats in till honom, bygger han upp en krets av kriti-

ker mot styrningen av kolonin. De illdåd och hemskheter som samlats in ser likar-

tade ut oavsett var i Kongo eller under vilket av de här åren de samlats in, vilket 

Morel vill förmedla med boken. Genom att göra sig till talesperson för alla berät-

telserna ger det honom extra tyngd i sin kritik mot kolonin, desto fler berättelser 

desto mer legitimitet. Tyngden och trovärdigheten i argumenten bygger mycket på 

skaran som förser honom med verklighetsskildringar från kolonin. Mängden be-

rättelser visar även på situationens allvar och dess storlek. Det kan också ses som 

att Morel vill indikera för läsaren att handling i frågan inte kan vänta utan måste 

ske omedelbart.  
 

“I maintain that it is the duty of the British Government, above all Governments, to uphold the principle 
of trade in the African tropic, in the legitimate interests of the people who have entrusted it with power. 
This is no question of Protection versus Free Trade, of irritation with other Powers because they put on 
differential tariffs against our good, and we should prefer they did not. It is a question of trade itself, the 
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pivotal element which unites all societies, the link which binds together in a practical sense the various 
branches of the human family.”129 
 
I citatet försöker Morel förstärka sin roll som en förespråkare av universella prin-

ciper. I detta fall lyfter han upp principen om fri marknadsekonomi och alla indi-

viders rätt till de principer som följer av denna form av ekonomi. Han menar att 

Storbritannien som stormakt och tung aktör i den internationella politiken är på-

tvingade en skyldighet att stå upp för dessa principer, även för en annan stats in-

vånare.130 Morel menar att rätten till handel är något som förenar människor och 

därför skall garanteras. Morel belyser Storbritanniens roll som världsmakt och 

deras ansvar att stå upp för universella principer.131 Argumenten spelar på Storbri-

tanniens roll som stormakt medför ansvar som en internationell auktoritet och att 

de bör handlar därefter.  

Patos:  
Patosargumenten vänder sig till publikens känslor och försöker väcka engage-

mang genom att väcka känslor hos publiken. I Red Rubber förekommer Patos ge-

nomgående i texten. Morel använder sig ofta av patosargument för att belysa den 

fruktansvärda behandlingen som Kongos befolkning får stå ut med, men också det 

ansvar Storbritannien har och den maktlöshet han känner kring kungens fortsatta 

ignorans för händelserna.  
 
“The Congo administration claims to have introduced  ”Justice”  into its territories. Justice! The virtue 
which consist in giving everyone his due! Clearly, it is not a discussion. No. What is contended by and for 
the Congo State is that it has instituted a juridical system, which is a very different thing. A judicial sys-
tem can be pure, or impure. It can be an instrument of protection to the weakest. It can be an engine of 
tyranny under which the weak are ground to powder with every appearance of strict legality. It is claimed 
for the judicial system of the Congo State, in that familiar and inimitable language of lofty sentiment 
studied with rhetorical flowers, that “it corresponds to solve the essentially judicial litigation which can 
arise in social life, and to punish in conformity with the law the violation of social order.”132 
 

Morel försöker i texten sänka den belgiska administrationen och deras argument 

gällande att de fört in ”rättvisa” i Kongo. Han argumenterar för att de fört in ett 

juridiskt system, ett ont system där de svaga missgynnas och de onda makthavar-

na gynnas. Han spelar på principer om en form av rättvisa som är riktad som ett 
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skydd mot förtryck och orättvisor. Kritiken som författaren lyfter fram är känslo-

laddad och kopplad till en etik som i sin tur är kopplat till högre moraliska värden. 

Morel kritiserar inte bara det juridiska systemet, han menar den belgiska administ-

rationen medvetet byggde upp ett system som lät girighet gå före moral.133 Att 

koppla kritiken av systemet till empatin för de svagaste i samhället ökar möjlig-

heten för publiken i Storbritannien att känna sympati och samhörighet med be-

folkningen i Kongo.  

