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SARAH PALIN – RÄTT SORTS KVINNA?

FEMBARNSMAMMA

Hur många barn har John McCain? Under de senaste veckorna har jag roat mig med att
ställa den frågan till en blandad skara människor. Ingen har ens kommit i närheten av
det rätta svaret. De flesta har gissat på två eller tre eller helt enkelt sagt att de inte har
någon aning. De lite mer intresserade har känt till att en dotter, Meghan, bloggar.
Några har hört talas om att någon eller några av hans söner varit i Irak. Ytterligare någon hade läst om den adopterade dottern från Bangladesh.
John McCain har sju barn: Doug, Andy, Sidney, Meghan, Jack, Jimmie och Bridget.
Nästa fråga: hur många barn har Sarah Palin? De flesta hade helt rätt. Alla visste att
hon har flera barn. Alla kände till att hon nyligen fött en son med Downs syndrom.
Alla visste också att hennes dotter var gravid. Några kände till att hennes äldste son
var i det militära och på väg till Irak.
Sarah Palin har fem barn: Track, Bristol, Willow, Piper och Trig.
Jag är inte helt överraskad av resultatet av min högst ovetenskapliga lilla undersökning. I många artiklar och reportage om Sarah Palin står det att hon är fembarnsmor
och hockeymorsa. Dessutom blev det en väldig uppståndelse när det blev känt att hennes dotter, blott -åriga Bristol, är gravid.
Delvis finns en legitim förklaring till detta. När Sarah Palin presenterades som John
McCains vicepresidentkandidat var hon helt okänd för de flesta svenskar. Att då berätta om hennes bakgrund, intressen och familj är relevant. Dock har jag lite svårt att
förstå varför det framhålls så starkt som det gör i en del tidningar:
”McCain satsar djärvt med fembarnsmor”, skriver Sydsvenskan.
”John McCain valde fembarnsmamma”, skriver Aftonbladet. De följer upp med en
artikel som inleds med texten: ”John McCain har utsett fembarnsmamman och Alaskaguvernören Sarah Palin till sin vicepresidentkandidat.”
När Joe Biden valdes av Barack Obama att bli hans vicepresidentkandidat förekommer inga beskrivningar av den typen i Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Syd-
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svenskan, Svenska Dagbladet eller hos TT. Han kallas ”senator från Delaware”, ”Delawaresenatorn” och i ett fall ”veteranen”.
”Demokraternas presidentkandidat Barack Obama valde Delawaresenatorn Joseph
”Joe” Biden som sin vicepresidentkandidat”, skriver TT.
”Joe Biden, , senator från Delaware, blir Barack Obamas vicepresidentkandidat i det
amerikanska presidentvalet”, skriver Aftonbladet.
”Obama valde veteranen Biden som sin högra hand”, skriver DN.
Jag har förståelse för att det är relevant hur många barn Sarah Palin har, som information när man presenterar henne för svenska läsare. Men som ett epitet för hennes person tycker jag inte att det är relevant. Och speciellt inte när läsarna lärt känna henne
bättre och artiklarna handlar om något helt annat än personen Sarah Palin.
I en artikel i Expressen skriver tidningen om debatten mellan vicepresidentkandidaterna Sarah Palin och Joe Biden:

➜ Det råder rena Beatleshysterin kring fembarnsmamman – över tretusen journalister
från hela världen är på plats här i St Louis – Sarah Palin är den självklara huvudpersonen.
Epitetet ”fembarnsmamman” har inget med texten i övrigt att göra, vare sig före eller
efter detta citat. Det är bara ett sätt att beskriva Sarah Palin.
Lite senare i artikeln:

➜ Nästan alla bedömare var positivt överraskade av Sarah Palins insats – efter den
senaste tidens haverier hade många fruktat en katastrofinsats från fembarnsmamman
men hon gjorde absolut inte bort sig.
Inga liknande epitet används för att beskriva Joe Biden, han kallas kort och gott ”Joe
Biden” genom hela artikeln. Vid ett par tillfällen beskrivs hur han fick tårar i ögonen
när han berättade om hur han förlorade sin fru och en dotter i en bilolycka. Inte heller
då kallas han trebarnsfar eller något liknande.
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Efter Palins tal på konventet refererar Expressen kort att det var en succé:

