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Rasism i barnböcker är ingen ny debatt. 
Under medborgarrättsrörelsen i USA 
bildades ett barnboksråd med målet att 
synliggöra rasism i skol- och barnböck-
er. Dessutom såg man som sin uppgift 
att hitta svarta författare och illustratö-
rer för att producera alternativa böcker, 
samt att utveckla undervisningsmate-
rial för att assistera elever och lärare i att 
förstå och kritisera stereotyper och för-
utfattade meningar. Hear! Hear! Detta är 
1965! Under frihetskampen i apartheid-
Sydafrika publicerade ungdomstidning-
en Upbeat en artikel med titeln “Rasism 
i barnbokslitteratur” så tidigt som 1982 
(se Christopher Wessels och Ahmed 
al-Nawas kommande onlineutställning 
ElectronicTextures, 2018). År 1919 under 
Harlemrenässansen skapade W. E. B Du 
Bois en månatlig tidning för afro-ameri-
kanska barn och ungdomar med målet 
att visa dem att det är en normal, vacker 
sak att vara svart.

I Sverige har debatterna om koloni-
alism handlat om barn- och ungdoms-
litteratur. 2012 fördes en livlig debatt 
om animationen Liten Skär och alla 
små Brokiga av Stina Wirsén. Filmen 
byggde på Wirséns barnböcker. Kriti-
ken pekade på att figuren Lilla Hjärtat 
var en rasistisk karikatyr, ett så kallat 
blackface, en figur med helsvart hud 
och klarröda stora läppar som vi kän-
ner till från finländska lakritsförpack-
ningar (de drogs in 2008). Blackface 
som underhållning blev populärt i USA 
då svarta användes som slavar. Denna 
rasistiska praktik nedvärderade och av-
personifierade svarta.

Wirsén hade således plockat upp en 
av historiens mest använda nidbilder 
av svarta som illustration till sina barn-
böcker. Till sitt försvar sade hon att hon 
ville fylla en stiliserad docka – en kol-
svart figur – med nytt innehåll.

Gloria Wecker har talat om vit 
oskyldighet. Det svåra med ”vit oskyl-

dighet”, som Wirséns svar exemplifie-
rar, kan sägas vara att användningen av 
en uppenbart rasistisk figur kan upp-
fattas som en praktik för att motverka 
rasism. Trots att kritiken på sociala 
medier var stark, poängterade debattö-
rerna att man inte beskyllde Wirsén för 
att vara rasist, men att hennes karaktär, 
figuren Lilla hjärtat, var en rasistisk ste-
reotyp, och att det inte gick att komma 
bort från den historiska betydelsen av 
karaktärens blackface (se till exempel 
inlägg av Fatou.se, Ylva Habel, Oivvio 
Polite, Tobias Hübinette och Judith 
Kiros). Många i det vita kulturetablis-
semanget i Sverige blev dock upprör-
da av kritiken och försvarade Wirséns 
praktik.

Någon vecka efter att Lilla Hjärtat-
debatten startat, meddelar Kulturhu-
sets konstnärliga ledare Behrang Miri 
att Tintin-böckerna på Tiotretton-bib-
lioteket i Kulturhuset tas bort. Efter en 
storm av (vit) vrede på Twitter medde-
lade Kulturhuset redan samma dag att 
beslutet var förhastat och att Tintin-
böckerna skall tillbaka till Tiotretton-

Vithet, slaveri och barnböcker

biblioteket. Miris kritik riktade sig mot 
koloniala nidbilder och stereotyper i 
seriealbumen.1 Tintindebatten handlar 
om hur levande den koloniala fantasin 
är än idag. I vita sinnebilder och i en vit 
exotiserad fantasivärld lurar dragning-
en att se kolonialism som något gran-
diost, romantiskt, naturnära och fint. 
Därmed osynliggörs massmord och 
slaveri. När denna vita fantasivärld, 
som också kan beskrivas som vit oskyl-
dighet, pekas ut reagerar vita männis-
kor ibland med att bli sårade och/eller 
ilskna. Gloria Wecker talar om en form 
av känsloförskjutning.

År 2015 presenterade Svenska barn-
boksinstitutet resultat från sin under-
sökning som visar att det med väldigt 

få undantag endast finns vita barn som 
huvudpersoner i nyutgivna svenska 
bilderböcker. Detta orsakade så mycket 
debatt och ilska att det verkar som om 
Barnboksinstitutet i sina två årliga ge-
nomgångar efter det inte tittat på den 
aspekten mera. Nu i sommar ankla-
gade den undersökande journalisten 
Janne Josefsson Bibliotek Botkyrka för 

Varför är det censur att välja bort barnböcker med rasistiska stereotyper? 

