
   Kyrkogård med flytvästar i Eftalou. ©Angelica Harms
     

1



    EN ESTETISK STUDIE VID DÖDENS HAV 

Av: Angelica Harms

Handledare: Cecilia Sjöholm
Södertörns högskola | Institutionen för Kultur och lärande
Magisteruppsats 30 hp 
Estetik vårterminen 2016

      

2



   ABSTRACT 4

1. INLEDNING OCH KAPITELÖVERSIKT 5

Frågeställning, avgränsning, hypotes och syfte 5
Bakgrunden är den svåra fyktingsituationen som råder 6
Forskningsöversikt och disposition 8

2. METOD: FÄLT- OCH BILDSTUDIER 12 

Utvidgat fält 13

3. FOTOGRAFEN – KAMERAN - SCENEN 15 

Fotografen 16
Kameran 19
Mer bilder och fer kameraägare 20
Scenen 21

Lesbos, ett slags limbo 23
Vi gör vad vi kan 25
Ett liv i fykt är osäkert, sårbart och utsatt. 26
Moria 30

4. HUR SKILDRAS FLYKTINGSITUATIONEN I FOTOGRAFIER? 32

Bildmakare 33
Flyktingar tar selfes 40

5. GÖR FOTOGRAFIERNA FLYKTINGARNA MER SÖRJBARA? 43

Förtingligande, objektifering eller stereotyper 43
Fotografen gloriferas 44
Ett påtvingat möte 46
Flyktingarnas bristande rättigheter 47
Bildspråk och bildmakare 49
Problematiken i mötet mellan estetiken och etiken             54
Att fotografera eller inte, det är frågan… 55

   6. ÅSKÅDAREN SER FOTOGRAFIERNA 58

Att se eller vilja titta bort 59
Outhärdliga bilder 61
Åskådarens plats i gemenskapen 63
Den kontemplativa åskådaren 64
En flosofsk livsföring 65

7. LITTERATUR 68

  POPULÄRVETENSKAPLIG BESKRIVNING AV MIN STUDIE 71

3



Abstract of An Aesthetic Study by The Sea of Death

The subject of my essay concerns the images of refugees that have been taken on Lesvos 

during the last year. The aim of this essay is to examine the relationship between the photographer, 

the camera and the island as a scene för photographers, through the images that were taken there. 

The main scene is the beaches of Lesvos where tragedies and (sometimes) even comedies take 

place.   

I am working in a field where photography, aesthetics and social anthropology intersect.  As 

regards to method, I have applied researcher Ruben Anderssson's ”extended field site” to my own 

field studies concerning Lesvos. The refugee situation that recently found its centre on the Greek 

islands is built up of networks that stretch far and wide across the globe. Events in one part of the 

world affect what is happening on Lesvos and vice versa.  The media and NGOs are also part of 

larger networks. Therefore the field site needs to be extended beyond the geographical borders of 

Lesvos. I did field studies on Lesvos two times during the last year. I interviewed photographers 

and volunteers and took photographs of my own. Intuition is an integral part of my work and I have 

also applied it to my field studies.  

One of my starting points has been Judith Butler’s thoughts on what makes a life grievable. 

Butler's main hypothesis is that we view certain lives as having less value than others and thereby 

we will be less likely to grieve the passing of such lives. I examine the images of refugees to see if 

photography can help us better regard their lives as grievable. Refugees are people whose exposed 

bodies live precarious lives. Photographers can capture this in images but it is the spectator who has

the final say in how images affect him or her. I end the essay by examining the spectator and what 

happens when we are confronted with disturbing images. Images of refugees in need exhort us to 

react whether we want to or not. We can turn away, but once images have entered out 

consciousness, there is no turning back.

Key words: Lesvos, Refugees/Migrants, Photography, Aesthetics, Social Anthropology, Field Work
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1. INLEDNING OCH KAPITELÖVERSIKT

Frågeställning, avgränsningar, hypotes och syfte

Flyktingsituationen är alarmerande. Enligt FN:s fyktingkommissariats årliga rapport var närmare
60 miljoner människor på fykt 2015. Så alarmerande sifror har inte funnits sedan andra
världskriget. Media bevakar situationen intensivt och det resulterar i ett stort bildföde därifrån. Min
uppsats är en estetisk studie om fyktingsituationen på den grekiska ön Lesbos och så som den
kommer i uttryck i den samtida fotografn. Ön blev en fotografsk hotspot i fyktingsituationen
under 2015-2016. 

Frågeställningen är ”Hur skildras fyktingsituationen på Lesbos i fotografer”?  Uppsatsen

verkar i skärningspunkten mellan estetik, fotografi och antropologi. Fotografer från hela världen

åkte till Lesbos för att försöka skildra problematiken på ön. Jag gjorde fältstudier på Lesbos vid två

tillfällen under denna period, jag arbetade både som volontär och fotograferade. Mina egna

fotografier, som återges i uppsatsen, illustrerar miljöer och scenarier på Lesbos, de ingår inte i

diskussionerna. 

 Under mina vistelser på Lesbos kom jag i kontakt med professionella dokumentärfotografer

och andra utförare. I uppsatsen finns både fotografier och intervjuer med bland andra de

internationella fotograferna Sergey Ponomarev, Pete Kiehart, Gabriel Tizón, och de två lokala

fotograferna Tzeli Hadjidimitriou och Eleonora Pouwels. Jag använder mig av filosofisk och

konstnärlig teori för att förklara och fördjupa erfarenheterna från mina fältstudier. Jag läser Judith

Butlers essäer och använder hennes fråga: Vilkas liv är ”sörjbara” genom uppsatsen (2009:25).

Butlers essäer belyser hur olika vi värderar våra och andras liv. Butlers resonemang om vems liv

som är sörjbart är väldigt relevant i problematiken i flyktingsituationen vid Medelhavet idag.

Utifrån Butlers resonemang ställer jag frågan: är flyktingarnas liv sörjbara? En hypotes jag vill

beakta är huruvida fotografier gör flyktingarna sörjbara? 

 Uppsatsens syfte är att belysa förhållandet mellan fotografen, kameran och scenen i de

fotografiska skildringarna från Lesbos. För att en fotograf ska kunna verka krävs en kamera och en

scen där fotograferandet kan ske. Jag undersöker Lesbos stränder utifrån en scen för fotografer. Där

sker både tragedier och komedier. Scenen ramas in huvudsakligen av öns stränder, där båt efter båt

med flyktingar kommer i land efter att korsat vattnet mellan Nordafrika och Europa, Medelhavet

fick öknamnet ”Dödens hav” då många har mist livet i försöken att nå Europa sjövägen. I uppsatsen

kommer det ske en växel-verkan mellan mina fältstudier, teorier/litteratur och fotografier.

Materialet från dessa tre områden berikar varandra för att sedan analyseras, problematiseras och

diskuteras. Studien börjar med att belysa flyktingsituationen på Lesbos genom fotografier därifrån. 
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Jag undersöker hur bilderna har kommit till, för att gå vidare till att studera flyktingarna och hur de

blir fotograferade. Vilken verkan gör fotografierna, egentligen? Avslutningsvis diskuterar jag

åskådarens roll i fotografins vara. 

Bakgrunden är den svåra flyktingsituationen som råder 

Väldigt många människor ser ett liv i Europa som enda utvägen för att komma ifrån krig, fattigdom

och förföljelse. Sommaren 2015 var den främsta flyktvägen från Turkiet över vattnet till de

närmaste öarna i Grekland. Till Lesbos kom det flest flyktingar. Lesbos är landets tredje största ö,

den ligger vid Europas utkant, i den sydöstra delen av Greklands arkipelag. Den har drygt 100 000

invånare, varav ca 30 000 bor i öns huvudstad Mytilene. Lesbos består till 40 % av olivlundar. Det

är bara ett litet sund mellan öns norra kust och Turkiet. På Lesbos stränder gick många flyktingar

iland på sin väg till Europa. Under hösten och vintern 2015 kom båtarna främst till öns norra

stränder. Dessa stränder är steniga med klippiga partier och är på flera ställen oframkomliga. Under

våren 2016 tog båtarna en längre väg för att undkomma turkisk kustbevakning och kom istället till

Lesbos södra stränder. Högar med övergivna flytvästar vittnade om en enorm människoflykt.

Människorna som flyr kommer främst från Nordafrika och Mellanöstern. Det är en farlig och

kostsam resa. Det finns inga lagliga vägar att ta sig in i Europa. De länder där det pågår krig,

förtryck, svält och oroligheter är oftast svartlistade av Eu vilket betyder att det inte går att få visum

för att resa med flyg till Europa. Man kan bara söka asyl när man har lyckats ta sig in i Europa

illegalt. Flyktingar tvingas att åka i sjöodugliga båtar där de riskerar allt för att komma till Europa

och söka asyl. Lesbos och Grekland är inte händelsernas centrum utan det som händer där är en

följd av händelser på andra ställen, såsom krig i Mellanöstern och stängda gränser i övriga Europa.

På stränderna på Lesbos råder ett undantagstillstånd. Det är inte ett undantagstillstånd som bidrar

till att synliggöra förhållandet mellan anomi och rätt (och därmed bidrar till att skapa ordningen)

utan det liknar vad Agamben kallar ”en zon av absolut obestämdhet mellan anomi och rätt, där den

kreaturliga sfären och rättsordningen dras in i en och samma katastrof ” (Agamben 2005:87). Några

tafatta försök görs från den grekiska regeringen och EU att ta tillbaka makten över situationen, men

tumultet består. Tumult kommer från ordet tumor, det betyder jäsning och ansvällning (ibid:68).

Oron både sväller och jäser över på Lesbos. Under hösten 2015 började vi se besvärliga bilder från

Lesbos stränder i alla sorters media. Många reportage handlade om människosmuggling och dess

enorma vinster, andra handlade om sorgliga människoöden. På Lesbos möttes flyktingar, volontärer

och media från hela världen.  UNHCR rapporterade att det kom fler än 50 000 under juli månad

2015, mer än under hela 2014 (Gillberg 2015). Dagligen såg vi bilder på öns stränder där båt efter

båt med flyktingar kom i land efter att korsat dödens hav. Samtidigt kom siffror om det som det inte

fanns fotografier på, de som förolyckades ute till havs. 
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Dessa liv verkade icke-sörjbara och reducerades till statistik. 

Judith Butler, vars teorier om sörjbarhet presenteras utförligare i uppsatsen gör en

distinktion om vad det är som gör ett liv sörjbart i våra ögon. Vissa liv räknas ha ett högre värde än

andra. Hon konstaterar att ”utan sörjbarhet, finns inget liv” och fortsätter: ”Uppfattandet av sörj-

barhet föregår och möjliggör uppfattandet av osäkra liv” (2009:25). Det är bara när vi erkänner

andras liv som osäkra som vi kan betrakta dessa liv som lika värda att leva (ibid). Det var först när

bilden på treåriga Aylan Kurdi, som låg död på en strand i Turkiet, publicerades som flyktingarna

plötsligt framstod som sörjbara i de flestas ögon. Donationer och frivilliga insatser ökade markant

efter publiceringen av bilden och förändringar i allmänhetens ställningstagande mot flyktingar,

orsakade en förändrad attityd hos många makthavare. Det rådde en mer positiv inställning

åtminstone tiden direkt efter publiceringen. Det hade inte fattats bildbevis på flyktingarnas situation

runt dödens hav innan publiceringen. Flyktingarna själva tar också bilder och selfies. All världens

fotografer har åkt dit för att dokumentera situationen och även bildkonstnärer börjar komma. Den

kinesiska konstnären och aktivisten Ai Weiwei, f 1932, byggde en studio vid stranden för att göra

sina tolkningar av situationen under december 2015. Öns undantagslika tillstånd lär påverka

fotografierna. Agamben konstaterar att ett undantagstillstånd befinner sig i ett ”ingenmansland

mellan offentlig rätt och politiskt faktum” (2005:16). 

Lesbos var som ett ingenmansland, men jag betraktade det som hände där snarare från

flyktingarnas perspektiv än som ett hot mot Europas stabilitet. Där fanns människor i nöd och

bristande resurser att ta hand om dem. Det kändes som en skam för Europa att myndigheterna var

oförmögna att hantera situationen. Genom sociala medier hörde jag talas om att man kunde hjälpa

till som volontär och bestämde mig ganska impulsivt att det lät genomförbart. Jag var på Lesbos två

gånger, första gången var jag där en vecka i oktober 2015 och åkte tillbaka i mars 2016. Jag

arbetade även denna gång som volontär men gör också research till uppsatsen. Jag var öppen med

att mitt arbete skulle resultera i en uppsats i estetik. Jag var med och tog emot båtarna på öns norra

stränder, oftast gick det bra. En man bad mig angeläget att fotografera hela familjen tillsammans,

trots att de fortfarande var våta och matta efter resan. Jag tror de var glada över att ha kommit över

helskinnade, de önskade att någon bar vittnesbörd till deras insats, att finnas med på en bild i

någons kamera kan vara en bekräftelse. De ville inte ha någon bild utan var tacksamma för

fotograferingen. Detta hände ett par gånger under min första vecka. Det blev fina familjebilder med

havet i bak-grunden och leenden på läpparna. Det är bilder av människor som lyckats att övervinna

sin rädsla och alla möjliga sorters hinder för att ta sig in i Europa. Glöden i deras ögon berättar att

resan är över. De flesta bilderna från Lesbos är inte lika glädjefyllda, de vittnar om svåra situationer

med mänskliga förluster. En del fotografier är sanna för en 10-dels sekund för en individ och andra

är mer generellt sanna för situationen och mänskligheten, så är det med fotografierna från Lesbos

7



också. Några skildrar individuella öden och andra belyser den svåra situationen. Fotografins styrka

är dess trovärdighet, den kan vittna om att detta har skett. ”Bildens makt är enorm”, säger den

irländska fotografen Ivor Prickett och fortsätter ”samtidigt är de etiska övervägandena monumentala

när människor i nöd fotograferas”. Prickett har stor erfarenhet från att arbeta i oroliga situationer,

han var på Lesbos för att dokumentera situationen för FN:s flyktingorgan UNHCRs räkning (SVT

2015-11-10).

 

Forskningsöversikt och disposition

Min uppsats är tvärvetenskaplig. Den förenar diskussioner inom estetik, fotografi och antropologi, 

för att förklara hur flyktingsituationen på Lesbos skildras i fotografi. Det finns ännu inte någon 

akademisk forskning om hur människor i flykt skildras i fotografier från de grekiska öarna, det är 

dock ett ämne som ligger i tiden och mycket är på gång i olika discipliner. Jag har följt aktuell 

mediabevakning av flyktingsituationen, periodvis var det dagligen nyheter från den grekiska 

övärlden. 

Inom antropologin är globaliseringsprocesser och hur de påverkar människors liv ett stort

och aktuellt fält. Ulf Hannerz, professor i antropologi vid Stockholms universitet har varit

tongivande på området. Transnationalism, migration och flyktingsituationen är en aspekt av

globaliseringen. Ruben Andersson, antropolog vid Stockholms universitet, forskar om frågor

rörande migration och flykt. I sin aktuella bok, Illegality, INC. (2014) menar Andersson att för att

förstå flyktingsituationen kan man inte bara studera ett fält utan fältet måste utvidgas så att det

rymmer hela nätverk och förlopp i flyktingarnas väg från hemlandet till det nya. 

 Genusvetaren och politiska teoretikern Judith Butler belyser människors utsatthet i krigs- 

och katastrofsituationer i sina essäer; Osäkra Liv, Sörjandets och våldets makt (2011) och Krigets 

ramar, När är livet sörjbart?(2009). Essäerna skrevs efter incidenterna den 11 september 2001 och 

tar sin utgångspunkt i amerikanska förhållanden, men de kan förstås ur allmänmänskliga perspektiv.

Butler belyser hur vissa grupper ställs utanför gemenskapen, hon frågar vems liv är sörjbart? 

Butlers tankegångar är ett viktigt bidrag till aktuella diskussionerna om utanförskap och ”vi- och 

dom” tänkandet. Ett liv i flykt är hela tiden på gränsen till något annat, både existentiellt och 

juridiskt. 

Människans vara och icke-vara är filosofins grund. Filosofen och psykiatrikern Karl Jaspers 

var kurskamrat med Martin Heidegger när de läste fenomenologi/filosofi för Edmund Husserl. 

Hannah Arendt var elev för Martin Heidegger och senare god vän och kollega med Karl Jaspers.  

Den italienska filosofen Giorgio Agamben har även influerats av existentialismen, särskilt 

Heidegger, Agambens bok Homo Sacer (2010)  har beröringspunkter med Arendts ideér om 

statslösa. Flyktingfrågan väcker många existentiella frågor om vad det innebär att vara människa 
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när man saknar grundläggande mänskliga rättigheter. Filosofen Hannah Arendt har förmedlat sina 

insikter i vad det innebär att vara flykting medan existentialisten Karl Jaspers belyser hur man kan 

bäst hantera vad han kallar för ”gränssituationer” för att leva ett fullgodare liv.

Det är över sextio år sedan Hannah Arendt publicerade sin bok The Origins of Totalitarism.

I kapitlet The Perplexities of the Rights of Man presenterar hon sina synpunkter på statslöshet och

dess relation till mänskliga rättigheter. Arendt menar att medborgarskap är en förutsättning för en

människa att få tillgång till grundläggande mänskliga rättigheter. Statslösa flyktingar som existerar i

ett ingenmansland har ingen myndighet som garanterar deras rättigheter. Arendts funderingar

väcker frågor om vem som bevakar flyktingarnas intressen när det inte finns en självklar

organisation som kan väcka deras talan. Giorgio Agamben har också uppmärksammat flyktingarnas

bristande rättigheterna särskilt efter den 11 september attackerna mot USA i 2001. Han menar att

undantagstillstånd har blivit ett återkommande inslag i stater i västvärlden sedan händelsen i USA

och att detta underminerar rättigheter för såväl statslösa som medborgare. Flyktingar lever i ett

tillstånd där rättsliga och geografiska gränser är ständigt i rörelse. Särskiljandet av medborgerliga

rättigheter och mänskliga rättigheter skapar kriser inom nationalstater som tvingas omdefiniera

deras sätt att betrakta medborgarskap och mänskliga rättigheter. 

Inom den teoretiska fotografin har frågan huruvida den fotograferade blir utsatt och till

och med ibland utnyttjad av fotografen diskuterats de senaste decennierna. Den amerikanska

konstnären Martha Rosler har varit inflytelserik i diskursen kring den fotograferades utsatthet. Hon

har även myntat ett begrepp, ”victim photography”, för att beskriva fotografins påstådda övertramp.

Rosler menar att fotografin bidrar till att öka en människas utsatthet istället för att minska den och

att fotografen och åskådaren gör den fotograferade till ett offer. Ariella Azoulay ger en ny aspekt i

frågan, Azoulay menar i stället att den fotograferade blir bekräftad av fotografen och senare också

av åskådaren. Tillsammans bildar de en gemenskap, Azoulay kallar det den fotografiska

gemenskapen. I hennes bok The Civil Contract of Photography. (2008) har Azoulay inspirerats av

Hannah Arendts sätt att dela upp handlingar i tre distinkta områden för att beskriva hur olika sorters

blickar fungerar.

Bilder på flyktingar väcker många etiska och existentiella frågor för både fotografen och 

åskådaren. Ett filosofiskt förhållningssätt är nödvändigt om man inte ska gå vilse i det informations-

flödet som bilder bidrar till. Ruben Anderssons syfte med sin studie är att förverkliga den samtida 

etnografiska utmaningen som antropologen Robert Desjarlais menar utgår ifrån att koppla ihop det 

fenomenala och det politiska (Andersson 2014:16).  Fotografier förenar det fenomenala med det 

politiska men bidrar med ytterligare en dimension, det estetiska. Man kan säga att den fotografiska 

utmaningen är att koppla ihop dessa tre ting på sådana sätt att varje beståndsdel kommer till tals.
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Uppsatsen disponeras i sex kapitel. Situationen på Lesbos och dess bakgrund introduceras i

första kapitlet. Min metod baserades på fält- och bildstudier på Lesbos, metoden presenteras i andra

kapitlet. Jag har använt mig av antropologen Ruben Anderssons helhetssyn av det utvidgade fältet.

Andersson menar att man inte kan studera flyktingsituationen utifrån en enda plats utan att se till

helheten. Den helheten försöker jag ta med i beaktning när jag intervjuar informanter och studerar

fotografierna från Lesbos. Andersson har gjort en antropologisk studie om den allmänna

flyktingsituationen i Europa, han kallar det ett utvidgat fält, dvs att fältet inte är begränsat till en

plats utan situationen på en plats påverkar situationen på flera platser, de hänger således samman.

Lesbos påverkas av situationen på andra platser, ön är egentligen bara en mellanlandning för

flyktingarna på deras väg till Europa. Jag höll kontakt med flera av informanterna via mail och

sociala medier under uppsatsarbetet. I fältarbetet använder man alla sina sinnen för att hämta

information, jag inkluderar även intuitionen som ett sinne. Intuition, slumpen och andra tillfällig-

heter måste få vara välkomna inslag i kreativa arbeten. Jag väljer intuitivt exempel som belyser

fotografiets beståndsdelar fotografen- kameran- scenen i den aktuella flyktingsituationen och

utforskar under görandet. Materialet består av intervjuer, samtal, iakttagelser och fotografier (både

egna och andras). Ur materialet belyser jag episoder som beskriver mitt resonemang. I

bearbetningen och för att skapa förståelse för flyktingsituationen och för mitt insamlade material

från Lesbos har jag använt olika teorier som jag tar upp i respektive kapitel i den kommande

dispositionen. 

I tredje kapitlet beskriver jag fotografen, kameran och scenen på Lesbos. Enligt Butler

omfattar fotografiet; fotografen, kameran och scenen, de förbinder och påverkar varandra i fotograf-

erandets process. Ariella Azoulays bok The civil contract of photography vars huvudtema handlar

om den fotografiska gemenskapen, hon menar att fotografen, den fotograferade och åskådaren

bygger en gemenskap, Azoulay förstärker Butlers triad i min uppsats. Genom att ingå i den gemen-

skapen träder de fotograferade flyktingarna in i ett legitimt sammanhang. Flyktingarnas situation är

en del av Lesbos scen och diskuteras närmare underrubriken ”Ett liv i flykt är osäkert, sårbart och

utsatt”. 
Fjärde kapitlet ”Hur skildras flyktingsituationen i fotografier?” Kapitlet diskuterar hur

flyktingsituationen beskrivs av fotografer och fotografiska tillvägagångssätt. Jag mötte flera

fotografer på Lesbos eller har haft kontakt med via sociala medier, både dokumentärfotografer och

andra utövare, deras arbeten presenteras i detta kapitel med fotografier och intervjuer. 

Femte kapitlet ”Gör fotografierna flyktingarna mer sörjbara?” Varken maktfaktorer eller

fotografers intention råder över fotografiers verkningskraft. Kapitlet ventilerar huruvida

fotografierna, som presenterades i det tidigare kapitlet, gör flyktingarna mer sörjbara eller inte. Jag

diskuterar hur flyktingarnas mänskliga rättigheter åsidosätts i flykten med hjälp av Hannah Arendt
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och Giorgio Agamben. Ariella Azoulay menar att det finns ett fotografins medborgerliga kontrakt,

som ger flyktingarna möjligheten att uppgå i en gemenskap. Emmanuel Levinas förklarar vad som

sker när vi möter den andres blick. Jag applicerar den teorin på vad som sker när vi möter den

andres blick i fotografierna jag har med i uppsatsen. Gagnar fotografierna flyktingarna eller är de

ännu ett övergrepp i deras redan besvärliga situation? Under rubriken ”I problematiken i mötet

mellan etiken och estetiken” diskuterar jag frågan vidare ur ett existentiellt perspektiv. Utifrån John

Roberts och Karl Jaspers diskuterar jag de val fotografen gör i sitt bildarbete. Roberts skriver om

fotografens estetiska och etiska val, medan Jaspers beskriver de existentiella valen tvingas in i det

han kallar gränssituationer. Jag dryftar fotografins etiska och estetiska utgångspunkter med hjälp av

Martha Rosler och de fotografer jag mött.

