
12 13 Hufvudstadsbladet
söndag 14 maj 2017söndag 14 maj 2017

Hufvudstadsbladet

Nyheter finland
världen

HUvUdSTadSreGiOnen

nOrden
ekOnOmi

pOliTik eUrOpa

●● Vår nya kulturminister Sampo Tervo är besynnerligt mån om en 
sak: att i alla tänkbara sammanhang understryka att hans släkt från 
början var svenskspråkig.

Han tycker liksom att det gör honom mer trovärdig när han stän-
digt basunerar ut budskapet om svenskan som en belastning. Logi-
ken är mig bekant efter snart tio års bevakning av före detta sovjet-
länder.

Terho verkar betrakta finlandssvenskhet som något etniskt, 
med tanke på att han hänvisar till sin släkt. Men finlandssvenskhet 
har inget med etnicitet att göra. Svenskspråkiga finländaren kan 
ha vilken hudfärg, tro eller bakgrund som helst. Det finns finlands-
svenskar med ryska, somaliska eller vietnamesiska som hemspråk. 

Att släkter i Finland har bytt språk under vår händelserika his-
toria är inget anmärkningsvärt. Själv kommer jag från en släkt som 
har bytt språk mellan finska och svenska totalt fyra gånger under 
historiens lopp. 

 ● Sampo Terhos försök att klä sin egen antisvenskhet i identitetspo-
litiska förtecken (identitetspolitik betyder uppfattningen att etnisk 
tillhörighet ger tolkningsföreträde ) är i själva verket ett tecken på 
kulturministerns svårartade inskränkthet.

Det här med blodsband och etnisk tillhörighet är något som bå-
de fennomaner och allsköns postsovjetiska politiker har samma vir-
riga uppfattning om. De tror att språk och nationalitet är ett och att 
etnisk tillhörighet är något som automatiskt placerar varje männis-
ka i ett fack. 

Varje sovjetmedborgare hade den etniska tillhörigheten inskri-
ven i passet. Man definierades enligt färdigt fastställda parametrar 
oavsett vem man själv upplevde sig vara. Det har lett till en syn på 
språk och kultur i det forna Sovjet som ofta är förvirrande, eftersom 
orden förlorar sin betydelse.

Till exempel är det vanligt att människor i det forna Sovjet säger 
att de har ett annat modersmål än ryska – trots att de bara kan sä-
ga enskilda ord på sina förfäders språk tatariska, kalmuckiska el-
ler kabardinska. De använder ordet modersmål (rodnoj jazyk) efter-
som de lever kvar i den sovjetiska symbolvärlden. Där sade man på 
ett visst sätt, hur saker och ting egentligen förhöll sig spelade ing-
en roll.

 ● I samma tradition är det inte alls ovanligt att ryska politiker stolt 
talar om sitt mångkulturella imperium, samtidigt som de betrak-
tar varje försök till stärkta språkliga rättigheter för minoriteter som 
farliga tecken på separatism. Sampo Terhos identitetspolitik är ur 
samma fatabur – han vill gärna lyfta fram sin svenska släkt för att 
själv framstå som vidsynt, men han vill absolut inte att den svenska 
kulturen i Finland ska leva och må bra.

Till kulturministerns förtret är den finlandssvenska kulturen 
högst levande. Annars skulle han väl inte vara så upptagen med att 
motarbeta just svenskan.

Sampo Terhos  
sovjetiska läror

Utrikeskrönika
AnnA-LenA LAurén
Korrespondent i Moskva

❞ Sampo Terhos identitespolitik är 
ut samma fatabur – han vill gärna 

lyfta fram sin svenska släkt för att själv 
framstå som vidsynt, men han vill absolut 
inte att den svenska kulturen i Finland ska 
leva och må bra.

Modestaden 
tar itu med 
anorexin
Modehuvudstaden Paris tar nu i med hårdhand-
skarna för att försöka stärka kvinnors självbild och 
kroppsuppfattning. Feministgruppen ”De utsatta” 
applåderar och säger att beslutet att förbjuda reklam 
som sprider anorektiska kroppsideal är ett stort steg 
i rätt riktning.
– Det känns som om vi är på rätt väg, säger kommun-
politikern Hélène Bidard.

På kort tid har flera nya beslut och 
lagar kommit att påverka den fran-
ska modevärlden. Bland annat krävs 
att modeller på Paris catwalk ska 
kunna uppvisa läkarintyg på att de 
inte har ätstörningar, och man har 
förbjudit reklam som sprider ano-
rektiska kroppsideal.

Om en arbetsgivare bevisligen 
bryter mot lagen kan det bli böter 
på upp till 75 000 euro och upp till 
sex månaders fängelse.

– Läkarna kommer även att titta 
på modellernas BMI, kroppsmasse-
index, berättar kommunpolitikern 
Hélène Bidard som tycker det är 
viktigt att också kontrollera model-
lernas allmänna hälsa för att upp-
täcka ätstörningar. 

När vi möts intill ett gatustånd 
med modehattar på en av Paris 
många boulevarder, håller hon upp 
en hatt mot himlen som för att visa 
att kampen mot problemen anorexi 
och sexism går snabbt framåt i mo-
dets huvudstad.

Tusentals flickor och pojkar li-
der av anorexi runt hela världen. I 
Frankrike rör det sig om ca 40 000 
personer och 90 procent av dem är 
kvinnor.

retuschering ska synas
I dagarna har man även stiftat en lag 
om att alla fotografer som retusche-
rar eller manipulerar bilder i offici-
ella sammanhang också måste näm-
na det vid publiceringen. 