➜ Den -åriga fembarnsmamman hyllas även av sina största skeptiker och motståndare.
Ingenstans i artikeln står det att läsa att hon också är guvernör i Alaska.
I en annan Expressenartikel  som handlar om att Palins smekmånad med media är
över benämns hon åter som fembarnsmamma:

➜  augusti överraskade John McCain, , de amerikanska väljarna, de politiska experterna, media och alla andra genom att utse fembarnsmamman Sarah Palin, , från
Alaska till sin vicepresidentkandidat.
I en artikel i Dagens Nyheter diskuteras presidentfruar. Det påpekas att de numera
har mer att säga till om än ”sina makars val av slips och färgen på gardinerna där hemma.” Lite ironiskt är det då att tidningen, trots denna slutsats, ändå kallar Sarah Palin
fembarnsmamma:

➜ Sarah Palin, fembarnsmamman bakom republikanernas presidentkandidat John
McCain, ser också till att aktualisera frågan.
Att hon är en fembarnsmamma har ingenting i övrigt att göra med texten.
Ett par dagar efter att Palin utsågs berättar Svenska Dagbladet att det nu strömmar in
pengar till det republikanska partiet på grund av henne:

➜ Sju miljoner dollar strömmade in till det republikanska paret under dygnet efter
McCains tillkännagivande att den -åriga fembarnsmamman Sarah Palin utsetts till
hans vicepresidentkandidat.
Artikeln handlar i övrigt ingenting om personen Sarah Palin. Inte heller här kan man
någonstans i artikeln läsa att hon är guvernör i Alaska.
Det finns såklart tillfällen då användandet av ”fembarnsmamman” är relevant.
Dagens Nyheter analyserar reaktionerna på utnämnandet av Sarah Palin:



SARAH PALIN – RÄTT SORTS KVINNA?

➜ I Palin får de konservativa en hängiven troende och en motståndare till aborter och
samkönade äktenskap. Fembarnsmamman fick bland annat beröm för att hon beslutat
att inte göra abort när hon fick veta att barnet hon bar hade Downs syndrom, en utvecklingsstörning. Hon har tvivelsutan egenskaper som kan locka de evangelikala
protestanter som är nyckeln till en republikansk valframgång, enligt politiska bedömare.
I ovanstående stycke tycker jag det är helt naturligt att nämna att hon är en fembarnsmamma. Det påverkar hur väljarna uppfattar henne och det påverkar valets utgång.
När det används slentrianmässigt som ett epitet i artiklar som handlar om något helt
annat än ett personporträtt är det däremot inte alls relevant. Hon borde då rimligen
kallas ”guvernören i Alaska” eller kort och gott ”den republikanska vicepresidentkandidaten”, precis som man gör med ”Delawaresenatorn” Joe Biden.

ÅSIKTER

Det är en fullt rimlig del av nyhetsrapporteringen att berätta vad kandidaterna tycker
i olika frågor. Det verkar dock finnas en tendens att redovisa en delmängd av Sarah
Palins åsikter i större utsträckning än någon annans. Hennes åsikter om abort, utvecklingsläran och könsneutrala äktenskap dominerade artiklarna om henne på ett sätt
som saknade motsvarighet när det handlade om andra kandidater. Inför debatten mellan henne och Joe Biden i början av oktober presenterar Sydsvenskan de två debattörerna:
Joe Biden:

➜ Den -årige senatorn valdes till stor del för att backa upp Barack Obama med sin stora utrikespolitiska erfarenhet. Biden har fått sina smällar genom åren.  dog hans
fru och ettåriga dotter i en bilolycka, bara en månad efter att han blivit senator. 
försökte han bli demokraternas presidentkandidat, men anklagades för plagiat när
han lånade stora delar av ett tal från brittiske Labourledaren Neil Kinnock. Han är ordförande i det amerikanska utrikesutskottet, och säger sig ångra att han röstade ja till
Irakinvasionen . Han är nu en av senatens hårdaste kritiker av Irakkriget.
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Sarah Palin:

