Milk

"Milk" är en spelfilm baserad på verkliga händelser. Filmen skildrar åtta år av den amerikanske människorättsaktivisten Harvey Milks liv. Han var under 1970talet en förgrundsgestalt för homosexuellas rättigheter
och valdes även in som politisk representant i San
Franciscos fullmäktige där han blev en av de första
öppet homosexuella folkvalda politikerna i USA. Hans
kamp mot intolerans ledde fram till att han, och San
Franciscos borgmästare, mördades av en annan politiker 1978.
"Milk" är ett mångfacetterat personporträtt som
beskriver en växande övertygelse hos en besjälad politiker. Filmen utgör en intressant tidsspegel som ger en
bild av den moderna gayrörelsens framväxt i USA. Men
filmen berör också allmängiltiga frågor om mänskliga
rättigheter, politiska utspel och politisk retorik. Filmen
blandar på ett utmanande sätt den fiktiva iscensättningen med olika typer av autentiskt arkivmaterial från
tv-bolag och filmarkiv där verkliga personer uppträder
som sig själva.

Rekommenderad för åk 9 & gymnasiet
EN FILMHANDLEDNING AV
KLAS VIKLUND

Handling
Filmen hålls samman av Harvey Milks egen berättelse.
Det är den 18 november 1978. Vid sitt köksbord i San
Francisco läser han in sitt testamente på en kassettbandspelare. "Banden är enbart avsedda att spelas upp i händelse av att jag blir mördad", förklarar Harvey Milk i mikrofonen. Han vet att han som homosexuell aktivist gjort
sig själv till måltavla för hatbrott. I tillbakablickar skildras
händelser ur hans liv. Ett av de första inslagen utspelas
dock nio dagar fram i tiden, den 27 november 1978, då
fullmäktiges ordförande i San Francisco, Dianne
Feinstein, vid en presskonferens meddelar att stadens borgmästare George Moscone och fullmäktigeledamoten
Harvey Milk skjutits till döds.
New York, 1970. Harvey Milk arbetar som tjänsteman
på ett försäkringsbolag. Kvällen innan sin 40-årsdag
möter han 22-årige Scott Smith i tunnelbanan. De gör
sällskap till Harvey Milks lägenhet där de kelar och äter
tårta i Harveys säng. Scott föreslår att de ska starta ett
nytt liv tillsammans. De inleder ett förhållande. Harvey
låter håret och skägget växa och han förvandlas från strikt
affärsman till utlevande hippie. De flyttar till San Francisco där de finner en fristad i kvarteren kring Castro
Street som håller på att utvecklas till ett område för öppet
homosexuella.
San Francisco, 1972. Harvey hyr en butikslokal i huset
där de bor och öppnar fotoaffären Castro Camera. Harvey
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och Scott visar öppet sin kärlek, vilket provocerar ägaren
till en spritbutik tvärs över gatan som vägrar låta Harvey
Milk bli medlem i områdets handelsförening.
Harvey Milk låter sig inte nedslås. Han inser att de
homosexuella är viktiga kunder och vill etablera ett eget
nätverk som kan stödja gayvänliga affärsmän och deras
kunder. Scott frågar oroligt: "Har du plötsligt blivit aktivist? Jag trodde du var republikan." Harvey svarar pragmatiskt: "Jag är affärsman och då måste man ta hand om
kunderna, även om de är homosexuella. Herregud, vi är
ju i San Francisco!"
"Castro blev etapp nummer ett", förklarar Harvey i mikrofonen vid sitt köksbord. Till området kommer varje
vecka homosexuella turister från hela världen. Gayvänliga
barer och butiksinnehavare gör strålande affärer. Den
fientliga ägaren till spritbutiken tvärs över gatan tvingas
tänka om när butiken fylls av homosexuella kunder. Det
har han ingenting emot.
Harvey Milks fotoaffär blir en samlingspunkt för gayaktivister och för homosexuella ungdomar som söker friheten i San Francisco. Gruppens kärna består inledningsvis
av pojkvännen Scott Smith, den fotointresserade ynglingen Danny Nicoletta, Harvardstudenten Jim Rivaldo
och hans politiskt intresserade skyddsling Dick Pabich
samt några till.
Allt fler ser att den homosexuella rörelsen är en kraft
att räkna med. Transportarbetarfackets lokala ledare,
Allan Baird, söker upp Harvey Milk för att få stöd att organisera en bojkott av Coors öl sedan bryggeriet motarbetat
fackligt inflytande. Via sitt kontaktnät förmår Harvey
Milk alla gayvänliga barer att ta bort ölmärket i utbyte
mot att facket tar in öppet homosexuella chaufförer som
medlemmar. "Vi var inte längre små fikusar, vi hade fått
makt", förklarar Harvey Milk i sin bandinspelning. "Det
var då jag började kalla mig Castro Streets borgmästare."
Efter att polisen gjort en räd mot flera gaybarer, där de

misshandlat och arresterat besökare, känner Harvey Milk
en besvikelse över att de homosexuella inte har någon
som företräder dem politiskt, så som de svarta har. När
den 31-årige homosexuelle mannen Robert Hillsborough
en vecka senare mördas med 15 knivhugg på öppen gata
beslutar sig Milk för att träda fram och anmäla sin kandidatur till stadsfullmäktige.
Milk drar igång sin kampanj genom att gå runt och presentera sig för färgade, kvinnor, pensionärer med flera.
Han möter den unge Cleve Jones, som flytt Phoenix för
friheten i San Francisco. Harvey Milk försöker både ragga
upp honom och värva honom. "Vi kan ändra Phoenix,
men vi måste börja här", säger Harvey Milk. Men Cleve
Jones är på väg till Spanien och är inte intresserad. "Val är
bara borgerligt tjafs", säger han.
Ett hotbrev anländer till Harvey Milks fotoaffär som förvandlats till kampanjhögkvarter. Harvey Milk vägrar låta
sig skrämmas: "Om de försöker döda mig får jag en massa
sympatisörer. Det är precis vad vi behöver."
Harvey Milk övertalas att söka stöd för sin kandidatur
hos stadens välbärgade och inflytelserika homosexuella.
Harvey Milk möter affärsmannen David Goodstein, som
lämnat New York och som köpt gaymagasinet Advocate,
och hans förtrogne, juristen Rick Stokes. David Goodstein
tycker att Harvey Milk är allt för påstridig och avvisar
honom. "Ingen blir påve första dagen", säger Goodstein.
Harvey Milk lämnar mötet i vredesmod, fast besluten att
gå vidare på egen hand.
På valdagen slåss 32 kandidater om sex poster. Harvey
Milk kommer på tionde plats. "Vi förlorade, men jag lyckades nästan bli den förste kuksugande, totalt öppet homosexuelle mannen att bli vald till ett offentligt ämbete", förklarar Harvey Milk framför bandspelaren.
Harvey Milk och hans grupp beslutar sig för att göra ett
nytt försök vid ett kommande val, 1975, men med några
justeringar. Harvey Milk lägger hippiestilen åt sidan, klip-
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per håret kort och börjar uppträda i skräddarsydda kostymer. Inga fler bastuklubbar och ingen mer marijuana.
Trots ett ökat antal röster förlorar han ytterligare en gång.
År 1976 lyckas Harvey Milk reta upp sina egna i det
demokratiska partiet genom att ställa upp mot den etablerade politikern Art Agnos i ett val, inte till fullmäktige,
utan till Kaliforniens delstatsråd. Harvey Milks motto är
"Harvey Milk mot partimaskinen". Han deltar i debatter
där han kritiserar partiet för att inte driva frågan om hatbrott mot homosexuella och han argumenterar för politisk
förnyelse.
Natten före valdagen dyker Cleve Jones från Phoenix
upp utanför fotoaffären. Han har blivit dumpad av sin
pojkvän. I Barcelona har han bevittnat en parad till minne
för de homosexuella som dog under Franco. När polisen
försökte stoppa paraden utbröt upplopp, men folk slog
tillbaka. Upplevelsen har väckt hans politiska intresse.
Han blir snabbt en i kretsen av aktivister runt Harvey
Milk.
Harvey Milk förlorar valet som representant i Kaliforniens delstatsråd. Men hans medarbetare Jim Rivaldo har
en idé om ett förslag om förändrade valdistrikt så att ett
sammanhängande område, med främst hippies och
homosexuella, skulle kunna bilda underlag för de röster
som behövs för att ge Harvey Milk en plats i San Franciscos fullmäktige.
Harvey Milk känner sig utarbetad, men han får ny
energi då Anita Bryant, sångerska och kristen fundamentalist i Florida (känd för sina reklamfilmer för apelsinjuice) inleder en kampanj mot homosexuellas rättigheter.
När Dade County i Florida röstat ner ett lagförslag mot
diskriminering av homosexuella arrangeras protestdemonstrationer i ett flertal städer. Harvey Milk organiserar
protesterna i San Francisco.
Mitt i natten får Harvey Milk ett telefonsamtal från en
rullstolsbunden pojke i Minnesota som läst om Harvey
Milk i tidningen. Han ringer för att berätta att hans föräldrar ska skicka honom till en institution för att bota
hans homosexualitet. Telefonsamtalet bryts innan Harvey
hinner avsluta det vilket gör honom mycket frustrerad.
År 1977 accepteras förslaget om förändrade valdistrikt.
I distriktet runt Castro Street blir Harvey Milk en person
att räkna med. I en tv-intervju framträder en politiker
från ett närliggande valdistrikt, en konservativ före detta
polis och brandman vid namn Dan White. Han är oroad
för att "radikala grupper" kan komma att skicka representanter till fullmäktige.
Scott Smith tar sina väskor och lämnar Harvey Milk.
"Jag klarar det inte en gång till", säger han då Harvey Milk
beslutat att på nytt ställa upp i valet till San Franciscos
fullmäktige. Som kampanjledare anlitar Harvey Milk en
ung, lesbisk kvinna vid namn Anne Kronenberg.
Via sina kontakter lyckas Anne Kronenberg få flera
dagstidningar att stödja Harvey Milks kandidatur. Medan
kampanjteamet går till en bar för att fira stannar Harvey
Milk kvar i affären för att läsa vad tidningarna skrivit om
honom. En berusad yngling, Jack Lira, stannar till utanför
skyltfönstret. Harvey Milk släpper in honom och de har
sex.
Den 7 november 1977 äger distriktsvalen rum i San
Francisco och Harvey Milk vinner en plats i fullmäktige.
"För första gången gick alla samman. Fackföreningarna,
kvinnorna, pensionärerna, homosexuella och andra mino-