 
“This hope has been frequently expressed. Let us examine the possibilities. But in God´s name let our 
examination rest upon and start from the real issue at stake- the salvation of the Congo races from the 
rubber slave-trade. Do not let us be decoyed by what many prove a mirage, capitulate before an idea 
merely because it appears attractive. A hideous mistake was committed twenty-two years ago. It must not 
be repeated. The Congo natives have paid too heavy a price to international thoughtlessness to be again 
sacrificed. Moreover, if we could suppose Belgium running the Congo on Leopoldian lines, such a condi-
tion of things would become a grave danger to the cause of international peace.”134 
 
 
Här beskriver Morel den skyldighet han ser måste uppfyllas för att kongoleserna 

inte ska bli dubbelbestraffade. Han lägger in argument om att det kan bli ett väp-

nat agerande från stormakten Storbritannien om Belgien eller andra internationella 

aktörer trycker på för den moraliska aspekten och säkerställer att invånarna i ko-

lonin inte bestraffas ännu en gång. Han lyfter in aspekten med en kristen moralisk 

värdegrund där han menar att detta är moraliskt fel att behandla människor på 

detta sätt. Det ses som ännu värre att fela igen och återupprepa misstaget. Citatet 

fann jag i gränszonen mellan etos och patos men valde att belysa det ur en 

känslomässig grund på grund av dess koppling till gudomliga tankar och omsorg 

om kongoleserna.  

 
“The fact is that there is no one in the Chamber, no commanding personality strong enough to secure the 
confidence of a majority with which to face the King on the constitutional issue. Meanwhile, the King´s 
whole efforts will be concentrated upon forming a “Congo” Cabinet to replace that which has resigned, 
either with M. de Smet de Naeyer returned, or with Baron Descamps-David, or M. Schollaert, or M. de 
Trooz. Talk and intrigue discussion and ink-spilling, leave the state of affairs on the Congo unchanged, 
although the King´s personal position in Belgium is gravely shaken. Belgium is beginning to pay the 
Congo bill; she will wish she have never heard of the Congo before she has finished.”135  
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Det hot som Morel väljer att föra fram genom att visa på kungens sista desperata 

åtgärder för att behålla kvar kolonin under sitt mandat visar på att rörelsen fått 

mer makt i frågan. Han refererar till det belgiska parlamentet som han menar är 

för svagt för att agera mot kungen och frånta honom makten. Men Morel beskri-

ver att det trots detta faktum inte är en fråga om Kongo kommer tas ifrån kungen, 

utan en fråga om när den belgiska staten ingriper och fråntar kungen hans mandat. 

I de sista meningarna i citatet lyfter Morel att Belgien kommer att bittert ångra att 

de ens hört om Kongo innan det är över och ”räkningen” är betald. Morel hänvisar 

troligen till att eftervärldens dom kommer falla hårt på de makthavare som inte 

agerade för att få slut på den tragiska och anmärkningsvärda situationen att en 

kung privat äger en koloni och gör den till en slavstat.  

Logos:  
Morels verklighetsbild kan ses som väldigt modern och före sin tid, argument för 

att svarta och vita skulle vara jämlika, universell rätt till handel och kritik mot det 

koloniala systemet.  
 
“The Congo native? The Congo native who is “entitled to nothing”? The Congo native who owns neither 
his land, nor the fruits of the soil (which he alone can gather), nor his labour? If the Congo native does not 
benefit from the existence of these fine buildings which his labour has constructed and paid for; if their 
existence merely facilitates the plunder of his country and the exploitation of his person by the occupants 
of them, in what sense can their construction be claimed as evidence of “civilization”?136 
 
Morel försöker att problematisera de materiella tillgångar som den belgiska administrat-

ionen menar att de ger kongoleserna med utbyggnaden landet. Detta bestod mest av 

produktionen av gummi och andra naturresurser. Morel ställer denna infrastruktur mot 

den moraliska aspekten av att kongoleserna behövt betala med sina kroppar, sina natur-

tillgångar och sin rätt till att arbeta. Belgien har förslavat alla delar av sin kolonis be-

folkning och författaren menar att detta inte är civilisation som skapats, utan ren utsug-

ning. Vidare argumenterar Morel att byggnader inte kan ersätta de rättigheter som Bel-

gien berövat Kongo. 