➜  valdes hon till Alaskas guvernör, innan dess var hon borgmästare i staden
Wasilla. Politiskt är hon långt till höger om den svenska politiska kartan. Exempelvis
anser hon att aborter borde förbjudas även efter våldtäkt och incest.
Hennes motstånd mot aborter och starka stöd för rätten att bära vapen har gjort henne populär bland konservativa republikaner. Hon har fem barn, och har gjort sin familj
till en viktig del i hennes politiska image.
Nästan hela texten om Palin handlar om att hon står långt till höger och beskriver hennes åsikter. Inget fel i det, men varför inte skriva något om Joe Bidens åsikter?
Irakkriget nämns, men det är det enda. I övrigt får vi inte veta någonting om vad han
tycker. Skulle man ha gjort en värdering av Biden kunde man till exempel ha skrivit att
en del av hans åsikter ligger långt till höger om den svenska politiska kartan.
Exempelvis att han är anhängare av dödsstraff och försvarar rätten att bära vapen.
I Dagens Nyheter  har de en liknande beskrivning av kandidaterna inför debatten:

➜ Sarah Palin är guvernör i Alaska sedan . Innan dess har hon sysslat med lokalpolitik i den lilla staden Wasilla. Hon har en bakgrund i pingströrelsen och är motståndare till aborter, samkönade äktenskap och stamcellsforskning. Energipolitiken anses
vara hennes starka sida, däremot är hennes kunskaper om utrikespolitik och ekonomi
begränsade.

➜ Joe Biden har  år i senaten bakom sig där han representerar Delaware, en av USA:s
minsta stater. Han har två gånger försökt bli nominerad till det demokratiska partiets
presidentkandidat. I senaten har han varit ordförande i justitieutskottet och är för närvarande ordförande i utrikesutskottet. Utrikesfrågor anses också vara hans starkaste
kort.
Om Palin beskrivs hennes bakgrund i pingströrelsen, bland annat att hon är motståndare till könsneutrala äktenskap. Om Biden nämns inte en enda åsikt, enbart att han tidigare försökt bli president och vad han haft för politiska uppdrag. Joe Biden är också
motståndare till könsneutrala äktenskap. Vad är det som gör att det är relevant information om Sarah Palin, men inte om Joe Biden? Och varför redovisar man Sarah Palins
svaga punkter, men inte Bidens – exempelvis att han inte har någon direkt erfarenhet
av ekonomi.
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Det förekommer också att Sarah Palins åsikter beskrivs i form av epitet före eller efter
hennes namn. Det förekommer så gott som aldrig för någon av de andra kandidaterna.
När det avslöjades att Sarah Palins dotter Bristol var gravid tyckte tidningarna att det
var relevant att kalla Sarah Palin för ”abortmotståndare”.
”Sarah Palin – republikanernas vicepresidentkandidat och stark abortmotståndare –
avslöjade på måndagen att hennes -åriga dotter Bristol är gravid”, skrev DN .
Svenska Dagbladet räknar upp en mängd epitet för Sarah Palin när man skriver om
henne efter hennes tal på republikanernas konvent:

➜ Sarah Palin, guvernör i Alaska sedan december , fembarnsmamma, jägare, fiskare, småföretagare, reforminriktad politiker, motståndare till abort, utvecklingsläran
och växthuseffekten.
Det är inget fel att räkna upp dessa saker. McCainkampanjen förde fram flera av sakerna och åsikterna i lanseringen av Palin. Men jag kan inte låta bli att undra varför inte
liknande beskrivningar av de andra kandidaterna förekommer. Dessutom råkar ett
par av sakerna vara rena faktafel. Sarah Palin är inte motståndare till utvecklingsläran
och inte heller till föreställningen om en mänskligt framkallad växthuseffekt. Hon har
uttalat sig skeptiskt om att det är människan som är orsaken till hela den temperaturökning vi ser, men inte påstått att det FN:s klimatpanel säger är nonsens.