riteter - alla slöt upp", förklarar Harvey Milk. Hundratals
personer dyker upp utanför fotoaffären för att fira Harvey
Milks valseger. Harvey skymtar Scott i vimlet, men de
lyckas inte få kontakt. Den alkoholiserade och labile Jack
Lira har etablerat sig som Harvey Milks nya älskare.
Den 9 januari 1978 installeras Harvey Milk som representant i San Franciscos fullmäktige. Medierna uppmärksammar att flera nya personer tillträder. Harvey Milk får i
morgon-tv debattera med republikanen Dan White som
kan vara en möjlig samarbetspart - eller en motståndare?
Harvey Milk vill som första initiativ presentera ett lagförslag som tryggar homosexuellas rättigheter, liknande
det förslag som Anita Bryant krossade i Dade County i
Florida. Han vill ta upp kampen mot henne, fast i San
Francisco. Harvey Milk försöker förankra idén hos Dan
White som är mycket tveksam men som kan tänka sig en
uppgörelse om Milk stödjer Whites kamp för att förhindra
ett en psykiatrisk klinik förläggs i hans distrikt. Efter viss
betänketid väljer Milk att inte stödja White.
Plötsligt visar det sig att Anita Bryant har en allierad
senator i delstaten Kalifornien, John Briggs, som föreslår
en folkomröstning i delstaten om att avskeda alla homosexuella lärare.
Harvey Milk har ett nytt möte med tidningsägaren
David Goodstein, juristen Rick Stokes och deras förmögna
vänner för att diskutera hur de ska ta sig an Briggs utspel.
De välbärgade männen vill inte öppet peka ut de homosexuella som målgrupp för Briggs kampanj. Harvey Milk
blir bestört och menar att enda sättet att vinna är att tala
klarspråk i frågan.
Milk ber Cleve Jones att samla deras vänner till ett möte
där han kan presentera sin vision. "Om vi ska övertyga de
90 procenten att bry sig om oss 10 procent måste vi låta
dem få veta vilka vi är. Alla måste komma ut - över hela
delstaten, oavsett var de bor. Advokater, lärare, läkare,
hundfångare. Vi måste lämna gettot. De måste få veta att
de känner en av oss. Om någon inte vill stiga ur garderoben ska vi öppna dörren", argumenterar Harvey Milk.
Harvey Milk får sällskap från mötet med Scott Smith
som anklagar Harvey för hyckleri när han kräver att alla
ska komma ut. Scott påpekar att Harvey själv levde ett
dubbelliv i New York då han gjorde allt för att dölja sin
sexuella läggning inför sina arbetsgivare och sin mor.
Lagförslag som garanterar lika rättigheter, oavsett sexuell tillhörighet, läggs fram i allt fler delstater. Anita Bryant och fundamentalistiska, kristna organisationer driver
igenom folkomröstningar där förslagen röstas ned.
När San Franciscos fullmäktige röstar om lagförslaget
om homosexuellas rättigheter är det bara Dan White som
röstar emot. När Harvey Milk firar sin 48-årsdag med en
fest i stadshuset möter han av en tillfällighet en berusad
och förorättad Dan White. Konflikten mellan dem fördjupas.
I de homosexuellas frihetsparad, den 25 juni 1978,
leder Harvey Milk kortegen med homosexuella lärare.
Just innan Harvey Milk ska hålla tal överlämnar Anne
Kronenberg ett hotbrev: "Den första kulan är din, när du
ställer dig framför mikrofonen." Trots hotet väljer Harvey
Milk att tala inför de tusentals människor som deltagit i
paraden.
Borgmästare George Moscone har avvisat senator John
Briggs från paraden med motiveringen att hans närvaro
utgör en säkerhetsrisk. Borgmästaren lyckas ändå få till
ett informellt möte mellan Harvey Milk och John Briggs
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där Milk övertalar Briggs att ställa upp på en serie debatter. Harvey Milk argumenterar slagfärdigt emot John
Briggs förslag, men hans offensiva debattstil verkar också
skrämmande för vissa väljare.
En dag när Harvey Milk kommer hem möts han av ett
antal olycksbådande lappar: "Allt handlar om dig, Harvey". Han finner att Jack Lira hängt sig i matsalen. "Jack
var borta, och jag hade inte tid att sörja. Jag hade inget
val. Jag var tvungen att fortsätta kampen", förklarar Harvey Milk.
Omröstningen om Briggs förslag, kallat Proposition 6,
genomförs i Kalifornien. Harvey Milk får telefon från den
rullstolsbundne pojken i Minnesota som ringde för ett år
sedan. Han har lämnat Minnesota för Los Angeles. Han
har just fyllt 18 och röstat mot Briggs förslag. På kampanjkontoret försöker man följa rösträkningen. Förvirringen
och glädjen blir total när det visar sig att alla prognoser
slagit fel. Briggs förslag stöds enbart av en majoritet i Dan
Whites distrikt i San Francisco.
Dan White lämnar in sin avskedsansökan till borgmästare George Moscone, men efter ett möte med San Francisco polisernas intresseförening vill han återta sin post i
fullmäktige. Harvey Milk har ett hetsigt samtal med borgmästaren. "Om du låter Dan White komma tillbaka får du
alla homosexuella emot dig", säger han.
Harvey Milk besöker San Francisco War Memorial
Opera House för att se en föreställning av Tosca. Efteråt
ringer han till Scott Smith. De talar förtroligt med
varandra. "Detta är ett ögonblick som jag inte vill förlora",
säger Harvey Milk. De beslutar att göra sällskap till operan
nästa gång.
Parallellt får Dan White på telefon veta av en journalist
att han inte kommer att få tillbaka sitt jobb. Nästa morgon
bryter sig Dan White in i stadshuset via ett källarfönster
och skjuter borgmästare George Moscone och Harvey
Milk.
I en tillbakablick återkommer scenen med Harvey Milks
första kärleksnatt med Scott Smith där Scott konstaterar
att Harvey behöver en nystart i livet. "Jag är fyrtio år och
jag har inte gjort något i livet som jag är stolt över", säger
Harvey. Scott säger: "Om du fortsätter att äta tårta är du
en tjockis när du fyller femtio." Harvey svarar: "Jag blir
aldrig femtio."
På kvällen letar Scott Smith och Anne Kronenberg efter
samlingsplatsen för en utlyst minnesceremoni för Harvey
Milk och borgmästare George Moscone. De möter över 30
000 människor i ett fackeltåg som vandrar genom San
Francisco - från Castro Street till stadshuset.
Framför bandspelaren vid sitt köksbord avslutar Harvey
Milk sin inspelning med att referera till ett telefonsamtal
med en ung man från Altoona, Pennsylvania, som ringt
och tackat honom. Harvey Milk betonar betydelsen av att
förmedla hopp: "Man kan inte leva enbart på hopp, men
utan hopp är livet inte värt att leva. Därför måste du och
du och du och du... Du måste ge dem hopp. Du måste ge
dem hopp!" Harvey Milk lägger ihop sin anteckningsbok
och stänger av bandspelaren.
På ett antal textskyltar sammanfattas hur det gick sedan.
Informationen om huvudpersonernas fortsatta liv kompletteras av bilder av filmens rollfigurer som byts ut till
porträtt av de verkliga personerna:
Dan Whites advokater hävdade att intag av skräpmat orsa-

kade den kemiska obalans som ledde till morden. Pressen
kallade det "Skräpmats-försvaret".
Juryn fann Dan White skyldig till dråp, minimiåtalet för
de båda morden.
Domen blev inledningen till "Den vita nattens upplopp",
gayrörelsens mest våldsamma upplopp, men inga gripanden skedde.
År 1984, efter fem års fängelse, frigavs Dan White. Två år
senare återvände han till San Francisco och begick självmord.
Scott Smith arbetade outtröttligt för att bevara arvet efter
Harvey. Han dog 1995 av aids-relaterade komplikationer.
Anne Kronenberg är mor till tre barn och chef för San
Franciscos sjukvårdsdepartement.
Jim Rivaldo och Dick Pabich startade en politisk konsultfirma i Castro och fick två av San Franciscos mest progressiva kandidater valda till offentliga uppdrag under två
decennier.
Danny Nicoletta är professionell fotograf och har dokumenterat den homosexuella, bisexuella och transsexuella
rörelsen i mer än 30 år.
År 1987 skapade Cleve Jones ett minnesprojekt med lapptäcken vilket än idag är en internationell symbol för hivepidemins offer. Cleve ägnar sig fortfarande år politiskt
arbete.
På andra sidan Golden Gate-bron, bland läskedrycksburkar, tårtkartonger och badskum, lät Harveys vänner
sprida hans aska i havet.