 

I kapitlet The Beneficiaries diskuterar Morel om varför slavhandel sker i Kongo 

och om Kongo kan räknas som en stat? Dessa frågor och antaganden bygger upp 

Morels världsbild och logiska tråd och ska hjälpa läsaren att förstå författarens 
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argumentation och tes. Logosdelen handlar om ett logiskt ifrågasättande av kung 

Leopolds världsbild som verkar skilja sig mycket från Morels egen.  

 
”We have no consider for whom, in whose interests, this martyrdom of the races of Central Africa is 
being inflicted and endured, who are the beneficiaries of the rubber slave-trade, what is being done with 
the profits accruing therefrom.”137 
 
Morel öppnar en diskussion om hos vem och var vinsterna hamnar av gummihan-

deln, svaret är underförstått hos den belgiska kungen. Morel öppnar upp för en 

bredare debatt om det moraliska i att suga ut en koloni på detta sätt. Han diskute-

rar vidare hur det moraliska ställs mot det materiella i frågan om Kongo. Kungens 

vinster är baserade på ond bråd död.  

 
”Why? Why this enslavement and destruction of a people? The same old motives which from the begin-
ning have been responsible for all the great world tragedies: human ambition, greed, and selfishness? Yes, 
but let us narrow responsibility to its just limits. To arrive at the truth by process of questioning is a sound 
method handed down to us by ancients.”138 
 

Morel försöker i denna del av boken argumentera för att Kongo inte är en stat utan 

en statsliknande rovdriftsstat byggt på ett slavsystem. Han försöker ifrågasätta att 

inte ens kungen skulle kommit på tanken att bygga upp ännu en stat på detta sätt. 

Morel menar att historien borde visat och lärt kungen vilka konsekvenser som 

slaveri, girighet och själviskhet slutat i? 139 

 

Citatet visar att Morels världsbild skiljer sig kraftigt från den vid det belgiska ho-

vet och troligen den allmänna opinionen i Europa. Den här världsbilden ger han 

prov på i den efterföljande diskussionen som Morel för. Genom att lyfta upp den 

fruktansvärda situationen i Kongo menar han som tidigare att i jakten på framför-

allt gummi har kung Leopold ignorerat denna enkla men viktiga poäng Morel för-

söker göra. Själva hungern för rikedomar är något som belastade kungen och hans 

kompanjoner, Morel vill visa att även kungens administration stjäl kongolesernas 

rikedomar.140  
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 Diskussion 

Den avslutande delen av min analysmodell innehåller en diskussion av de fakta jag fått 

fram av materialet och litteraturen kring olika aspekter som är relevanta för att förstå 

situationen i Kongo. De olika delarna av analysen kommer behandlas för att klargöra 

olika tendenser och skeenden som jag fann i de tidigare delarna av min analys. Genom 

min analys av E.D Morel och hans skrift Red Rubber har jag lyckats få fram ett gediget 

underlag för Morels plats i den debatt som utspelade sig i Storbritannien kring sekelskif-

tet 18-1900talet  om  slaveriet i Kongo.  I min undersökning har jag fått fram olika 

aspekter av debatten, hur den fördes i England, samt vad rörelsens prioriteringar var och 

vilka retoriska begrepp som användes för att ge maximalt resultat i debatten. Jag har 

även märkt av en djupare kritik mot det koloniala systemet, där Kongofrågan lyfts som 

en samlingsfråga för kritiken mot kolonialismen.141 

 

Genom att de grymma och inhumana händelserna i Kongo uppenbarades för omvärlden 

kom diskussioner om suveränitet, privat ägande och människors lika värde fram i ljuset. 