Det avslutande kapitlet heter ”Åskådaren ser fotografierna”. Det undersöker vad som får hen

att vilja se på fotografierna eller titta bort? Det är en avslutande diskussion utifrån åskådarens syn

på fotografierna, jag använder tankegångar från John Roberts, Jacques Rancière, Karl Jaspers och

Ariella Azoulay i diskussionen. Att fånga ögonblicket är inte detsamma som att förverkliga

ögonblicket hos åskådaren. Åskådarens har en betydande roll i fotografins vara. 

Bild 1; Volontärer vinkar till båtarna, så de styr mot säkrare strandpartier. Bild 2; En stor familj har kommit i land 

säkert. ©Angelica Harms
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2. METOD: FÄLT- OCH BILDSTUDIER

Mitt uppsatsarbete är till stor del en empirisk studie om hur flyktingar skildras i fotografier. Med

min estetiska och fotografiska förmåga ämnar jag undersöka fältet, stränderna på Lesbos. Jag har

mitt fotografiska kunnande sedan många år, och försöker vidareutveckla det med fantasins hjälp. I

fältet är det viktigt att ge akt på allt man upplever. Fältarbete/fältstudier är främst förknippat med

socialantropologisk metodik, men blir allt vanligare i andra discipliner. Forskaren får

förstahandskännedom om fältet genom att vara på plats och delta i de pågående processerna. Det

kallas deltagande observation, forskaren deltar och lyssnar med alla sina sinnen. Jag inkluderar

intuitionen bland våra sinnen, och försöker lyssna till den i fältet. Ingela Josefsson definierar

intuition som så att man kombinerar sitt kunnande och sin fantasi (i förordet till Hans Larssons bok

Intuition). Fältarbetet är antropologins kärna, i fältet erfar antropologen och hämtar där kunskaper

till sin studie. Ulf Hannerz, socialantropolog vid Stockholms universitet, menar att fältarbetet är

antropologins signum (2001:8). Jag arbetade som volontär för att både lära känna fältet inifrån och

inte minst göra en insats i den svåra situationen. Under fältarbetet gjorde jag både observationer och

intervjuer. Jag antecknade mycket, både i telefonen och i block, kameran använde jag också som ett

redskap att minnas både miljöer och episoder. Sådana bilder finns också med i uppsatsen för att ge

ytterligare en dimension till min studie. Jag använde mig av informanter, både bland volontärer och

fotografer. Informanterna är verksamma i fältet och genom dem får jag kunskap om det. Flera av

både volontärerna och fotograferna hade varit på Lesbos längre tid än jag och kunde dela med sig

av sina erfarenheter och berätta hur de upplevde det. Informanternas deltagande var ovärderlig,

eftersom det inte finns någon adekvat litteratur ännu. Samtliga tyckte mitt uppsatsarbete var

intressant och gav sitt medgivande att använda deras svar. Jag ska göra en engelsk sammanfattning

som jag kan skicka till de som deltagit, de svensktalande ska få ta del av uppsatsen. Ofta gjorde jag

urvalet utifrån tillfälligheter, om jag märkte att en volontär gillade att diskutera dessa frågor och

kanske hade varit en längre tid på Lesbos. Bara ett fåtal av de tillfrågade svarade inte sedan på mina

frågor. Fotograferna har jag valt utifrån att jag blivit intresserad av deras bilder och deras sätt att

arbeta med problematiken. Gabriel och Paul träffade jag inte på Lesbos, utan deras bilder fick jag

syn på nätet och kontaktade dem därefter. Jag vill visa på olika sätt att arbeta med en sådan här

komplex fråga.

Fotografen Sergey och Nastasia intervjuade jag på Lesbos, jag spelade in intervjuerna i

telefonen för att sedan transkribera dem vid hemkomsten. Tzeli intervjuade jag via skype, även den

intervjun spelade jag in och transkriberade. Flera informanter kom jag överens med att skicka mina

frågor, via mail och sociala medier, när jag kommit hem. Jag har ställt ungefär samma frågor till

samtliga eftersom både volontärer och fotografer fotograferar även om omfattningen skiftar. 
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Mina frågor löd: Var det något speciellt du ville skildra i dina bilder, alt inte visa? Är det

något du upplever som svårt i att fotografera flyktingar? Tycker du att det finns en konflikt mellan

estetik och etik? Jag uppmanade dem också att lägga till om det var något de tyckte var relevant.

Ibland följde jag upp och frågade följdfrågor om något var oklart. Deras svar har jag översatt till

svenska och sparat i ett intervjudokument. Jag omnämner informanterna med förnamn i uppsatsen

för att förhindra sammanväxling med teoretikerna. Kameran har jag alltid synlig när jag arbetar, så

att omgivning ser den, jag fotograferar inte i smyg. Likaså har jag berättat att jag arbetar med en

uppsats i estetik och ska använda mina erfarenheter i den.

Utvidgat fält

Enligt antropologen Ruben Andersson har flyktingarnas status som olagliga migranter gjort det

omöjligt att koncentrera fältstudier till en enda fält. Ruben Andersson är forskare vid Stockholms

universitet, han har specialiserat sig på frågor rörande migration och flykt. Andersson anser att man

ibland behöver utvidga fältet för att omfamna hela nätverket som påverkar och inverkar på

flyktingarnas situation. Andersson menar att migrationen omfattar en hel mängd av variabler som

förändras utifrån mänskliga eller icke mänskliga faktorer. Således kan t ex sociala, politiska och

humanitära initiativ i Sverige får genklang på t ex Lesbos men även övervaknings-kameror, staket

och transportsystem kan påverka och förändra hela migrationsmönstret och flyktingarnas beteende

(Andersson 2014:283-287). Samtidigt kan det som händer på Lesbos påverka händelser i andra

delar av världen. Lesbos ingår i flera nätverk, bland annat politiska, mediala, lokala, NGOs och

flyktingars egna nätverk. Anderssons föreställning om det utvidgade fältet omfamnar samma

helhetssyn som Larssons filosofiska förhållning till det intuitiva. En antropolog som arbetar i ett fält

som utsätts för snabba förändringar måste kunna också förlita sig på sin intuition för att anpassa

sina observationer efter händelsernas utveckling. Detsamma gäller för en fotograf som befinner sig i

händelsernas centrum. Anderssons metod med utvidgat fält underlättar förståelsen av hur en bilds

spridning och tolkning kan påverkas av olika faktorer som står utanför fotografen och de

fotograferades makt. Vad bilderna förmedlar kommer sedan att prägla det som händer på platsen

där bilderna togs för att även prägla vilken sorts bilder som efterfrågas. Andersson tar som exempel

den stora migrationen till Kanarieöarna från Afrika i 2006. Nödläget behövde en berättelse i ord och

bild. Oppositionspolitiker både på Kanarieöarna och på det spanska fastlandet behövde förstärka

nödlägets berättelse utifrån deras egen agenda. Trots många journalisters gjorde ihärdiga försök att

rama in berättelsen i deras egna tolkningar fann de istället att det var nödläget som höll på att rama

in dem. En reporter klagade på att reportage om migration bara kunde sälja om det handlade om ett

tillstånd av belägring. Nyhetsredaktioner ändrade rubriker och annat innehåll för att anpassa sig

efter den rådande uppfattningen om läget (ibid:150-151). Att vara afrikan blev synonymt med att
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vara illegal och stereotyper började dyka upp. En bikiniklädd flickas möte med en migrant på en

turiststrand var typisk ”Wild-eyed with salt-streaked hair, clothes wet and in tatters, speechless on

his knees in the golden sands of Tenerife, the boat migrant in these pictures briefly appeared as

primitive man rescued from the seemingly most irrational of journeys” (ibid:150). 

 Vi inte får glömma använda vår finaste och individuella gåva, den intuitiva förmågan i vårt

arbete, skriver Hans Larsson (1997:7). Larsson menar att den intuitiva förmågan ligger i den ”högre

graden av agilitet”, af lätthet att förflytta uppmärksamheten, att göra sig lös från en föreställning

och återkomma till den och vara på en punkt och vara allerstädes, vara i ögonblicket och vara i det

förgångna, med ett ord i alla de skenbart själfmotsägande och underfulla konststycken som den

ästetiska verksamheten lyckas i” (Larsson 1997:21). Det är eftersträvansvärt, både som fotograf och

forskare, att behålla överblicken över situationen samtidigt som man är i den. I intuitionen är det

känslan snarare än förståndet som är väsentligt, menar Larsson (1997:9). Han anser att känslan är

den starkaste drivkraften i människans utveckling, tankarna påverkas av känslorna för att sedan

omtöcknas av dem. Tankarna frigör sig från känslorna för att kunna göra sig till det dominerande

sinnet, men däri förlorar människan överblicken. Det är först när hen på nytt anknyter till känslorna

som hen blir hel, ”som ästetisk stämning” (ibid 14-15).  Man passerar en gräns när en vardaglig

eller vetenskaplig bedömning övergår i en stämning. I den stund vi erfar gränsen och överträder den

använder vi vår intuition och når djupare insikter. Man kan likna det vid vila. ”Intuition är hvila,

säger Larsson, men det är styrkans hvila (ibid 78). I en arbetsprocess behöver man avsätta tid för

eftertanke, Larsson kallar det ”reflexionsakter” (ibid 33). När man fått en tanke från sin intuition

behöver den smältas, granskas och reflekteras över. 

I uppsatsarbetet avsatte jag dagligen en stund för reflekterande, det blev en slags process-

dagbok. Några episoder presenteras i uppsatsen andra finns mellan raderna. Hans Regnéll menar att

Larssons idéer om det intuitiva är en fråga om en välutvecklad form av andlig närvaro. I motsats till

det diskursiva, där man betar av en serie föreställningar i en tankekedja för att komma fram till ett

resultat, kräver intuitionen att man greppar helheten i en enda blick. Larsson menar (enligt Rignell)

att: ”Det estetiska intrycket är, … i hög grad beroende av den rikedom av föreställningar i

koncentrat som t ex en dikt kan väcka till liv” (Riksarkivet 160530). En fotograf och en poet har

åtminstone en beröringspunkt, båda jobbar för att maximera innehållet i ett begränsat ramverk i

hopp om att maximera det estetiska intrycket. 

I fältet, på Lesbos och via sociala medier, fick jag syn på fotografer och/eller deras bilder.

Jag tog kontakt, både personligen och på nätet, för intervjuer. De flesta svarade och berättade gärna

både om sitt sätt att arbeta och sina fotografier. Jag valde dem intuitivt och utifrån deras bildarbeten

som exempel för min studie. De två kvinnliga fotograferna som är bosatta på Lesbos, Eleonora och

Tzeli, fick jag kontakt med genom andra informanter. 
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Jag använder mig av flera teoretiska perspektiv, som jag presenterade i dispositionen, för att

belysa mitt insamlade material. Jonna Lappalainen råder att teorierna ska appliceras på såväl

materialet som i diskussionerna. ”Teorierna formar inte bara tänkandet utan även blicken för

frågorna eller materialet” (Lappalainen 2014:2). Valet av teori formar vad jag får syn på i mitt

material och vägleder också mig i mitt utforskande. Jag delar dess ståndpunkter och värderingar

som de förmedlar, och med hjälp av dem har min studie fördjupats och berikats. De teorier jag valt

har också varit del i hela min arbetsprocess och kan således inte skiljas från min metod.

 

3. FOTOGRAFEN – KAMERAN – SCENEN

Ett fotografi är ett sätt att rama in verkligheten, skapade av förhållandet mellan fotografen, kameran

och scenen menar Judith Butler. Judith Butler (f 1956) är känd genusvetare och professor i retorik 

och litteraturvetenskap vid University of California i Berkeley. Hon skriver om bilderna på 

övergreppen som dokumenterades på Abu Ghraib fängelset i Irak under USAs ockupation av landet 

i 2003. Fotograferingssättet och scenen för fotografering väckte mycket debatt när bilderna 

publicerades. Även om bilderna tillkom under extraordinära förhållanden är Butlers observationer 

av det hon kallar för skapandet av ”en tolkningsmatris för det som ses” allmängiltig för all fotografi 

(Butler 2009:80). Hon menar att fotografiet består av en relation mellan fotografen, kameran och 

scenen. Scenen ramas in av fotografen men kameran är förutsättningen för bilders tillblivelse och är

således bidrar till inramningen. Kameran är ett teknologiskt fundament nödvändig för en fotografs 

förhållande till det fotograferade och vice versa. Fotografiet ramas in av både händelsen och av 

kamerans teknik (ibid:80-81). 

             Sergey Ponomarev, rysk fotograf på Lesbos, försöker alltid fotografera ur så många vinklar

som möjligt, för att belysa situationens alla aspekter. Men han kan inte komma ifrån att kameran har

sina ramar och han måste välja utsnittet, allt ryms inte inom ramarna. Fotografen och kameran är

utanför scenen men är samtidigt en del av scenen. Fotografiets scen förändras med tiden. När

fotografier blir offentliga utvidgas scenen för att inrymma hela dess sociala scenario (ibid:81).

Scenen blir mer mångfacetterad och innehåller många möjligheter till inramning. Ramen visar och

förstärker relationen mellan fotografen och den fotograferade (ibid 83). Alla som har en relation till

fotografin är en del av den fotografiska gemenskapen (Azoulay 2008:97). Azoulay konstaterar att

fotografen, den fotograferade och betraktaren av fotografiet tillsammans skapar en gemenskap. I

Lesbos fall innefattar denna gemenskap tusentals flyktingar samt öborna, volontärer, åskådare och

fotografer från hela världen.  Det har kommit många fotografer, både från de etablerade medierna,

frilansare, konstnärer och även amatörer.  Mycket av våra liv består av det visuella och fotografier
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träffar oss på ett direkt och avväpnande sätt. Det är svårare att avvärja sig från en bilds intrång i vårt

medvetande än från en text. En text kan vi alltid lämna ifrån oss innan den börjar kännas för

obehaglig eller olustig. En bilds intrång är mer subtilt och omedelbart. När vi upptäcker att bilden

har fångat oss på sätt som vi kanske inte hade väntat eller önskat oss, är det redan för sent att bryta

sig loss. Dessutom litar vi på fotografier, vi är medvetna om hur bilder kan förvrängas eller

manipuleras, men vi fortsätter lita på bilder så länge deras mångfald och spridning garanteras. Jag

kommer fördjupa den etiska diskussionen om fotografier i femte kapitlet.

             Det fanns inte några hinder för fotografer att agera på Lesbos. Till skillnad från andra 

katastrof- och krigsscener behövs det inget visum eller tillstånd för att verka i området. Det finns 

heller ingen form av kontroll över vad för bilder som tas, det finns ingen som bevakar någon form 

av etik eller sekretess. Det enda stället som det fanns begränsningar att fotografera var Moria som 

används som uppsamlingsplats för flyktingar. Lägret har kopplingar till det militära och bara ett 

fåtal fotografer fick tillstånd att ta bilder där. Sergey var en av dem men han avböjde erbjudandet.

Fotografen
“It is an illusion that photos are made with the camera... they are made with the eye, heart and
head.” - Henri Cartier-Bresson

Anders Petersen är en av Sveriges mest ansedda fotografer. Han har inte fotograferat på Lesbos men

han är tongivande för den samtida dokumentärfotografin och han beskriver hur det är att vara

fotograf. Anders säger att en fotograf aldrig ska be om ursäkt för att hen är fotograf eftersom man i

grund och botten är en människa och om man tycker om andra människor underlättar det när man

arbetar som fotograf ”Det värsta är att gömma sig bakom kameran” (Petersen 160513). Fotografen

måste öppna sig för andra människor om hen vill att de ska öppna sig framför kameran. Samtidigt

säger Petersen att det inte är någon slump att många blyga människor blir fotografer därför att de

använder kameran som ett sätt att vara social. En fotograf måste ta tag i sin egen rädsla och

ängslighet och förvalta det på rätt sätt. Hen bör anamma rädslan och ängsligheten som ett sätt att få

kunskap: ”Vi pratar hela tiden om att man ska vara tillräckligt stark, det är bara skitsnack ... man

ska vara tillräckligt svag … då öppnar man upp till en helt annan typ av verklighet” (ibid). Petersen

beskriver hur man då öppnar upp till en inre verklighet, en längtan som finns inom alla människor,

en längtan efter gemenskap. Det är en gemenskap som även de fotograferade vill vara del av om

fotografen är villig att bjuda in dem på rätt sätt. Man måste vara beredd att koppla bort

tankeverksamheten: ”Det handlar väldigt mycket om intuition, det handlar inte om någon huvudbry,

det handlar inte om att använda hjärnan… man är där man är och känner av” (ibid).  

Jag intervjuade Sergey i Mythilini om att vara fotograf och om bilderna han tar på Lesbos.

Sergey är från Moskva, han har bevakat situationen på Lesbos för New York Times sedan juli 2015.
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Han var därmed före de flesta medierna och volontärerna. ”Jag tar mina bilder, det är min syn som

baseras på verkligheten. Min historia, det är därför vi sätter våra namn på bilderna.” Sergey är mån

om att förnya sig hela tiden. Han vill inte upprepa sig. Han betraktar sig själv som en konstfotograf

och när ett område börjar bli rutinmässigt måste han söka mig någon annanstans. Han söker både

bra bilder och spänning, han konstaterar lakoniskt ”Det finns intressanta båtar och det finns tråkiga

båtar”.  Sergey ser sig själv som ett medium mellan verkligheten och det han vill visa. Han menar

att en målare skapa ur sin fantasi utan tidspress medan en fotograf måste väljer tid, plats och fångar

ögonblicket för att förmedlar det som ryms inom ögonblicket. Han är som ett orakel. Kameran är

bara ett redskap. 

Det är idag extra viktigt att det tas många bilder av många fotografer. I den digitala bild-

hanteringen kan bilder manipuleras utan att det kan avslöjas, därför behövs det många fotografiska

skildringar av en händelse för att den ska kunna styrkas och betraktas som sann. Antalet fotografer

på ön är däremot inte oproblematiskt. Den norska volontären Kina uttryckte sina erfarenheter av

fotografer på Lesbos så här ”jag såg många respektlösa fotografer på Lesbos, de var i vägen för

hjälparbetet och respekterade inte dem som tydligt visade att de inte ville bli fotograferade. Men

många andra fotografer gjorde ett otroligt viktigt arbete med att visa världen vad som verkligen

föregick” (egen översättning från norska). Många fotografer skulle argumentera att det är deras plikt

att tränga på, trots att de inte är alltid välkomna. John Roberts menar att fotografen ska vara i vägen!

John Roberts är professor i konst och estetik vid Wolverhampton i norra England. Fotografin ska

avslöja hierarkier, skiljaktigheter och exkluderande bortom bildens framträdande, menar han.

Fotografen ska ha förmågan att komma oanmäld, hen kan då därför avslöja saker som inte vill låta

sig avslöjas. Detta framkallar ett existentiellt tvång hos fotografen att ”vara i vägen för världen”

(Roberts 2014:4). 

Det kan bli svårt att både bygga upp en tillit och skapa ett möte om man också vill vara i

vägen, eller hur går det till i praktiken? Fotografer, såväl amatörer som professionella, vill skapa ett

möte. Genom fotografier får vi möta alla slags liv, men det räcker inte att förstå det visuellt för att

inse livets osäkerhet. Det är genom våra sinnen som vi särskiljer det värdiga från det ovärdiga. ”Ett

annat liv förnims genom alla sinnen, om det alls förnims” (Butler 2009:56). För att skildra ett annat

liv i ett fotografi så vi kan förnimma och förstå det behöver fotografen eftersträva ett äkta möte utan

fördomar och föreställningar om det hen möter och fotograferar. En fotograf som dokumenterar

utsatta människor rör sig mellan olika sociala och kulturella sfärer. Det händer mycket under resans

gång som påverkar bildernas innehåll och upplägg. Roberts menar att fotografen måste bestämma

sig för vad hen vill belysa i bilden, fotografen måste kontinuerligt på nytt ta ställning till det i varje

steg i bildens tillblivelse, dvs vid fotograferingen, vid redigering och/eller i mörkrummet och vid

presentationen (Roberts 2014:1-4). I en situation som den på Lesbos har man ofta inte tid att
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fundera över vad man vill belysa i bilden. Ön är en medial hotspot där man är mitt i hetluften. Trots

dramatiken är det tämligen enkelt att arbeta där till skillnad från andra katastrofområden.

Fotograferna är på olika uppdrag, en del är anställda och blivit ditsända av sina tidningar och

dylikt, andra frilansar och försöker sedan sälja sina bilder själva. De följer flyktingsituationen på

olika sätt, några har arbetat med frågan i flera år för att det ska resultera i en bok. Alla försöker hitta

sina egna vinklar på situationen.

Jag nämnde tidigare att Sergey försöker fånga så många vinklar som möjligt när han foto-

graferar. På så sätt försöker han komma bort från sin egen subjektivitet. Det låter något paradoxalt

att samtidigt som han poängterar vikten av att sätta sin egen stämpel på allt han fotograferar kämpar

han för att erodera reflexitiviteten i bilderna han tar. Däremot tror Sergey inte att hans ursprung

påverkar hur han arbetar. Han menar att härkomst eller nationalitet inte har stor påverkan på foto-

grafernas sätt att arbeta, men han tycker att det finns för- och nackdelar som är kopplade till ur-

sprung. En grekisk fotograf som kan språket och de kulturella och sociala reglerna i området, hen

kan kanske komma nära inpå på ett annat sätt än en fotograf utifrån, men hen kan inte agera lika 

oberoende, som kolleger utifrån kan. Man blir hemmablind och kan inte betrakta scenen med en

främlings blick. Saker som är intressanta för en lokal fotograf är kanske inte lika intressanta för en

internationell publik.

 Det fanns olika utgångspunkter för de som tog bilder på Lesbos. Nyhetsfotografer vill ha

dramatiska bilder för redaktionerna världen runt. Konstfotograferna ville belysa situationen utifrån

sina specifika förhållningssätt. Flyktingarna själva vill ha bilder på en lyckad flykt för att lugna

familjen och vänner. De fysiska händelserna på Lesbos presenterade sig detsamma för alla men

händelsefältet påverkades i första led av vem som tog bilden och i vilket syfte och i andra led av hur

bilden sedan visas. En bild kan leva ett eget liv långt ifrån fotografens intentioner. En bilds varse-

blivning är beroende på de sociala, politiska och kulturella omständigheterna som omfamnar dess

tillkomst och mottagande. Man kan aldrig vara säkert på hur och var den visas men det är ändå

fotografen som väljer först bland de bilderna som ska visas. Ruben Andersson belyser problema-

tiken kring en fotografs intentioner i förhållande till hur hens bild sedan används. Andersson skriver

om Juan, en fotograf som engagerade sig för flyktingarnas svåra situation på Kanarieöarna i 2006.

En av Juans bilder på en kapsejsad flyktingbåt visades i alla möjliga sammanhang utan vare sig

hans kontroll eller tillåtelse. Nyhetsredaktörer kunde lägga upp bilden ögonblickligen utan att

tillfråga Juan. Han var mån om att visa flyktingarnas flykt över havet som en grym hinderbana

orsakad av de spanska myndigheternas försök att stämma flödet av flyktingarna. Det är ironiskt att

bilden av flyktingarnas räddning sedan användas av Guardia Civil som bevis för deras humanitära

inställning till flyktingar. Juans räddningsbild blev alienerad från både fotografen och de

fotograferade (Andersson 2014:151-152). Komplexiteten i fotografins sociala ontologi är många
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gånger inte till gagn för fotografens avsikter. Susan Sontag konstaterar att fotografens intention inte

är avgörande för fotografiet “Det seglar sin egen väg, fört av de vindar som utgörs av de nycker och

lojaliteter som styr de skilda gemenskaper som kan ha användning för det (Sontag 2004:45)”. 