Film och verklighet
Filmen "Milk" bygger på manusförfattaren Dustin Lance
intervjuer med Harvey Milks samarbetspartners samt en
omfattande research. Ett unikt referensmaterial är de dagboksanteckningar på 370 sidor där aktivisten Michael
Wong dokumenterat sitt samarbete med Harvey Milk. En
inspirationskälla har varit dokumentärfilmen "The Times
of Harvey Milk" (1984), i regi av Robert Epstein, varur
filmskaparna använt arkivbilder, framför allt den avslutande minnesmarschen med facklorna. Vissa bilder ur
dokumentären har rekonstruerats med Sean Penn och
övriga skådespelare.
I eftertexterna till filmen anges följande: "Denna film är
baserad på en verklig historisk händelse. Dialog och vissa
händelser och personer i filmen är uppdiktade som en del
av dramatiseringen."
Redan 1992 planerade Warner Bros en spelfilm om Harvey Milks liv med Gus van Sant som regissör. Projektet
lades ned på grund av bristande finansiering och på
grund av svårigheterna att utveckla ett fungerande manuskript, eftersom ambitionen var att greppa Harvey Milks
hela liv.
Som alltid, när en verklig händelse ligger till grund för
en film, måste filmskaparna välja vilka händelser och personer som är viktigast för berättelsen och sedan välja bort
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det som inte stödjer dramat. Det handlar om att avgränsa,
förenkla och renodla. I filmen har många medarbetare,
meningsmotståndare och pojkvänner fått utgå. Filmen
nämner inget om Harvey Milks familjebakgrund eller
hans liv före 1970 eftersom fokus lagts på hans politiskt
aktiva tid. Kanske kan det ändå vara intressant att veta att
Harvey Milk gjorde ett försök att flytta till San Francisco
redan 1968 med sin dåvarande pojkvän Jack McKinley
och att han flera gånger bytte karriär. Filmens beskrivning av den dramatiska omvändelsen, efter mötet med
Scott Smith, blir i ljuset av detta inte lika avgörande. Men
i filmen blir det ett utmärkt och energiskapande anslag
som sätter igång berättelsen.
Harvey Milk var som politiker en entertainer som inte
ville missa några tillfällen att göra sig själv synlig. En cirkus som besökte San Francisco i maj 1978 erbjöd som PRaktivitet att sminka och klä upp lokala kändisar till clowner. Harvey Milk accepterade omedelbart erbjudandet
och gav sig ut på stan i clownkostym för att hälsa på
lokala väljare, deras barn och besökande turister. "Jag är
fullmäktigeledamot, det är jag som styr den här stan",
ropade han. Senare på dagen fullgjorde han sina officiella
plikter, fortfarande utklädd till clown. Att se Harvey Milk
sminkad till en sorgsen clown som försöker underhålla
sina medmänniskor blev en stark upplevelse för dem som
bevittnade det hela. Händelsen rekonstruerades och filmades med avsikt att den skulle ingå i filmen, men scenerna lyftes ut. Episoden är så extrem att det är svårt att
få den att kännas trovärdig på film, trots att den är sann.
Dialogen i filmen innehåller ett flertal exakta citat av
Harvey Milk, men de är ofta inplacerade i helt nya sammanhang och för dramaturgins skull har man ibland frångått kronologin.
Harvey Milks inläsning av sitt "testamente", som är filmens röda tråd, har sin förlaga i verkligheten och består
av tre inläsningar på tre separata kassettband som Harvey
Milk deponerade hos olika medarbetare. I filmen citeras
delar av de verkliga inläsningarna. Mest känt är citatet
från slutscenen där Harvey Milk läser in avsnittet "Du
måste ge dem hopp". Den verkliga inläsningen gjordes
dock ett helt år tidigare, närmare bestämt den 18 novem-

ber 1977, och inte 1978 som påstås i filmen.
I början av filmen omtalas en homosexuell man som mördats efter att ha besökt en gaybar. Hans namn är Robert
Hillsborough och i filmen antyds att mordet är den händelse som får Harvey Milk att för första gången kandidera
till fullmäktige. I själva verket var det Milks upprördhet över
stadens bristande satsningar på skolan som var en del av
den utlösande faktorn, detta sedan en lärare besökt hans
fotoaffär för att få låna en diaprojektor, eftersom skolan
hade svårt att köpa in en sådan. På nationell nivå debatterades vid denna tid Watergate-skandalen, vilket spädde på
Harvey Milks misstro mot det politiska etablissemanget.
Detta är ett exempel på den renodling filmskapare tvingas
till. Det finns en dramaturgisk poäng i att inte blanda in de
offentliga skolornas ekonomi eller Watergate, utan att i alla
led fokusera på diskriminering och våld mot homosexuella eftersom det är temat för filmen.
I verkligheten mördades Robert Hillsborough den 21 juni
1977 då han och hans partner blev attackerade av fyra män
på en parkeringsplats i San Francisco. En 19-årig man hugger Hillsborough 15 gånger med en kniv samtidigt som han
skriker "Bög, bög, bög". Mordet ägde rum samtidigt som
Anita Bryant och John Briggs drev sin hatfyllda kampanj.
Mordet ledde till att mer än 300 000 människor slöt upp i
den gayparad som ägde rum i San Francisco några dagar
senare. Robert Hillsborough får i filmen symbolisera ett av
många anonyma offer för hatbrott mot homosexuella - och
han lyfts därför fram i filmen på detta lite anakronistiska
sätt.
Harvey Milk var en offentlig person som öppet konfronterade sina meningsmotståndare och som både förmedlade
oro och hopp. Han har efter sin död hedrats som en viktig
homosexuell förgrundsgestalt. Spelfilmen, som hade premiär 2008, har väckt nytt intresse för vem han var och vad
han stod för. Den 11 oktober 2009 utlyste Kaliforniens
guvernör Arnold Schwarzenegger en årlig minnesdag för
Harvey Milk som genomförs på Milks födelsedag, för fösta
gången den 22 maj 2010.
"Milk" tillhör den genre av filmer som inom den amerikanska filmindustrin kallas för "biopics", biographical pictures - filmade biografier. Det handlar om berättelser om mer
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Filmens regissör Gus van Sant.
eller mindre kända personer vars liv delvis redan är bekant
för publiken och där det ibland kan vara svårt att skapa
dramatik utifrån frågan om hur det ska gå. Det handlar
istället om att skapa en annan typ av spänning genom att
fördjupa förståelsen och nyfikenheten inför karaktärer och
händelser.
• Fundera över vilka friheter filmskaparna får ta sig (och
även måste ta sig) då de gör en film baserad på verkliga
händelser och personer.
• Det är en utmaning att göra film utifrån en känd persons
liv där slutet är givet. I filmen "Milk" gör filmskaparna
ingen hemlighet av att Harvey Milk kommer att mördas.
Det berättas i ett nyhetsklipp i filmens inledning. Hur
påverkar det upplevelsen och förväntningarna på filmen?
Diskutera vad det är som gör filmen spännande och intressant - eller ointressant.

En autentisk känsla
"Milk" är en spelfilm med en i grunden mycket stark struktur som berättar om Harvey Milks liv från vaggan till graven. Men det handlar inte om hans födelse på Long Island,
utanför New York år 1930, och hans fortsatta uppväxt. Filmen tar sin början då han vid 40 års ålder gör en nystart i
livet, bestämmer sig för att lämna dubbellivet i New York
och flytta till San Francisco för att leva öppet med sin partner Scott Smith. Filmen handlar om hans politiskt medvetna liv.
Filmen är huvudsakligen berättad strikt kronologiskt,
både i Harvey Milks bandinspelning från 1978 och i de tillbakablickar som illustrerar hans berättelse. Men historien
knyts ihop på ett raffinerat sätt genom att filmskaparna i
början lagt in en framåtblick till 1978, då fullmäktiges ordförande i San Francisco i ett nyhetsreportage meddelar att
stadens borgmästare George Moscone och fullmäktigeledamoten Harvey Milk skjutits till döds. Detta inslag motsvaras
av en tillbakablick till 1970 i slutet av filmen, precis efter
att Harvey Milk mördats. Där återkommer scenen då Harvey Milk och Scott Smith just träffats, de äter tårta i sängen
på Harvey Milks 40-årsdag. På ett olycksbådande sätt förut-