Kampanjen mot kolonin Kongo började som en reaktion på reseskildringar av mission-

ärer och andra upptäcktsresande i södra Afrika.142 Slaveriet var vid den här tiden avskaf-

fat i Europa där maskiner ersatt slavarbetskraften. Kritiken mot att den belgiska kungen 

nu återinfört en basal slavstat i det område som Berlinkonferensen givit honom ansågs 

bestialiskt av många i Europa, framförallt bland författare och kristna rörelser, men även 

i delar av det politiska etablissemanget.143  

 

Boken valdes för att se hur författaren E.D Morel förde sin argumentation i slutet av 

kampanjen kring slavstaten Kongo, de folkmordsliknande handlingarna och rovdriften 

på naturresurser. Red Rubber gav mig en bred insyn i E.D Morels kamp för kolonins 

invånare som han kände ett humanitärt och medmänskligt ansvar för.144 Något som jag 

tror många aktivistiska och radikala rörelser använder sig av idag. Morel var en radikal 
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tänkare i en samtid som rangordnade olika ´raser´ efter färg vilket bestämde deras 

värde.145 

 

De olika formerna av argument som jag valde att analysera i uppsatsen koncentrerades 

till de klassiska etos, logos och patos argumenten för att jag ville kunna få en bild av 

hur Morel använde språket som argumentationsmedel.146 Dessa tre olika former av på-

tryckande argument fann jag som en väldigt intressant infallsvinkel då Morel ofta sam-

manförde dem för att skapa både känslor, logik och höja sin auktoritet. Sammankopplat 

till dessa argumentsformer analyserades hur beskrivningen av kroppen användes för att 

skapa empati mellan nationsgränserna, mellan människor utan sociala beröringspunk-

ter.147 Thomas Laqueurs teori om det sociala narrativet148 gav en god grund för den be-

rättarteknik som författaren Morel använde sig av tillsammans med argumentations-

teknikerna för att skapa opinion.  

 

Att Morel använde sig av kroppen som politiskt vapen ansåg jag som ett effektivt sätt 

att få kampanjen mot kung Leopold diskuterad. Att dessutom koppla politiseringen av 

kroppen till retoriska ord som deeds, duty och reforms gjorde att boken fick ett intryck 

av att Morel verkligen hade empati för befolkningen. Denna kombination kan också 

ledas i författarens försök att utmåla kungen som ond. Denna svartvita världsbild trum-

mades in och befolkningens kroppar blev slagträn.149  

 

I de senare kapitlen visar Morel sina bakomliggande idéer för hur kolonin borde styrts. 

Genom att diskutera individuell suveränitet där han främst syftar på kung Leopold byg-

ger han upp en bas för sin huvudtes som är att svarta borde likställas vita i frågan om 

äganderätt och frihandel mellan stater.150 Den utopiska världsbild som Morel förde fram 

med likställandet av rättigheter i äganderätten kunde ledas tillbaka till den radikala rö-

relsen i Liverpool som propagerande för svartas rättigheter.151 Men den bör också ses 

som ett försök att bli ett språkrör för Kongos befolkning gentemot kung Leopold. Med 
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kritiska ögon kan detta ses som problematiskt då majoriteten av rösterna från kolonin 

hade koppling till stormakter i Europa och att dessa skildringar av skövlingen av Kongo 

tolkades och filtrerades av en författare med samma bakgrund.  

