
0rientaliska
rasfantasier
pi Skansen

Humorn har i a[[a tider st5ttts sivit i de
"godas" som i de "ondas" sold. Ar 2009
borde vi dirf6r vara ytterst vaksamma
ftir symboternas virde. Andi sindes
rasistiska monologer pi b5sta sind-
ningstid i  Sveriges television isommar.

Allsing pi Skansen, irets

kanske mest fblkk:ira 
-I\'-pro-

gram som dr sonrnrar-Sverigle

inkarnerad och den folkliga

svenskhetens nationalscen.

Ternat f<ir ett av progfam-

men var kommande OS i Pe-

king. Den kinesiska popstjdr-

nan Wei-Wei framfrirde den

officiella OS-singen tillsam-
mans med en barnkor inftir

18 000 iskidare pi plats pi

Skansen och uppit 2,5 rni l jo-

ner tittare ddrhemma. Dess-

utorn var det barnk<iren frin

Adolf Fredriks skola ming-

kulturell fr;r dagen. I publi-

kcn. och pi hedersplats satt
t i j r  i i rr igt kunqens vin greve
" \ .pp t "  I -cu  e  nh lup t  rned
\r n unsJ. .rr i ' . r t i .k,r frLr. (Kanre-

r. ln . /r  )o1t1.1(lc irr  , icrrr d:t  OCh cl: i

i  cgcn.k,rp .rr k.rnt i i rprtr.  srtrnt

t lel ,rr l  t lcn kinc.r.k^r rrrnl l :rssrrr len.)

Drirefter iintrrttlc Sr..ci.r Kr'lc scenen rlecl en cvkel och ikliidd

rr idgardist isk-rnloit trrk,rr lrctrrrorcrir l l /bhsti i l l  n-red en i i i t tel ik
rt id st jdrna pi proletr irkcpscn i  uniscx-kulrurrerrr lut ionssti l .

Hon utfrirde hela repertolrcn ev i'rrste rl:inclsk "zulinghumor"

inklusive finig sprikimitation ("tiins tjons", "1.ring pone" och

si vidare). Hon kallade iven singerskrrn \\-ei-\\'ei fiir "\-'ing-
Bdng" - detta nigra minuter efter att tle nna stitt pii scenen.

Hela publiken skrattade och hade skoj och bekrriftade till-

Tobias Hiibinette

sammans vithetens primat genom njutningsbar och orgiastisk
jouissance, och numret avslutades med att Kyle sjring allsing

tillsammans med programledaren Anders Lundin. Lundin

korde ekta minstrel-show-aktig yellow face-stil; med upp-

sminkade smala rigon, ikl:idd kulierhatt och ett slags kolonial-

liknande drdkt som de manliga hushillsbetjdnterna pi plan-

tagegodsen i franska "Indochine", i engelska "Malaya" och i

hollendska "Insulinde" bar (de si kallade "boys"/"gargons").
Kyle varnade rippet for gula faran, pi bdsta sindningstid,

i public service-SV! infor kanske en tredjedel av national-

staten Sveriges befolkning. Ett budskap, riktat kanske frdmst

till den vita delen av befolkningen - att asiaterna hiller pi att

ta river planeten (g;ula faran-motivet bir ju likheter med den

antisemitiska vdrldsjudendomstropen), och kan till och med

invadera och ockupera Sverige snart.

Si enkelt kan man iscensdtta och f<irkroppslig;a orientaliska

rasfantasier i public service'I.I{ i Sverise ir 2008.
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