Katarina Jungar skriver om barnlitteratur och rasism och vit oskyldighet.

KOLUMN

De som blir arga är vanliga vita 
människor som ignorerar kopplingen 
mellan avhumanisering av svarta och 
hatbrott mot svarta människor.

1  Tintin i Kongo fanns inte i Tiotretton-biblioteket. Detta kom fram först senare i debatten. Miris kritik riktade sig alltså mot andra Tintin-album.
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att bränna Pippi-böcker av ideologiska 
skäl. ”Ska inte de [gamla upplagorna av 
Pippi-böckerna] få finnas så att jag kan 
berätta för mitt barn att så här sa man 
på den tiden?” frågade han. Biblioteket 
förklarade att kommunen har gallrat 
vissa utgåvor av Astrid Lindgrens Pippi 
i Söderhavet där det förekommer för-
åldrade uttryck som kan uppfattas som 
rasistiska, men Bibliotek Botkyrka har 
också köpt in förlagets nya utgåva av 
boken från 2015 där de föråldrade ut-
trycken har bytts ut. 

Varför är det sårande för vita att inte 
få fortsätta producera och konsumera 
rasstereotyper och koloniala represen-
tationer åt nya generationer? Vad är det 
man håller fast vid när man vill ha kvar 
sina rasistiska kulturella representatio-
ner? Varför vill man inte höra de andra 
berättelserna? Filmskribenten Kata-
rina Hedrén beskriver träffande att de 
som blir arga är vanliga vita människor 
som ignorerar kopplingen mellan av-
humanisering av svarta och hatbrott 
mot svarta människor. Det är vanliga 
vita människor som ser rött när deras 
rätt att definiera rasism ifrågasätts.

Nu en berättelse från Finland. En 
dag kommer min dotter hem och är 
upprörd. På dagis har ett annat dagis-
barn sagt åt henne att i Afrika dricker 
man vatten ur smutsiga vattenpölar 
med sugrör. ”Men vet du vad dagis-
läraren sa?” frågar hon. ”Hon sa: ’Nej 
det tror jag inte, för i Afrika har de inga 
sugrör’.” ”Jag tittade bara på henne 
mamma, men jag sa ingenting”, avslu-
tar dottern. (Dottern har gått på fem 
olika dagis och haft många dagislärare, 
de flesta fantastiska, inget större fel på 
denna heller). Hon och hennes sto-
rebror är upprörda över detta och för 
diskussioner sinsemellan och med mig. 

Någon dag senare börjar jag läsa 
högt ur Lilla Sparvel (1976, nyutgåva 
2003) av Barbro Lindgren som just 
fått Almapriset. Då jag kommer till 
andra sidan slutar jag att läsa högt vid 
beskrivningen ”I ett land är till exem-
pel alla kolsvarta och pratar ett språk 
som ingen förstår. Ibland äter de upp 
varandra, för de är mycket fattiga.” Jag 
slår igen boken och säger att vi läser 
något annat. Min vän förklarar senare 
att det skall föreställa ett barns dröm. 
Det hjälper inte. Det skulle ha känts 
våldsamt att läsa dessa rader som 
kvällssaga för barn som dessutom re-
dan var upprörda över problematiska 
representationer. 

”Läs boken med barnen och disku-
tera” tycks vara ett angreppssätt som 
uppmuntras på olika håll.  Kanske nå-

gon gång, när de i tonåren saknar idéer 
för ett skolprojekt, men inte här och 
nu när vi läser godnattsaga. Dessutom 
får vi tillräckligt mycket empiriskt ra-
sismmaterial i vardagslivet och i po-
pulärkulturen. Vi behöver inte mera, 
så att säga. Och inte hinner vi läsa så 
många böcker tillsammans heller. 
Varför skulle jag välja problematiska 
böcker då, när det finns fantastiska 
böcker som vi inte hinner läsa? En frå-
ga snurrar fortfarande i mitt huvud: är 
det inte problematiskt att en författare 
med sådana rasismskelett i skåpet får 
Almapriset? Jag älskar många av Bar-
bro Lindgrens böcker, men kände mig 
lite lurad där jag satt på sängkanten 
med en ihopslagen bok.