 

Att Morel försöker bygga upp boken för att kunna övertyga en publik som ofta inte är 

medvetna om den humanitära krisen gör att han använder sig friskt av de båda genus 

deliberativum och judiciale. Hans text är väldigt politisk med tydliga anklagelser om 

vad som är moraliskt rätt och fel. Texten i boken fylls med moraliska undertoner och en 

pliktuppmaning till läsaren. Att läsaren nästan blir för övertygad av Morels tes är trolig-

en en följd av att Morel vänder sig till en väldigt bred publik.152 

 

Den passiva roll som jag anser att Morel sätter kongoleserna i blir tydlig både i boken 

Red Rubber och i min valda sekundärlitteratur som bär ett väldigt europeiskt perspektiv 

på händelserna i Kongo. Genom sin roll som uppsamlare av berättelser från kolonin och 

opinionsbildare filtrerar Morel mycket av berättelserna för att anpassa dem till sitt mål 

att frånta kung Leopold hans mandat över kolonin. I boken kritiseras utsugningen av 

kolonierna, men inte grundtanken om en civiliserande mission från stormakterna i 

Europa. Morel är i teorin motståndare till nackdelarna med kolonialismen och gav där-

med sig själv ett tolkningsföreträde i frågan om Kongo. Bilden av den vite mannens 

börda kommer fram i Morels faderslika ton om kongolesernas umbäranden.153  

 

En del av Morels antaganden om befolkningen han propagerar för kan knytas till tids-

andan och hans budskap ska inte tas ur tidsepoken. Under Morels kampanj var det gene-

rellt sett accepterat att behärska stora landområden utanför Europa med en civilise-

ringsidé.154 Tendenser till en ökad förståelse för befolkningen i kolonierna bör Morel 

dock knytas an till. Den humanitära kampanj som Morel förde för befriandet av Leo-

polds slaveristat kan ses som en av de första mänskliga rättighetsrörelserna.155  
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Morels användande av språket för att ge människor ett värde genom beskrivningarna av 

sargade kroppar borde ses som bokens mest träffsäkra och effektiva vapen. Kroppen är 

något som alla människor innehar och rädslan för att kroppen ska lynchas har inga klass 

eller etiska skiljelinjer. Därför blir boken ett politiskt vapen som anspelar på basala lik-

heter mellan människor.  

 

Den tanke som slog mig i analysen av materialet var varför trots åtskilliga berättelser 

om att Kongo blivit en slavstat under kung Leopold och inte under den belgiska staten 

gjordes inget för att sätta stopp för detta. Morel lyfter upp flera aspekter varför Storbri-

tannien borde ingripa. Han listar flera humanitära skäl, ekonomiskt principmässiga skäl 

och även statsmässiga skäl till ingripande. Satt föreställningarna om Europas position i 

världen så fast i de brittiska politikernas medvetande att de inte kunde ingripa mot en 

annan europeisk statssuveränitet? Även när denna suveränitet var förlagd till en enskild 

individ? Dessa frågor blir svåra att förklara utan att se till Storbritannien som medteck-

nare till Berlinkonferensens traktat om uppdelningen av Afrika.  

 

I fördraget som skrevs i Berlin garanteras Belgiens suveränitet av stormakterna, inklu-

sive deras territorium i Afrika. Detta fördrag kan ha fått konsekvenserna att Storbritan-

nien inte handlade tidigare än vad de gjorde 1908156 men kan inte förklara hela bilden 

av det passiva agerande som stormakten hade i frågan. Morel lyfter fram en intressant 

poäng angående kolonins möjliga suveränitet, i och med att kungen har hela mandatet 

över kolonin borde inte Kongo kunna åtnjuta Belgiens statssuveräna ställning från Ber-

linkonferensen. Denna möjliga aktionsväg borde ha känts till av de brittiska makthavar-

na i underhuset. Den suveränitet som kungen skyddas bakom borde likställa kungen och 

det belgiska parlamentets ansvar i ansvarsfrågan om hur kongoleserna behandlades.  