SKVALLER

Det förekommer en del skvaller och rykten om Sarah Palin i svensk media. Expressen
berättade om mannen som pekas ut som hennes älskare:

➜ De amerikanska medierna går hårt åt vicepresidentkandidat Sarah Palin. Det senaste
slaget under bältet kommer från National Enquirer [som] är en påstådd otrohetsaffär
med hockeytränaren Brad Hansson. Något som har lett till vilda spekulationer i amerikansk press.
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Inga seriösa media i USA tog upp ryktet från National Enquirer och det har inte bekräftats som något annat än ett rykte.

FELAKTIGHETER

Det florerade påståenden om Sarah Palin som är svåra att hitta något faktamässigt stöd
för. Framför allt förekommer dessa påståenden i krönikor, men även i viss utsträckning på nyhetsplats, som ovan i texten i Svenska Dagbladet.
Liza Marklund har gjort sig känd som en person som kämpar för ett mer jämställt samhälle med bland annat fler kvinnor på maktpositioner. Ur den aspekten kunde man tro
att hon skulle uppskatta Sarah Palin, även om hon inte delar hennes åsikter. Men så är
inte fallet. I Expressen skriver hon en krönika som gör ner Palin fullständigt och som
tyvärr innehåller en hel del påståenden som inte är sanna:

➜ På det allmänna biblioteket finns enbart godkända böcker. All litteratur som anses
vara ”stötande” är bortplockad … Den som känner ledaren eller ledarens familj åtnjuter automatiskt stora fördelar. De går automatiskt före vid tillsättandet av prestigefyllda uppdrag med mycket makt och hög lön. Om man däremot motsätter sig ledaren, eller någon av dennes släktingar, får man sparken omedelbart … Man kan också köra
omkring i en stor stadsjeep, för bensin är nästan gratis, och allt prat om klimathot är
avfärdat som nonsens … Sex är däremot förbjudet, såvida man inte är gift … Någon utrikespolitik bedriver man inte i det här samhället. Man vet helt enkelt inte vad det är …
Vapen ska givetvis alla människor få bära, överallt och hela tiden … Och det var Gud
som skapade jorden på sju dagar. Det där med Big Bang är bara nys … Ja, så ser det ut,
Sarah Palins Amerika. Ett sådant samhälle har hon redan kämpat för och drivit med
stor framgång i Alaska de senaste tolv åren.
Marklund har bakgrund som journalist, ändå påstår hon att Sarah Palin tycker att;
• ”stötande” böcker bör plockas bort från biblioteken.
• klimathotet är ”nonsens”.
• alla människor bör få bära vapen.
• Gud skapade jorden på sju dagar och att Big Bang bara är nys.
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Ingen av dessa är Sarah Palins åsikter. Åtminstone finns det inga fakta som understödjer ett sådant påstående.
Påståendet att Sarah Palin vill förbjuda böcker framförs även av andra svenska journalister. Jenny Nordgren i Svenska Dagbladet, på plats i USA:

➜ Bekymret är snarare att hon verkar ha så fruktansvärt dålig koll. Att hon hade missat
att läsa den amerikanska konstitutionen innan hon klampade in på ett bibliotek och
försökte förbjuda en bok om homosexualitet.
Palin har aldrig förbjudit några böcker på något bibliotek, inte ens bett någon ta bort
någon bok. Det som framkommit är att bibliotekets policy för att ta bort en bok ur sina
hyllor diskuterades och Palin, som borgmästare, frågade ansvarig bibliotekarie om policyn. Om Palin även tänkte använda den kunskapen för att kunna förbjuda någon bok
vet rimligen inte Jenny Nordgren eller någon av de andra journalister som påstått
detta.