spår Harvey Milk sin egen död när
han säger: "Jag blir aldrig femtio."
Det väcker en metafysisk eller
religiös känsla för hans person,
som om Harvey Milk redan 1970
haft samma information som vi i
publiken, som om han likt en frälsare redan från början varit införstådd med sitt uppdrag och sitt
öde.
Som helhet är filmen berättad
realistiskt i en kalejdoskopisk
visuell form som tar fasta på den
rörliga bildens betydelse i det
moderna mediesamhället. Filmens fiktiva avsnitt, som iscensatts med skådespelare, har
ibland fotograferats med skakig
handkamera och röriga inzoomningar för att ge känslan av att
fotot inte är planerat, till exempel scenen i fotoaffären då
Harvey Milk presenterar sina medarbetare. Vissa inslag är
utformade som om skådespelarna filmat sig själva med
amatörkamera, till exempel bilresan till San Francisco.
Dessa fiktiva inslag kompletteras med autentiskt arkivmaterial. Det rör sig om dokumentära filmbilder i svartvitt
från olika polistillslag mot homosexuella barer, till exempel de bilder som visas under förtexterna, dokumentära
miljöbilder i färg från 1970-talet och autentiska bilder
från olika nyhetsprogram.
Sekvensen med sångerskan och antigayaktivisten Anita
Bryant, som i Florida drev en kamp mot homosexuellas
rättigheter, bygger på autentiska bilder från hennes tvframträdanden, hennes reklamfilmer och hennes egna
amatörfilmer. Materialet har ställts samman av Jay
Rosenblatt och ingår i kortfilmen "I Just Wanted to Be
Somebody" (2006) varur filmskaparna lånat filmklippen.
"Milk" är inspelad på plats i den butikslokal på 575
Castro Street i San Francisco där Harvey Milk och Scott
Smith en gång drev sin fotoaffär. Interiörerna från Harvey
Milks lägenhet är inspelade i den lägenhet ovanför butikslokalen där han själv en gång bodde. Lokalerna försågs
med tidstypisk scenografi och många av dem som en gång
kände Harvey Milk har bidragit med originalföremål i
form av rekvisita och kostymdetaljer.
En genomförd idé under inspelningen var att bjuda in
personer som arbetat med Harvey Milk, och som fortfarande var i livet, att finnas med på inspelningsplatserna
och möta skådespelarna för dela med sig av minnen och
erfarenheter. De erbjöds även att statera i filmen. En
handfull före detta medarbetare går att identifiera i
mindre roller.
Frank Robinson, som var Harvey Milks talskrivare, är
den gamle mannen i keps, glasögon och mustasch som
nästan alltid tyst sitter med när Harvey Milk träffar sina
medarbetare.
Carol Ruth Silver, en ledamot i fullmäktige som kämpade på Harvey Milks sida, är den mörkhåriga gamla
damen med vita glasögon på kampanjkontoret som lämnar över det första hotbrevet till Harvey Milk.
Allan Baird, fackföreningsledaren som tog hjälp av Harvey Milk för en bojkott mot Coors öl, spelar sig själv i filmen då han dyker upp i jeansjacka i en sekvens med
svartvita stillbildsfoton.
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Cleve Jones, från Phoenix, som under en period var
Harvey Milks närmaste medarbetare, sitter med jeansjacka vid en bardisk när filmens rollfigur Cleve Jones
(spelad av Emile Hirsch) rusar in för att samla anhängare
till en protestmarsch mot Anita Bryant. Han skymtar
också i vit t-shirt med rosa triangel då Harvey Milk håller
tal utanför stadshuset i samband med de homosexuellas
frihetsparad 1978.
Den öppet homosexuelle läraren Tom Ammiano, som
stred mot John Briggs initiativ, Proposition 6, spelar sig
själv i scenen där han vid Harvey Milks sida ställer frågor
på en presskonferens om hur Briggs tänker sig att myndigheterna ska avgöra lärares sexuella läggning.
Danny Nicoletta, som arbetade som assistent i fotoaffären, medverkar i en scen från stadshuset där han avbryter
ett samtal med Harvey Milk när Dan White ber att Milk
ska följa med till ett annat rum där mordet sker.
Filmens manusförfattare Dustin Lance Black staterar
också i filmen. Han går förbi fotoaffären med en svart pojkvän som vinkar till Harvey Milk.
Rollbesättning, kostym och mask är gjord med stor omsorg. Skådespelarna är i många fall imponerande porträttlika sina förebilder och Sean Penn har hittat ett sätt där
han gjort Harvey Milks kroppsspråk till sitt. Att gestalta en
homosexuell person på film eller teater handlar givetvis
inte om att man själv måste vara homosexuell. Det gäller
snarare att fånga upp manér och våga visa närhet till personer av det egna könet utan att publiken upplever att det
blir stereotypt eller överdrivit.
Den mest humoristiska rollbesättningen i filmen är skådespelaren Denis O'Hare i rollen som senator John Briggs
som uttalar sig fientligt och fördomsfullt i sin kampanj
mot homosexuella lärare. Denis O'Hare är en av få öppet
homosexuella skådespelare i Hollywood. Han har i intervjuer varit frispråkig om sitt liv. Han gör ett mänskligt
med ändå förhållandevis stereotypt nidporträtt av en
homofob där han spelar fram grova fördomar. En insatt
publik kan hela tiden leka med tanken att skådespelaren
själv inte tror ett ord av vad han själv säger.
Filmen slutar 1978, tre år innan de första larmrapporterna om den eskalerande hiv-epidemin tillkännages i
USA. Filmen skulle ha kunnat innehålla en mer omfattande skildring av ett frigjort, promiskuöst och oskyddat
sexliv - ofta under påverkan av hippieperiodens droger.
Filmskaparna väljer medvetet att hålla tillbaka bilden av
de homosexuellas sexuella aktiviteter för att istället lyfta
fram den politiska kampen. Utformningen av de oskyldiga
och närmast oskuldsfulla kärleksscenerna har också gjorts
för att anpassa filmen till en bred publik. Det är först i de
avslutande texterna som frågan om konsekvenserna av
oskyddat sex berörs, dels i relation till Scott Smitt, som
avled i aids-relaterade komplikationer, dels i relation till
Cleve Jones arbete med att skapa ett lapptäcke till minne
av aids-epidemins offer.
• Vilka berättargrepp används för att ge filmen en känsla
av autenticitet? Försök att rekapitulera vilka olika typer av
bildmaterial som förekommer i filmen och fundera över
vad blandningen av olika bilder och stilar skapar för
känsla. Vilka andra berättarelement bidrar till att ge filmen rätt tidsfärg? Hur används till exempel scenografi,
kostym, mask och musik?

• Även om publiken inte känner igen de verkliga personerna då de staterar i filmen har deras medverkan varit
en viktig inspiration för skådespelarna. Vad är det som gör
att skådespelarna känns trovärdiga eller inte trovärdiga i
sina roller? Många kan säkert uppfatta att skådespelaren
Josh Brolin är mycket trovärdig i rollen som Dan White,
men går det att förstå sig på framställningen av Dan
White och hans handlingar - eller är det just det oförklarade och outsagda som gör hans rollfigur trovärdig? I slutet av filmen följer en sekvens med texter och bilder som
sammanfattar vad som hände efteråt. Bilder av skådespelarna i sina roller byts ut mot porträttbilder av personerna
som är de verkliga förebilderna. Vad förmedlar den
sekvensen för intryck och känsla?

Att se sig själv i andra
Ett bärande tema i filmen är att kunna se och förstå sig
själv och andra och därigenom bidra till att skapa ett samhälle byggt på respekt. Harvey Milks nyfikenhet och vilja
att se och förstå människorna kring Castro Street gestaltas
i filmen av att han promenerar runt med sin småbildskamera och fotograferar folk som rör sig i kvarteret. Han
fotograferar också ägaren till spritbutiken tvärs över
gatan. Det är ett genialiskt sätt att lyfta fram Harvey Milks
intresse för andra människor. Att han sedan väljer att
öppna en fotoaffär, för att i större skala hjälpa andra människor att kunna göra detsamma, är en historisk sanning men fotoaffären går också att läsa symboliskt, som ett
uttryck för Harvey Milks ambition att hjälpa människor
att skaffa sig en egen bild av sin samtid, som ett sätt att
hjälpa människor att se sig själv och andra.
Eftersom fotoaffären vänder sig till kunder i ett distrikt
med många homosexuella kommer affären att bli ett symboliskt uttryck för de homosexuellas möjligheter att själva
skapa och forma bilden av sig och sina liv. Fotoaffären är
intressant som företeelse i relation till Harvey Milks vision
om att de homosexuella måste bli mer synliga i samhället.
"Milk" visar genom de dokumentära tv-inslagen och
arkivbilderna, som långfilmen är uppbyggd av, att de
homosexuella ofta omnämnts i medierna under 1970talet. Men en viktig dimension i analysen av mediematerial och andra framställningar är hur människor och situationer beskrivs, hur de representeras i framställningen.
Det är sällan de homosexuella själva får komma till tals i
filmklippen, många gånger är det bara gaymotståndare
som får uttala sig eller journalister som rapporterar om
våld och polisingripanden. Arkivbilderna speglar synen på
homosexuella under 1970-talet, men det är värt att understryka att mediebilderna inte är en neutral spegel - bilderna har också en gång i tiden medverkat till att forma
allmänhetens bild av homosexuella.
Mediebilderna i "Milk" berättar om homosexuella som
en ifrågasatt grupp, men också om människor som kämpar för sina rättigheter. Filmen utspelas i en tid då homosexuella inte är integrerade i samhället och där homosexualiteten ofta är en fråga som övertrumfar allt. Det
påminner om hur vi än idag slentrianmässigt använder
uttryck som en "kvinnlig" fotbollsspelare, en "svart" president eller en "homosexuell" politiker - för att visa att det
är någonting med dessa personer som bryter mot normen.
Filmen är delvis ett traditionellt drama om människors
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kamp för att "komma ut" och stå för sin homosexualitet,
men det är också ett drama om att få "komma in" på lika
villkor i samhällsgemenskapen och politiken.
Ett återkommande visuellt inslag i "Milk" är korta reflektioner av personer och händelser i speglar, fönsterrutor och
liknande. Bilderna har olika funktion, men en gemensam
tolkning skulle kunna vara att bilderna ger uttryck för nödvändigheten av att kunna spegla sig själv i andra. Utmaningen består i att kunna reflektera över det politiska och
mänskliga beslut det innebär att ta ansvar för det man ser.
Efter en sammandrabbning med polisen utanför en gaybar tar Harvey Milk hand om Scott Smiths skadade panna
framför en hallspegel samtidigt som han talar om vikten av
att homosexuella tar hand om varandra - "som de svarta
gör". En visselpipa i metall, liggande på gatan, speglar
dödsmisshandeln av Robert Hillsborough och låter publiken
förstå vad som händer utan att visa alla detaljer - samtidigt
får den tappade visselpipan symbolisera ett tillfälle där en
person varit oförmögen att tillkalla hjälp. Både Scott Smiths
och Harvey Milks ansikten speglas vid olika tillfällen i skyltfönstret till fotoaffären vilket berättar om en önskan om
närhet men också om den distans som sakta växer fram mellan dem. När Dan Whites ansikte speglas i tv-skärmen, då
han ser Harvey Milk intervjuad i tv, blir det en symbolmättad bild av ett möjligt men oförenligt möte mellan dem.
Upptakten till Dan Whites mord på borgmästare George
Moscone antyds i en rund väggspegel på borgmästarens
kontor - men då de dödande skotten avlossas befinner sig
kameran hos sekreterarna i ett angränsande rum. När Dan
White skjuter Harvey Milk i ett annat kontorsrum avslutas