– Retuscherade bilder överens-
stämmer inte med verkligheten. Så 
varför envisas man på medieredak-
tionerna då med att retuschera dem, 
undrar Bidard.

Lagen träder i kraft den 1 okto-
ber.

– Synd att den inte träder i kraft 

redan nu. För då hade årets så om-
diskuterade filmaffisch för Cannes-
festivalen obligatoriskt märkts som 
”retuscherad”, säger Fatima Be-
nomar som leder feministgruppen 
Les Effrontées (ungefär De Utsatta). 

Den 17 maj startar den interna-
tionella filmfestivalen i Cannes. Den 
officiella affischen föreställer en bild 
på en ung och smal Claudia Cardi-
nale tagen i Rom 1959. 

Den retuscherade affischbilden 
har gjort den världsberömda skå-
despelerskan ännu smalare. 

– Det är inte klokt, säger Fatima 
Benomar som jobbar som tekniker 
inom filmbranschen.

Festivalledningen har dock inte 
svarat på kritiken som även rasar 
på Twitter.

Rörelsen Les Effrontées har star-
tat upprop som hittills har samlat 
ett par tusen underskrifter.

I franska medier klagar man 
dock på den nya lagen om retu-
schering. 

– Det blir omöjligt. Märkningen 
”retuscherad” kommer att finnas på 
så gott som alla bilder i pressen. Så 
vanligt har fenomenet blivit, säger 
mediespecialister på radiostationen 
Europa 1.

Yves Saint Laurent fick vika
Feministledaren Fatima Benomar 
blev känd i vintras när modemär-
ket Yves Saint Laurent smyckade si-
na butiker med det de kallade för 
konstnärliga reklambilder på en 
otroligt mager och lättklädd kvin-
na som lutade sig över en stol med 
en underdånig kroppsställning.

Bilderna utlöste stora protester 
och medlemmar i Les Effrontées 
stormade en butik i kvarteret Saint-
Germain i Paris.

– Givetvis ville vakterna slänga ut 
oss och de uppträdde ganska våld-
samt, berättar Benomar.

– Man måste dock våga ta ris-
ker om man vill slåss mot orättvi-
sor som när kvinnor utnyttjas i re-
klam- och modevärlden. 

När protesterna fortsatte rasa på 
sociala medier fick Yves Saint Lau-
rent ge upp och plocka ner bilderna. 

Efter den här händelsen är både 
anorektisk och sexistisk reklam för-
bjuden på Paris boulevarder.

Kommunalpolitikern Hélène Bi-
dard poängterar att även homofo-
bisk och rasistisk reklam förbjudits 
i samma veva.

uppmärksammad bok
I franska medier klagar man dock 
på att reklammakarna kommer att 
tvingas till artistiska begränsning-
ar. Men hon tycker att konstnärer-
na får ökad frihet tack vare beslutet.

– Nu ökas möjligheten att skapa 
artistiska bilder även med normala 
och tjocka kroppar, inte bara med 
de trådsmala, säger Bidard.

– För tillfället utdelas inga straff 
om reklamförbudet inte respekte-

ras. Men vi överväger att ge böter i 
framtiden om kraven inte följs.

Julie Martins bok ”Faim de vivre” 
(Levnadshunger) har uppmärksam-
mats stort i franska medier. I boken 
berättar den 24-åriga Julie hur hon 
efter att ha blivit mobbad i gymna-
siet slutade äta. Från att ha vägt 43 
kilo rasade hennes vikt till 20 kilo. 

– Jag skrev boken med målet att 
varna andra flickor för anorexi, sä-
ger Martin som bor i Normandie.

– Att skriva den har också gett 
mig själv kraften att fortsätta leva.

I dag väger Julie omkring 40 ki-
lo och mår bättre.

Men faran med anorexi är inte 
över för det.
Vad tycker du om Paris stads beslut 
att förbjuda reklam med supersma-
la flickor?
– Man får inte tro att beslutet hjäl-
per alla som lider av anorexi, svarar 
Martin och tillägger att hon själv in-
te slutade äta för att efterlikna tråd-
smala flickor på catwalken.
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demonstration. Yves Saint Laurents butik i Paris blev föremål för skarpa 
protester på grund av de reklambilderna på en otroligt mager och lättklädd 
kvinna som man skyltade sin butik med. 

Fakta

Tre nya  
beslut och lagar
●● Enligt en ny lag som trädde 

i kraft i maj måste alla kvinnli-
ga modeller i modevärlden in-
tyga att de inte lider av ano-
rexi.

●● Från och med i höst ska alla 
manipulerade foton som pu-
bliceras i offentliga samman-
hang, märkas att den är retu-
scherad. 

●● Paris stad har förbjudit re-
klambilder där kvinnor med 
alltför smal kroppsbyggnad 
förekommer. Beslutet har ta-
gits för att motverka anorexi. 
Även bilder med ett sexistiskt 
homofobiskt eller rasistiskt 
budskap har förbjudits.

utveckling. Kommunalpolitikern Hélène Bidard tycker att Paris är på rätt väg med de senaste besluten att för-
bjuda sexistisk reklam och bilder där kvinnor med alltför smal kroppsbyggnad förekommer. Hon applåderar också 
beslutet att kräva att modevärldens modeller ska kunna visa läkarintyg på att de inte lider av anorexi. 

❞ Man måste 
dock våga ta 

risker om man vill 
slåss mot orättvisor 
som när kvinnor ut-
nyttjas i reklam- och 
modevärlden.
fatima Benomar
feministledare