Kameran

”Kamerans blick är inte detsamma som fotografens blick”, inleder Ariella Azoulay (f 1962), sina

funderingar kring kamerans roll i fotografering (Azoulay 2008:382). Azoulay undervisar i visuell

kultur och samtida filosofi på universitetet Bar Ilan i Israel. Även om fotografer alltid verkar för att

förfina sin hantering av kameran för att uppnå ett resultat som bäst motsvarar deras blick i

fotograferingsögonblicket, kommer det alltid att finnas en diskrepans mellan fotografens blick och

det som fångas av kameran. En fotograf använder sig av olika knep för att framställa just det hen

vill med en bild, hen väljer vad som ska ramas in och hur, från vilken position bilder tas, vilket

ljusförhållande, hen väljer omsorgsfullt vilken utrustningen hen ska använda mm, men en fotograf

kan inte alltid välja förutsättningarna för att ta en bild. Omständigheterna kan tvinga en fotograf att

trycka av precis där hen står för tillfället och således kan hen ta med mer eller mindre i bilden än

hen tänkt sig. Azoulay menar att precis som bilden påverkas av fotografens plats i

fotograferingsögonblicket kan inte fotografen fullständigt kontrollera vad som framställs i bilden

utan att hen alltid fångar mer innehåll än sin egen ståndpunkt. Enligt Azoulay är det kameran som

tillåter att bilden innehåller mer än vad fotografen tänkt sig. Kameran svarar inte fullständigt mot

fotografens intentioner eller den fotograferades intentioner i fotograferingsögonblicket. Bilden är ett

resultat av ett möte mellan fotografen och den fotograferade med kameran positionerad mellan

dessa två. Både fotografens och den fotograferades utgångspunkter ger avtryck i bilden men man

kan inte reducera den ena utgångs-punkten till den andra (Azoulay 2008:383-384). Kameran är en

garant för att vad Azoulay menar är de underförstådda spelreglerna mellan dem som ingår i

fotografins gemenskap. Varje fotograf är färgad av sina egna intressen i framställningen av bilderna

och åskådaren kan aldrig lita fullständigt på en fotografs intentioner. Även om fotografen försöker

förvränga det visuella, fångar kameran verkligheten såsom det visar sig framför den. Fotografen kan

aldrig ta fullständigt kontroll över kameran lika lite som hen kan ta kontroll över verkligheten hen

försöker fånga. Fotografiet kan inte reduceras till en bild skapad av en människa utan är också en

exponering av kameran som fångar ljuset som speglar det fotograferades väsen. Varje bild

innehåller en direkt koppling till detta implicita väsen skrivet i ljus (ibid:157-158).

En kamera kan också bidra till att orsaka en annan händelseutveckling än om den inte hade

funnits där men även endast vetskapen om en kameras möjliga närvaro kan påverka det som händer

i en given situation. I vissa fall kan närvaron av kameran framkalla en händelseutveckling som

annars inte skulle ske, i andra fall kan den förhindra något som annars skulle ske. Ett fotografis
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förmodade existens kan till och med påverka en situation (Azoulay 2012:19). Azoulay gör ett

djärvt uttalande när hon säger att eftersom vi lever i en tid då kameror antas vara allestädes när-

varande utgör fotografin en potentiell händelse även om kamerorna är osynliga eller inte ens på

plats. Det innebär att vårt beteende präglas av det faktum att en kamera möjligtvis dokumenterar det

vi håller på med (ibid:22). En kameras närvaro påverkar de flesta människor, det är Sergey väl

medveten om: ”Man måste bygga upp en personlig tillit när man jobbar i känsliga områden”.

Sergey försöker vara så länge i området att människorna glömmer bort hans kamera och han får

fotografera obehindrat. Däremot gömmer han aldrig kameran ”Det gör bara folk misstänksamma”,

säger han.  

Mer bilder och fler kameraägare

Förr i tiden var en avancerad kamerautrustning något som få människor hade råd att köpa och

distribueringen av fotografier sköttes av bildbyråer och media. Samtidsfotografering och

spridningen av bilder är inte längre ett privilegium för en handfull aktörer. Kamerans utbredning

bland allmänheten och möjligheterna att distribuera bilder via sociala medier innebär att det finns

utökade möjligheter för flera aktörer att bestämma vilka bilder som visas och hur de visas. Azoulay

konstaterar att samtidigt som antalet bilder ökar i världen så har man skapat en ny möteskultur där

människor som fotograferar, visar och tittar på bilder ingår i ett kollektiv som möjliggör nya former

av politiska handlingar och skapar nya förutsättningar för synliggörande (Azoulay 2008:24). Frank

Möller, en fredsforskare vid Tampere universitet i Finland instämmer. Han menar att digital foto-

grafering har banat vägen för gemene man att delta i både produktionen och distributionen av

bilderna och därmed ökas möjligheterna att ta mer kontroll över hur vi framställs i bild. Enligt

Möller, bidrar denna utveckling till att spränga fotografins påstådda begränsningar. Vidare, menar

han, har utvecklingen gjort fotografin på många sätt överlägsen andra former av visuell kultur, tack

vare den digitala kamerans spridning. Möller konstaterar att många kritiker fokuserar på fotografins

repressiva tendenser men uppskattar inte dess progressiva kvaliteter (Möller 2013:44). 
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Bilder från de norra stränderna på Lesbos. ©Angelica Harms

Scenen

Lesbos stränder kan liknas vid en scen för fotografer. En bonde åker längs strandvägen med flaket

fyllt av meloner, han är på väg till ett flyktingläger för att skänka dem. Ett par systrar går dagligen

ner till stranden, även om de är för gamla för att orka arbeta som volontärer, men de vill vara med

och välkomna flyktingarna. De kom själva som flyktingar till Lesbos för länge sedan från Turkiet.

Nu möts flyktingar från nästan alla nationaliteter utanför Europa här, även om de syriska, afghanska

och irakiska grupperna dominerar. De möter i sin tur volontärer och media från världens alla hörn.

På stränderna råder ett tillstånd av jämlikhet mellan de inblandade. Där spelar härkomst och

tillhörighet en minimal roll. På stränderna är det graden av utsatthet och nöd som bestämmer hur

man bemöts, inte ursprung och nationalitet. Mötena är jämlika utifrån premissen att varje liv är lika

mycket värt att rädda. Flyktingarna går eller åker sedan till Mythilini för att registreras och möta

EUs restriktiva asylpolitik. Borta från stränderna börjar gamla inrutade mönster dyka upp igen. I

flyktinglägren kan vissa grupper plötsligt hamna längst ner i hierarkin och nationella och religiösa

tillhörigheter spelar åter en roll. Där börjar liv värderas och vägas mot andra liv men den största

avvägningen kanske sker inom Europas gränser där migrationsmyndigheter bedömer asylrätten

utifrån vissa bestämda ramar. 

Situationen på Lesbos är utan like. Hela ön påverkas av flyktingsituationen direkt eller

indirekt. Det kom dagligen 500-1000 (siffrorna varierar) flyktingar i gummibåtar och andra osäkra

båtar i olika skick. Det har skett många olyckor och tusentals har drunknat. Medelhavet förknippats

idag med namnet Dödens hav. Detta sker främst på öns norra del, där finns det vanligtvis bara byar

med små hotell och olivodlingar. Det är som är ett ingenmansland med undantagstillstånd. Undan-

tagstillstånd är ”en zon av obestämdhet” där normer och rättsordningen sätts i gungning (Agamben

2005:43). Vardagen sätts ur spel för öborna och flyktingarna kommer till en plats där godtyckliga

beslut råder. Ruben Andersson menar att Europas gräns representerar en tröskel mellan två världar.

Det är en yta där mänskliga rättigheter skapar ett utrymme mellan de traumatiska händelser som

21



flyktingarna har lämnat bakom sig och löftet om medborgerliga rättigheter i Europa. Det är först när

flyktingarna dyker upp på Europas stränder som, det som Andersson kallar för, ”gränsspektaklet”

blir synligt för allmänheten (Andersson 2014:138). Andersson menar att gränsspektaklet är ett sam-

spel mellan de som kontrollerar Europas gränser och de som försöker överträda dessa gränser

illegalt (ibid). Gränsspektaklet på Lesbos överrumplade de flesta i dess förvirring och omfattning. I

oktober 2015 kom det båtar alla tider på dygnet och hela tiden. 

Jag kom till Lesbos första gången i oktober 2015, då kom som mest flyktingar. Det fanns

bara tid för en snabb introduktion i hur man använder emergency blankets och vikten av att inte

splittra familjer. Det var väldigt många flyktingar så risken var stor att de inte skulle hitta varandra

igen om de skildes åt. Vi delades upp i grupper som tog hand om olika delar av kustremsan. När

båtar kom ryckte också lokalbefolkningen ut och hjälpte flyktingarna i land. Media bestående av

journalister, fotografer och tv-team, kantade också stränderna. Ibland var vi många när båtarna kom

och ibland alldeles för få, det fanns ingen organiserad logistik eller för den delen logik. Det verkade

inte heller särskilt logiskt att låta flyktingar ge sig på en livsfarlig korsning för att sedan ”belöna”

dem genom att låta dem stiga iland. Andersson menar att gränsspektaklet i Grekland har lidit av en

osalig blandning av tuffa och humanitära insatser som förvirrat situationen (ibid 139).

På Lesbos finns flera olika aktörer; media, öbor, volontärer och flyktingar. EU representeras

av Frontex som har det något diffusa uppdraget att hantera border management vid EUs yttre

(Frontex). Kartläggningen av flyktingsmugglare ingår i uppdraget och även räddningen av flykt-

ingar som riskerar hamna i sjönöd. Frontex har fått ta emot en del kritik för att deras fokus legat mer

på gränsövervakning än på att rädda liv. Eftersom Frontex verkar leva vid sidan om de andra

aktiviteter på ön är det svårt för mig att ha någon åsikt om ryktena och konstateranden som

florerade rörande organisationen. Frontex har valt att hålla en strategisk linje mellan synlighet och

osynlighet för att behålla finansiering samtidigt som värdnationerna står för konsekvenserna av

Frontexs aktiviteter. Andersson konstaterar att Frontex drivs mer som ett företag än en myndighet

(2014:75-76). 

Ön har även dragit till sig kända personligheter från olika samhällsskikt. Konstnären Ai

Weiwei var på Lesbos och byggde en studio där. Jag letade förgäves efter den, ingen visste var den

låg, några visste inte ens att han varit där. Han, liksom många volontärer och media, hade åkt till

Idomeini (grekiska gränsen mot Makedonien) där nöden var alarmerande. Det är alltid människor

på väg till och från Lesbos. Efter min hemkomst åkte påven dit och tog med sig tolv flyktingar hem

till Vatikanstaten. 

På scenen, på Lesbos, råder en annan sorts gemenskap baserad på tillfälligheter och ögon-

blickets behov. Tillströmningen och genomströmningen av människor innebär att det uppstår nya

konstellationer hela tiden. Flyktingar och volontärer är för det mesta tillfälliga besökarna som är
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kvar ett tag och sedan försvinner någon annanstans. Även journalister och myndighetspersoner

byttes ut med jämna mellanrum. Det finns flera aktörer, en del är mer samspelta än andra. Det är

inte fokus på alla samtidigt, men alla är påverkade av den säregna stämningen. Ingen är säker på

vilka lagar eller regler som gäller, även volontärer och livräddare har arresterats. De arresterades för

människosmuggling när de i själva verket försökte rädda flyktingar från en båt som höll på att

sjunka (Nilsson, 2016-01-17 Aftonbladet). 

Lesbos, ett slags limbo

Flyktingar på Lesbos lever i väntans tid, ett slags limbo mellan krigets fasor och den så kallade fria

världen som alltmer stänger in sig inom nationella gränser. Inga myndigheter syns till, ibland

kommer kustbevakningen till undsättning, ibland inte. Flyktingarna befinner sig i ett upp-

lösningstillstånd orsakat av faktorer (likt döden) utanför deras kontroll och när som helst kan

situationen övergå till ett undantagstillstånd. 

Giorgio Agamben, (f 1942), är en italiensk filosof och professor i estetik vid universitetet i

Verona. Agamben menar att undantagstillståndet har blivit en återkommande praxis snarare än ett

undantag i moderna västerländska demokratier sedan attackerna mot USA den 11 september 2001.

USA svarade på attackerna genom att neka individer deras juridiska rättigheter om de kom i kon-

flikt med USAs behov av att bevaka sina intressen. Inspärrning på obestämd tid kunde beordras

utan något som helst rättslig grund. Undantagstillstånd (även om det inte officiellt utlyses) används

mer och mer som ett sätt för makthavare att styra över situationer där de känner sig belägrade och

saknar rättsliga grunder att agera (Agamben 2005:17-18). Undantagstillstånd innebär att mänskliga

rättigheter åsidosätts i en godtycklig tolkning av nationernas nöd gentemot dem som anses hota de

utsatt nationerna. 

Situationen på Lesbos är skör och flyktingarna utsätts för godtyckliga beslut. Situationen

kan närsomhelst övergå i anomi, en normlöshet där det mänskliga övergår till det omänskliga

(ibid:99).  Det är en verklighet som står avsides från vad normalt betraktas som den europeiska

gemenskapen. Godtyckliga normer dyker upp lite varstans i brist på annat. Enligt Agamben innebär

undantagstillstånd uppkomsten av ”en rättslig tomhet” (ibid:21) där de normativa rättsordningarna

sätts ur spel och godtyckliga normer uppstår i vakuumet som skapas av rättigheternas suspension.

Flyktingar som tar sig i land på Lesbos befinner sig redan i ett rättslöst tillstånd. Fram till det

ögonblicket som de registrerar sig hos de grekiska myndigheterna existerar de inte i någon rättslig

mening. För dessa nyanlända rättslösa innebär fotografer och fotografering inte bara en bekräftelse

att de lyckats ta sin flykt till Europa utan även något som bär vittne till att utomrättsliga som saknar

medborgerlig status först och främst är människor. I det ögonblick som flyktingarna befinner sig i

fotografins händelsefält på Lesbos träder de in i en fotografisk gemenskap som sträcker sig långt
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utanför ön. När de står framför en kamera och sedan har fastnat på bild har det skett det första av

många möten där fotograferingen spelar en viktig roll.

Ariella Azoulay menar att fotografering och fotografi består av flera moment uppstår oftast i

skilda händelser i tid och rum. Hon skiljer mellan händelsen som fotografen försöker fånga med

kameran (det hon kallar för The photographed event och det händelsefält som skapats av

fotograferingens varseblivning (det hon kallar för The event of photography) Azoulay 2012:21)).

Fotografins händelsefält lyder under unika omständigheter. Det har två olika modaliteter, det ena

sker i förhållande till kameran (eller dess förmodade närvaro) och det andra i förhållande till

fotografiet (eller dess förmodade existens). Mestadels sker dessa två saker på olika platser och på

olika tider, så att förbindelsen mellan dem ignoreras. Det är när man börjar undersöka förbindelsen

som man upptäcker hur dessa skilda saker växelverkar med varandra. (ibid:26).  

Händelserna på Lesbos kan ses som en del av Butlers definition av scenen. Butler menar att

scenen blir mer än själva fotograferingsplatsen och det som utspelar sig där, när bilderna blir

offentliga. Då utvidgas scenen för att omfatta: ”hela den sociala sfär inom vilken fotografiet visas,

ses, censureras, publiceras, diskuteras och debatteras” (Butler 2009:81), men även av det som finns

utanför ramarna eller bara delvis fångade av ramarna. Både Butler och Azoulay beskriver hur

händelser som fotograferas skapar möjligheter att sätta igång andra händelser då fotografierna

sprids. Händelserna på Lesbos fångas av fotograferna och genom fotografier når det som händer på

ön ut till resten av världen. Den fysiska platsen är en del av scenen och den platsen Lesbos är också

en del av Grekland, en plats med sin egen dynamik. Det sägs att Grekland valt den solidariska

vägen i flyktingsituationen till skillnad från de flesta andra europeiska länderna, där många istället

har stängt gränserna både juridiskt och fysiskt med extrastark taggtråd. Grekland dras med sina

egna problem orsakade av den pågående ekonomiska krisen i landet. 

Tzeli är en fotograf som är född och uppväxt på Lesbos. Hon betraktar sig själv som en

konstfotograf och hon har varit verksam som fotograf i ca trettio-fyrtio år. Hon är noga att

poängtera att hon inte är en typisk fotograf. Tzeli bor på öns södra sida och dit kom inga flyktingar

men för ungefär två år sedan upptäckte hon spår efter dem när hon besökte några av sina favorita

stränder i sin motorbåt. Det första hon såg var flytvästarna, sönderslagna båtar och övergivna

båtmotorer, men så småningom upptäckte hon sjalar, smink, mobiltelefoner och andra ägodelar som

folk antigen tappat på stränderna eller som hade spolats iland. Även om Tzeli inte mötte några

flyktingar fanns det alltid lämningarna efter dem. Det hela var väldigt deprimerande och det

förändrade stämningen på ön. Hon är väldigt kritisk till de bilderna på flyktingsituationen som visas

i media eller som sprids på nätet. Tzeli menar att fotografer utnyttjar flyktingarnas utsatthet för att

tjänar pengar eller för att få berömmelse. Dessutom berättar media bara halva historien om ön.

Öbornas berättelse kommer i skymundan menar hon: ”Om det berättas något om Lesbos ur öbornas
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perspektiv”, säger hon, ”i så fall handlar det ofta om 1922 då många öbor flydde hit från Turkiet ”.

Öborna på Lesbos, och säkert på många andra öar också, är oroliga för framtiden och främst för den

kommande turistsäsongen, turismen är öns största inkomstkälla. Jag fick lift med en grekisk kvinna

efter att ha varit i byn och handlat, hon skulle till ett läger med en låda kläder hon samlat ihop, ”Vi

gör så gott vi kan för att hjälpa, sa hon, men samtidigt är jag rädd för att förlora mitt arbete, jag

jobbar på ett hotell och nästan dagligen ringer turister och avbokar, de frågar om de måste se

flyktingarna när de bor hos oss och hur ska vi kunna garantera att de inte behöver det”. Hon darrar

på rösten och jag förstår att situationen är ansträngd.

2/11
Det är kyliga höstvindar och vattnet är kallt, många flyktingar är kraftigt nedkylda när de kommer i
land. Därför är det viktigt att snabbt få en överblick och se vilka som behöver få hjälp först och om
någon behöver läkarvård. Små barn är extra sårbara. En kvinna faller ihop, både jag och en
fotograf ser hennes utsatthet, jag hinner notera att det är en bra bild, ljuset faller fint genom träden
på hennes vackra avsvimmade ansikte, men jag hinner först och lossar hennes flytväst och försöker
få kontakt med henne. Hon är våt, nedkyld och behöver torra kläder, för att sedan lindas in med
emergency blankets. I efterhand vet jag att det inte var akut fara för henne, men det kan man inte
veta. Hon kvicknade till och hennes familj hjälpte henne upp från stranden. Jag funderar fort-
farande på om fotografen hann få en bild och om den blev bra, eller om jag ”förstörde” den.

Vi gör vad vi kan...

Det finns ett enormt patos i en berättelse som innehåller flyktingarnas långvariga kamp att ta sig till

frihet, volontärernas och öbornas frivilliga insatser för att hjälpa dem till säkerhet och de barriärerna

som reses mot flyktingströmmen. Jag såg volontärer göra ett enormt viktigt arbete, samtidigt som

de bidrog till att riva barriärer mellan människor. De ingick i en fin gemenskap som gjorde en stor

nytta för utsatta människor och dessutom blev deras egna liv, enligt deras egna berättelser, mer

levande och betydelsefulla. En svensk organisation har det fyndiga namnet ”Vi gör vad vi kan”. Det

är precis vad som karaktäriserade volontärrörelsen på Lesbos, man gjorde vad man förmådde. Vissa

hade kvalificerade kunskaper såsom sjukvårdspersonal, men alla behövdes för att göra en insats.

Det kunde handla om allt från att koka te och dela ut kläder när flyktingarna klev i land blöta och

trötta efter resan till att blåsa såpbubblor med barnen i flyktinglägret. När jag var där i oktober var

det mest mindre volontärgrupper som startats i sociala medier medan de stora organisationerna satt

fast i byråkratin. Nu hade dessa små organisationer växt, byggt läger och de samarbetade med de

större organisationerna. Lägren kunde också ses som en scen/händelsefält. Det fanns både stora

officiella och mindre provisoriska läger på ön. Myndigheterna försökte skapa ett lapptäcke av

bestämmelser utifrån flyktingarnas behov, EUs direktiv och öbornas växande oro för framtiden.

Officiellt hade inget undantagstillstånd införts på Lesbos, men ön gränsade hela tiden till Agambens

zon av absolut obestämdhet mellan anomi och rätt (Agamben 2005:87). De olika aktörerna

improviserade utifrån dagsaktuella händelser som ständigt förändrade villkoren för alla inblandade,
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men mest för flyktingarna. Ibland fanns det brist på information eller ingen information alls, ibland

var det felaktig information. Desinformation spreds av flyktingsmugglare i Turkiet för att hålla

igång sin lönsamma verksamhet. Beslut som fattades långt därifrån gav upphov till nyheter och

rykten vilka spreds som en löpeld genom sociala medier och andra nätverk. Flyktvägar ändrades,

flyktingströmmen ökade och minskade i takt med ryktena och alla inblandade led av en ständig

ängslighet. Flyktingarna försökte fly från det outhärdliga men blev mer och mer förtvivlade över

vart de skulle ta vägen. 

Bild 1, en flicka får torra kläder av en volontär. Bild 2, entre till Lighthouse Relief läger i Skala Sikamenias. Bara en båt
kom till öns norra del under min första vecka. Den styrde in mot klipporna och fick bogseras in till byns hamn av
livräddarna och den grekiska kustbevakningen. Skala Sikamineas hamn är liten och används främst av lokala fiskare
och kanske ibland någon gästande seglare. Vi tog emot flyktingarna i vårt läger, de fick torra kläder och te och smörgås.
Smugglarna fyller båtarna med för många passagerare, då släpper båtarna in vatten och flyktingarna är nästan alltid
blöta när de kommer iland. Flyktingarna hämtas av bussar, som UNCHR kör, de tas till ett läger för registrering.
Registreringen tar tid och under de dagar och veckor det tar bor de i lägret, men är fria att gå ut som de önskar. De som
har egna medel kan äta på öns restauranger, eller så får de mat och vad de behöver i lägren. I lägren verkar flera NGO
och volontärer. Bild 3, en pojke fryser trots emergency blankets. ©Angelica Harms

Ett liv på flykt är osäkert, sårbart och utsatt

Flyktingarnas mänskliga behov tycks värderas mindre i ett land än människor med fullt

medborgarskap. Det diskuteras dagligen olika sätt att förhindra flyktingar från att korsa gränser och

det föreslås begränsningar till flyktingars rätt att ta del av den gemensamma välfärden. Det har även

gjorts försök att direkt skrämma flyktingar från att försöka ta sig till länder i Europa. Under hösten

2015 genomförde Sverigedemokraterna en skrämselkampanj för flyktingarna i Grekland. De delade

ut flygblad på Lesbos för att avskräcka flyktingar från att ta sig till Sverige. På flygbladet

framställdes en bild av Sverige i totalt förfall, där landets rikedom var borta och granatattacker på

allmänna platser inte längre var ovanliga (Bolling 2015-11-09 DN). Danmark lade ut annonser i

libanesiska tidningar för att varna flyktingarna för Danmarks restriktiva flyktingpolitik. Liknande

signaler har kommit från flera EU-länder. Samtidigt som försök gjordes för att stoppa

flyktingströmmen, fortsatte båtarna att anlända till Lesbos. De livsfarliga båtarna som korsar
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Medelhavet överlastade med flyktingar är inte bara laddade med människor utan även en stor dos

symbolik. Att stoppa båtarna framställs i media som ett sätt att stoppa flyktingsmugglarna men

smugglarna är aldrig med på båtfärderna. Det är flyktingarna själva som tvingas styra dessa

sjöodugliga farkoster över ett hav som är fyllt av olika faror. Så länge de finns ute till havs betraktas

de som en anonym massa vars öde ligger utanför vårt ansvar. Båtar kan tvingas vända tillbaka av en

hetsig kustbevakning. Möjligtvis räddas några som hamnat i sjönöd. De som drunknar och sjunker

till havets djup återges bara som siffror, många hittas aldrig. Det är bara när flyktingar når Europas

stränder som vi så småningom börjar återge dem spår av mänsklighet. Flyktingarnas liv är osäkra

och sårbara på många sätt, många har varit på flykt länge, ibland år. De har varit tvungna att lita på

volontärer och andra de mött längs vägen. Tänk att vara tvungen att överlämna ditt barn till en

främmande människa innan du själv kan gå i land. På min första dag vid stranden fick jag ett litet

spädbarn i famnen från livräddarna som drog in båten till land, både barnet och jag drog efter

andan, men när vi båda såg modern blev vi lugnare och väntade in henne. Det skapas en närhet

mellan vilt främmande människor och det blir många intima möten. Flyktingarna blottar sin

sårbarhet och skadebarhet och det gäller för volontärer att våga möta och erkänna det. Ibland blev

det mer komiska möten, det kom en båt med enbart män, alla såg ut att må bra, men vi tänkte att de

kanske är lite matta efter resan och behöver en hand för att ta sig ur båten. De misstolkade och

trodde vi välkomnade dem, där stod vi och skakade hand med samtliga när de klev i land på

europeisk mark. Det är kanske det som glöms bort i betraktandet av extrema förhållanden, behovet

av att återinföra det mänskliga i liv som har präglats av det omänskliga. De flesta volontärer är inte

professionella utan snarare medmänniskor och på Lesbos skapas flera mellanmänskliga möten.