scenen med en bild där kameran placerats utanför fönstret. När skotten avlossats faller Harvey Milk på knä framför fönstret. Från en närbild av Harvey Milks ansikte förflyttas skärpan till glasrutan där San Francisco War
Memorial Opera House speglas. Huset är beläget tvärs
över gatan. På fasaden finns reklamskyltar för Giacomo
Puccinis opera "Tosca" som framträder spegelvända i glaset. Bortom operan finns kvarteren kring Castro Street
vars invånares rättigheter Milk tagit strid för.
Harvey Milk har ett stort operaintresse och "Tosca", från
1900, återkommer som en symbolisk referens i filmen.
När Scott Smith lämnar Harvey Milk sitter Harvey apatisk
i en fåtölj med sina papper. Från skivspelaren hörs de
vemodiga tonerna av Sången till livet (E lucevan le stelle)
ur "Tosca". Harvey Milk besöker också operan för att se
Tosca och utomhusaffischerna speglas i närbilden av hans
ansikte i samband med mordet.
Handlingen i "Tosca" utspelas i Rom år 1800 där konstnären Mario Cavaradossi försökt skydda en politisk fånge
från stadens polischef. I slutet av operan avrättas Mario
Cavaradossi i en scen där det är oklart om det är ett hot i
form av en skenavrättning eller en verklig avrättning.
Innan dess har hans fångvaktare informerat om att han
har en timme kvar att leva. Cavaradossi ber att få skriva
ett avskedsbrev till sin älskade, vilket är Sången till livet,
som blir ett kraftfullt uttryck för allas livs okränkbarhet.
Avrättningen verkställs och visar sig vara verklig.
Referensen till "Tosca" rymmer en parallell mellan Harvey Milk och operans Mario Cavaradossi som båda, på
olika sätt, tar strid för människors rättigheter. Ramhandlingen till filmen är Harvey Milks eget inlästa testamente
sedan han flera gånger mordhotats, en parallell till operafiguren Cavaradossis avskedsbrev i form av Sången till
livet.
Filmen handlar i hög grad om empati, om att kunna förstå andra människors tankar och känslor. Här fyller konstnärliga framställningar, som till exempel film, teater och
litteratur, en viktig uppgift för att låta oss se och förstå
mänskliga beteenden och mänskliga dilemman. I konstnärliga framställningar finns en unik frihet och möjlighet
att utforska människan inifrån och hjälpa publiken att
skapa identifikation med människor i olika kulturer och
livssituationer.
• Försök minnas andra filmer och mediehändelser där
homosexuella förekommit och fundera över hur de homosexuella beskrivits: som några som kämpar med sig själva
för att våga komma ut, som några som kämpar mot hiv,
som några som kämpar för sina rättigheter, som perverterade mördare och sexualförbrytare - eller som människor,
där sexualiteten faktiskt är underordnad andra egenskaper. Vilken påverkan kan denna typ av mediebilder ha för
att konservera stereotypa föreställningar eller för att
offensivt slå hål på fördomar och flytta fram positioner
för diskriminerade grupper?
• "Milk" är en realistisk film, men referenserna till "Tosca"
antyder att filmen vill placera sig i relation till symbolladdade berättelser som handlar om människor som offrar
sitt liv för andra. Det symboldramat är en integrerad del
av vår kultur, framför allt genom kristendomens berättelse om Jesus, och utgör ett centralt inslag i berättandet,
inte minst inom filmen. Den avslutande tillbakablicken
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med Harvey Milks replik "Jag blir aldrig femtio" antyder
också att "Milk" vill skriva in sig i populärfilmens repertoar av offer- och frälsningsberättelser. Fundera över detta
symboliska perspektiv att se och förstå filmen och diskutera hur vi som publik förhåller oss till, speglar oss i, och
använder dessa symboliska berättelser.

Den homosexuella rörelsen
Kampen för homosexuellas rättigheter har utvecklats i
olika steg under 1900-talet och har sett lite olika ut i olika
länder. En nyckelfråga har varit om (homo)sexualiteten
är en privat angelägenhet eller om det är en fråga som
samhället måste ta ansvar för och reglera i lagstiftningen.
USA har i grunden en stolt tradition att falla tillbaka på
vad gäller mänskliga rättigheter. Harvey Milk lyfter fram
detta i samband med sitt tal vid gayparaden 1978, då han
citerar USA:s självständighetsförklaring från 1776 som
slår fast att alla människor har skapats lika och med
okränkbara rättigheter. Bland dessa rättigheter finns rätten till liv, frihet och strävan efter lycka. Trots en enighet
om att detta är de värderingar som det amerikanska samhället ska bygga på, har principerna ändå inte tillämpats i
praktiken vad gäller de homosexuellas rättigheter. Harvey
Milk säger i sitt tal: "Mr Briggs och Mrs Bryant och alla
andra trångsynta människor där ute. Hur mycket ni än
försöker kan ni aldrig sudda ut dessa ord från självständighetsförklaringen." Och han avslutar: "Detta är vad
Amerika är! Älska det eller lämna det!"
År 1948 antog Förenta Nationernas generalförsamling
en allmän förklaring om mänskliga rättigheter. Där anges
att: "Var och en är berättigad till alla de rättigheter och
friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av
något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk,
religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller
socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt."
(artikel 2) I de följande artiklarna fastslås att "Alla är lika
inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen
utan diskriminering av något slag" (artikel 7); samt att
"Fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan någon
inskränkning med avseende på ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj" (artikel 16).
FN-deklarationen är ett dokument också för homosexuellas rättigheter, men deklarationen misslyckades i detta
avseende då den kom att tolkas med vissa begränsningar.
Deklarationen bidrog inte till att upphäva de sjukdomsklassificeringar av homosexuella eller de förbud mot
homosexuella handlingar som fanns i många länder.
Deklarationen tillkom som världssamfundets reaktion på
nazisternas förföljelse och förintelse av judar, handikappade, zigenare, homosexuella, Jehovas vittnen och politiska meningsmotståndare under andra världskriget.
Många av dessa grupper fick upprättelse efter krigets
slut, men i Västtyskland fanns lagstiftningen mot homosexuella kvar fram till 1969, den så kallade Paragraf 175,
som inrättats redan 1871 och som skärptes av nazisterna
1935. Lagen fastslog att homosexuella män var fiender till
Riket. Lagen omfattade enbart män eftersom man ansåg
att lesbiska kvinnor kunde botas till heterosexualitet.
Trots att nazisterna var besegrade så kvarstod rädslan hos
många homosexuella män att bli arresterade och fängslade. Lagen bidrog till att osynliggöra de homosexuellas
lidande under kriget och förhindrade utbetalningar av
eventuella skadestånd. Den allmänna uppfattningen var

att de homosexuella var en grupp som nazisterna fängslat
med rätta.
De homosexuella män som under nazitiden hamnade i
fängelser eller koncentrationsläger försågs med en symbol
i form av en rosa triangel som fästes på deras fångdräkter
för att urskilja dem från andra fångar, till exempel
judarna, som försågs med en gul sexuddig stjärna, eller
politiska meningsmotståndare, som försågs med en röd
triangel. Anledningen till att de homosexuella männens
trianglar var rosa var att nazisterna ville förlöjliga dem.
Rosa var en "kvinnlig" färg och man ansåg att homosexuella män var feminina.
Den homosexuella rörelsen har tagit udden av detta
förlöjligande genom att använda den rosa triangeln som
en kampsymbol. I filmen bär Harvey Milk en armbindel
med den rosa triangeln under paraden 1978. I samband
med denna parad introducerades också en ny symbol. På
stadshusets fasad, bakom scenen där Harvey Milk håller
sitt tal, vecklas den så kallade regnbågsflaggan ut, skapad
av Harvey Milks förtrogne, Gilbert Baker. Flaggan symboliserar mångfalden bland homosexuella, bisexuella och
transpersoner och syftar till att manifestera respekt och
tolerans. Regnbågstemat slås an redan i början av sekvensen med gayparaden då Judy Garland sjunger Over the
Rainbow ur musikalfilmen "Trollkarlen från Oz" (1939) en sång om ett förlovat land ovan regnbågen där allas
drömmar kan bli till verklighet.
Samma år som FN antog deklarationen om mänskliga
rättigheter, 1948, publicerade Albert Kinsey sin första rapport om människors sexualvanor, "Sexual Behavior in the
Human Male", där han pekar på att homosexualitet är
vanligare än man tidigare trott och där han argumenterar
för att homosexualitet inte är att betrakta som en sjukdom. Rapporten hade betydelse för att upplösa vissa
tabun som funnits kring bland annat homosexualitet, men
de politiska reformerna lät vänta på sig.
Under 1950-talet och 1960-talet genomgick västvärlden
stora förändringar vad gäller ekonomi, demografi och välfärd. Detta medförde att identiteter och könsroller började förändras i grunden. Vissa av dessa förändringar
kom på sikt att påverka synen på homosexuella.
Men det fanns under 1950-talet också en parallell
rörelse som idealiserade kärnfamiljen och som bidrog till
att underblåsa homofobin. Under det kalla kriget var det
många i USA som kopplade ihop homosexualitet och
kommunism och som menade att båda tillhörde samma
kategori som hotade att destabilisera staten och samhällsstrukturen. Inte minst J. Edgar Hoover, chef för FBI åren
1924 till 1972, drev denna linje (samtidigt som det i efterhand har spekulerats i om han själv var homosexuell).
Under 1950-talet skedde i USA stora utrensningar av
misstänkt homosexuella statsanställda och anställda inom
militären eftersom de ansågs vara en fara för rikets säkerhet. Med denna historiska klangbotten förefaller inte
senator John Briggs initiativ, om att avskeda alla homosexuella lärare i Kalifornien, som särskilt förryckt.
År 1950 grundades i Los Angeles den första föreningen
för homosexuellas rättigheter i USA, kallad Mattachine
Society. Centrala uppgifter var att informera om homosexualitet och argumentera för en social omvandling. I
slutet av juni 1969 blev en polisrazzia på gaybaren Stonewall Inn i New York den tändande gnistan för ett våldsamt uppror mot polisen som kom att pågå i flera dagar.
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Upproret ledde till bildandet av den politiska kamporganisationen Gay Liberation Front som blev en plattform för en ny
generation homosexuella som inte stillatigande betraktade
orättvisorna, utan som var beredd att gå ut på gator och
torg och manifestera sitt missnöje. Organisationen var influerad av andra radikala rörelser som etablerats efter de studentrevolter som ägt rum under 1968. Slagordet för denna
nya rörelse var "frigörelse" och man allierade sig med andra
diskriminerade grupper såsom arbetare, kvinnor och etiska
minoriteter. Harvey Milk arbetar i linje med dessa idéer när
han driver sina kampanjer (i filmen visas pedagogiskt hur
han söker upp olika diskriminerade grupper) samt när han
organiserar olika typer av demonstrationer.
Den nya rörelsen för homosexuell frigörelse tog sig olika
uttryck på olika platser men gemensamt var visionen om en
grundläggande förändring av hela samhället. Man menade
att det var för sent att förvänta sig att bli accepterade i samhället genom att snällt be om olika reformer. Detta kommer
till uttryck i filmen då Harvey Milk möter den förmögne tidningsmannen David Goodstein och juristen Rick Stokes,
som båda har mera modesta anspråk, medan Harvey Milk,
som kommer från en helt annan samhällsklass, varken har
tid eller tålamod att vänta. Han vill låta rörelsens omfattande krav explodera nu.
I USA ser rättigheterna för homosexuella, bisexuella och
transsexuella olika ut i olika delstater. Några viktiga milstolpar är år 1973, då American Psychiatric Association strök
homosexualitet från sin lista över mentalsjukdomar och som
två år senare lyckades upphäva den paragraf som sedan
1950-talet förbjudit homosexuella att verka inom den federala förvaltningen. Den amerikanska militären tillämpar
dock fortfarande en policy från 1993, "Don't ask, don't tell",
som förbjuder militärer att "komma ut" eller "leva ut" sin
homosexualitet eftersom det kan äventyra moralen, ordningen och disciplinen inom organisationen. Policyn tillkom
som en kompromiss på initiativ av Bill Clinton för att ändå
göra det tillåtet för homosexuella att arbeta inom försvaret,