FÖRHANDSSKRIVNA TAL

Vid ett tillfälle anser Svenska Dagbladet det relevant att påpeka att Sarah Palins tal är
förhandsskrivet:

➜ Efter konventet och hennes träffsäkra (men förhandsskrivna) tal med de eleganta
sticken mot Barack Obama tilltog intresset för henne dag för dag.
Måste det verkligen påpekas att ingen går ut i direktsändning inför  –  miljoner
människor och en hel värld och håller ett tal utan att skrivit ner innan vad man ska
säga? När det handlar om John McCain, Barack Obama och Joe Biden tycker ingen att
det särskilt måste betonas att de skrivit talet innan, men av någon anledning när det
handlar om Palin.
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FÖROLÄMPNINGAR

Det tycktes tidigt bli accepterat att ta ut svängarna i kommentarerna om Sarah Palin på
ett personligt sätt. Trots att John McCain och Palin inte står åsiktsmässigt långt ifrån
varandra omnämns de i helt olika tonlägen.
Niklas Ekdahl, politisk chefredaktör på Dagens Nyheter, skräder inte orden:

➜ Vid sidan av den kristna övertygelsen var könet hennes främsta merit.
I en annan krönika fortsätter han sågningen:

➜ Den kvinnan är ett skämt … Hon är den första sedan Eisenhower som uttalar kärnvapen ”nu-cue-lure” och den första i historien att betrakta USA:s Lappland som världens
medelpunkt och politiska föredöme.

Fast hon är inte den första sedan Eisenhower att uttala det så. President Bush gör det,
likaså presidenterna Clinton och Carter. Mig veterligen har Ekdahl aldrig hånat dem
för det. När Sarah Palin har utpekat Alaska som världens medelpunkt vet jag inte. Och
är det något fel att vara stolt över sina hemtrakter? Även om man råkar komma från
Lappland?
I Aftonbladet skriver Eva Franchell på ledarsidan:

➜ Det är hjärtslitande att se Bristols ansikte kablas ut över  -tals webbsajter. Vicepresidentkandidaten lovar att ge sin dotter allt stöd, men vad hjälper det när hon redan lämnat ut flickans kärleksliv world wide? Bristol har blivit ett vapen i den amerikanska presidentvalskampanjen och hennes mamma står bredvid och ler.
Jag förstår inte riktigt hur Eva Franchell menar att det är Sarah Palins fel att dotterns
ansikte kablas ut. Hur skulle hon ha undvikit det? Genom att inte ställa upp i valet?
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ABORT

Abortfrågan upprör en del svenska debattörer. Inget konstigt med det, rätten till abort
har stark ställning i Sverige. Men varför attackeras Sarah Palin så mycket hårdare i frågan än John McCain? Båda är motståndare till abort. Palin har visserligen en snävare
syn än McCain, hon är mot abort även i fall av incest och våldtäkt, men det handlar om
ytterst få fall. I övrigt är hon och McCain överens. Även om det kan vara kontroversiellt att vara abortmotståndare i Sverige är det en åsikt med rätt starkt stöd i USA.

 procent var mot fri abort i en undersökning från augusti i år. Det finns ingen skillnad mellan män och kvinnor. Trots det uttrycker Svenska Dagbladet det så här när de
skriver om en intervju med Palin:

➜ Sarah Palin viker inte från sin kontroversiella åsikt.
Det vore väl ändå rätt konstigt om hon en vecka innan valet plötsligt ändrade åsikt, i
denna i USA inte lika kontroversiella fråga?