Även i flyktingsituationen skapas en vardag. Jag träffade en hårdrockare som ville pierca tungan så

fort han får asyl i Europa, ett par som njuter av vårsolen i en blomsteräng och barn som busar i

lägren. De samlar kraft inför nästa etapp av resan. 

Bild 1 är från ett läger på öns norra sida. Bild 2 och 3 är utanför Moria. ©Angelica Harms
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Vi behöver ett nytt sätt att tänka om ”osäkerhet, sårbarhet, skadebarhet, ömsesidigt

beroende, utsatthet, kroppslig fortlevnad, begär, arbete och språkets och den sociala tillhörighetens

krav” (2009:14), säger Butler. Hon kallar det en kroppslig ontologi i boken Krigets Ramar. Butlers

användning av ordet ”ontologi” i detta sammanhang hänvisar inte till en beskrivning av varat

särskild från politiska och sociala strukturer. Tvärtom kan inte denna ontologi existera utan sociala

normer och politiska tolkningar som har utformats för att minska osäkerheten för några medan den

ökar för andra. En kropp formas och bearbetas av andra.  Kroppen påverkas av det sociala livet,

därför är kroppens ontologi också en social ontologi (ibid). Att leva är att utsätta sig för osäkerhet

och ett beroende av andra människor och omvänt (ibid:23). Butler pratar om ansvar inför andra

individer och hur detta ansvar definieras. Alltmer sker en förskjutning av ansvarstänkandet så att

individen förväntas förlita sig mindre på staten och mer på sig själv i frågan av ansvar för sitt eget

liv. Butler menar att denna individ som jag tar ansvar för är ändå alltid kopplad till andra individer i

en gemenskap som vi känner någon form av ansvar för. Vi bygger upp ramar som begränsar vår

ansvarstagande baserad på till exempel nationella, kulturella eller sociala hänsynstaganden. Det sker

ett inkluderande/exkluderande av vissa individer och grupper baserat på ofta implicita premisser av

tillhörighet. Vi utgår ifrån att vi har störst ansvar för dem som är mest lika oss själva, dvs vi

erkänner dem som är mest liknar oss själva (ibid 43). Även om Butler utgår från amerikanska krigs-

och katastrofsituationer går hennes teorier att applicera på andra mänskliga och omänskliga

situationer. 

Under den nuvarande flyktingsituationen har flyktingarnas säkerhet ofta ställts i förhållandet

till andras säkerhet. Många länder har stängt sina gränser med motiveringen att den inhemska

befolkningens välmående hotas av en extrem tillströmning av flyktingar. Flyktingar har varit på väg

att få en ökad grad av sörjbarhet genom att deras mänskliga rättigheter erkändes av ett öppet

Europa. Nu befinner de sig åter i ett ingenmansland där mänskliga rättigheter bleknar eller färgas av

en flyktingpolitik där deras sörjbarhet mäts utifrån nya kriterier som myndigheterna i Europa

skapar. I kapitlet ”Bakgrunden” tog jag upp Butlers distinktion mellan olika uppfattningar av

sörjbarhet, hur man värderar liv olika så att levande människor kan betraktas som icke-sörjbara och

därmed icke-levande i betraktarens ögon. (ibid:25). Dagligen såg vi bilder på öns stränder där båt

efter båt med flyktingar kom i land efter att korsat dödens hav. Samtidigt kom siffror om det som

det inte fanns fotografier på, de som förolyckades ut till havs. Dessa liv verkade icke-sörjbara och

reducerades till statistik. De flesta av oss föreställer oss ett liv från födsel till vuxen och sedan når

man döden efter ålderdomen, i den föreställningen finns att vi skulle sörja det liv som går förlorat

(ibid:24). Sörjbart liv är utgångspunkten för att ”ett liv som kan betraktas som ett liv” (ibid:25), om

det inte gör det kommer det bli osörjt när det berövas. Hon belyser hur olika vi ser på våra och

andras liv, vilkas liv är ”sörjbara” frågar sig Butler. Vems liv som är sörjbart är väldigt relevant i
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problematiken i flyktingsituationen vid Medelhavet idag. Flyktingarnas liv är osäkra, är de till och

med osörjbara? När de flyr vet ingen (förutom närmast anhöriga, kanske) var de befinner sig. När

de ankommer till Europa med smugglares ”hjälp” är de anonyma, många kastar sina pass eller

förlorar dem på vägen. Utan nationalitet har man inga rättigheter eller tillhörighet. Så i princip

existerar de inte förrän de registrerar sig som flyktingar. Medborgarskap är tillhörighet och till-

hörighet är en grund för sörjbarhet. Även när människor på flykt har registrerat sig som flyktingar

återstår många ytterliga steg på deras väg att bli fullständigt sörjbara. Flyktingstatusen är bara en

pusselbit i deras försök att bli betraktade som liv som kan sörjas. Logistiken och byråkratin sätter

hinder i vägen för resan som kan leda dem fram till möjligheten att söka asyl i något EU land. Att

söka asyl kan ta tid och under den tiden är man fortfarande någon slags icke-medborgare. Graden av

sörjbarhet ökar desto närmare man kommer till att beviljas asyl. På samma sätt kan man säga att

graden av sörjbarhet minskar desto längre bort man kommer från att få asyl. I krig och ökad

nationalism blir frågan om vems liv som är sörjbart tydligare, vi ser en tydligare samhörighet med

några än med andra. Det kan vara kulturella eller geografiska likheter som förenar, medan de andra

grupperna istället hotar vår existens, vi ser dem inte längre som liv utan en fara för vårt liv. Där har

de förverkat sina rättigheter och vi ser dem inte längre som sörjbara. I den här uppdelningen av liv

har man också lyckats reglera värden av liv. Kriget bedövar vissa sinnesfunktioner och förhöjer

andra. Således kan vi känna chock och bedrövelse inför vissa våldsuttryck och likgiltighet och

nonchalans inför andra (ibid:48). 

En strategi i krigssituationer, menar Butler, är att med medvetna försök begränsa och reglera

affekt till fördel för dem vilka betraktas som tillhörande den egna befolkningen mot dem vilka

betraktas som tillhörande fienden. Hon tar upp som exempel hur den dåvarande försvarsministern i

USA, Donald Rumsfeld, antydde att spridningen av bilderna från övergreppen på Abu Ghraib-

fängelset skulle vara antiamerikanskt. Här poängteras bildernas makt att påverka oss samtidigt som

Butler inleder en problematisering av vad reglering av affekt innebär (ibid:47). Regleringen av

affekten är försök att kontrollera vem vi känner omsorg för. Visserligen kan vi känna samma fasa

när vi först konfronteras med våldsbilder från olika befolkningsgrupper men affekten regleras sedan

av vilka tolkningar vi gör (ibid:54). Affekten pådyvlas oss utifrån, den kommer från någon

annanstans, genom kulturella och sociala präglingar, men det är genom den vi upplever världen,

genom att selektivt ta in vissa delar och låta bli andra i det sociala livet (ibid:55). På Lesbos är det

framförallt det syriska krigets offer som gör oss påminda att den växande likgiltigheten inför krigets

fasor inte går att hålla på avstånd. Konsekvenserna av krigets hemska handlingar börjar göra sig

synliga på platser vi normalt associerar med en solsemester. Det är en sak att betrakta krigsbilder

från Mellanöstern, en plats som vi ofta förknippar med våld och oroligheter, det är en annan sak att

se skakande bilder från en strand vi gärna skulle bada på. Flyktingarnas sörjbarhet blir mer tydlig
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när den projiceras på en plats som inte bara är bekant utan även något som vi normalt betraktar som

trevlig. 

Moria

Vi anländer samtidigt som Angelina Jolie till Moria. Angelina Jolie är en ambassadör för FN och

förhoppningen var att hennes besök skulle väcka intresse och opinion för flyktingsituationen. Jag

åkte dit för att göra ett arbetspass för Lighthouse Relief, ett NGO. För att komma in i Moria måste

man ha ett passerkort och det får man bara om man ska jobba där för något NGO som blivit godkänt

av ledningen. Jag var nyfiken på att se hur det kunde se ut där. De olika NGOs försökte göra det lite

”hemtrevligare” med växter och pynt men fängelse-atmosfären gick inte bort så lätt. Moria är en

före detta militär anläggning omgärdat av murar och taggtrådsstängsel, inne i Moria var det strängt

förbjudet att fotografera, troligen för att det var en militärangelägenhet. En amerikansk-grekisk

volontär berättade hur vakterna utbytte grova rasistiska kommentarer till varandra om flyktingarna.

Utanför Moria kantades vägen av foodtrucks och försäljare av bl a telefonkort.

Bild 1: Moria utifrån. Bild 2: Moria var fortfarande ett öppet flyktingläger, som drevs av grekisk polis med hjälp av 
NGOs. Flyktingarna kunde då komma och gå som de önskade. Bild 3: Skickades ut i sociala medier inifrån Moria, både
fotografen och tillfället är okänt, men bilden är talande. Bild 1 och bild 2 ©Angelica Harms, bild 3 fotograf okänd. 

19/3
Det hade varit blåsiga nätter och turkisk kustbevakning hade stoppat många båtar den senaste
veckan. Men natten, mellan lördagen den 19 mars och söndagen den 20 mars, innan Turkiet och
EUs nya överenskommelse gick igenom, hade vinden mojnat så havet var sjödugligt. Jag tänkte att
den natten skulle många försöka ta sig över. En kanadensisk fotograf, Darren Ell, och jag
planerade att mötas upp för att åka till stranden söder om flygplatsen, det var dit de flesta båtar åkt
på sistone. Darren föreslog att vi skulle ta oss dit vid tre-tiden, det hade han gjort en annan kväll.
Intuitivt kände jag att den tiden skulle vara för sent. Jag föreslog midnatt, eftersom det kändes som
en passande tid för de förväntade färderna att börja.

Vi anlände till platsen precis när den första båten kom iland. Det var många volontärer på plats, så
jag bestämde mig för att fokusera på fotograferingen och anslöt mig till mediatruppen. Vi var en
handfull envetna typer som har för vana att bevaka händelsernas centrum oavsett
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bekvämlighetstänkandet eller de perfekta fotografiska förhållandena. Många av oss är lika in-
tresserade av det som pågår på platsen som vi är av potentiella fotografier. De stora medierna
skulle dyka upp först vid gryningen, väckta ur en god natts sömn av deras redaktionsgrupper.
Deras strategi var att anstorma stränderna just när ljuset var mest gynnsamt och då de var säkra
på att det kom tillräckligt med båtar for att skapa nyhetsvärde. Då kom Al Jazira, brittisk radio mfl.

Det var trångt runt båtarna när de kom i land. Volontärerna och livräddarna var närmast båten, de
skapade en passage upp mot stranden för att stötta flyktingarna och förhindra att de blev ännu
blötare. Denna inre krets kantades av all media. Det var tämligen trångt, ofta fick man med andra
fotografer och journalister i bilden, mycket irriterande. Man kunde inte missa att en båt kom in till
stranden, det var otroligt mycket ljud och det kanske hördes mer än i mörkret, när man inte kunde
se något. Volontärerna ropade instruktioner till flyktingarna, som tolkar översatte, flyktingarna
ropade tillbaka, motorer och kameror lät m m Darren valde att spela in ljudet. Det var ljud av
vågor, rädsla, smärta och ibland av glädje. Han planerade att använda det som bakgrund i en
utställning. 

Det kom båtar hela natten, ca 10 stycken med 40-60 passagerare i varje, medan Turkiets
kustbevakning verkade sova. Vi såg ingen aktivitet från den turkiska sidan att de försökte stoppa
några båtar, flera flyktingar bekräftade att de inte heller sett någon kustbevakning eller gränspolis
under natten. Vi var längs stranden hela natten. 

De flesta båtresorna gick bra. Många flyktingar var dock blöta och behövde nya ombyten.
Volontärerna delade ut frukt, kex och te. Den femte, sjätte eller sjunde båten, det var svårt att hålla
räkningen, var mycket överbelastad. Den kom strax innan gryningen och de var över 60 personer i
den gummibåten. Vanligen är de ca 40 personer, det är också för många. De hade suttit så tätt att
två personer kvävts under resan, de dog innan de nådde stranden och trots att det fanns medicinska
team på plats kunde de inte räddas. De övriga flyktingarna mådde dåligt och var skärrade. Det var
svårt att fokusera och fotografera i tumultet, jag vet inte vad jag tog bilder på eller varför. Jag
började servera te istället, det kändes konkretare och nyttigare. Det är svårt att se människor i nöd,
det är också svårt att i den stunden se nyttan med fotografier av nöden. Pete Kiehart, fotograf sa
”Om vi skulle fotografera de lyckade båtfärderna där flyktingarna hoppar i land och skrattar,
skulle ingen reagera och vilja få ett slut på båtfärderna över Medelhavet”.

Darren och jag åt en stadig frukost efter nattens arbete inne i Mythilini.  Den lilla staden vaknade
och solen sken, några fler journalister och fotografer gjorde oss sällskap, bl a den fåordiga ryske
fotografen Sergey Ponomarev. De andra tyckte jag skulle intervjua honom, varför inte tänkte jag.
Vi hade många intryck att smälta och alla undrade vad som kommer hända härnäst. Staden är liten
och de flesta volontärer och mediafolk rörde sig mellan hamnen och torget, vi sprang därför på
varandra ganska ofta och bytte några ord om läget och om det hänt något intressant.
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4. HUR SKILDRAS FLYKTINGSITUATIONEN I FOTOGRAFIER? 

I det här kapitlet har jag valt några exempel på fotografer och olika fotografiska tillvägagångssätt

som jag träffade på under mina fältstudier. Fotograferna berättar om sina bilder och hur de arbetar,

och det är intervjuerna med fotograferna som det här kapitlet baseras på. I nästa kapitel ”Gör

fotografierna flyktingarna mer sörjbara?” diskuteras och analyseras fotografierna. 

Lite förenklat kan jag urskilja två olika tillvägagångssätt hos fotografer på Lesbos, flera

kombinerade de sätten vid olika tillfällen. Dels fanns det ambitionen att skapa intima möten, då vill

fotografen gärna komma nära inpå flyktingarna. Man eftersträvar ett möte mellan jämbördiga. Dels

vill fotografen visa på hur flyktingarna riskerar sina liv, fotografen måste då våga vara i vägen när

de dramatiska händelserna utspelar sig på stränderna och situationen kräver att ens blick reagerar

intuitivt på det som sker framför kameran. Fotografier påverkar oss, det har de gjort sedan

fotografiets begynnelse.  De flesta bilder påverkar oss på subtila sätt så att det bara sker smärre

justeringar av det visuella fältet som styr hur vi betraktar vår omgivning. Under en längre tid kan

dessa justeringar leda fram till nya förhållningssätt som förändrar seendet men vissa bilder har en

förmåga att tränga genom ytan på den rådande visuella hegemonin och således omedelbart öppnar

upp nya insikter om hur vi ser världen.  Butler tar bilderna på ett brännande barn som dog av

napalmskador under Vietnamkriget som exempel på hur bilder kan störa det rådande visuella fältet.

”Det var utifrån insikten om osäkerhet i de liv vi förstörde som många amerikanska medborgare

kom att utveckla ett viktigt och vitalt samförstånd om att kriget var fel” (Butler 2011:153 -154).

Skildringar från Lesbos störde också det rådande visuella fältet och avslöjade en inhuman

flyktingpolitik. Även om mycket fokus lades på flyktingsmugglarna kunde man inte blunda för

flyktingarnas osäkra liv som det framställs i bilderna. 

Fotografen Nilufer Demirs bild på treåriga Aylan Kurdi blev en vändpunkt i hur allmänheten

berördes av flyktingarnas osäkra liv. Även om bilden på Aylan inte togs på Lesbos (den togs på den

turkiska sidan av sundet) blev den symbolisk för det som hände på ön. Jag frågade Sergey

Ponomorev om han kunde ha tagit en liknande bild. Han hade funderat över saken många gånger

och visst kunde han ha tagit bilden men han var inte säker på att han skulle ha släppt bilden för

publicering. Han tycker inte bilden har något visuellt eller konstnärligt värde och är osäker om en

sådan bild skulle leva upp till hans egna kriterier för en bra bild. Hans ställningstagande belyser hur

estetiska hänsynstaganden ibland kan stå i vägen för att inse en bilds förmåga att väcka empatiska

och etiska funderingar. Sergey kunde ha tagit en bild av Aylan men det är inte säkert att den skulle

ha varit hyllad. Susie Linfield, en kritiker och professor på New York University, konstaterar att

bilder av ohyggligheter har en tendens att blir bättre mottagna av kritikerna om de inte är för

välarbetade eller konstnärligt utförda. Hon menar att det är narcissistiska skuldkänslor som tillåter
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oss titta på outhärdliga bilder så länge de innehåller något slags slarvighet, hon kallar det för

”estetisk klumpighet”. Vi kan acceptera att vi titta på hemska bilder så länge bilderna inte väcker

estetiska funderingar. Då hamnar vi i en dubbel skuldsituation: inte nog med att det finns

hemskheter i världen, vi kommer på att vi njuter av att titta på dem. En bild som framställs som för

estetisk riskerar att fördömas som voyeuristisk. (Linfield 2010:44). 

Bildmakare 

Sergey har vunnit flera priser för sin bild på en båt med flyktingar som kommer i land på norra

Lesbos. Senaste utnämningen var Pulitzerpriset. Även Reuters fick Pulitzerpriset för sina

fotografiska skildringar från flyktingsituationen, man kan se ett bildspel på Reuters hemsida

(Reuter), dock är det bilder som kan upplevas som otrevliga. Jag kommer diskutera det närmare i

kapitlet ”Gör fotografier flyktingarna mer sörjbara”?  En av Sergeys bilder är dramatisk och den

framställer en tidlös kamp för överlevnad. Prästen i byn drar själv in båten med flyktingar till land.

Betraktaren ser att situationen är osäker och att människorna är sköra. Bilden väcker intresse, vad

ligger bakom händelsen jag ser? 

    © Sergey Ponomarev ”Refugees arriving to Greece”, Sergey tog den 16/11-15
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Alla som fotograferar söker efter sitt eget sätt att berätta i bilder det som sker omkring dem. 

Aisling var volontär och är konstnär.  Hon fotograferade flyktingars skor och fötter, som ett sätt att 

belysa flyktingarnas utsatthet. Skorna speglar människor som gått i dem. Behovet av nya skor och 

strumpor är stort för trötta fuktiga fötter vars lukt avslöjar hur långt de har gått för att ta sig till 

Lesbos. Fötterna vittnar om hur flykten sliter på människor, både kroppsligt och själsligt. 

Flyktingarnas reaktioner till hennes begäran att fotografera deras skor var blandade. De förstod inte 

riktigt poängen. Vissa skrattade medan andra bara lät henne ta bilderna utan att bekymra sig vad de 

skulle användas till. Aisling önskar att hon haft mer tid att planera och utföra projektet så att 

skornas ägare också kunde komma till tals.

© Aisling Eire

Många fotografer jobbar utifrån olika uppslag och idéer som kan bli utställningar eller

konstprojekt. Pete Kiehart jobbar åt ABC News, det finns en konstnärlig prägel över hans

reportagebilder. Hans resa till Lesbos motiverades av att fånga ännu en länk i flyktingarnas väg

genom Europa. Pete använde sig av ett väldigt personligt tillvägagångssätt när han porträtterade

flyktingar och fotograferade deras få ägodelar som de burit med sig, allt ryms på en duk. Han kallar

projektet ”What they brought with them”.  Han lämnar fotografens observerande roll, genom att be

flyktingarna visa upp vad de har lyckats behålla under flykten. Han fotograferar deras porträtt och

ägodelar, upplagda på en duk, separat. Ibland finns det bara en tom duk, ibland bara en bild på dem

och de kläderna de står i. På så sätt tydliggör han hur flyktingarna har fått lämna det mesta de har.
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Man kan se Petes projekt på hans hemsida; http://www.petekiehart.com/what-they-brought-with-

them. Pete hade jobbat med porträtteringen av flyktingarna i Ungern, Kroatien och Österrike innan

han kom till Lesbos, men utan att fotografera deras ägodelar. Idén till att också ta bilder på

flyktingarnas tillhörigheter kom efter ett samtal med hans redaktör på ABC News. De bestämde sig

för att fotografera flyktingarnas tillhörigheter för att understryka hur ansträngande dessa människors

flykt är. I det tidigare projektet var han på resande fot bärande på minimal fotoutrustning så att han

inte kunde välja bakgrund eller belysning osv. Han trodde först att avsaknaden av dessa saker skulle

ge bilderna något slags sammanhang men han var missnöjd med resultaten. Därför var det viktigt

för honom att skapa ett visuellt sammanhang i projektet på Lesbos genom att använda gråa och

svarta bakgrunder. I början valde Pete folk på måfå att fotografera men så småningom upptäckte

han att det saknades vissa kategorier i hans bildval. Han började leta efter människor med olika

härkomst eller religion och upptäckte att det fanns för få kvinnor i hans porträttsamling, kvinnor är

ofta mer reserverade när det gäller fotografering. Pete började även leta efter ovanliga saker band

tillhörigheterna som bilderna på elgitarren och vattenpipan.  

 ©Ai Weiwei

“It is such a beautiful island – blue water, sunshine, tourists – and to see the boats come in
with desperate children, pregnant women and elderly people, some 90 years old, and they all
have fear and they all have it in their eyes … You think: how could this happen? I got
completely emotionally involved.” Ai WeiWei (Brown, 2016-05-19 The Guardian). 
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Konstnären Ai Weiwei väcker många tankar när han lägger sig själv på Lesbos strand och

föreställer drunknad likt bilden på pojken Aylan. Ai Weiwei är inget offer utan en framstående

konstnär. Han går in i rollen som drunknad, kanske funderar han på om det kunde vara han som

legat där efter att en gummibåt gått sönder. Bilden på Aylan får oss att vilja vända bort från inne-

hållet, ett innehåll som är hemsk att acceptera medan Ai Weiweis bild ger oss möjligheten att stanna

kvar och reflektera över innehållet. Weiweis bild fungerar som estetisk upplevelse även utan

existensen av bilderna på Aylan, men vår kunskap om bilderna på Aylan bidrar ytterligare till be-

traktandet av Ai Weiweis bild. Kännedomen att bilden framställer det andra utan att vara det andra,

låter oss undersöka bildens innebörd på sätt som bilden på Aylan inte tillåter. Bilden på Aylan

väcker moralisk indignation och empatisk förskräckelse över flyktingarnas situation medan Ai

Weiweis bild av det andra innefattar även en bild av oss. Konstnären har förföljts i Kina för sin

kamp för yttrandefrihet och demokrati men han har klarat sig tack vare ett enormt internationellt

stöd. Det fanns ingen som kunde föra Aylans talan innan det var för sent. Ai Weiwei är noga att

poängtera att vi inte kan se bort från flyktingarnas situation utan i stället bör ta lärdom från den:

”Det tragiska är egentligen inte hur fattiga vi är eller hur ledsna kriget har gjort oss. Det riktigt

tragiska sker om vi glömmer vilka vi är, om människor förlorar känslan för mänskligheten och

mänskliga rättigheter” (TT, Sydsvenskan 2016-01-26).

  © Darren Ell

 
Darren Ell säger också att mänskliga rättigheter är den främsta orsaken bakom det mesta 
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som han fotograferar. Han ville fånga dramatiken av det som händer på Lesbos för att skapa empati 

när bilderna sprids. Hans bilder från Idomeni har publicerats på framsidan av en större kanadensisk 

tidning med en helsidesartikel i tidningen. Darren försöker få bilderna han tog på Lesbos 

publicerade i fototidningar och jobbar även på att få till stånd en utställning. Han är nöjd med 

ljudupptagningar som han tog på ön för att använda tillsammans med bilderna. Ljudet är väldigt 

dramatiskt och kvaliteten blev bra. Darren tror att när bilderna av gråtande barn och människor i 

chocktillstånd eller hypotermi kommer förstärkas och göras mer gripande när de visas mot 

bakgrunden av ljudet. Han spelade in havets brus och de dramatiska ljuden när båtarna anlände till 

stränderna.  Darren försöker undvika att använda sig av de hemskaste bilderna han tagit eftersom 

han inte tycker att det är nödvändigt att (i detta fall) använda sådana bilder för att väcka empati. 