vilket tidigare varit förbjudet.
Först år 2003 fattades ett nationellt beslut i USA som
tillåter personer av samma kön att ha sex med varandra,
en fråga där det tidigare inte funnits någon samsyn mellan olika delstater. Lagar som förhindrar diskriminering
på grund av sexuell läggning liksom möjligheten för
homosexuella att adoptera barn skiftar fortfarande mellan delstaterna. Samkönade äktenskap accepteras av en
handfull delstater. I april 2009 fattade representanthuset
ett nationellt beslut om att sexuell läggning ska ingå i
definitionen av hatbrott, vid sidan av ras, hudfärg, religiös tillhörighet eller nationellt ursprung. Lagen kalls
"Matthew Shepard Act", efter mordet på en 21-årig homosexuell man i Wyoming 1998. Dessa årtal ger en bild av
att det arbete som Harvey Milk initierade i San Francisco
på 1970-talet varit en utdragen kamp som långt ifrån är
avslutad.
I Sverige avkriminaliserades homosexuella handlingar
1944. Istället definierades homosexualiteten som en sjukdom, en definition som varade till 1979. År 1988 infördes
den så kallade sambolagen som gav homosexuella sammanboende samma rättigheter som heterosexuella sammanboende. Lagen banade väg för den partnerskapslag
som kom 1995 och som gav homosexuella en ökad juridisk trygghet. Sedan 2002 tillåts homosexuella att prövas
som adoptivföräldrar. Samma år fattade den svenska riksdagen beslut om att också homo- och bisexuella ska
omfattas av lagen om hets mot folkgrupp. 2009 avskaffades partnerskapslagen till förmån för en könsneutral
äktenskapslag. År 2010 antog Europarådets medlemsstater en rekommendation om homo- och bisexuella samt
transpersoners rättigheter. Beslutet fattades efter en
längre tids förhandlingar där Sverige varit pådrivande.
Den huvudsakliga manliga homosexuella frigörelsen
har varit ifrågasatt av lesbiska och av homosexuella som
upplevt sig förtryckta av andra skäl, till exempel sin
etniska bakgrund. Under 1980-talet blev den radikala fri-
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görelsekampen i många länder något mer osynlig. Vissa
mål hade uppnåtts, men huvudorsaken var den då uppblossande hiv-epidemin som tvingade fram samråd mellan
de homosexuella och olika statliga institutioner. Hiv-krisen
ledde till att klyftan mellan könen överbryggades och att
man började frångå att tala om kategorin gay eller bög
(vilket refererar till homosexuella män) utan istället började tala om hbt-personer (vilket avser homo-, bisexuella
och transpersoner). I vissa sammanhang lanserades också
begreppet queer som en paraplybeteckning för ett brett
spektrum av könsöverskridande normbrytare som intar ett
kritiskt förhållningssätt till det förväntat normala.
• Diskutera hur det kan komma sig att också rörelser som
medvetet arbetar för frågor som rör mänskliga rättigheter,
till exempel homosexuellas villkor, kan komma att diskriminera vissa grupper, till exempel lesbiska eller transpersoner? Hur skapas dessa makthierarkier? Harvey Milk vill
vara talesman för en bred grupp människor, men kring sig
har han till en början bara män. När han anställer den lesbiska kvinnan Anne Kronenberg som kampanjledare skapar det viss oro bland hans medarbetare. Vad är de rädda
för?
• Diskutera om homosexualiteten är en privat angelägenhet eller en fråga som samhället måste reglera. Hur kan ett
bristande juridiskt rättsskydd för homosexuella bidra till
ett nedsättande bemötande i vardagen och legitimera hot
och våld mot homosexuella där våldsbrotten kanske inte
följs upp eller bagatelliserats? Harvey Milks och borgmästare George Moscones mördare, Dan White, släpps fri ur
fängelset för gott uppförande efter blott fem år. Vad
skickar det för signal till samhället?

Öppenhet och motstånd
Förtexterna till filmen utgörs av svartvita nyhetsbilder från
1960-talet där manliga barbesökare grips och misshandlas
av polis. De rörliga bilderna kompletteras av tidningsrubriker från New York, Los Angeles och Miami med rubriker
som "Homosexuella och polis i sammanstötningar", "Bar
anmäler polisbrutalitet", "Polis slår ner på barer för homosexuella. Sex gripna." Hade inte tidningsrubrikerna funnits
där hade det varit omöjligt att förstå att det handlar om
homosexuella män. De svartvita bilderna visar välklädda
män som är oerhört generade och som döljer sina ansikten
när de blir filmade då de förs bort i polisens skåpbilar.
Förtextsekvensen kan läsas som en prolog som ger en
bild av tidsandan och attityderna som föregår den berättelse som sedan följer. Vad vi ser är den amerikanska polisens godtyckliga gripande och trakasserier av homosexuella barbesökare. Men bilderna visar också homosexuella
män som av rädsla för ytterligare konsekvenser inte vågar
stå för vilka de är. Männen har kanske inte varit öppna
inför familj, arbetskamrater och vänner och det är vid
denna tid ett allvarligt hot om homosexualiteten avslöjas.
Harvey Milk vill ta strid både mot diskriminering och
förföljelser, men också mot de homosexuellas egen rädsla
för att träda fram och öppet visa vilka de är. Rädslan för de
eventuella påföljder och skandaler som skulle kunna följa
på ett avslöjande har gjort att de homosexuella behållit sin
homosexualitet i "garderoben". Därigenom bidrog de själva