 

Suveränitetsfrågan och frågan om kung Leopold kan åtnjuta suveränitet i sin koloni är 

en central fråga som behandlas flitigt i Red Rubber. Morel lyfter flera gånger fram att 

Kongo inte borde ses som en stat utan ett privat slavföretag och därmed borde Storbri-

tannien ingripa i frågan och tvinga den belgiska regeringen att frånta kungen mandatet, 
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återupprätta ordningen och tillgodose invånarna i kolonin med rättvisa.157 Suveränitets-

frågan och frågan om Kongo är en stat är frågor som direkt påverkar kolonins invånares 

rättigheter gentemot kungen och kungens skyldigheter mot sina invånare. Morel menar 

att kungen har en moralisk och humanitär skyldighet att tillgodose kongolesernas rättig-

heter angående handel, äganderätten av sitt territorium och rätten till arbete och inte 

slaveri.158 Dessa rättigheter anser Morel vara universella och därmed gälla för alla kolo-

niers invånare.  

 

Morel var en uttalad kritiker av kolonialismen, så hans kritik mot hanteringen av 

”Kongofrågan” anser jag även inkludera kritik mot hans eget hemlands hantering av 

sina kolonier och dess mildare utsugning av dessa. Morel menar att kung Leopold lyck-

ats med konstycket att gå längre än alla andra koloniala makter och missbruka sin ställ-

ning. I slutet av Red Rubber är Morel nästan dystopisk och menar att världen ska döma 

den fruktansvärda behandlingen av Kongo som kung Leopold gör sig skyldig till. 

 

De slutsatser jag drar av undersökningen baseras på min analys där Morel visade på en 

humanitär och en principiell fråga samt en juridisk konsekvens av Berlinkonferensen. 

Han ålägger Storbritannien ett ansvar i frågan om hur kung Leopold skövlat Kongo på 

resurser och mördat dess befolkning. Morel menar att Storbritannien borde stå upp för 

moraliska värderingar mot slaveri och mördande.159  

 

Han tillägger även att Storbritannien borde stå för handelsmässiga principer som värl-

dens största ekonomi och stormakt för att tillgodose kongoleserna med basala rättigheter 

till handel. Den sista anledningen till varför Storbritannien borde ingripa i frågan menar 

Morel är att de är delaktiga i situationen då de gav kung Leopold mandatet över kolonin 

samtidigt som de satte Belgien i en särställning, suveränitetsmässigt.  

Med de skildringar Morel gör om kongoleserna och deras ställning, rättighetsmässigt 

ger han dem en blandad ställning, både som offer men också som kolonisatörernas like. 
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De rättigheter han tillskriver som självklara gör att Morel vill likställa den svarta rasens 

ställning gentemot den vita i frågor om handels och äganderätt.160 

 

Morels användning av retoriska medel inkluderar både etos, patos och logos-argument. 

Detta i syfte att påverka sin publik så brett som möjligt. Dessa argument kombineras 

med Morels användning av kroppen som ett medel för att väcka mer sympati. Teorin 

som Thomas Laqueur presenterar beskriver väl det skriftspråk som används i boken och 

hur detta språket används för att föra läsarskaran närmre till brutaliteten som sker i Ko-

lonin. Morel vill ha en tydlig politisk förändring. 

 

Den politiska förändringen Morel eftersträvar liknar jag med en tidig mänskligrättig-

hetsrörelse.161 Morels argumentation bygger starkt på universella värden som baseras på 

deras tillhörighet till mänskligheten. Användningen av kroppen vilken liknar nutida 

reklam för biståndsorganisationer i meningen att beskrivningen av kroppen, bildmässigt 

eller litterärt, är en väldigt mäktig form av påverkan.162 Morels användning av kroppen 

som ett politiskt vapen i sin argumentation berör mig som nutida läsare. 

 

Avslutningsvis bör Red Rubber ses som ett inlägg i en tidig debatt kring människors 

värde, hur suveränitet ska tillämpas men också hur empatin och beskrivningen av män-

niskor resulterar i en förändring i utrikesbevakningen. Författaren försöker tala till sin 

publiks empati för människor som lever långt utanför deras referensramar. Undersök-

ningen har gett mig nya perspektiv på en tidig humanitär rörelse som förespråkade rät-

tigheter för koloniserade områdens invånare.  
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