De mer kända fotograferna har flera möjligheter att nå ut med sina bilder men Darren tycker att det

är viktigt att man gör så gott man kan sprida bilder om flyktingarnas situation: ”Det finns mycket

kvar att göra”, säger Darren. 

Bilden är från oktober 2015, när NGOs började komma till Lesbos. © Tzeli Hadjidimitriou 

Tzeli fotograferar främst Lesbos natur, på hennes hemsida finns uttrycksfulla naturscenerier

under rubriken ”Lesvos the island of hidden harmony”. Hon föredrar att inte fotografera människor

i nöd ”Jag tycker inte om att se dem som objekt” (160504). Hon gjorde försök att framställa

flyktingar på ett annorlunda sätt än de flesta fotograferna som befann sig på Lesbos. Hon var trött

på bilder på plågade människor. Hennes bild på ett flyktingbarn som poserar glatt vid resterna efter
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en slaktad gummibåt saknar dramatik och patos. Det kunde passa in i hennes sköna framställningar

om ön. Det enda som tyder på att bilden handlar om flyktingar är den kasserade gummibåten som

lika gärna kunde vara ett svart tält eller en presenning. Även pojken ger ett otydligt intryck och om

man satt en rubrik med texten ”Välkommen till Lesbos, där barnen får leka fritt!” skulle

förmodligen ingen tänka på pojkens ursprung.

 ”Under the cover of darkness” ©Paul Hansen

En svensk fotograf som var på plats på Lesbos är Paul Hansen som jobbar åt Dagens

Nyheter. Han vann ett pris i den prestigefyllda fototävlingen World Press Photo för sin bild ”Under

the Cover of Darkness”. Fotografiet visar silhuetterna av en grupp flyktingar som anländer i

mörkret på Lesbos. Det är en stillsam skönhet över bilden som står i bjärt kontrast till de dramatiska

skildringarna av flyktingarnas ankomst till Lesbos.  Paul säger att när det gäller bilderna han tog på

ön var det ingen skillnad på vad han ville visa eller inte visa. Han säger att han ”alltid försöker ha

ett helt öppet sinne för vad jag möter”. Det som gjorde fotograferingen problematisk i förhållande

till andra uppdrag som Paul haft var att de flesta flyktingarna anlände på samma sätt – i små

gummibåtar. Det betyder att dramaturgin på ön skilde sig från tidigare uppdrag eftersom många

scener såg likadana ut, åtminstone på ytan: men det var de inte. ”Alla möten, blev unika, alla

miljöer olika, och framförallt så var det förstås olika människor...” (160516)

Gabriel Tizón är en spansk fotograf som jobbar mycket i svart/vitt, något som Darren också
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gör. Darren menar att då undviker man störande element som självlysande västar och färgstick från

bländande belysning. Gabriel Tizón säger att han är mån om att hitta mera indirekta sätt att

fotografera flyktingar. Han blandar starka dramatiska bilder från båtupptagningarna på stranden

med närporträtt av enstaka flyktingar. Alla innehåller sin egen dramatik. Gabriel var på Lesbos tre

gånger och var där två månader totalt. Gabriel tycker att det svåraste är att balansera det

känslomässiga mot den rationella i sina möten med flyktingar. Han säger att han väljer bort bilder

därför att han upplever att de är alldeles för starka för att visa. 

Två bröder har klarat överfarten till Lesbos. ©Gabriel  Tizón

Gabriel berättar att han motiverades att försöka berätta i bilder det som händer på Lesbos

eftersom flyktingarna hade inte så mycket att säga om sin flykt. De beskrev den farofyllda båtresan

men lämnade mycket annat osagt. Han har ett bildspel på Youtube som presenteras utan undertexter

och bortsett från huvudrubriken ”Refugees in Lesbos” finns ingen annan text som hänvisar till

bilderna. Här finns bildspelet; https://www.youtube.com/watch?v=ZBIgLIsY398 . 
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När man tittar på bildspelet kan man inte låta bli att undra vilka bilder som Gabriel valde bort på

grund av att de var för starka. Hans bildberättelse innehåller nästan uteslutande starkt berörande

bilder. Även ett ”gosedjur” som fastnat på den sylvassa taggtråden väcker obehag. Här är det lätt att

förstå vad Virginia Woolf menar när hon pratar om fotografier som ”nakna påståenden” (Woolf

1984:22). Gabriels bilder tränger in bakom näthinnan innan vi hinner värja oss. Han presenterar

olika bildserier på t ex Facebook. Han presenterar dem inte kronologiskt utan under rubriker som

”Kyssar och Sömn”. När han presenterar fotografierna i kategorier såsom ”sömn” tas de ur sitt

sammanhang och blir allmänmänskliga. Vi känner igen oss i bilderna, vi har alla tröstat gråtande

barn och fascinerats av lugnet hos dem när de sover. Gabriel är inte ensam bland professionella

fotografer i att använda sociala medier att sprida sina bilder. När jag frågade Sergey om han hade en

hemsida jag kunde titta på, så hänvisade han mig till Facebook. Där lägger han upp sina senaste

alster, ibland på samma dag som de tas. En hemsida kräver mer tid och engagemang än

användningen av sociala medier. 

Flyktingar tar selfies

En annan grupp som är flitiga användare av kameror och sociala medier är flyktingarna. De tar ofta

selfies så fort de gått i land, andra ber eller ringer anhöriga som är kvar på andra sidan av havet. En

smartphone är ett mångsidigt verktyg, den används för att hantera resan, ett sätt att dokumentera,

meddela och navigera. Den är ett teknologiskt hjälpmedel som inger trygghet och ingjuter en känsla

av tillhörighet i en osäker existens. Det är ett fenomen som uppmärksammats av media. Patrick

Witty har skrivit en artikel i den amerikanska tidskriften TIME där han redogör hur flyktingar

använder appar som WhatsApp, Viber och Line för att kommunicera med anhöriga och vänner i

hemlandet. Bilderna bekräftar en lyckad korsning för nära och kära. Google Maps används för att

hitta vägen och Instagram för att sprida bilder av deras prövningar. Witty menar att den pågående

flyktingsituationen är unik eftersom den utspelar sig i en tid då det digitala nätverket är tillgängligt

för flertalet (Witty:15-10-08, NY Times).

Flera flyktingar som inte har egna kameror ber oss fotografer fotografera dem. De tittar

gärna på bilden och tycker vi ska ta om den om de inte gillar den. Jag utgår ifrån att det är viktigt att

befästa att man har kommit i land på europeisk mark och att bilderna visar att man är välbehållen,

men säker kan jag inte vara. Kommunikationen sker ofta på dåligt engelska eller genom kropps-

språk. Det enda jag kan vara säkert på generellt är att bilderna är viktiga eftersom fotograferingen

ges en sådan hög prioritet.

Flyktingarna har förlorat både hem och land och, i många fall, vänner och familje-

medlemmar. Kanske är flyktingarnas behov av bekräftelse större än gemene mans. Att synas och bli

sedd är ett mänskligt behov, till och med en mänsklig rättighet. 
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Ett sätt att bli sedd är att fotograferas och sedan låta fotografierna distribueras. Det snabbaste sättet

för flyktingarna att nå ut med sina bilder är via internet. Fotografiet har blivit ett naturligt inslag i

vår vardag och bilden tar upp en mer och mer framträdande plats i våra liv. Det är svårt att tänka på

sociala medier utan bilder. Bara namnet Facebook antydde att det är ansiktet som är det väsentliga.

Identitet är inte längre begränsad till där vi bor och vår närmaste omgivning. Vi formar vår identitet

genom bilder som sprids via internet. Dessa bilder påverkar i sin tur hur vi ser på oss själva i hur de

emottas av olika åskådare. Något så banalt som antal ”gilla”-markeringar (eller uteblivna

markeringar) eller olika sorters kommentarer på bilderna på till exempel Facebook kan återspegla

sig i hur vi betraktar oss själva. Facebook har nu nyanserat ”gilla” knappens funktioner så att den

omfattar känslor som ”arg”, ”ledsen” och ”älska”. Det är nu möjligt att även uttrycka sorg, ilska,

kärlek, förvåning eller skratt genom att låta fingret glida över valen på gilla knappen. Således kan

bildernas affekt snabbt förmedlas till dem som lagt upp bilderna. För flyktingarna är internet en

oumbärlig resurs för att upprätthålla något slags medborgarskap.

 Den franska filosofen och professorn Jacques Rancière (f 1940) konstaterar att det finns två

diskurser angående fotografiets förhållande till verkligheten. I den första sägs det att det inte finns

någon verklighet, bara bilder, och i den andra är det tvärtom, att det inte finns några bilder, bara en

verklighet som föreställer sig för sig själv. Rancière menar att även om dessa två diskurser verkar

utesluta varandra så går de hela tiden in i varandra baserade på argumentet: om inget existerar utom

bilden, så finns inget annat än bilden. Finns det inget annat än bilden, blir själva idén av bilden tömt

på innehåll (Rancière 2007:1). I flyktingarnas värld där nätet fungerar som ett andra hem, blir

bilden en fast punkt i en flyktig tillvaro. Bilden är ofta den enda verkligheten som känns beständig.

14/3 2016
I hamnen var det nu mer aktivitet än tidigare till följd av överenskommelsen mellan EU och
Turkiet. Många flyktingar skulle med den färjan, den som går dagligen kl 18.00 till Athen. Det
sades nu att Lesbos skulle tömmas på flyktingar, antingen kunde de som var registrerade köpa
biljett till fastlandet eller så skulle de skickas tillbaka till Turkiet. Många volontärgrupper delade ut
mat och förnödenheter innan färjeavgången. Jag står en bit bort och pratar med några volontärer,
när jag får syn på den här pakistanska mannen när han tar en selfie framför färjan. Jag måste få ta
den bilden och frågar om det är ok, visst säger han men han tar på sig solglasögonen och kompisen
hoppar in i bildrutan. Men det gör ont att ta den bilden, jag vet och han vet, att den färjan kan han
inte köpa biljett till. Han vill inte småprata, så jag kollar att exponeringen blev ok och tackar.
Ytterst få pakistanier får asyl i Europa dessa dagar. 
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En pakistansk man tar en selfie i hamnen. En kvinna tar en selfie med Turkiet i bakgrunden. ©Angelica Harms

Lesbos är scenen för fotograferna som skildrar det som händer där i bilder. Scenens främsta aktörer

är flyktingarna, det är deras situation som skildras i de exempel som jag belyser.  Flyktingarna ingår

också i kategorin fotografer, deras kameror är inbyggda i deras mobiltelefoner och innehar

begränsad teknik. Stillbildsfotografers teknik tillåter inte att allt de upplever kan förmedlas via

bilder. Till skillnad från videoinspelningar kan stillbildskameran inte fånga ljudet som finns i

fotograferingsögonblicket, något som Darren försöker balansera upp med sina ljudinspelningar. Inte

heller kan man fånga lukterna som tränger sig på. Däremot kan fotografen fånga stämningarna i

fotograferingsögonblicket, särskild när fotografens och kamerans blick möter flyktingarnas blickar.

Många flyktingar kan inte förmedla hur de mår eller vad de vill på grund av språkförbistringar men

deras blickar är desto mer uttrycksfulla. Mångas ögon är uppgivna och förväntansfulla på en och

samma gång. I ögonen finns det spår av det de har gått igenom och det som väntar på dem.
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5. GÖR FOTOGRAFIERNA FLYKTINGARNA MER SÖRJBARA?

Jag avslutade föregående kapitel genom att konstatera att flyktingarnas blickar ber om ett

erkännande av deras mänsklighet. Flyktingarnas ögon kommunicerar även till oss genom fotografier

och vi tar emot deras budskap genom våra ögon. Författarinnan Virginia Woolf argumenterar mot

krig i sin bok Tre guineas. Fotografier från krigsscener väcker ”fasa och vämjelse” menar hon.

”Fotografier är inga argument; de är helt enkelt nakna påståenden om fakta riktade till ögat” fort-

sätter ”ögat är förbundet med hjärnan, och hjärnan med nervsystemet. Det systemet sänder blixt-

snabbt sina budskap genom varje minne av det förflutna och varje känsla i nuet” (Woolf 1984:22).

Woolf förklarar hur fotografier både kan vara objektiva redogörelser och personliga berättelser.

Fotografier kan göra mänskliga förluster overkliga och därmed göra betraktaren okänslig inför

lidande men fotografier kan också väcka känslor av medmänsklighet. 

Förtingligande, objektifiering eller stereotyper

Martha Rosler har myntat begreppet ”victim photography” och kritiserat den traditionella

dokumentärfotografin för att den objektifierar människorna som porträtteras. Martha Rosler (f

1943) är en amerikansk konstnär som har engagerat sig i den fotograferades utsatthet. Hon har

undervisat om fotografi och media sedan mitten av 1970-talet. Rosler gör en tillbakablick på den

amerikanska fotohistorien och menar att dokumentärfotografin växte fram ur ett behov av att

visualisera liberalismens sociala samvete. Hennes utgångspunkt är den rådande progressiva

ideologiska stämningen i början av 1900-talet i USA. Dåtidens fattigdom och sociala marginal-

isering ansågs vara samhälleliga brister som borde rättas till och fotografin var ett passande medium

för att representera dessa brister. Social utslagning antogs vara något som samhället tolererade

snarare än något som det producerade. Rosler menar att dokumentärfotografin var ämnad att främja

ett reformistiskt förhållningssätt bland åskådare från en mer privilegierad sektor i samhälle. De

välbärgade skulle uppmanas att dela med sig av sitt överflöd genom välgörenhet, ett tillvägagångs-

sätt som blidkar de underprivilegierades potential att utveckla samhällsfarliga tendenser samtidigt

som det befäster rätten till rikedom för de privilegierade (Rosler 2004:177).  Enligt Rosler har de

liberala krafter som en gång gav upphov till behovet av dokumentärfotografi utarmats och

försvunnit men dokumentärfotografin har fortsatt ge uttryck för kulturella traditioner som hör till en

annan tid och andra förutsättningar. Dokumentärfotografins förmåga att avslöja och väcka

indignation och medlidande, som växte ur ett reformistiskt förhållningssätt, har glidit över i nya sätt

att närma sig det som fotograferas. Rosler menar att det handlar om kombinationer av ”exoticism,

tourism, voyeurism, psychologism and metaphysics, trophy-hunting – and careerism” (ibid:178).

Finns det hopp för dokumentärfotografin efter Roslers nedslående kritik? Många fotografer jag
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träffat anstränger sig verkligen för att undvika stereotyper och objektifiering i sina bilder. 

"If a picture is good, it tells many different stories" 

Josef Koudelka (Hagen,  NY Times) 

Det kan nog vara så; när bilder är mindre bra skildrar de människor för ensidigt så att de

framstår som objekt och vidare till stereotyper. Fotografen har inte tagit sig tid eller varit lyhörd för

individen hen mött. Att ta till stereotypiska drag för att skildra en utsatt grupp, minoritet eller dyl.

förstärker gruppens utsatthet precis som Martha Rosler argumenterar. Anders Petersen däremot

menar att om fotografen är närvarande, lyssnar och respekterar personen hen fotograferar uppstår

inte problemet. Petersens egen metod är att umgås med människor han tänker fotografera, att lära

känna dem och samtidigt låta dem lära känna honom. Han kanske frågar dem någon gång hur de

skulle vilja bli framställda i bild och sedan förklarar för dem hur han vill framställa dem. Ibland tar

detta inkännande tid. Det får det göra, tycker Petersen, en fotograf ”lever i sin tid, man är relativt

timid och rätt så tålmodig och man har en vision som man försöker återkomma till gång på gång

och även om det inte lyckas så fortsätter man ändå att precisera denna vision” (Petersen 160513).

Petersen menar att detta sökande efter närvaro exponerar fotografens egen utsatthet som syns i

bilderna som hen tar. Han nämner Christer Strömholm, Nan Golding, Diane Arbus och Ed Van De

Elsken som fotografer som exemplifierar detta (ibid)

Fotografen glorifieras

Dokumentärfotografen får ofta en hjältegloria för hens insatser i fotografins tjänst, konstaterar

Rosler. Hen utsätter sig för fara genom att ta bilder i situationer de flesta av oss inte har möjlighet

att uppleva själva (ibid:180). I Roslers ögon förmedlar dokumentärfotografin information om

maktlösa människor till människor med makt i samhället. Den fotograferades talan försvinner i

bruset av fascinationen som skapas av sådana framställningar. Man tycker synd om människorna i

bilderna utan att fundera tillräckligt på vad som har orsakat deras situation. De betraktas som offer

för en katastrof snarare än offer för något som förtrycker dem (ibid:179). 

Flyktingsituationen kallades för ”flyktingkatastrofen” i början av rapportering från Lesbos,

något som stödjer Roslers påstående. Media skickade fotografer för att fånga ”katastrofen” och

några belönades sedan med priser för sina insatser. Rosler argumenterar att de etiska och sociala

motiveringarna bakom en bilds tillblivelse går förlorad under ”the gigantic weight of classical

beauty, which presses on us the understanding that in the search for transcendental form, the world

is merely the stepping-off point into aesthetic eternality” (ibid:186). Flyktingarnas modiga insatser t

ex blir sekundära i förhållande till fotografens roll i det fotografiska mötet, enligt Rosler. 
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Dessutom riskerar fotografierna av deras utsatthet att förvandlas till estetisk njutning av åskådarens

exponering till bilderna. 

Rosler är känd för sin inställning att dokumentärfotografen utökar ett offers sårbarhet genom

att även gör dem till ett offer för kameran. Hon tar upp som exempel fotografierna tagna i Bowery

distriktet i New York, ett område känd för sina missbruksproblem. Hon menar att missbrukarna

som fotograferats där inte hade något intresse av att bli fotograferade. De var till och med fientligt

inställda till att fångas på bild. Det var bara när de var tillräckligt berusade som fotografering

tolererades snarare än accepterades (ibid:178). Rosler är skarp i sin kritik av dokumentfotografins

förmåga att frambringa affekt eftersom den väcker fascination snarare än empati. Hon menar att

dokumentärfotografin respons till ett spektakel är att bidra till att skapa ängslighet och perverterad

fascination (ibid:190-191). Roslers observationer är relevanta för att förstå hur bilder kan visas och

användas men få av fotograferna på Lesbos skulle känna igen sig i hennes beskrivningar om hur de

arbetar och de människor som fångades av deras kameror. Flera av fotograferna kallar sig själva för

konstfotografer, kanske som ett avståndstagande från idén om dokumentärfotografens parasitiska

roll så som den framställs i Roslers beskrivningar. 

Precis som t ex samtidsantropologer är dagens fotografer medvetna om reflexivitetens roll i

dokumenteringsprocessen. Sergeys ansträngningarna att motarbeta sin egen reflexivitet är bara ett

exempel. Det pågår diskussioner bland fotografer om deras roll i framställning av människors

utsatthet. Man är mån om att närma sig ämnet med respekt och insikt. Många fotografer jag pratade

med var noga med att påpeka att det är främst människor de vill framställa i bilder och inte offer.

Affekt skulle väckas utifrån ett erkännande av likheter mellan åskådaren och de fotograferade, inte

en särskiljande av ”vi och de” i ett scenario där flyktingarna bara blir byten för en kamera.

Situationen på Lesbos skiljer sig dessutom väldigt mycket från Roslers beskrivningen av Bowery.

Flyktingarna som kommer till ön har fallit offer för konflikter som tvingat dem på flykt men de är

långt ifrån handlingsförlamade och oförmögna att resa sig ur sitt dilemma. Det krävs en enorm

initiativförmåga och mod att ta sig långa och farliga vägar för att söka ett nytt liv i främmande

trakter. Många som kommer till Lesbos är utbildade och har kunskaper i hur media fungerar. De är

vana att producera och sprida bilder själva via mobiltelefoner och internet. Den fotografiska

gemenskapen är redan en del av deras vardag. De sociala mediernas utbredning har även skapat en

förhöjd medvetenhet om krafterna som försöker kontrollera vad vi ser och hur vi ser det. Försök

från t ex Facebook att förbjuda vissa bilder eller att styra över innehållet i nyhetsflödet på sajtens

sidor har väckt ett enormt motstånd bland användare. Mobiliseringen av ett sådant motstånd sker

blixtsnabbt i cyberrymden.  Medvetandet växer samtidigt om vilka intressesfärer som försöker ta

kontroll över det visuella fältet och den information som vi får tillgång till. Även om flyktingarna

inte vet hur bilder på dem kommer att användas och spridas är de väl medvetna om bilders potential
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att uppmärksamma deras situation. Skulle bilderna användas för att framställa dem på ett felaktigt

sätt eller användas till ett syfte som är främmande eller förkastligt för dem, finns alltid internet att

tillgå som en möjlighet att motverka desinformation och förvrängningar.

Ett påtvingat möte

Den grekiska fotografen, Alkis Konstantinidis bild ”The body of an unidentified migrant is seen on

a beach after being washed ashore, on the Greek island of Lesbos ”, är ett fotografi på en död man

som ligger uppspolad på klipporna på Lesbos. Bilden är obehaglig, kroppen har börjat förmultna,

men man ser fortfarande anletsdragen. Mannen har öppen mun och ser ut att ha skrikit ut sin smärta

och skräck innan han dog. Det är en bild som träffar betraktaren, jag förstår nu vad Sontag menar

när hon säger att fotografier hemsöker oss. Susan Sontag (1933-2004) var en amerikansk författare,

litteraturkritiker och debattör. Hon tycker inte fotografier förmedlar så mycket. Sontag menar att

även om hemska bilder förmår att chockera åskådaren, är de föga till hjälp om vi ska förstå

innehållet i bilderna. Berättelser får oss att förstå ”Fotografier gör något annat: de hemsöker oss”

(2004:96). Konstantinidis bild berättar inte mycket, den väcker obehag och den känns till och med

oanständig. Bilden är som ett fragment utan sammanhang. Bildtexten berättar att det är en

oidentifierad migrant som spolats upp på Lesbos klippor i november 2015. Först när jag läst det kan

jag förstå något om situationen bilden skildrar, men hur ska jag, som drabbad betraktare, hantera

den här bilden? Sontag kanske skulle ha frågat; lär den oss någonting, som vi redan inte vet?

(ibid:97) Utan text förstår jag inte vad bilden handlar om. Man kan se skräp och en flytväst i

bakgrunden, utan den döde mannen eller om det vore en levande man som varit på klipporna, vore

bilden förmodligen helt ointressant. Den har ett sensationellt uttryck, och även när jag har fått

informationen i texten, finns den sensationella känslan kvar. Sontag menar att det finns en

efterfrågan på bilder som visar kroppslig smärta, den är nästan lika stark som begäret efter bilder av

nakna kroppar. Vi kittlas av utmaningen om hur mycket hemskheter vi tål att se. Inbakat i seendet

finns ”tillfredsställelsen i att kunna betrakta bilden utan att blinka. Dessutom finns tillfreds-

ställelsen i att blinka” (ibid:47). Sontag menar att det kanske var lättare förr att acceptera för-

tjusningen i att betrakta lidande och som stöd för detta påstående hänvisar hon till filosofen Edmund

Burke (1729-1797) som skrev: ”Jag är övertygad om att vi finner en grad av förtjusning, och ingen

särskilt liten sådan, i andras verkliga olyckor och plågor” (ibid:103). Visserligen kan jag känna igen

en viss fascination av att titta på bilder av exceptionella hemska situationer som jag normalt inte

konfronteras med i min vardag, men Konstantinidis bild väcker bestörtning snarare än ett morbitt

intresse. Konstantinidis bild erbjuder oss ett möte men det är ett särskilt ofrivilligt och rått möte.

Mannen kunde inte välja att gå ur bilden, han var ett offer för situationen, såväl som för kameran.

Precis som Roslers observationer om hur medvetslösa missbrukarna i Bowery fotograferas utan att
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ges möjlighet att själva godkänna fotograferingen, kunde mannen i Konstantidinis bild inte svara

jakande på frågan om han vill bli fotograferad. (2004:178).