till att mystifiera homosexualiteten och förstärka bilden
av att homosexuella är avvikare som inte ingår i den
vanliga samhällsgemenskapen. Detta mönster såg Harvey Milk och det ville han göra upp med.
Filmen lyfter fram bilden av den oförskräckte och frispråkige Harvey Milk, men i ett par scener antyds att
också Harvey Milk levt ett dubbelliv och inte alls varit
öppen med sin homosexualitet. I den ömsinta scenen då
Harvey Milk raggat upp Scott Smith på sin 40-årsdag
och de ligger i sängen och äter tårta berättar Harvey för
Scott hur farligt det är att visa sin homosexualitet öppet
i New York. Polisen är tuff och arrogant och vill man
träffa andra homosexuella så måste det ske på hemliga
mötesplatser. Harvey berättar att han själv uppträder
diskret. Han känner mycket folk och om någon ser
honom kan han bli av med jobbet. Scott föreslår att
Harvey borde börja ett nytt liv, på en ny plats och skaffa
nya vänner. Här sås ett frö till Harvey Milks omvändelse
och efter flytten till San Fransisco lever han öppet och i
den öppenheten finner han också styrkan att agera politiskt. Senare i filmen menar Scott att Harvey är en hycklare då Harvey vid ett politiskt möte krävt att personer i
deras nätverk omedelbart ska komma ut inför familj och
vänner trots att de inte känt sig mogna för det.
Rädslan för att avslöjas som homosexuell finns i alla
samhällsklasser. David Goodstein, den förmögne tidningsmannen som Harvey Milk söker upp för att få stöd
för sin kandidatur berättar att han levt ett diskret liv i
New York. En kväll blev han upptäckt med sin älskare
på Metropolitanoperan. Nästa dag fick han sparken från
finansbolaget där han arbetat. Han vill inte forcera
kampen för homosexuellas rättigheter och tycker inte
att synliggörandet av homosexuella i samhället har ett
egenvärde: "Ju mer du försöker få oss att "komma ut",
desto mer kommer du att provocera omvärlden. Ligg
lågt ett tag." Det är helt emot vad Harvey Milk står för:
"Ska vi tillbaka in i garderoben? Är det vad du menar?
Jag har tillbringat allt för många år i garderoben. Jag
behöver inget stöd från er tidning, och jag kan inte
vänta på att bli accepterad. Jag har inte tid för det."
Någon av Harvey Milks anhängare hävdar att alla har
rätt till ett privatliv, men Harvey Milk har svar på tal:
"Privatliv? I den här rörelsen, just nu - och detta säger
jag inte som stadsdelsdirektör - är privatlivet fienden.
Om ni vill ha riktig politisk makt, om det är vad ni vill,
försök då att berätta sanningen för en gångs skull." Harvey Milks slutsats är att alla skulle rösta på "oss", om de
visste att de känner en av "oss".
Samtidigt som ambitionen är att visa att homosexualiteten tillhör det normala och bör accepteras av samhället så intensifieras kampen för att utmana heterosexualitetens normer och ideal.
Om förtextsekvensens nattbilder av generade men
oklanderligt klädda män är den ena ytterligheten, så är
bilderna av de homosexuellas frigörelseparad senare i
filmen den andra ytterligheten. Mitt i gatan, i fullt dagsljus sker en parad i form av en könsöverskridande karneval med stolta människor som är nakna, plymförsedda och som bryter mot alla klädkoder som finns. Det
är provokativt, iögonfallande och humoristiskt. I filmen
reagerar Dan White mot paraden när han i en tv-inter-
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vju förklarar att han sett nakna män och nakna kvinnor gå
omkring på stan: "Det stör mig inte personligen, men det
är inte korrekt. Det är inte tillåtet i andra parader och det
borde heller inte vara tillåtet i en gayparad."
När medarbetaren Clive Jones för första gången kommer
för att träffa Harvey Milk i stadshuset möts han av Harvey
Milk i en imponerande marmortrappa. "Vad tycker du om
min nya scen?", frågar Harvey Milk som ofta refererat till
politik som ett slags teater. Harvey Milk kritiserar Clive
Jones för att ha en illasittande, nyinförskaffad kostym på
sig. "När du kommer hit ska du ha på dig de tajtaste jeans
som finns. Försök inte smälta in. Ta aldrig hissen, alltid
trapporna. Man gör en tjusig entré om man tar trapporna",
förklarar Harvey Milk och demonstrerar med överdriven
fjollighet hur han likt en primadonna tar sig upp för trappan. Scenen berättar om Harvey Milks ambition att i vardagen inte förminska sig själv eller förställa sig själv - utan
att också som ung, stilig man fortsätta att klä sig sexigt
och våga göra varje vardag till en karneval. Men själv lever
han inte upp till sina egna ideal. För att bli tagen på allvar
i politiken lade han hippiestilen åt sidan och började klä
sig i kostym för att smälta in. Är Harvey Milk i detta avseende falsk eller pragmatisk?
Vikten av öppenhet präglar också Harvey Milks inställning till hotbrevet som kommer med posten till fotoaffären. Scott Smith vill överlämna brevet till polisen eller
gömma undan det. Harvey Milk sätter brevet på kylskåpet
så att de kan se det varje dag. "Om man lägger undan det
växer det sig bara större. Här kan det inte komma åt oss",
förklarar han. På samma orädda sätt tar han sig an sina
politiska meningsmotståndare. När han inte väjer undan,
utan ser dem i ögonen och möter dem i en politisk debatt
så förlorar de sitt övertag.
Den enda person Harvey Milk inte möter personligen i
filmen är Anita Bryant och hon förvandlas mycket riktigt
också till en demon med närmast mytiska proportioner.
Harvey Milk ser möjligheten att vända kraften i Anita Bryans gayfientliga kampanj, kallad Save Our Children. Harvey Milk förklarar: "Anita vann inte. Hon förde oss samman. Hon kommer att skapa en nationell homosexuell
kampgrupp."
Det är lätt att tro att frågor om öppenhet och tolerans,
kring till exempel homosexualitet, enbart berör ett individplan. Men frågorna kan också diskuteras på en strukturell nivå som handlar om hur olika makthierarkier i samhället är utformade. Ytterligare en dimension är den samhälleliga nivån som bland annat handlar om samhällsekonomins utveckling.
Den amerikanske samhällsforskaren Richard Florida har
provocerat många när han i ett försök att spetsa till sin
forskning lanserat ett gayindex. Richard Florida hävdar att
bästa indikatorn för att ranka framtidsutsikterna för städer
eller regioner med stor koncentration av högteknologisk
industri är att mäta antalet homosexuella som andel av
befolkningen. Hans teori är inte att homosexualiteten ligger bakom de goda framtidsutsikterna. Han menar att
homosexuella söker sig till platser som erbjuder mångfald
och tolerans. Samma platser attraherar kreativa och
talangfyllda människor i allmänhet. Och där denna talang
samlas kommer också framtidens teknik att utvecklas. Det
handlar om platser där människor upplever att de kan få

vara sig själva, platser där människor och institutioner välkomnar nya idéer, även om de verkar konstiga. Florida kallar sin teori för "3T" där han menar att Teknik, Talang och
Tolerans i samverkan lägger grunden för tillväxt och utveckling. Hans gayindex för amerikanska städer toppas av San
Francisco. Men kritiken mot honom har inte varit nådig.
Många har menat att de homosexuella inte har något positivt att bidra med i samhället och att Florida förespråkar
slutet på den kristna civilisationen. Själv har han svarat att
en respekt för bögar och bohemer inte alls behöver utesluta
att man också högaktar familjens värden.
Harvey Milk säger i filmen att han önskar att de homosexuella skulle kunna organisera sig på ungefär samma sätt
som de svarta, eller andra etniska minoriteter, för att säkerställa att det finns politiska företrädare som driver deras frågor. Denna tanke aktualiserar en viktig skillnad mellan olika
gruppers möjlighet att hantera ett utanförskap. Ett etniskt
utanförskap kan innebära en marginalisering i samhället,
men utanförskapet delas av familjen som erbjuder trygghet
och gemenskap. En homosexuell person som kommer ut
måste förhålla sig till både samhällets och familjens förväntningar och det är inte självklart att den egna familjen erbjuder det stöd som behövs. Så är till exempel fallet med den
rullstolsbundne pojken i Minnesota som läst om Harvey
Milk i tidningen och som ringer till honom för att berätta att
hans föräldrar ska skicka honom till en institution för att
bota hans homosexualitet. Som så många andra homosexuella lämnar han den egna småstaden för en stad med större
öppenhet och tolerans - precis som Richard Florida beskrivit.
• Diskutera fördelarna och riskerna med den totala öppenhet kring homosexualiteten som Harvey Milk förespråkar.
Vad är det som gjort att han själv vuxit sig så stark, efter att
själv tidigare levt ett dubbelliv? Hur ska man se på Harvey
Milks uttalande om att avslöja de som inte självmant kommer ut, "Om någon inte vill stiga ur garderoben ska vi
öppna dörren", som i hög grad påminner om hur polis och
myndigheter generat homosexuella genom att avslöja och
avskeda dem?
• Harvey Milk möter motstånd för sina idéer, både bland
sina egna och bland personer utanför de egna leden. Tidningsmannen David Goodstein och hans förmögna vänner
vill inte stödja Harvey Milk. John Briggs och Anita Bryant
driver antigayfrågan utifrån en strikt agenda medan filmen
är mycket vag vad gäller Dan Whites sätt att argumentera
och handla. Harvey Milk misstänker att White själv skulle
vara homosexuell - men att han inte vågat bekänna det för
sig själv. Vad har de olika personerna för bevekelsegrunder
för sina ställningstaganden mot de homosexuellas rättigheter? Vilka likheter och skillnader finns mellan homofobi och
till exempel främlingsfientlighet, antisemitism eller rasism?

Politik och retorik
"Jag är Harvey Milk och jag är här för att värva er!" Det är
Harvey Milks stående öppningsreplik när han talar till
andra homosexuella. Han är en duktig och driven talare
som vet hur han ska möta en publik. När han talar inför
mestadels straighta, eller en fientligt inställd publik, avdramatiserar han frågan om sin homosexualitet med ett skämt:
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"Jag vet inte vad ni väntade er, men jag glömde mina högklackade hemma."
Utöver att ha arbetat som lärare, finansman och försäkringstjänsteman har Harvey Milk i olika roller också varit
involverad i olika musikaler och teaterproduktioner på Broadway. Ett av Harvey Milks favoritämnen i olika diskussioner
var teaterns möjlighet som politisk kraft - och möjligheten att
göra teater av politiken.
"Politik är teater, det handlar om att visa sin ståndpunkt.
Man säger: Här är jag! Och ser till att fånga allas intresse",
förklarar Harvey Milk i filmen.
Flera av Harvey Milks framträdanden har karaktären av
iscensättningar. Redan hans första tal, då han tillkännager sin
kandidatur stående på en trälåda på trottoaren, är en regisserad föreställning där Scott Smith under talet går runt och
visar fotografier och porrtidningar för att illustrera det Harvey berättar.
Tidningsägaren David Goodstein är i filmen genomgående i
opposition till Harvey Milk: "För dig är politiken en lek, ett
upptåg. Som att organisera en rockfestival. Du är för gammal
för att vara hippie." Harvey Milk svarar: "Jag kandiderar inte.
Jag är del av en rörelse. Det är rörelsen som kandiderar."
De olika protestmarscherna och paraderna blir ett sätt att
konkret manifestera denna rörelse. Till de mer spektakulära
arrangemangen hör protestmarschen mot Anita Bryant där
Harvey Milk ger Clive Jones uppdraget att leda den upprörda
folkmassan till stadshuset. Harvey Milk åker dit i förväg och
när folkmassan anländer går han ut på trappan, håller tal och
agerar medlare, för att förhindra ett totalt upplopp. Idén fungerade utmärkt och gav dagen efter god publicitet.
När Harvey Milk och hans medarbetare oroas över att de
inte är tillräckligt synliga i debatten beslutar de sig för att
hitta en populistisk fråga som kan hjälpa dem att nå ut. Harvey Milk formulerar ett förslag om att hundägare som inte tar
hand om sitt hundbajs ska bötfällas. Förslaget presenteras vid
en spektakulär presskonferens där Harvey Milk trampar i
hundbajs framför tv-kamerorna. Succén är ett faktum och
Harvey Milk är tillbaka i det politiska spelet som i hög grad
utspelas just i medierna.
Politiken beskrivs i filmen som ett spel med drag och motdrag. Men i detta spel finns även möjlighet till kompromisser.