AVSLUTANDE REFLEKTION

Till dessa, i mitt tycke, dåliga exempel på medias hantering av Sarah Palin – och det
finns fler – kan läggas artiklar där epitet som ”fembarnsmamma” och ”abortmotståndare” inte används. Artiklar som inte behandlar henne annorlunda än de andra kandidaterna. Det finns en del som görs som är bra. Men ändå är den övergripande bilden
oroande. Framför allt är det skillnaden i behandlingen av Sarah Palin mot Joe Biden
(och även Barack Obama och John McCain) som utmärker sig. Då menar jag inte det
faktum att hon genererar betydligt mer media än Biden, utan skillnaden i den bild
som presenteras.
Varför framhålls Sarah Palins åsikter i så mycket högre grad än Joe Bidens? Varför är
det just några få av åsikterna som hela tiden upprepas? Abortmotståndet, synen på
könsneutrala äktenskap, människans påverkan på klimatet och den påstådda kritiken
mot evolutionen.
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En del av Palins åsikter är exotiska i Sverige, men samma sak gäller för Biden. Han
stödjer dödsstraffet, är motståndare till könsneutrala äktenskap och försvarar rätten
att bära vapen (precis som Barack Obama) – om än inte lika starkt som Palin. Ur
svenskt perspektiv, där dessa åsikter överlag inte delas av svenska folket, blir därmed
rapporteringen om Palin mer negativ än den om Biden och Obama. Även till viss del
mer negativ än om McCain.
John McCains abortmotstånd nämns, men inte alls i samma utsträckning som Sarah
Palins. Den förklaring som ligger närmast till hands är att hon är kvinna.
Vi ska naturligtvis komma ihåg att dessa åsikter på intet sätt är något som hon själv eller McCainkampanjen försökt dölja, tvärtom. Hennes socialkonservativa värderingar
gör henne attraktiv för en viktig väljargrupp i USA. Ur den aspekten är det relevant att
rapportera om det, men i annan sorts rapportering har jag svårt att se varför hennes
åsikter i framför allt familjerelaterade frågor ska framhållas när det inte görs på samma
sätt för de andra kandidaterna.
I sin bok Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra, skriver Liza Marklund att kvinnor är olika och det inte får bli ett hinder för att man ska
hjälpa varandra. Trots det går hon inte bara till hårt angrepp på Palin, hon använder
sig av nära nog rena lögner. Jag delar inte flera av Palins åsikter och tycker inte hon var
ett bra val som vicepresidentkandidat, men kan ändå tro att det skulle betyda mycket
för kvinnors ställning i världen om Palin blev president eller vicepresident.
Sarah Palin är ett fenomen vi troligen kommer att få leva med ett tag. Hon går igenom
rutan och skapar ett stort intresse kring sin person. Om saker och ting går hennes väg
kan hon komma att få stort inflytande i världen. Låt oss därför behandla henne som
andra personer med liknande ambitioner. Eftersom hon är kvinna verkar det finnas en
tendens att slentrianmässigt lägga vikten vid andra saker. Sånt borde en seriös nyhetsbevakare försöka undvika. Oavsett om hon i deras ögon är rätt sorts kvinna eller inte.
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NOTER

.

-- <http://sydsvenskan.se/varlden/article/McCain-satsar-djarvt-med-fembarnsmor.html>

.

-- <wwwc.aftonbladet.se/vss/telegram/,,___,.html>

.

-- <www.aftonbladet.se/nyheter/usavalet/article.ab>

.

-- http://sydsvenskan.se/varlden/article/Obama-valde-Joseph-Biden.html>

.

-- <www.aftonbladet.se/nyheter/usavalet/article.ab>

.

-- <www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=&a=>

.

-- http://karlstad.expressen.se/Nyheter/./palins-attack-pa-wall-street>

.

-- <http://umea.expressen.se/Nyheter/./talet-skakade-om-hela-usa>

.

-- <www.gt.se/Nyheter/./palins-smekmanad-ar-over>

. -- <www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=&a=>
. -- <www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_.svd>
. -- <www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=&a=>
. -- <http://sydsvenskan.se/varlden/article/Ett-argumentationsmonster.html>
. -- http://sydsvenskan.se/varlden/article/Ska-McCains-chansning-betala-sig-i-natt.html>
. -- <www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=&a=>
. -- <www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=&a=>
. -- <www.svd.se/nyheter/utrikes/usavalet/artikel_.svd>
. -- <www.expressen.se/Nyheter/./han-pekas-ut-som-palins-hemlige-alskare>
. -- <www.expressen.se/kronikorer/lizamarklund/./
liza-marklund-valkommen-till-vapnens-forlovade-land>
. -- <www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_.svd>
. -- <www.svd.se/nyheter/utrikes/usavalet/artikel_.svd>
. -- <www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=&a=>
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