Jag tänker på om anhöriga och vänner till mannen får se bilden, kanske helt oförberett, vilket

fruktansvärt sätt att få ett dödsbud på. Men så länge vi inte vet vem mannen är kan han inte bli

sörjd. Kanske är det Konstantinidi vill påvisa, alla flyktingar som drunknar obemärkt, den här

mannens död har iallafall uppmärksammats. Jag har mailat Konstantinidi och frågat om hans

motivation för att fotografera situationen, men jag fick inget svar. Se bilden på Reuters hemsida;

Bild 3/17 http://www.reuters.com/news/picture?articleId=USRTX2AJBF

Flyktingarnas bristande rättigheter

Konstantinidis fotografi är definitivt ett naket påstående som väcker fasa och vämjelse men vad kan

fotografin ge flyktingar som tvingats lämna familjen, vänner och hemmet bakom sig. De har även

tvingats avsäga sig sitt medborgarskap? Vilka sorts rättigheter kan flyktingarna åtnjuta då deras

medborgerliga status sätts ur spel? Kan fotografier hjälpa flyktingar att bli mer sörjbara och därmed

förstärka rätten till att bli betraktade som liv vi är skyldiga att erkänna? Det råder en stor förvirring

kring flyktingarnas rättigheter och de suveräna staters förpliktelser mot dessa statslösa. Filosofen

Hannah Arendt (1906-1975) belyser förvirringen kring de mänskliga rättigheterna genom att göra

en tillbakablick på deras tillblivelse. Deklarationen om de mänskliga rättigheterna vid 1700-talets

slut syftade till att befria människor från all form av förmyndarskap och i förlängningen erbjuda

något slags skydd i en värld där upplösningen av ståndssamhället eller den kristna kyrkans

hegemonier skapade en känsla av otrygghet. Sekularisering och emancipation försvagade också

tilliten till de rättigheterna som dittills hade garanterats av sociala och religiösa krafter som befann

sig utanför den politiska ordningen. Därför behövdes rättigheter som skyddade individen mot ett

oberäkneligt samhälle och statens suveränitet (Arendt 2003:228-229). Problemet var att även om de

mänskliga rättigheterna ansågs vara okränkbara och obundna gentemot andra rättigheter och lagar:

”instiftades ingen särskild myndighet att upprätta dem; Människan var själv deras ursprung och

likväl som deras yttersta mål” (ibid:229). Det är ironiskt att deklarationen om de mänskliga

rättigheterna som tillkom för att ge ett grundläggande skydd för individen blir tandlösa när

individen befinner sig i mest behov av dem. Individer som blir statslösa, såsom flyktingar,

upptäcker snart att det inte finns någon myndighet eller institution som garanterar deras mänskliga

rättigheter. Internationella sammanslutningar som åberopar sin självständighet från statliga

myndigheter i sina ansträngningar att försvara mänskliga rättigheter möts av motstånd mot

inblandning i vad nationer betraktar som inre angelägenheter. Mänskliga rättigheter existerar inte

utan något medborgarskap styrd av en regeringsform. En nationalidentitet är en nödvändig grund

för att garantera mänskliga rättigheter (ibid:230)
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Flyktingar, som genom att fly från länder där deras medborgarskap anses förbrukat, hamnar

i ett statslöst tillstånd. Agamben konstaterar att flyktingarnas tillstånd avslöjar bristerna i

tillämpningen av de mänskliga rättigheterna på grund av att de existerar i en sfär där de saknar

medborgarskap. När medborgarskap tas ifrån dem, har de förlorat en väsentlig del av det som

definierat deras identitet. Kvar blir det som Agamben kallar för ”det nakna livet”(2010:142).

Flyktingarna som ”genom att bryta kontinuiteten mellan människa och medborgare, mellan födelse

och nationalitet, fortsätter den ursprungliga definitionen av den moderna suveräniteten i kris” (ibid).

Mänskliga rättigheter får endast betydelse som ett villkor för medborgerliga rättigheter men

används allt mer utanför ramarna av det som betraktas som medborgarskap. Man skiljer alltmer

mellan medborgerliga och mänskliga rättigheter och det sistnämnde används för ”att representera

och skydda det nakna livet” (ibid:144). Utan medborgerliga rättigheter blir resultatet att det nakna

livet undantas och särskiljs från det politiska livet. Agamben menar att flyktingen måste ses som,

”ett gränsbegrepp” som sätter nationalstatens grundläggande antagande i kris och därmed banar

vägen för nya sätt att betrakta medborgarskap och mänskliga rättigheter (ibid145). 

Medborgarskap är något som Ariella Azoulay applicerar på fotografin som hon menar ger

ett utrymme för var och en att utöva någon form av medborgerliga rättigheter.  Även statslösa kan

ingå i en gemenskap som hon kallar för fotografins medborgarskap (2008:85). Denna gemenskap

har Azoulay döpt till Fotografins medborgerliga kontrakt (ibid). Enligt Azoulay är medborgarskap

en uppsättning förhållanden mellan en individ och de som styr samhället. I sin renaste form innebär

dessa förhållanden att det råder politisk jämlikhet mellan individerna som ingår i medborgarskapet.

Fotografin, särskilt av den sorten som berör Lesbos, dvs på gränsen till eller mitt i en katastrof,

består också av en uppsättning förhållanden mellan individer och det som styr fotografins väsen. De

förhållandena möjliggör för alla inblandade att ingå i en gemenskap baserad på jämlikhet.

Fotografin är ”an apparatus of power that cannot be reduced to any of its components” dvs,

kameran, fotografen, de fotograferade eller åskådaren (ibid). Tillsammans utgör dessa komponenter

fotografins kraft. Man äger fotografin lika lite som man äger ett medborgarskap. Azoulay hävdar att

fotografin ger alla möjligheten att komma till tals (ibid:86). 

Mina erfarenheter från Lesbos var att vissa vill åtnjuta möjligheten att ingå i fotografins

medborgerliga kontrakt så länge deras anonymitet är skyddad. De vill gärna bli fotograferade men

nekar ibland till att berätta sitt namn. Jag försöker att notera namn på de som jag fotograferar.

Bilden blir så anonym när man inte vet vem som är på bild, ”bara” en flykting, eventuellt en

nationalitet. Jag vill inte presentera en kategori utan en människa, samtidigt bör man respektera när

någon avböjer att presentera sig, även om jag gör det. Jag fotograferade två pakistanier vid stranden

i ett läger. De satt i strandstolar i solnedgången, så kan ju ett flyktingliv också te sig tänkte jag och

bad om att få ta en bild. När jag frågade om deras namn mumlade den ena Munir och den andre sa
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samma namn. Jag kunde inte låta bli att fråga den andre om han verkligen också heter Munir, javisst

svarade han lite lurigt med ett leende. 

På Lesbos behövde inte flyktingar finnas med i bild för att visa hur deras medborgerliga och

mänskliga rättigheter satts ur spel. De växande ”gravplatser” med flytvästar vittnade om det stora

antalet desperata människor som tagit sig till ön. Flytvästarna blev en symbol för hela

flyktingsituationen i Grekland. Ai Weiwei klädde in Berlins konserthus i 14 000 använda flytvästar

för att uppmärksamma de många flyktingar som försökte ta sig till Europa över Medelhavet varje

dag. Tankarna går till vallmofälten som symboliserar offren för första världskriget i Storbritannien

när man blickar ut över de orange flytvästsfälten på Lesbos. Även om flytvästarna symboliserar de

som lyckades ta sig i land, symboliserar de också människor som drunknade på vägen.

Bildspråk och bildmakare

Aislings bilder på flyktingarnas skor och fötter och Pete Kieharts bilder på flyktingar tillsammans

med deras ägodelar, ger oss en inblick i det mänskliga som vi riskerar att gå miste om när vi

betraktar bilderna på flyktingar utifrån perspektivet att vi betraktar bara offer. Offren är per

definition reducerade till objekt i någon annans subjektiva behandling och objekt är inte lika

sörjbara som subjekt. Aisling och Pete återinför subjektiviteten i bildframställningen av flyktingarna

genom en subtil förskjutning av fokus. I Aislings bilder är det skorna och fötterna som står för

berättelsen. Vi kan alla känna igen oss i svårt ansatta fötter och skor oavsett vem de tillhör.

Ordspråket ”att gå i någon annans skor” får en visuell berättelse. Petes bilder sammanför

studioliknande/stillsamma porträtt med de fåtal ägodelar flyktingarna fått med sig från hemlandet.

Vi möter människor som uppenbarligen har förlorat nästan allt, men tack vare porträtten uppfattar

vi deras subjektivitet.  I det ögonblicket som vi möter dem ansikte mot ansikte tar vi ett steg

närmare att erkänna deras sörjbarhet. Det är stillsamma porträtt av individer, trettonåriga Jian Ali ler

blygt in i kameran, tjugotreåriga Mohammed tittar drömskt ut ur bilden medan Mahmoud tittar lite

kaxigt in i kameran. Yazan avböjde att bli fotograferad (hans bildruta är grå), däremot deltar han i

projektet med att visa upp sin elgitarr med förstärkare, han har velat lära sig spela gitarr sedan första

gången han hörde en gitarr. Porträtten skildrar både flyktingarnas utsatthet, men bjuder samtidigt in

till ett möte. När du möter den andre utan att notera dennes ögonfärg, har du gjort ett äkta möte och

påbörjat en social relation med den andre, enligt den litauiska filosofen Emmanuel Levinas (1906-

1995) 1988:99)). Jag tror Levinas menar att om vi koncentrerar oss på vad den andres blick säger

och inte dennes ögonfärg, så har vi haft ett möte. Pete har inlett relationer med flyktingarna han

porträtterar så väl att även jag som betraktare tycker jag har gjort det. ”Ansiktet som den andres

extrema osäkerhet”, (Butler citerar Levinas 2011:140) flyktingarna blottar sin osäkerhet för Pete

och sedan också för fotografiernas åskådare, det ger oss möjligheten och kanske ett krav på att svara
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an på deras osäkerhet. Levinas menar att samma sekund som vi möter den andres blick blir vi

ansvariga för hen (Levinas 1988:112). I fotografier kan de avporträtterade förvisso inte möta våra

blickar och känna hur de väcker vårt ansvar. Vårt ansvar väcks vare sig den andre vill det eller ej

och vare sig jag kan göra något för hen eller inte. Men det är ingen ömsesidig relation, det är en

icke-symmetrisk relation menar Levinas, ömsesidigheten är upp till den andre, vi kan inte kräva

eller förvänta oss den (ibid:114). Därmed kan man ju säga att ett möte med den andre i fotografier

får en liknande verkan. Vi kan till och med få titta länge utan att känna oss dumma eller oartiga. Vi

kan inte heller förvänta oss något i gengäld. Om vi skänker kläder eller ger pengar kan vi inte

förvänta oss något speciellt beteende eller tacksamhet utan det gör vi utifrån vårt ansvar för den

andre. 

  Sergeys bild ger oss något i gengäld när vi tittar på den, den skänker oss skönhet samtidigt

som den föreställer den andre. Bilden på prästen som drar båten väcker associationer till något

biblisk motiv eller någon annan historisk skildring. Här finns Agambens ”nakna liv” personifierat:

”det nakna livet, vilket alltmer skjuts ut i nationalstaternas marginaler” (2010:144). Människor på

båten existerar i marginalernas marginal. Bilden förstärker känslan av att kameran har fångat

periferin, den yttersta gränsen där människorna i fotografiet inte har lyckats fullt ut att bli en del av

en större gemenskap. Båten är en anomi, ett undantag som är på väg någonstans men det finns ingen

glädje i bilden som vittnar om att passagerna nått dit de ville. Det är svårt att bedöma vart de hör

hemma eller kommer att höra hemma. Även om vi inte vet att dessa människor är flyktingar är det

lätt att förstå att dessa människor flyr från någonting. Båten ser inte ut att vara särskilt sjöduglig och

den håller på att välta av tyngden av alla människor. Att båten dras i land visar att den inte kan ta

sig in för egen maskin. Det finns en fantastisk skönhet i denna framställning av misären som kan

vara besvärande för åskådaren. Vi tvingas konfrontera oss själva när vi uppenbarligen njuter av att

titta på något som borde fylla oss med indignation. Bilden är förförisk i sin skönhet, kompositionen

är i det närmaste perfekt och det finns något tidlöst över scenen. Sergey fångar oss direkt med

bilden, och till skillnad från bilden på Aylan, är vår första reaktion inte att titta bort, utan att vi ta

oss tid att undersöka bilden. Samtidigt upplever vi vår njutning som problematiskt i förhållande till

innehållet. Är det möjligt för sådana bilder att göra människorna mer sörjbara i våra ögon? 

Fotografins förskönande drag är något som Möller problematiserar i Walter Benjamins

påstående att fotografier bara förvandlar allt, inklusive misär, till objekt man kan njuta av. Även om

åskådarens omedelbara respons är att betrakta en bild utifrån dess estetiska kvaliteter, så övergår

detta förhållningssätt till andra funderingar kring bildens innehåll. Dessa funderingar kan ge upphov

till en kritisk granskning av olika maktförhållanden som är direkt synliga eller implicita i bilden

(Möller 2013:26). Sergeys bild är en bild som man vill återkomma till. Även om bilden saknar

lidandets kännetecken blir vi varse om dessa människors mänsklighet när vi får tillfället att möta
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dem inom bildens trygga ram. Vad än fotografens intention må vara, har han lyckats få till stånd ett

möte i jämlikhetens tecken. Desto mer vi betraktar dem desto mer uppfattar vi dem som

medmänniskor och därmed erkänner dem som subjekt. 

Gabriels bilder fungerar på ett annat sätt än Sergeys. Hans estetiska blick har något av det

sublima över den. Många fotografier är vackra och störande vid första ögonkastet och han är en

mästare på att porträttera lidande. Det finns mycket dramatik i sådana bilder men även Gabriels

stillsamma collage av flyktingar som sover och kysser väcker igenkänningar hos de flesta.

Förmågan att känna igen oss i föreställningarna av andra i bilder är en nödvändig komponent för att

göra dem sörjbara för oss. Fotografiet på bröderna som omfamnar varandra drar in oss i

händelseförloppet. Vi kan nästan höra havets brus i bakgrunden. De två brödernas glädje är stark

och smittande. Män som kramas och visar så många känslor förknippar man snarare med

idrottssammanhang, men här har de lyckas överleva båtresan över till Lesbos. Den enas nästan

nakna kropp framkallar en känsla av utsatthet mot bakgrunden av de turbulenta vågorna. Bröderna

verkar vara omedvetna om kaoset som omger dem. De är fullständigt upptagna av varandra och det

de har gått igenom. Den farofyllda båtresan har troligen trängt in dem i vad Jaspers kallar en

gränssituation.  

Karl Jaspers (1883-1969) var professor i psykiatri innan han blev professor i filosofi. Jaspers

beskriver hur kriser leder oss in i gränssituationer där vi är tvungna att konfrontera oss själva.

Gränssituationer är avgörande händelser i våra liv som inte går att undvika på något sätt. Död och

lidande är två exempel på gränssituationer som tvingar oss in i händelser som kräver existentiella

ställningstaganden. Vi kan välja att vända bort blicken från sådana situationer men gränssituationer

har en förmåga att tränga sig på oss vare sig vi vill eller inte. Jaspers menar att gränssituationer

lämpar sig inte att bemästras eller styras, vi kan inte räkna ut i förväg hur vi ska hantera dem. Det

enda tillvägagångssättet som är meningsfullt är att träda in i gränssituationer med vidöppna ögon för

att bemöta de existentiella utmaningarna som finns där (Jaspers 1970: 178-179). Bröderna i bilden

befinner sig långt ifrån vad de en gång i tiden kunde betrakta som en vanlig vardag. Jaspers menar

att vardagen är glömskans tid, det är då vi glömmer bort att vi ska dö, att vi har lidit eller kämpat.

Vardagens strukturer och rutiner vaggar in oss i en känsla av trygghet och säkerhet där vi förlorar

sikte på hur slumpen bestämmer över mycket i våra liv. Det är bara när vardagen övergår i

gränssituationer som vi blir medvetna om djupet av vårat vara: ”genom förtvivlan och genom

återställelse: vi blir oss själva i en förvandling av vårt existensmedvetande” (Jaspers 1963:23).

Bröderna i bilden har förmodligen stått på förtvivlans brant och nu är de på väg att återhämta sig. 

Gabriels andra bilder väcker empati, även de utan människor. Bilden på gosedjuret som

sitter fast i taggtråden är både symboliskt för hur flyktingar fastnar hela tiden i Europas fysiska och

byråkratiska hinder och samtidigt belyser den ett barns utsatthet. De flesta människorna kan
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identifiera sig med hur ett barn bygger upp ett starkt känslomässigt förhållande till sitt gosedjur och

förstår hur ont det gör att lämna kvar det på taggtråden. Gosedjuret representerar hur mycket som

har offrats i flykten samtidigt som frånvaron av barnet i bilden belyser hur flyktingarna har berövats

sin mänsklighet. Genom att stänga ut flyktingarna har vi tagit bort deras sörjbarhet. Det krävs att vi

river taggtråden och ger gosedjuret tillbaka till barnet för att återerövra sörjbarheten. 

Darrens bild i uppsatsen är från natten mellan den 19 mars och den 20 mars (se

dagboksanteckning i kapitlet ”Scenen”). Kvinnor är extra utsatta när de är på flykt har det

rapporterats om, det har skett övergrepp av smugglare, säkerhetspersonal och även av andra

flyktingar. De kan vara tvungna att sälja sin kropp för att få passera en gräns (UNCHR). Det väcks

funderingar om kvinnors utsatthet när jag tittar på Darrens bild. Kvinnan i bild vill komma ur båten

fort, flyktingarna är bräckliga och några kanske är skadade. Hennes rädda blick och otrygga

kroppsspråk vittnar om en svår upplevelse. Hon håller sig tätt intill, kanske, hennes make och deras

barn, det är viktigt att de inte kommer ifrån varandra. Kvinnan gestalt är väldigt skör och både hon

och mannen ser närmast övergivna ut mot kaoset som råder bakom dem. Alla har vänt familjen

ryggen i bilden. Blickarna är riktade någon annanstans, utom en blick, Darrens, han som har tagit

bilden. Det är oroligt och rörigt i bilden som visar hur osäkerheten råder. Osäkerhet innebär både att

människor är beroende och utsatta för andra människor (Butler 2009:23). Många känner inte

varandra utan möttes först när de trycktes ihop i båten, de har varit utsatta av havet och för

varandras kroppar i timmar. De är utsatta för ett slags våld även om det inte finns någon närvarande

våldsverkare. De blottar sin sårbarhet ofrivilligt för varandra och har ingen kontroll över situationen

eller det som komma skall (Butler 2011:45).  

Darren har också tagit bilder där flyktingarna inte syns i fotografierna fast åskådaren kan

inte undvika att förstå att de finns någonstans utanför ramarna. Hans bildserie ”Surviving Refuge”

finns på hans hemsida; http://www.darrenell.com/#!/index/G0000T6FBkayjThg   I den skildrar

Darren omfattningen av flyktingarnas situation genom att använda bilder av det som sker när

flyktingar lämnar Lesbos för att söka sig längre in i Europa. I stället för att ha kommit i en säker

hamn på Lesbos har deras otrygga situation fortsatt efter de lämnat ön. Darren tycker det är viktigt

att visa verkligt lidande men efter en vecka i Idomeni hade han fått nog av sådana bilder. Han

började leta efter andra sätt att berätta och utvidga berättelsen. Darren bestämde sig att sluta

fotografera ”lidande” flyktingar och i stället berätta deras historia genom objekt och landskap. Han

började i stället att dokumentera spåren efter förödelsen som vittnar om växande desperation bland

flyktingar. Tält resta i övergivna hem och tågvagnar. En tågvagn, fylld med skräp och bråte, har

rensats från innehåll då flyktingar har plundrat vagnen letande efter något brännbart eller

byggmaterial till provisoriska hem. Landskapet i norra Grekland visar spår efter deras frammarsch i

form av kläder, sovsäckar och filtar som övergivits när de söker sig vidare i jakten efter
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medborgarskap. Det enda de inte blivit av med sedan de lämnat Lesbos är deras osörjbarhet.

Darrens bilder vittnar om övergivenhet. Det är inte bara tågvagnar, kläder och andra tillhörigheter

som övergivits utan även flyktingarna har övergivits av EU som sätter stopp för flyktingarnas fria

rörlighet inom Europa. Bilderna, som saknar människor, tydliggör Butlers resonemang om hur vissa

liv värderas högre än andra. I fotografierna visas bara spår efter människor på flykt, människor som

tappar lite av sin identitet för varje dag som går, i sina ansträngningar att hitta en väg in i Europa.

Darrens bilder speglar de politiska beslut som var på väg att förvandla individuella människor till en

flyktingström som skulle stämmas i bäcken (eller i detta fall dödens hav). När flyktingbåtarna inte

längre kommer till Lesbos med all sin dramatik lämnar media ön. Flyktingarna försvinner därmed

ur den massmediala bilden och det engelska ordspråket ”out of sight, out of mind” skulle säkerligen

visa sig vara delvis sann. Flyktingarnas bristande rättigheter håller på att förvandlas från obefintliga

till osynliga. Det är en situation som Hannah Arendt skulle känna igen:”... mänskligheten, som så

länge hade uppfattats som en familj av nationer, nått det stadium där den som kastades ut ur någon

av dessa sammanhållna slutna gemenskaper fann sig själv utkastad ur familjen av nationer som

helhet” (Arendt 2003:232). Darren visar hur flyktingarna har kastats ut ur gemenskapen genom att

inte visa flyktingarna i bilderna, men även om de är ”out of sight” är de definitivt inte ”out of mind”

hos åskådaren.

Pauls bild är mörk och suggestiv både bokstavligen och i förhållande till innebörden. Vi ser

skuggfigurer som är bara på gränsen till att kunna kännas igen som människor. Ett ansikte lyses upp

i mörkret och ett annat ansikte befinner sig i halvskugga. Natten är tiden då det som inte kan ske i

dagsljuset utspelar sig. Det är en tid då de som inte vill bli sedda och de som inte får visas rör sig.

Vi förstår genom att titta på bilden att människorna lever i skuggan. Natten är en förrädisk tid att ge

sig ut på ett osäkert hav i en osäker båt och bara de som inte vill bli sedda eller inte får visas skulle

ge sig ut på en sådan färd. Det finns ingenting i bilden som tyder på att dessa människor inte vill bli

sedda eller inte får visas. Dessa skuggfigurer väcker affekt när vi inser att människorna i bilden vill

bli sedda men för att detta ska bli möjligt är de tvungna att riskera sina liv i mörkret. Så länge

flyktingarna befann sig ut till havs riskerade de att försvinna utan att bli offentligt sörjda. Det skulle

inte finnas några bilder av deras döda kroppar och inga nekrologer skulle skrivas i media, ”För att

en nekrolog ska vara möjlig måste det finnas ett liv, ett liv värt att notera, ett liv värt att värdesättas

och bevaras, ett liv som kvalificerar för erkännande” (Butler 2011:50). Flyktingars liv handlar om

erkännande, erkännandet av rätten till asyl, erkännandet av rätten till mänskliga rättigheter, och

framför allt, erkännandet av rätten till sörjbarhet, och därmed, rätten till liv. Mörkret i Pauls bild och

skuggfigurerna, förstärker även känslan att dessa människor inte än har blivit sörjbara.
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Problematiken i mötet mellan estetiken och etiken

Lesbos är en plats där det framträder många gränser. Flyktingarna korsar en fysisk gräns som utgörs

av dödens hav. Europas yttre gräns representeras av öns stränder där flyktingarna, volontärer och

media möts i något slags ingenmansland där den första prioriteten är att rädda liv, liv som sedan ska

slussas vidare någon annanstans. Sedan finns olika myndighetsgränser som ska över-vinnas innan

flyktingar får någon form av officiell status. På stränderna, där händelserna aldrig är förutsägbara,

kan man även tvingas in i Jaspers gränssituationer. Jaspers menar att vi alltid befinner oss i olika

sorters situationer i en föränderlig värld. Vissa situationer kan vi påverka och förändra genom aktivt

handling, andra, såsom döden och lidande, kan vi inte undkomma hur mycket vi än anstränger oss.