Under en tid diskuterar Harvey Milk och Dan White möjligheten till samarbete. Harvey Milk närvarar då Dan
Whites son döps i en kyrka. I samband med detta passar
Harvey på att ta upp frågan om Dan White kan tänka sig
att rösta för ett lagförslag mot diskriminering av homosexuella. Inramningen, med kyrkan och barndopet,
understryker konflikten mellan ett erkännande av de
homosexuella och rådande traditionella familjevärderingar. Dan White antyder att han är beredd att kompromissa om sina värderingar. Om Harvey Milk är beredd att
förhindra att en psykiatrisk klinik placeras i hans valdistrikt, så hjälper Dan White till att rösta fram Harvey
Milks förslag. I sista stund beslutar Harvey Milk att följa
sitt hjärta - den psykiatriska kliniken behövs! Detta gör
Dan White mycket förbittrad och händelsen bidrar till att
öka hans agg mot Harvey Milk.
Harvey Milks tid som yrkespolitiker i fullmäktige varar
blott elva månader. Under många år var han politiskt
aktiv, utan att vara politiker. Han byggde nätverk, höll tal
och arrangerade manifestationer. Det finns många sätt att
ta politisk ställning utan att vara politiker. I den moderna
marknadsekonomin har till exempel våra köpvanor kommit att bli en viktig maktfaktor. Företag har identifierat
homosexuella - och andra minoriteter - som viktiga kunder och anpassat sin marknadsföring därefter. Ibland
används uttrycket "rosa pengar" för att beteckna det kapital som de homosexuella spenderar.
Att kunder kan utöva makt beskrivs i filmen i ett par
olika scener. Den homofoba och aggressiva ägaren till
spritbutiken tvärs över gatan är beredd att tänka om och
acceptera "rosa pengar" när hans butik fylls av homosexuella kunder. De gayvänliga barernas bojkott av Coors öl
blir en stor framgång som visar att gayrörelsen är en kraft
att räkna med.
I filmen berättas dock inte att Anita Bryants kampanj
mot homosexuella ledde till en omfattande bojkott av
apelsinjuice från Florida. Parallellt med sin politiska verksamhet medverkade nämligen Anita Bryant i reklamfilmer
för Florida Citrus Commission, ett reklamkontrakt som
hon tvingades avstå ifrån när bojkotten spreds över stora
delar av världen.
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I anslutning till sin amerikanska premiär, den 28 oktober 2008, hamnade "Milk" indirekt i en bojkott ledd av
homosexuella grupper. Parallellt med filmens lansering
pågick i Kalifornien en folkomröstningskampanj kring
utformningen av en ny äktenskapslagstiftning. Konservativa grupper ville skärpa lagstiftningen och göra tydligt
att bara personer av olika kön, man och kvinna, kan förklaras gifta. Förslaget gick under beteckningen Proposition 8. (Det är lätt att dra paralleller till John Briggs initiativ till 1978-års folkomröstning om att avskeda homosexuella lärare, den så kallade Proposition 6.) Många homosexuella hade hoppats på en liberalisering och önskade
sig en neutral äktenskapslagstiftning. När det framkom
att kampanjen som propagerade för förslaget fått ekonomiskt stöd av Alan Stock, VD för den amerikanska biografkedjan Cinemark Theatres, iscensatte homosexuella
grupper en kampanj för att biobesökare inte skulle se
"Milk" på Cinemarks biografer, andra menade att man
överhuvudtaget inte skulle besöka Cinemarks biografkedja. Trots att VD Alan Stock donerat bidraget som
privatperson, drabbades Cinemark Theatres av stora
trovärdighetsproblem. Den 4 november 2008 röstades
förslaget igenom med några få procents övervikt.
Under sina år i politiken utvecklar och finslipar Harvey
Milk sitt sätt att tala och framträda. I samband med att
han 1976 ställer upp i valet till Kaliforniens delstatsråd får
han i filmen ett gott råd av den etablerade politikern Art
Agnos som säger till Milk: "Ditt snack är så avtändande.
Du talar så mycket om allt du är emot, men vad är du för?
I den här staden måste man ge folk hopp, annars är du
körd." Harvey Milk tar till sig rådet och gör det till sitt
retoriska huvudtema.
Ambitionen att skapa enighet och förmedla hopp står i
centrum i många av Harvey Milks tal. Hans avslutande
ord i hans bandinspelade testamente är en fin sammanfattning av hans vision:
"I förra veckan fick jag ett telefonsamtal från Altoona,
Pennsylvania. Rösten tillhörde en ung människa som sa
'Tack'". Ni måste välja homosexuella, så att den unge och
tusentals andra med honom, får hopp om ett bättre liv.
Hopp om en bättre morgondag. Jag ber om detta, att om

jag skulle bli mördad, vill jag att fem, tio, hundra, tusen
reser sig. Om en kula går in i min hjärna, låt den krossa
alla garderober. Jag ber att rörelsen fortsätter. Det handlar inte om egen vinning, inte om ego eller om makt, utan
om alla 'oss' där ute. Inte bara om homosexuella, utan om
svarta, asiater, gamla, handikappade. Det handlar om
'oss'. Utan hopp ger alla 'oss' upp. Man kan inte leva
enbart på hopp, men utan hopp är livet inte värt att leva.
Därför måste du och du och du och du... Du måste ge dem
hopp. Du måste ge dem hopp!"
• Försök att minnas några slagfärdiga replikskiften från
debatter där Harvey Milk deltagit och analysera hur de
olika debattörerna tänker och talar. Många uttalanden
bygger på att en livsstil skulle vara mer korrekt än andra.
Vissa gånger väljer debattörerna att (avsiktligt) blanda
ihop olika begrepp, som när John Briggs för ihop homosexualitet och pedofili. Andra gånger handlar det om att
gaymotståndarna blandar samman vad som är ovanligt
med vad som är onormalt eller onaturligt. Fundera över
John Briggs oro för att homosexuella lärare kan bidra till
att "skapa" homosexuella elever.
• Diskutera bilden av det politiska spelet som det skildras
i "Milk". Är politiken en slags teater där medborgarna
utgör en slags publik? Hur kan man som enskild medborgare komma till tals i politiska frågor? Vilka möjligheter
har underordnade grupper att föra fram sina frågor - eller
måste man tillhöra "partimaskinen"? Ibland händer det
att vissa aktionsgrupper tillämpar utomparlamentariska
metoder och gör politiska aktioner som kan vara olagliga.
I vilka situationer kan det vara legitimt? Filmen handlar
framför allt om homosexuella aktivister. Kan också andra
grupper lära sig någonting av Harvey Milk och hans politiska idéer?

Mer att läsa
Dustin Lance Blacks manuskript, "Milk - The Shooting
Script", finns utgivet i bokform med förord av regissören
Gus van Sant (Newmarket Press, New York 2008). Manuskriptet finns också i fulltext (195 sidor) som pdf-fil på
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wikipedia.com. Sök på "Milk (film)" och se under rubriken
"External links".
"Milk - A Pictorial History of Harvey Milk" innehåller delar
av manusförfattaren Dustin Lance Blacks researchmaterial,
förord av Armistead Maupin samt ett reportage om tillkomsten av filmen (Newmarket Press, New York 2009).
Berättelsen om Warner Bros försök att göra en spelfilm om
Harvey Milk redan 1992 återfinns i kapitlet "Running for
mayor" i boken "Open Secret - Gay Hollywood 1928-1998" av
David Ehrenstein (William Morrow and Company, New York
1998).
En av de mest genomarbetade biografierna om Harvey
Milk är Randy Shilts bok "The Mayor of Castro Street - The
Life and Times of Harvey Milk", utgiven första gången 1982
och därefter i flera nya upplagor. Boken avslutas med ett
appendix som återger fem av Harvey Milks tal (Atlantic
Books, London 2009).
Den homosexuella rörelsens framväxt beskrivs överskådligt
av Domenico Rizzo i antologin "Gay - En världshistoria", redigerad av Robert Aldrich (Natur och Kultur, Stockholm 2007).
En mer omfattande men ändå behändig guide till teorier
som berör historik, teorier och aktivism finns i boken "Vad är
queer?" av Fanny Ambjörnsson (Natur och Kultur, Stockholm
2006).
Lättillgängliga texter om homofobi och heteronormativitet
finns i antologin Kärlekens pris, redigerad av Manu Seppänen Sterky (Bokförlaget Atlas, Stockholm 2005).
"Någonstans går gränsen - En lärarhandledning om kön,
sexualitet och normer i unga människors liv", av Gunilla
Edemo och Joakim Rindå, innehåller enkla övningar där elever och lärare gemensamt kan undersöka sina egna föreställningar om vad som är normalt och inte (RFSL Stockholm,
2004.
"Bryt! - Ett metodmaterial om normer i allmänhet och
heteronormen i synnerhet" (Forum för levande historia i
samarbete med RFSL Ungdom, Stockholm 2008) innehåller
delar från materialet "Någonstans går gränsen" samtidigt
som det utökats med ytterligare övningar för den som vill
undersöka och ifrågasätta normer kring kön, etnicitet, sexualitet, klass och funktionsförmåga.
Richard Floridas gayindex och hans teorier om hur teknik,
talang och tolerans skapar tillväxt och välfärd beskrivs i
boken "Den kreativa klassens framväxt" (Daidalos, Göteborg
2006).
Situationen vad gäller våld mot homosexuella i Sverige har
beskrivits i avhandlingen "Hatbrott? Homosexuella kvinnors
och mäns berättelser om utsatthet för brott" av Eva Tiby (Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet, Stockholm 1999). Avhandlingen bygger på intervjuer med 3 000
homo- och bisexuella kvinnor och män där var fjärde person
som ingick i studien upplevde att de hade utsatts för brott på
grund av sin sexuella läggning.
Hatbrotten mot Matthew Shepard, Wyoming, USA; Johan
Pettersson, Katrineholm; och Josef Ben Meddour, Göteborg,
har dokumenterats av Johan Hilton i boken "No Tears for
Queers - Ett reportage om män, bögar och hatbrott" (Bokförlaget Atlas, Stockholm 2005). Hilton pekar på ett mönster
där det är heterosexuella män som begått brotten i situationer där deras manlighet utmanats.
En lättillgänglig introduktion till politisk aktivism utanför
den traditionella partipolitiken är Maria Modigs bok "Den
nödvändiga olydnaden" som utkom första gången 1984 men
utkommit i en omarbetad utgåva (Natur och Kultur, Stock-

holm 2003). Boken är en inspirationskälla för alla som vill
påverka samhället och förändra sitt eget liv.

Mer media
Trailer och mer att läsa om filmen Milk finns på filmens
officiella webbplats:
http://www.focusfeatures.com/focusfeatures/film/milk/
En av de tre bandinspelningar som Harvey Milk läste in
den 18 november 1977 finns på YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=Y--9dGPVVUQ
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