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Kultur & Nöjen. En tävling om vem som har fått det mest hatfulla mejlet,
kan det vara roligt? Carl Undéhn gick på ”Hate Poetry”i Hamburg.

Kan man skämta om rasism? Kan det till och med vara rätt sätt att hantera det på?

Det vill en grupp tyska journalister med invandrarbakgrund ta reda på när de bjuder

in till ”Hate Poetry” i Hamburg. En kväll där de inför publik läser upp de värsta och

mest rasistiska mejl och kommentarer de fått.

Det hela är upplagt som en poetry slam i fyra kategorier. Vinnaren koras genom att

mäta volymen på publikens applåder.

Bäst, i det här fallet, är alltså den som fått det mest hatfyllda mejlet.
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För under en ”Hate Poetry” handlar det inte om att förfäras över rasismen. Det

handlar om att ha kul. Om att inte låta rasisterna skada med sina ord utan istället

skratta åt deras patetiska innehåll.

Kan det fungera? Får man göra så?

Özlem Gezer från veckomagasinet Der Spiegel inleder. I hennes första brev vill en

läsare förklara vem Goethe är, någon hon nog inte känner till då sådana inte finns i

Turkiet.

”Där är kvinnor inte fria och vad uppskattas egentligen mest i Anatolien: en kvinna

eller en åsna?”.

Publiken skrattar och applåderar.

Hasnain Kazim fortsätter med en reaktion på en artikel han skrivit om manlig

omskärelse.

”När du omskars skulle man skurit av hela kuken för då skulle det inte bli fler som

du!”.

Publiken jublar och temperaturen stiger i den redan bastuvarma salen. Rasismen

fortsätter att flöda ur breven som de sex journalisterna läser upp.

”Man får inget nobelpris för att lära sig Koranen!”

”Vad vet du med din vitlökskultur?!”

”Om du legat med någon som inte är omskuren skulle du kanske fått några tyska

hjärnceller!”

Eller kort och gott: ”Käre Herr Horunge”.

Det är som om någon bjudit in till att läsa kommentarfältet från Avpixlat inför publik.

Är detta rätt sätt att hantera rasismen?

Jag vet inte.

Men jag skrattar. Vi skrattar alla och vi gör det tillsammans. Det är en fest med öl och

vin, konfetti flyger i luften och journalisterna där framme skrattar så de kiknar.

Att vi är här tillsammans är också styrkan med ”Hate Poetry”. Vi samlas och skrattar

åt andras hat. Kvällen blir därmed en motreaktion till anonymiteten på nätet. Med

”Hate Poetry” tar de som utsätts för hatet tillbaka kontrollen över innehållet.

Det känns rätt. Men också ovant.

För alla har vi väl någon gång skakat på huvudet åt någon idiotisk kommentar.

Kanske även skickat den vidare till någon vi känner, som ett exempel på dumhet.

Det här är dock något annat. Att träffas med ett hundratal främmande personer i en

ockuperad teater och skratta åt rasismen tillsammans.

Samtidigt sticker ingen under stol med allvaret i det som blir uppläst. Det är ju grov

rasism och egentligen inte ett dugg kul.

Arrangörerna menar att det är en form av terapi att läsa upp och dela hatet med

andra. Rasismen förvandlas då till något bisarrt som vi kan skratta åt. Men efter två

timmar med avsky mot muslimer, romer, turkar och araber börjar luften gå ur,

skratten dämpas.

Det finns helt enkelt gränser för hur roligt det kan vara med hat.

1

2

3

4

5

Tempo öppnar igen

Sockret – en fiende mitt ibland
oss

Här är artisterna på
Karnevalen

Skådespelaren Mickey Rooney
död

Andreas Ekström: Älskar hen,
avskyr en

LÄSARPULSEN

A N N O N S :

BOKA ANNONS HÄR »

DELA ARTIKELN

MALMÖ

1 Världens största mäklarfirma
misslyckades med att sälja Turning
Torso

2 Kontroversiellt SD-besök i Malmö

3 Belinda Olsson: ”Man måste få ligga
lite ibland”

4 GW vill tillbaka till "Veckans brott"

5 Dagligt solande bra för hälsan

6 Säkerhetsbrist upptäckt i
krypteringssystemet OpenSSL

7 Turning Torso kostar varje HSB-
medlem 16 054 kronor

8 TV4 lägger ner lokala nyheter

9 Stora delar av truppen kan bytas ut

10 Se Stefan Ingves om Riksbankens
räntebesked