Vi kan försöka blunda och låtsas att gränssituationer inte existerar, men om vi verkligen vill förstå

dess innebörd, bör vi öppna våra sinnen och ta emot dem (Jaspers 1963:23).  De modigaste

fotograferna på Lesbos träder in i gränssituationer med öppna ögon. Existentiella utmaningar

bemöts genom den fotografiska blicken, en blick vars sökande förlitar sig på intuition och kamerans

tekniska förmåga. Blicken tvingas att göra snabba val utan möjlighet till förberedande funderingar

eller eftertankar. Fotografer kan inte styra situationerna som uppstår på Lesbos men de kan visa

konsekvenserna av att man tidigare har undvikit att göra val som kunnat förhindra det som sker:

”Gränssituationer – döden, slumpen, skulden och världens opålitlighet – visar oss misslyckandet”

(Ibid:25). Visserligen innebär en växande medvetenhet om dessa saker att det också innebär en

tilltagande känsla av förtvivlan, men Jaspers menar att förtvivlan är en nödvändig grund i sökandet

efter filosofiska sanningar. Tvivlet, tillsammans med förmågan att förundras, uppstår starkast i

gränssituationer och gränssituationerna ger oss möjligheter att bygga upp en äkta kommunikation:

”Först i kommunikationen uppnås filosofins mål, i vilket alla måls innebörd grundar sig:

varseblivning av varat, kärlekens förklaring, den fulländade ron”(ibid:28). 

I ”Filosofiska rummet” (SR 2015-09-27) diskuterade filosofen Jonna Bornemark en

definition av Jaspers gränssituationer. Vi är tvungna att använda våra resurser på ett eller annat sätt

som innebär att andra sätt gått förlorade. Bornemark menar att vissa situationer kräver att vi skall

göra val även om det saknas tydliga valmöjligheter. Flyktingsituationen på Lesbos är ett typiskt

exempel där vi är tvungna att göra existentiella val i varje givet ögonblick vi agerar som fotografer.

Om man avstår från att välja (som också är ett val), blir det inga bilder. Bornemark menar att även,

till och med särskilt, i svåra situationer har vi ett ansvar att handla. En fotograf handlar genom att ta

bilder. Man kan diskutera en fotografs förhållningssätt utifrån det påstådda estetiska eller etiska

innehållet i hens bilder men fotografens främsta drivkraft bör vara att fånga sina berättelser i bild.

Man kan även påstå att hen har ett ansvar att fotografera. Hen måste alltid göra val av vilka

fotografier som ska tas och vilka bilder som sedan ska visas. Visserligen tillåter dagens digitala

kameror att man kan ta en större mängd bilder än tidigare men man kan inte rikta kameran åt alla
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håll samtidigt, val måste alltid göras. Själva begreppet valet inbegriper att man väljer bort något

annat.  

Att fotografera eller inte fotografera, det är frågan...

Vissa fotografer väljer att ta bilder som är ämnade att väcka affekt och känslor av ansvar hos oss

men hur är fotografens känsla av ansvar på plats? Eleonora Pouwels är en fotograf som bott 20 år på

Lesbos, en ö som hon hyllar för sin fantastiska natur och underbara ljusförhållanden. Under tiden på

ön har hon främst fotograferat landskapsbilder. Eftersom hon var en professionell fotograf på plats

när de första flyktingarna började dyka upp på ön fick hon en unik position för att dokumentera

händelserna och dessutom att hitta en bra marknad för bilderna. Alla funderingar kring hur hon

skulle skildra flyktingarnas situation tog en abrupt slut dagen då hon mötte Ali. Ali, ett handikappat

barn med blåa läppar och skräckslagna ögon som lyftes darrande ur båten. I Eleonoras armar

började ha le och färgen började återvända till hans kinder. I det ögonblicket övergick Eleonora från

att vara fotograf till att bli volontär: 

That morning it was decided that I had to help and put my camera down. After a very clear

nightmare I decided not to make pictures of people falling out of boats, distressed children,

crying mothers etc... So the few pictures I took are from after, in the transit camps, where

the children play, the men danced, the women smiled, and never without permission. I

refused to be one of the ”vultures” that were circling the boats when they arrived.

Eleonora inser att det finns ett behov av att skildra situationen i bilder men poängterar att det

inte finns någon tydlig gräns när det gäller etiska regler kring fotografering. Varje fotograf ansvarar

för sitt etiska ställningstagande men hon tycker att frågan om den fotograferades tillstånd att bli

fotograferad är central. Hon menar att språkförbistringar aldrig får vara en ursäkt att ta bilder utan

hänsyn till den berördas tillåtelse. Kan man inte förmedla ens önska att fotografera genom kropps-

språk eller tolk, menar hon, får man helt enkelt avstå. Eleonora invänder också mot eskaleringen av

bildernas chockvärde, ett förhöjt chockvärde innebär en förhöjd tolerans hos publiken, vi blir

immuna mot det som en gång väckte indignation. Eleonora tar knappast bilder längre. Förr försörjde

hon sig genom att göra vackra almanackor från Lesbos och tjänade sitt uppehälle genom turismen.

Nu jobbar hon dygnet runt åt en NGO för en halverad arbetsinkomst och en fördubblad arbetsbörda,

men i slutändan konstaterar hon: ”I think I sleep better now and my daughter can be proud of me”.

Eleonora avstår från att fotografera snarare än att delta i något som hon uppfattar som etiskt tvek-

samt. Hon har även funderingar hur bildernas spridning kan avtrubba vår empatiska förmåga mot

flyktingar. Precis som Eleonora är Sergey mån om att få tillåtelse att fotografer men som fotograf

tycker han att en fotografs ansvar gentemot den fotograferade finns bara med i fotograferingsstadiet
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och inte med i vad som händer med bilden sedan. Sergey ser inget problem i att i vissa situationer

människor inte kan bedöma vad ett jakande svar betyder i förhållande till att bli fotografera. En

nyanländ flykting som nyss korsat havet kanske inte frågar eller ens funderar på hur hens bild

kommer att visas. När Sergey har fått tillstånd att ta bilder känner han inget ansvar att förklara hur

bilderna sedan kommer användas.  Har han fått ett medgivande, så tar han bilder: ”Det finns ingen

lag i Grekland som tvingar mig fråga om tillstånd att ta bilder men jag frågar alltid. Det ger mig en

etisk utgångspunkt”, säger han.

”En fotograf måste förlita sig på sina egna etiska förmågor när det gäller ansvaret för det hen

fotograferar”, säger Sergey och fortsätter, ”det finns oskrivna regler för hur en fotograf borde bete

sig och de flesta professionella fotografer håller sig inom specifika etiska ramar”. Han menar att det

alltid pågår diskussioner mellan fotografer om etiska, estetiska, kulturella eller sociala värderingar

när det gäller tagningarna av bilder. Men alla verkar inte känna till dessa oskrivna regler.

Volontären Marit (en norska som nu är bosatt på Lesbos) berättar att enda gången hon blivit

rädd under arbetet som volontär var för en fotograf. Han knuffade sig hårt fram när en båt med

flyktingar kom in till stranden och var i vägen i hjälparbetet, hon var orolig för vad han skulle

kunna ställa till med. Marit fotograferar själv inte, inte annars heller, så det är inget val hon har gjort

i den här frågan. Hon tycker det är problematiskt eftersom flyktingarna är sårbara och ofta i chock

när de ankommer och har därmed svårt att värja sig och säga nej när de samtidigt behöver vår hjälp.

Å andra sidan, säger Marit, är det viktigt att världen blir uppmärksam på deras smärta och för

flyktingarnas allmänna situation, t ex genom bilder. Vissa fotografer kritiseras för att de gör konst

av lidandet, att estetiska hänsynstaganden väger tyngre än lidandet de försöker porträttera. Sergey

uppmärksammar en annan aspekt av bildtagningarna på Lesbos. Han menar att de flesta foto-

graferna bara vill ta bilder av flyktingarna där volontärerna inte syns till, medan volontärernas

organisationer ofta vill ha fotografier med deras medlemmar i bild, för att skapa stöd för respektive

verksamhet. Han antydde att det finns även en konkurrens organisationerna sinsemellan, något han

har försökt belysa i sina bilder. Många volontärer tycks vilja skydda flyktingarna mot att bli

fotograferade, medan flyktingarna själva tackar när de blir fotograferade. Jag och andra utrikes-

fotografer har mött liknande paradoxer på andra uppdrag. Kameran upplevs som ett intrång och då

ska integriteten skyddas för dem som inte bedöms ha förmågan att skydda sig själv. 

Att ta en bild kan innebära just det, att man ibland gör intrång i någon annans integritet.

Många är väl medvetna om detta förhållande när det gäller fotograferingen av människor. Särskild

relevant blir det för utsatta människor som flyktingar där man riskerar att göra övertramp bland

människor som förlorat allt utom sin integritet. Många fotografer är ödmjuka och försiktiga i hur de

förhåller sig i situationer där den fotograferade riskerar att hamna i underläge. Man vill skapa ett

möte som på något sätt kan gynna alla inblandade. En som har funderat på detta är Nastasia
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Tepeneag. Nastasia är en fotojournalist från Paris som har varit på Lesbos ett par gånger. Hon har

länge intresserat sig för krisen i Grekland och intresset för flyktingarnas situation på Lesbos blev en

naturlig del av hennes rapportering. Hon pratar om respekt gentemot dem man fotograferar och

behovet av att skapa något slags förhållande mellan fotografen och människor som fotograferas.

Tillit är nyckelordet i Nastasias tillvägagångssätt, har man skapat tillit som fotograf, har man

förbundit sig att fotografera människor på en respektfullt och ärligt sätt. Det handlar om värdighet.

Hon började ta bilder med sin smartphone eftersom det var mindre dramatiskt än att ta fram en

kamera och det blev lättare att få kontakt med folk. Om hon ser någon i nöd, är hennes första

reaktion att hjälpa dem, inte att plocka fram kameran. Nastasia tror inte att hennes bilder kommer

förändra världen och hon är beredd att överge sin roll som fotojournalist om situationen kräver det.

Hon tar fotografier, filmar och skriver reportage beroende på vilken metod hon anser är det bästa att

berätta historien. Ibland är bilderna inte det bästa sättet att representera utsatta människor och ibland

krävs det starka emotiva bilder för att locka åskådaren att läsa texter som fördjupar ämnet. Storyn är

det viktigaste, men fotografi är ett internationellt språk som alla kan förstå. Nastasia säger att det

finns etiska gränser för hur man får göra för att berätta det som händer. Det värsta hon vet är när

kallsinniga fotojournalister tränger sig på människor utan att först skapa någon form av kontakt och

tillåtelse. Nastasia tycker att det är särskilt vedervärdigt när utsatta människor blir behandlade som

objekt. Hon menar att fotografer som beter sig illa skapar misstänksamhet mot hela yrkeskåren.

Nastasia ifrågasätter hur outhärdliga bilder är det som alltid efterfrågas och produceras av flertalet

av journalistkåren. Det saknas alltid delar av hela storyn. 

Flyktingarnas avskalade mänsklighet, där alla känslor verkar ligga på ytan, är förstås

oemotståndlig för en fotograf, särskild när de rätta ljusförhållandena infaller med just det rätta

emotionella ögonblicket, men det gäller att försöka alltid hitta en balans mellan estetiska och etiska

värderingar. Balansen mellan det estetiska och etiska är en aspekt av hur man framställa situationen

på Lesbos men hur är det med vad man väljer att fotografera? Tzeli tycker att rapporteringen av

flyktingarna är ensidig. Enligt henne visas bara elände och misär. I början tog hon bilder av lyckliga

människor som var glada att komma i säkerhet men förstod snart att det var inte lätt att sprida

sådana bilder. Det fanns ingen efterfrågan. Tzeli bestämde sig för att ställa undan kameran och

hjälpa flyktingarna i stället som volontär. Dessutom föredrar hon att inte fotografera människor.

Däremot var det många flyktingar som frågade Tzeli om inte hon kunde ta bild på dem. Allt

förändrades då de första NGOs började dyker upp, menar Tzeli. NGOs och media skapade sin egen

gemenskap avskild från de som bor på ön. ”Vi som bor här behandlades som om vi inte vet

någonting”, säger Tzeli, ”och de bryr sig inte om vad vi tycker eller behöver”. Tzeli menar att

öborna presenteras bara som hjälpsamma mot flyktingarna utan att någon bryr sig om i vilken svår

sits Lesbos och hela Grekland befinner sig i. Blickarna är bara riktade åt ett håll och när situationen
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förändras kan volontärerna och media återgå till sina trygga länder och sina trygga jobb medan

Lesbos otrygghet fortsätter. Tzeli menar att under de fyra senaste åren har hennes liv fallit samman.

Hon har inga pengar och kan inte utöva sitt yrke länge. Hon liknar flyktingsituationen med en

krigssituation. Hon menar att Grekland befann sig i kris innan flyktingarna dök upp och lever

fortfarande i en ständig oro. Ändå hämtar hon något slags kraft från flyktingarna: ”Deras livsbegär,

mod och styrka kommer jag inte att glömma. Hur de höll ihop, deras sammanhållning. De är

kämpar, det visas inte i bilderna”.

6. ÅSKÅDAREN SER FOTOGRAFIERNA

”Verkligheten förmedlas inte av det som representeras inom ramen för bilden, utan genom

den utmaningen av representation som verkligheten levererar” (Butler 2011:150)

Uppsatsen började med att beskriva fotografier ur görandets perspektiv, för att här avslutas med

åskådarens perspektiv. Vilken är åskådarnas roll i den händelseutvecklingen som började med

fotografen, kameran och scenen? Innan jag försöker svara på den frågan är det kanske på sin plats

att göra en tillbakablick på hur åskådarens roll har definierats inom fotografin under tiden då post-

modernismen var den dominerande tankemodellen inom fotokritik. Susie Linfield är kritisk till hur

både fotografens och åskådarens roll har underskattas och undermineras av postmodernistisk kritik.

Linfield belyser Sontags argument att fotografin inte kan förmedla affekt, för att illustrera hur post-

modernistisk kritik har försökt påvisa fotografins oförmåga (Linfield 2012:7). Flera postmoderna

kritiker tog avstånd från fotografins påstådda ställningstagande gentemot kapitalismen. Grunden till

kritiken var fotografins anspråk på att vara objektiv och neutral. Kritikerna anklagade fotografin för

att vara oförmögen att hantera frågor om klass och kultur så länge den krävde att få vara neutral.

Sontag påstod att fotografin hade ställt upp på kapitalismens behov av att producera ett oändligt

antal bilder. Andra kritiker gick längre och anklagade fotografin för att totalt underkasta sig kapital-

ismen (ibid:8-9). Postmodernistisk kritik av fotografin var minst sagt svidande. Linfield menar att

även om dessa negativa påståenden var skadliga för fotografin, så var den postmodernistiska in-

ställningen till fotografins frihet som var mest besvärande. I det postmodernistiska synsättet kunde

inte fotografen eller åskådaren åtnjuta någon form av autonomi. Vare sig fotografen eller åskådaren

ansågs kapabla att införa något originellt, överraskande eller insiktsfullt, i skapandet eller be-

traktandet av fotografier. En av fotografins kritiker, Victor Burgin, gick så långt att han dömde ut

både fotografens och åskådarens roll. Han ansåg att själva seendet erbjöd bara ett val mellan narcis-

sistiskt igenkännande eller voyeuristisk njutning (ibid:11). Värre än så är hur dessa föreställningar
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om fotografin har präglat allmänheten och gynnat ett utbrett och godtyckligt förakt för dokumentär-

fotografin: ”Since such images are cesspools of manipulation and exploitation: why look? It has

become all too easy to avert one's eyes; indeed to do so is considered a virtue” (Linfield 2012:12). 

Rosler har kritiserat betraktandet av fotografier på lidande och våld på grund av att de

främjar voyeurismen genom att visa för mycket. Sontag och andra har dömt ut fotografin därför att

fotografier visar för lite, att de inte berättar någonting. Linfield menar att det sker en samman-

smältning av dessa två utgångspunkter när fotografier framställer barn. Sådana bilder visa både för

mycket och för lite. Barnen representerar det mest oskuldsfulla och det mest sårbara som finns.

Bilder på barn som råkat ut för illdåd väcker upprördhet och indignation men ger oss inte mer

information än bilder på andra som har råkat illa ut. (Linfield 2012:129-131). Bilden på t ex Aylan

får oss att snabbt vilja reagera för att kanalisera de emotiva responser som väcks. Det är just

snabbheten i våra reaktioner som är problematiska enligt Linfield. Magkänslan säger att vi måste

göra vad som helst för att stoppa fler fall av drunkna barn. Det betyder att våra responser inte är

alltid så genomtänkta. Vi frågar inte heller i vilket syfte bilderna används. Fotografier av lidande

barn vädjar till de altruistiska och beskyddande känslorna inom oss, vilket innebär att de också är

perfekta bilder för den som vill manipulera, förenkla eller föra propaganda. (ibid:131). Instinktivt

vill man vända bort blicken från det som gör ont i en och får det att försvinna, men man borde

kanske tänka efter istället för att titta bort.

Att se eller vilja titta bort 

John Roberts problematiserar hur vi betraktar skildringar av hemskheter. Han menar att det finns ett

dynamiskt förhållande mellan vår vilja att titta på hemska bilder och behovet att titta bort.

Spänningen som skapas mellan vår önskan att vilja titta och behovet av att vända ryggen mot

hemskheter handlar inte bara om hur vi försöker kontrollera det outhärdliga utan även omfattar det

etiska fundamentet som vi bygger vårt förhållande till bilder på (Roberts: 2014:147). Att vända sig

bort från bilden är inte bara ett sätt som åskådaren tar till för att skydda sig själv mot innehållet i

bilden utan även ett försök att skydda människan eller människorna som finns avbildade i outhärd-

liga fotografier. När blicken vrids bort från bilden, menar Roberts, försöker vi återinföra en slags

autonomi hos de fotograferade (ibid:160-161). Med Butlers termer kan man säga att vi erkänner

deras sörjbarhet genom att vända bort blicken. Agamben skulle nog säga att vi konfronteras med de

fotograferades nakna liv i sådana bilder och visar detta i vår handling. Det är svårt att titta länge på

lidande och hoppas på att vår empatiska förmåga kommer växa proportionellt till hur länge vi tittar.

Det finns en ständig rädsla att vi kommer stirra oss blint på den fasansfulla och, som en konsekvens,

kommer att bygga upp en immunitet mot det vi ser. Genom att titta bort förnekar vi också antydan

till att vi är på något sätt ansvariga för lidandet som framställs i outhärdliga bilder (ibid). Det finns
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en tendens att betrakta en alltför noga granskning av outhärdliga bilder som någon form av perver-

sitet, en ohälsosam fascination med lidandets fasansfulla uttryck som gränsar till det vålds-

pornografiska, men vad händer om vi låter blicken vara kvar i den spänningen som påminner om

Jaspers beskrivning av gränssituationer? Precis som fotografer tvingas göra existentiella val i sin

fotografering av outhärdliga scener, tvingas åskådaren också möta samma utmaningar när de

konfronteras med bilderna som tagits. Spänningen mellan viljan att titta och behovet av att vända

bort blicken tvingar åskådaren att möta de etiska utmaningarna som finns implicit i bilderna. Om vi

vågar vara kvar i vårt betraktande med vidöppna ögon, medvetna om att samtidigt som vi fascineras

av lidande kan vi också vara öppna för dess affekt, då har vi möjlighet att anamma det nakna livet

som möter vår blick och erkänna det som sörjbart. Det handlar om att ha mod att vara närvarande i

betraktandet. Virginia Woolfs ”nakna påstående” har redan passerat näthinnan i det ögonblicket

åskådaren sett bilderna. Innehållet i bilderna har redan registrerats av medvetandet. Att vända bort

blicken kan inte radera vårt etiska ansvar, det kan bara bli en symbolisk handling ämnat åt att

dämpa vår affekt. Samtidigt finns det gränser för vad man kan uppnå med att bokstavligen

visualisera det outhärdliga menar Roberts. Vår affekt kan minska om vi tvingas konfronteras för

mycket med framställningar av det outhärdliga. Vi kan bygga upp en immunitet, antigen genom

avtrubbning eller genom att vi automatiskt filtrerar bort bilder vi anar komma göra oss deprimerade.

Alldeles för starka framställningar av hemskheter kan motverka sitt syfte (ibid:149). 

 Gabriel Tizón väljer att inte visa några av sina starkaste bilder av den anledningen. Även om

bilderna han visar är väldigt starka så finns det estetiska kvaliteter som underlättar för åskådaren att

stanna kvar och betrakta dem. Andra fotografer på Lesbos använder sig av mer indirekta fram-

ställningar för att fånga åskådaren men samtidigt väcka deras affekt. Aislings bilder på skor är inte

hemska eller outhärdliga i sig men de hänvisar till en situation som är både hemsk och outhärdlig.

Petes porträtt av flyktingar är familjära och trevliga att titta på men när de kopplats till bilderna av

flyktingarnas tillhörigheter konfronteras åskådaren med deras utsatthet. En av de mest outhärdliga

bilderna som kopplas till flyktingsituationen på Lesbos är bilden på Aylan (som inte ens togs på

Lesbos). Bilden är kanske mindre outhärdlig på grund av att vi inte konfronteras helt och hållet med

barnets ansikte, det ligger delvist dolt för oss i sanden. Vår affekt väcks främst av den livlösa

ställningen och det faktumet att vi förstår barnet har drunknat. Levinas menar att ansiktet är

kroppens mest blottade del, det exponerar vår utsatthet, bräcklighet och förgänglighet: ”Samtidigt

som det är ansiktet, som förbjuder oss att döda” (Levinas 1988:100). Ett förbjud mot att döda kan

omtolkas som en förpliktelse att bevara liv, att inte låta andra dö om vi kan förhindra det. Vi blir

ansvariga för den andre i det ögonblick vi möter deras blick. Ansvaret förmedlas i och med våra

blickar möts (ibid:112). Även om fotografier är ett surrogat för direkt mänsklig kontakt har andras

blickar en direkt affekt på oss när vi möter dem i bilderna. Avsaknaden av Aylans direkta blick
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minskar det outhärdliga i bilden utan att proportionellt minskar vår indignation över hans bortgång.

Vi kan således känna ansvar för Aylan utan att känna att ansvaret är överväldigande eller

situationen är för outhärdlig för att vi ska kunna ta ställning till det. 

Outhärdliga bilder

Rancière menar att vissa bilder är outhärdliga för oss på grund av att de återuppväcker skuldkänslor

för något som vi redan känner skuld för. I Aylans fall är det flyktingarnas kamp för överlevnad som

vi negligerat i vår vardag. En sådan bild hämtar sin politiska sprängkraft genom att den framställer

en situation vars omständigheter är välbekanta för oss samtidigt som vi förträngt dess existens

(Rancière 2009:85).  I Ai WeiWeis gestaltning av Aylan visas mer av ansiktet hos konstnären som

låtsas ha drunknat. Det är inget barn vi tittar på utan en fullvuxen människa med ett ansikte vi

känner igen. Bilden är omtumlande snarare än outhärdlig. Vår affekt väcks av den obehagliga

insikten att bilderna av vissa döda eller lidande människor har lämnat oss oberörda. Vi hade inte

saknat bildbevis för flyktingarnas utsatthet innan bilden på Aylan dök upp. Det saknades inte heller

nyhetsrapporteringar. Vi kan inte skylla på att vi ingenting visste. Ai WeiWei påminner oss om hur

vi har lyckats filtrera bort flyktingarna från vårt medvetande och gjort de icke-sörjbara i våra ögon

trots en befintlig mängd av hemska bilder. 

Enligt Rancière är det inte ett överflöd av hemska bilder som orsakat ett slags immunitet mot

deras innehåll. Han menar att det sker ett selektivt urval av sådana bilder som sedan kommenteras

och analyseras av representanter för dem som har tolkningsföreträde i samhället. Bildernas talan

förs för det mesta inte av dem som framställs i bilderna utan av journalister, politiker och experter.