En annan berättelse. En mamma 
blir upprörd över en dansk barnbok 
(Lille håndbog for elefantelskere av Os-
car K. och Dorte Karrebæk, 2013) hon 
hittar på Nordiska biblioteket i Hel-
singfors. Boken innehåller represen-
tationer av en blackface-barnslav med 
en namnlapp kring foten som sitter 
på huk på golvet inklämd mellan två 
stora paket på hittegodsavdelningen. 
Biblioteket vill inte ta bort boken från 
sina hyllor, och säger att det är bättre 
att varje förälder bestämmer vad de lä-
ser för sina barn och att biblioteket inte 
kan börja censurera en prisbelönt för-
fattare och illustratör. Mamman anmä-
ler fallet till diskrimineringsombuds-
mannen. Hon påpekar att bibliotekets 
svar inte heller tar i beaktande att äldre 
barn kan använda samlingarna utan 
att en vuxen är med och gör en kvali-
tetssäkring. En överinspektör från dis-
krimineringsombudsmannens byrå 
svarar att de håller med om att boken 
är rasistisk, men påpekar också att det 
hör till bibliotekens yttrandefrihet att 
välja vilka böcker de vill ha.

Här smyger två begrepp in i diskus-
sionen. Det är intressant att biblioteket 
använder ordet ’censurera’, eftersom 
böcker på bibliotek hela tiden gallras. 
Men det är ju inte samma sak som 
censur. Överinspektören hänvisar till 
yttrandefrihet. Hur kan vi förstå det 
groteska i att ett bibliotek enligt över-
inspektören, i yttrandefrihetens namn, 
skall få ha representationer av en 
blackface-barnslav? Dahlia Grossman-
Heinze skriver att beskrivningen av ra-
sism som olika åsikter är en taktik som 
upprätthåller vit överhöghet under 
täckmanteln yttrandefrihet. Vi vet att 
det skulle vara omöjligt med liknande, 
halvt humoristiska representationer av 
barn i koncentrationsläger. Behöver jag 
tillägga att N-ordet finns i boken. Det är 

ju en dansk bok och N-ordet tycks ha 
blivit viktigt i danskars ”vi är inte så PK 
som svenskar”-identitetsprojekt.

Men tillbaka till frågan: varför blir 
vita sårade och arga när detta lyfts upp, 
när rasism synliggörs, när okunnighet 
och historielöshet särskilt i förhållan-
de till kolonialism och slaveri blottas? 
I en intervju med rubriken ”Hjärtat 
som brast” är Stina Wirsén ledsen för 
att inte heller hon längre kunde känna 
kärlek för Lilla Hjärtat. Detta blir på 
något sätt det ultimata vita privilegiet. 
Att man som vit är ledsen för att man 
insett att en karaktär som man älskat 
är rasistisk, och att man inte längre 
kan älska den (i detta fall en karaktär 
hon själv skapat). Den smärta, den 
kränkning, den förödmjukelse som ra-
sifierade människor i Sverige på olika 
sätt utryckt och generöst beskrivit i 
förhållande till Lilla Hjärtat försvinner 
i denna kladdiga självupptagna vithet 
som är sorgsen för att den har förlorat 
en ras-stereotyp att älska. 

Jag vill komma tillbaka till uppma-
ningen att läsa problematiska böcker 
och analysera med barn. Uppmaning-
en kan beskrivas som vit oskyldighet, 
men våldet i denna uppmaning hop-
pas jag blir tydligare i en kontext som 
godnattsageincidenten hemma hos 
oss. Men på samma gång är det vik-
tigt att lyfta känslodiskussionen (”det 
skulle ha känts våldsamt att läsa”) till 
en diskussion om maktstrukturer. Gra-
da Kilomba, feministisk tänkare och 
konstnär, skriver att rasism har varit del 
av europeisk politik och kunskapspro-
duktion i över 500 år. Med början i det 
europeiska projektet slaveri, det euro-
peiska projektet kolonialism och idag i 
det europeiska projektet Fort Europa. 

Barnböcker som en del av euro-
peisk kunskapsproduktion är inte 
oskyldiga, utan befann och befinner 
sig ibland i mitten av dessa rasistiska 
projekt. På samma gång kan barnbo-
ken vara en av de mest radikala platser 
där rasism kan synliggöras, ifrågasät-
tas och utmanas. Men kanske ännu 
viktigare: barnboken kan vara en plats 
där ingen utesluts utan alla barn får 
verktyg för att lösa problem i livet samt 
lär sig att fantisera och föreställa sig en 
annorlunda värld.
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