Många personer i bilderna vi ser är anonyma, de nämns inte vid namn och det pratas om dem utan

att de själva kommer till tals (ibid:96). Fotograferna och bildskaparna förlorar kontrollen över

bilderna. Experternas och journalisternas uttalanden och texter bildar tillsammans med bilderna ett

nytt verk med nya innebörder. Även konstfotografer utsätts för konstkritikernas och galleristernas

vinklingar av deras verk. Detta skapar ytterligare en etisk dimension i åskådarens förhållande till

bilder. Frågan är vems vilja som kommer till uttryck när vi tittar på bilder om våra inställningar till

bilderna manipuleras av skickliga tyckare? Azoulays fotografiska gemenskap bestående av

fotografen, de fotograferade och åskådaren, infiltreras av många särintressen som riskerar

gemenskapens trovärdighet. Det har blivit sällsynt för bilder att bryta genom sådana tolkningsramar

och skapar handlingskraft hos åskådaren. Rancière menar att detta har underminerat tron på bildens

förmåga att ge incitament till att aktivt förändra samhället. Han konstaterar att det inte finns någon

rak linje som följer en bilds varseblivning genom att man tar till sig och begriper innehållet i bilden

så att man tvingas att handla. Konst skisserar nya gestaltningar av det sinnliga, spränger gränserna

för vad som kan sägas och tänkas, för att skapa nya möjligheter för det tänkbara, men utifrån
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villkoren att man inte kan förutsäga dess betydelse eller verkan (2006:103). 

Rancière konstaterar att konst och politik utgör ”två former av delande av det sinnliga”

(ibid:98). Politiken synliggör det som var osynligt och omkonfigurerar det gemensamma i samhället

utifrån nya subjekt och objekt. Politiken är således engagerad i delandet av det synliga. Konstens

förhållande till politiken består av vilken grad den inverkar till delandet och omkonfigureringen av

det synliga i samhället. Rancière menar att konst och politik inte är åtskilda från varandra utan utgår

från en och samma bas (ibid 97-98). Fotografen som tog bilden på Aylan bidrog till att

omkonfigurera delandet av det synliga och Ai Weiwei insåg hur bilden kunde tillföra ytterligare

politiska och estetiska dimensioner. Ai Weiwei har tagit en redan starkt laddad bild och

problematiserat innehållet. Bilden är inte bara en kopia på något utan består även av vad Rancière

kallar de komplexa förhållanden mellan det synliga och det osynliga, mellan det uttalade och det

outtalade. Rancière menar att fotografier eller filmer representerar mer än bara det som finns

framför kameran. Precis som retoriska grepp och poetiska inslag utvidgar språkets förståelserum

genom att införa ett bildspråk i det talade och skrivna, kan det synliga framkalla det retoriska och

poetiska i bilder (2011:93-94). Ai Weiwei har skapat ett sätt för oss att betrakta det outhärdliga utan

att det är outhärdligt. Rancière menar att en bild är ett element i ett system som skapar ett visst sinne

för verkligheten, en gemensam sinnlighetssfär som han kallar för "common sense" (ibid:102). Det

är i denna sinnlighetens sfär som delandet av det sinnliga blir möjligt. "Common sense" är i första

hand en gemenskap där den förnimbaras sinnlighet antas vara tillgänglig för alla och

varseblivningsförmågan antas utgå från samma gemensamma förståelserum. Individer och grupper

skapar band utifrån detta delande av det sinnliga för att sätta ihop nya gemenskaper av former,

innehåll och betydelse. Poängen är inte att ställa verkligheten mot hur det ser ut att vara, utan

snarare att bygga upp olika verkligheter för att hitta nya sätt att beröra och utvidga förståelserummet

(ibid). Ai WeiWei är en konstnär som framställer nya konstnärliga uttryck för att utvidga förståelse-

rummet. I fallet Aylan valde han att använda sig av samma uttrycksform som originalet. Ai

Weiweis fotografi presenterar en annan sorts verklighet än bilden på Aylan men bilden på Aylan

har redan blivit en ikon inom fotografi och det är svårt att skilja bilderna åt. Tillsammans skapar

fotografierna en spänning och osäkerhet hos åskådaren som tvingar oss att betrakta vad vi ser

utifrån nya perspektiv. Rancière menar att sådana bilder förändrar vår blick och möjligheternas

horisont om deras innebörd och påverkan inte är förutsedda (ibid:105). En fotograf kan bara fånga

ögonblicket, att fånga blicken är en mer osäker och komplex process. Man kan aldrig räkna ut i

förväg om åskådaren kommer tvingas möta de existentiella utmaningarna som förhoppningsvis står

till buds eller om hen tvingas kväva en gäspning. 
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Åskådarens plats i gemenskapen

 Ett fotografi är inte bara en kopia på något utan består även av vad Rancière kallar de komplexa

förhållanden mellan det synliga och det osynliga, mellan det uttalade och det outtalade. Fotografier

eller filmer representerar mer än bara det som finns framför kameran. Precis som retoriska grepp

och poetiska inslag utvidgar språkets förståelserum genom att införa ett bildspråk i det talade och

skrivna, kan det synliga framkalla det retoriska och poetiska i bilder (Rancière 2009:93-94).

Subjektiva bildupplevelser har en inbyggd motsägelse, när man fångar ljuset i bilden fångar man

också dunkla kvaliteter vilka sedan i sin tur kan fängsla åskådaren. Varje åskådare kan i sin tur

tvingas agera utifrån en bilds innehåll, så att en bild kan sätta igång en kedjereaktion vars

händelseförlopp är svårt att beräkna.

Åskådarens plats i den fotografiska gemenskapen kan anses vara självklar, men hur ser

åskådaren på bilder, är hens blick annorlunda? Azoulay använder sig av Hannah Arendts

formuleringar om hur handlingar kan delas upp i tre områden för att definiera olika sorts blickar.

Dessa områden är: mödan, där man utför handlingar som tillgodose livets nödvändigaste behov,

arbetet, där man utför handlingar för att producera saker som inte behövs för omedelbara behov

eller konsumtion och ett tredje område som inte producerar någon slutprodukt. Det sista området

består av individer som försöker skapa något nytt genom handling i det offentliga rummet. Där är

de utsatta för andras blickar och de handlar i vetskapen om att det är omöjligt att förutse eller

kontrollera händelserna som sedan sker (2008:95). Azoulay applicerar dessa tre områden på seendet

och delar upp det i olika former av blickar. En av de vanligaste blickarna är blicken hon jämför med

det Arendt kallar för mödan. Denna blick söker för att identifiera och orientera sig i världen. Det är

en överlevares blick som söker både det gynnsamma och det farliga i omgivningen. Den andra

blicken, är jämförbar med arbetet, blicken som är avsiktlig eller riktad. Denna blick är typisk för

särskilda grupper av yrkesmänniskor såsom läkare, polis, lärare, arkitekter osv, där blicken är

professionell. Dessa två blickar, konstaterar Azoulay, har funnits hos människor sedan begynnelsen

och hon kallar dem för aktiva icke-kontemplativa blickar. Den tredje blicken, vars väsen svarar mot

Arendts handlingar där det innovativa, det nya och det okontrollerbara sker i det offentliga rummet.

Den var sällsynt fram till fotografins uppfinning. Innan dess, var de mest användbara blickarna,

överlevarens blick eller den riktade blicken. Azoulay menar att fotografin ger oss nya möjligheter

att betrakta det visuella, möjligheter som inte fanns (eller som existerade på ett annorlunda sätt) före

fotografins uppkomst. Fotografin ger upphov till en blick som tar tid att undersöka fenomenen som

fångats av fotografen genom kameran på en scen, fenomen som sedan presenteras för allmän

åskådning i form av bilder. Den kontemplativa blicken tillåter oss att även betrakta fenomen som

saknade värde i sig själv innan fotografin. Denna kontemplation sker i det offentliga rummet där

individens tittande är utsatt för andras blickar. Azoulay menar att tittandet som sker under dessa
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förutsättningar, i den mångfacetterade offentliga sfären, innehåller centrala särdrag som motsvarar

Arendts tredje område för handling: ”it includes the aspect of a new beginning, and its ends are

unpredictable” (ibid:96).

Judith Butler instämmer med Azoulay om att åskådarens möte med fotografiet kan ge

upphov till det nya och det oväntade. Fotografen ramar in scenen genom kameran och skapar en

tolkningsram för vårt beskådande. Fotografiet öppnar upp möjligheter till affekt som begränsas av

mediets struktur. Ibland är det svårt att bedöma om det är fotografens eller fotografiets inverkan på

oss eller vår inverkan på fotografiet som skapar tolkningar. Det är inte bara fotografens eller

åskådarens avsiktliga tolkningar som påverkar vad fotografiet uppenbarar för oss ”utan att

fotografiet i sig blir en strukturerad tolkningsscen – en som i sin tur kan förvirra både upphovsman

och betraktare” (Butler 2009:70). Kan förvirring och oförutsägbarhet bidra till att göra osörjbara liv

sörjbara?  I sina funderingar kring osäkra liv menar Butler att det krävs att man utmanar de

dominerande medierna för att synliggöra osäkra liv vilka sedan kan erkännas som sörjbara. Det

räcker inte att förkasta alla vanliga tolkningsramar för att framkalla sörjbarhet. Vi blir inte

automatiskt mer etiska utan dessa tolkningar, utan man måste aktivt motverka de krafter som

försöker reglera vår affekt genom att de skapar tolkningsramar som blir affekt i sig (ibid:56).

Azoulay utvecklar åskådarens delaktighet i fotografins gemenskap för att poängtera åskådarens

handlingskraft när hen konfronteras med ett fotografi i aktiv kontemplation under tidens gång.

Bildens påverkan sträcker sig bortom själva ögonblicket där tittandet sker. Seendet är både ett

ögonblicks upplevelse och en längre process. Det som vi tar in via ögonen fortsätter att påverka oss

långt efter vi har lämnat ögonblicket av betraktelse. Åskådaren har fått tillgång till upplevelser som

ger hen förutsättning att förvandla fotografens frusna ögonblick till en aktiv respons. Åskådaren tar

ansvar för det som hen upptäcker i bilden och hen är tvungen att lägga uppmärksamhet på kritiska

nödlägen och farligheter (Azoulay 2008:168-169). Åskådarens roll i fotografins gemenskap kan inte

underskattas: fotografen försöker rama in scenen för att sätta sin prägel på det fotograferade,

fotografens kamera lämnar sitt avtryck på bilden, de som distribuerar och kommenterar bilder

försöker prägla åskådarens affekt med sina tolknings-ramar, men bildens ultimata tolkning och

förverkligande ligger i åskådarens händer.

Den kontemplativa åskådaren

En åskådare förverkligar en bild genom kontemplation. Ett kontemplativt förhållningssätt innebär

att vi verkligen lever oss in i det som sker omkring oss. Det är ett förhållningssätt som kräver att

man har modet att våga se världen i all dess helhet och inte bara utifrån några utvalda perspektiv.

Att se världen innebär utnyttjande av två förmågor, det första är den sinnliga förmågan att ta in

information via våra ögon, den andra är föreställningsförmågan där informationen förvandlas till
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nya bilder i vårt medvetande. Roberts menar att det är den andra förmågan som ger åskådaren

möjligheten att bearbeta outhärdliga bilder och samtidigt bearbetar hens egna rädslor och

ängslighet. Bilderna blir inte mindre outhärdliga genom en sådan process, men att utnyttja

föreställningsförmågan för att kontemplativt bearbeta innehållet i bilderna tillåter åskådaren behålla

bilderna i sitt medvetande. Genom kontemplation och reflektion kan lidandet så småningom

uttrycka sig i andra former som är mer hanterbara för åskådaren. Roberts kallar processen för

”imaginative reconstruction” (Roberts 2014:163). Det är vår föreställningsförmåga som låter oss

leva sig in i bilder vars innehåll sedan lever vidare inom oss och utvecklas genom vår fantasi. Varje

gång vi tittar på en fotografi sätter vi också igång vår inlevelseförmåga. Azoulay menar att vi

använder vår fantasi rutinmässigt utan att märka att vi gör det. När bilderna har slagit rot i oss

kommer de att växa med hjälp av vår föreställningsförmåga. Fantasin är en del av vår inre värld

men så snart vi exponerar andra för det vi har föreställt oss sker en utveckling. Vi kommer sätta

igång fantasin hos åtminstone några av dem som vi interagerar med, vilka i sin tur kommer att

interagera med andra och sätter igång deras fantasi o s v (Azoulay 2012:4). 

Ai WeiWeis bild är ett uttryck för hur konstnären har använt sin konstnärliga kompetens för

att ge åskådaren tillgång till nya perspektiv. Det är den mest kontemplativa bilden i uppsatsen. Det

är en bild som man kan återkomma till gång på gång. Det finns inga flyktingar i bilden, den är en

fiktion, men den är en fiktion med många bottnar. Bilden är nästan som en spegel som utmanar

åskådaren att betrakta sig själv ingående. Den sätter igång min fantasi. Flera av bilderna som finns

med i uppsatsen fungerar på ett liknade sätt. När man tittar på Aislings bilder av flyktingarnas

utslitna skor eller Petes bilder på flyktingarnas tillhörigheter, är det lätt att föreställa sig att man

kunde har burit skorna eller ägt tillhörigheterna. Det är en stillsam empati som väcks av sådana

bilder, snarare en krypande känsla av solidaritet, där det som är annorlunda och främmande, böjar

bli familjärt och nära. Pauls fotografi är långt ifrån familjärt och nära men det väcker ens

nyfikenhet. Det finns ingenting hotfullt över bilden. Den är en stilla betraktelse som ger plats åt

åskådarens egna funderingar. När vi pratar om bra eller dåliga bilder, menar vi oftast graden av hur

mycket de sätter igång vår fantasi, vilken inlevelse de öppnar upp för oss. En bra bild är helt enkelt

en bild som innehåller tillräcklig med information för att kittla vår fantasi.

En filosofisk livsföring 

Bilderna från Lesbos är fulla med olika information om världen vi lever i och vår plats i den.

Fotografierna erbjuder både möjlighet till eftertanke genom meditation och samtidigt erbjuder de en

kommunikativ plattform som ropar på vår uppmärksamhet och ömsesidig förståelse. Jaspers menar

att vi är tvungna att möta existentiella utmaningar om vi vill leva vårt liv fullt ut. Han pratar om

behovet av en filosofisk livsföring som nödvändig: ”i en värld som faller i spillror... som förblir
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utan symbolik och transcendens, som lämnar själen tom” (Jaspers 1963:104). I en sådan värld

tvingas individen bygga upp en filosofisk livsföring för att hantera tomheten som riskerar sluka en.

Världsliga rutiner såsom arbetets mekaniska processer som övergår i fritidens innehållslösa nöjen,

gör att människan upplever sig själv som bara en beståndsdel av samhällets maskineri. Den enskilde

har en latent tendens att falla i glömska om sitt eget väsen och detta förstärks av allt som har blivit

vanemässigt och rutin så att självet undermineras och uppslukas av världen. Att filosofera erbjuder

en väg tillbaka till självets utgångspunkt. En filosofisk livsföring innebär att vi anammar livet i all

sin helhet, att man i sitt inre genomlyser hela problematiken kring varat, det kan handla om positiva

upplevelser som lycka och framgång eller negativa erfarenheter som förödmjukelser och förvirring.

Det finns två vägar om man vill ägna sig åt filosofisk livsföring; antigen ensam under meditation då

man tillåter alla slags eftertankar, eller tillsammans med andra i kommunikation som innefattar

gemensamma former av handlande, samtal och tystnad ämnade åt att skapa en ömsesidig förståelse

(ibid:105). Jaspers säger att vi ”läser varats chiffer med diktens och konstens hjälp” (ibid:107).

Genom en filosofisk livsföring kan vi aktualisera bildernas innebörd och extrahera mening från det

vi ser och upplever i vår tittande. Vi blir varse om att vi låtit vad det betyder att vara en människa

uppslukas av vår mekaniska tillvaro. När vi tittar på bilderna från Lesbos återväcks helhets-

tänkandet i vårt inre och våra ”tomma själar” fylls åter med mening. Mening som inte uttrycks i

handling kan skapa en känsla av vanmakt men om vi anammar den mening som bilder skänker oss

uppstår en klarhet om hur vi ska förverkliga mening i våra handlingar. Många volontärer som valde

att åka till Lesbos för att hjälpa till i flyktingsituationen gjorde det efter att de hade sett bilderna på

flyktingarnas utsatthet. De hade visserligen läst om vad som hände på ön, men kommentarerna om

hur bilderna väckte deras affekt gavs ofta som en orsak till varför man sökte sig till ön. Bilder

utmanar oss till handling vare sig vi vill eller inte. Vi kan välja att titta bort eller ignorera det som vi

tycker är outhärdligt i bilderna men om vi accepterar de existentiella utmaningarna som bilderna

bjuder in till, öppnar vi upp möjligheten för vår osäkerhet och sörjbarhet att träda fram. Att vara

osäker och sörjbar är att vara levande och bara de som lever kan uppfatta andra som lika sörjbara

och därmed som likvärdiga liv. Fotografier ger oss möjligheten att uppfatta andra som sörjbara

samtidigt som de ger oss möjligheten att bli mer levande genom att vi väcks ur den själsliga

tomheten som enligt Jaspers mening håller på att förtära oss.

Jaspers säger att filosofins mål är kommunikation (1963:28). Fotografins mål är också

kommunikation. En fotograf vill visa något med sina bilder, vill nå andra människor med visuell

kommunikation. Sontag ifrågasätter fotografins förmåga att förmedla särskilt mycket, men

outhärdliga bilder ger oss möjligheter att visuellt träda in i gränssituationer. Sontag säger vidare att

fotografier hemsöker oss. Det kan man också säga om gränssituationer, de kommer alltid oanmälda

och tränger sig på när vi minst anar det. Vi kan vända bort blicken från outhärdliga bilder precis
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som vi kan blunda för gränssituationer, men så länge det finns liv kommer gränssituationer att

uppstå och så länge det finns fotografer kommer outhärdliga bilder att tas. Jaspers menar att vägen

till varat uppenbarar sig för dem som inte blundar för misslyckanden, och som inte låter sig

överväldigas av förtvivlan och istället låter sig drivas av förundran (ibid:25). Fotografin har sina

brister, som Sontag, Rosler och flera postmodernistiska kritiker mycket riktigt har påpekat, men

dess styrka är de direkta och omedelbara sätten som den kommunicerar med oss. Woolfs

betraktelser av fotografier som ”nakna påståenden” passar hand i handsken med Jaspers

beskrivningar av gränssituationer. Fotografier från Lesbos fångar Agambens ”nakna liv” i ett

tillstånd av undantag. Det finns inget manus till hur vi kommer hantera outhärdliga fotografier, lika

lite som vi vet hur vi kommer hantera gränssituationer. Flyktingsituationen på Lesbos ger oss ett

unikt tillfälle att, genom fotografin, delta i ett filosofiskt ställningstagande. Lesbos är en scen där

det outhärdliga i flyktingarnas dilemma bli synligt för världen genom bilderna som sprids därifrån.

Fotografierna från ön ger oss möjligheten att få till stånd ett existentiellt möte med den andre.

Varseblivningen av fotografier är också varseblivningen av varat. Åskådaren erbjuds en plats i

Azoulays fotografiska gemenskap, en plats där man kan välja att titta bort och därmed försumma

platsen i gemenskapen, eller att man förnimmer bilderna med alla sina sinnen och därmed ingår i

något större. Fotografierna från Lesbos är bara möjligheternas utgångspunkt, kraften till

möjligheternas förverkligande ligger hos åskådaren.

De fotografiska skildringarna som jag har tagit upp i uppsatsen är en bråkdel av alla bilder

som togs på Lesbos under den tiden jag har behandlat. Scenen på Lesbos var ofta kaotisk och

oförutsägbar. Även fotografer utrustade med den allra senaste teknik kan inte fånga alla berättelser

som utspelar sig framför kameran.  Jag har försökt att visa hur olika fotografer närmade sig de olika

berättelserna och vad som blev resultatet av deras ansträngningar. Det är svårt att bedöma till vilken

grad de fotografiska skildringarna av flyktingarna på Lesbos har bidragit till att öka flyktingarnas

sörjbarhet i andras ögon. Många påverkades av bilderna från ön så mycket att de åkte dit för att

hjälpa till. Andra bidrog med pengar eller protesterade mot den ohållbara situationen på ön.

Flyktingar förvandlades från anonyma individer till sårbara medmänniskor med fotografins hjälp.

De fotografer jag har pratat med, försöker visa världen flyktingsituationen som den tragedin den är.

De fotograferade blev sedda och sörjbara när åskådaren gjorde det möjligt för dem att bli en del av

den fotografiska gemenskapen. Fotografen ramar in scenen med kamerans hjälp och fångar de

fotograferade i ett tidsmoment. Ögonblicket fastställs av slumpen och fotografens intuitiva förmåga

att hantera kameran i varats flöde. Fotografen försöker fånga människor på flykt i en tillvaro som

själv är ständigt på flykt. När vi tittar på fotografierna från Lesbos, är vi medvetna om att det finns

en historia som utspelar sig före och efter det frusna ögonblicket som fångats i bild. Det skapar en

spänning som en skicklig fotograf försöker fånga i sina bilder. Fotografens blick fungerar bäst i ett
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förutsättningslöst tillstånd där seendet träder fram i sin renaste form. Hur flyktingarnas situation på

Lesbos skildras i fotografier beror mycket på hur åskådaren varseblir innehållet i fotografierna.

Åskådaren realiserar fotografiet. Förhastade eller förutfattade bedömningar kan sätta gränser för det

vi ser och upplever. Om vi ska läsa varats chiffer med hjälp av fotografin och fotografier, behövs ett

kontemplativt seende som gränsar till det gränslösa.
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Populärvetenskaplig beskrivning av En estetisk studie vid Dödens hav

Nuförtiden går tankarna till lidande och och sorg när Lesbos kommer på tal. Under antiken var det 
snarare lidelse och förälskelse  som förknippades med ön då den kända grekiska lyriken Sapfo skrev 
kärleksfulla och passionerade dikter på Lesbos.  En ny sorts grekisk tragedi utspelar sig på öns 
stränder där fyktingar som har fytt krig, fattigdom och förföljelse, söker skydd i Europa. 

Att leva är att utsätta sig för osäkerhet och vår utsatthet skapar ett beroende av andra 
människor och omvänt. Flyktingarnas liv är osäkra och sårbara på många sätt. De lever i en rättslöst 
tillstånd där även deras mänskliga rättigheter sätts ur spel och har varit tvungna att lita på andra de 
möter längs vägen. Livet och kroppens vara är anförtrott till andra som förstått deras utsatthet men 
hur bemöter vi dem i våra sinnen? Erkänner vi dem som sörjbara liv?  Det är genom våra sinnen 
som vi särskiljer det värdiga från det ovärdiga. Man måste öppna sina sinnen och göra sig av med 
fördomar och föreställningar för ett äkta möte med osäkra liv. Judith Butler säger att ”Ett annat liv 
förnims genom alla sinnen, om det alls förnims”. 

”Jag har aldrig sett så trötta ögon” kommenterade min kusin en bild jag lade ut på Facebook 
av en nyanländ fykting. Blickarna berättar att dessa människor har förlorat allt utom sin 
mänsklighet och ögonen bönfaller oss om ett erkännande som medmänniskor. ”Hur skildras 
fyktingsituationen på Lesbos i fotografer”? För att få svar på den frågan har jag gjort fältstudier på 
ön, en empirisk studie där jag upplever situationen på ön med alla mina sinnen. Jag fotograferade 
fyktingar, volontärer och fotografer och gjorde intervjuer. Jag undersöker Lesbos stränder utifrån en
scen för fotografer. Där sker både tragedier och komedier. Scenen ramas in av öns stränder, där båt 
efter båt med fyktingar kommer i land efter att korsat dödens hav, Medelhavet fck öknamnet 
”dödens hav” då många har mist livet i försöken att nå Europa sjövägen. Fotografer ger oss 
möjligheten att förnimma men hjälper de oss att förstå andras sörjbarhet?  

När fyktingar fyr vet ingen (förutom närmast anhöriga, kanske) var de befnner sig. När de 
ankommer till Europa med smugglares ”hjälp” är de ofta anonyma och saknar rättigheter eller 
tillhörighet. Så i princip existerar de inte förrän de registrerar sig som fyktingar. Deras osäkra liv 
och utsatta kroppar kräver inte bara vårt medlidande utan även vårt erkännande som liv som är 
värda att sörjas. Judith Butlers resonemang om vems liv som är sörjbart är väldigt relevant i 
problematiken i fyktingsituationen vid Medelhavet idag. Jag har tagit bilder på några som överlevde
resan men vem sörjer de spillda liven i havet?

Dem åt vilka gudarnas Konung sänder en gudomlig hjälpare ur ett trångmål vederfares 
just lika plötsligt sällsam lycka och framgång  (Ur Sapphos dikt Till Doricha) .
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