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Filmen The Post bygger på verkliga händelser och skildrar hur The Washington Post tar sig an avslöjandet av den amerikanska regeringens mörkläggning av den amerikanska insatsen under Vietnamkriget och hur tidningsägaren Katharine Graham sätter sin egen karriär och företagets framtid på
spel för att publicera nyheten. Filmen berättar om betydelsen av visselblåsare och belyser journalistikens uppdrag och politisk maktutövning – också i vår tid.
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Filmen och läroplanen

Ett arbete kring filmen The Post kan kopplas till undervisningen om
Vietnamkriget och efterkrigstidens historia, demokrati- och värdegrundsfrågor samt ett fördjupat samtal om journalistik, medier och
samhälle. Den här filmhandledningen tar upp några av de historiska
händelser som filmen refererar till, filmskaparnas val av perspektiv,
journalistikens ideal och utmaningar, visselblåsares roll och hur filmen
kan kopplas till diskussionen om historiebruk.

Handling

Hau Nghia-provinsen, Vietnam, 1966. Den amerikanske försvarsanalytikern Daniel Ellsberg deltar som den amerikanska regeringens
observatör under Vietnamkriget. Han konstaterar att kriget innebär stora
förluster. Under flygresan hem till USA möter Ellsberg den amerikanske
försvarsministern Robert McNamara som ber Ellsberg kommentera
utvecklingen av kriget. Daniel Ellsberg svarar diplomatiskt att det mesta
är sig likt. Robert McNamara påpekar att det skett en enorm upptrappning av krigsinsatsen, ändå sker inga framsteg, vilket innebär att kriget
går allt sämre. Då planet landat ljuger Robert McNamara vid en pressträff och säger att de amerikanska militära framstegen under det senaste
året överträffar alla förväntningar.
Hösten 1969 börjar Daniel Ellsberg att från sin arbetsplats, på
forskningsinstitutet Rand Corporation i Los Angeles, smuggla ut och
kopiera hemliga dokument som belyser de amerikanska relationerna till
Vietnam under åren 1945–1967. Dokumenten visar bland annat att fyra
presidenter (Harry S. Truman, Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy
och Lyndon B. Johnson) mörklagt viktiga fakta om Vietnamkriget och
medvetet vilsefört journalister, kongressen och det amerikanska folket
om krigsinsatsen. Daniel Ellsberg avser att offentliggöra materialet.
Washington, D.C, USA, 1971. Tidningsägaren Katharine ”Kay”
Graham förbereder sig inför att hennes tidning, The Washington Post,
ska noteras på börsen. Via ett telefonsamtal från Vita huset får hon veta
att president Richard Nixon förbjudit tidningens kändisreporter Judith
Martin från att bevaka presidentdottern Tricia Nixons bröllop, efter att
reportern tidigare våldgästat presidentdottern Julie Nixons bröllopsfest
och skrivit att Tricia Nixon varit klädd som en vaniljstrutglass.
Katharine Graham redogör för detta besked under en frukost med
tidningens chefredaktör Ben Bradlee. Hon föreslår att tidningen kan
skicka en annan journalist. Ben Bradlee säger. ”Det är presidentdotterns
bröllop. Vi kan inte låta administrationen diktera vår bevakning bara för
att de inte tycker om det vi trycker om dem i vår tidning.”

Redaktionen för The Washington Post diskuterar olika reportageidéer. Alla är imponerade av hur journalisten Neil Sheehan på The New
York Times bevakat Vietnamkriget och de är förvånade över att han inte
publicerat någon artikel på tre månader. Ben Bradlee ger en praktikant i
uppdrag att i hemlighet undersöka vad Neil Sheehan arbetar med. Praktikanten får veta att The New York Times reserverat förstasidan, och sex
sidor inne i tidningen, för en stor artikel av Neil Sheehan.
Också bevakningen av presidentdotterns bröllop diskuteras på The
Washington Post. Chefredaktör Ben Bradlee framför en idé om att
uppvakta andra tidningar och berätta att Richard Nixon portat The
Washington Post från bröllopet och be de andra tidningarna att solidariskt dela med sig av sina anteckningar. En eventuell artikel om en lista
från FBI över möjliga samhällsomstörtare diskuteras.
Katharine Graham är den enda kvinnan runt bordet när ledningsgruppen diskuterar börsnoteringen av The Washington Post med bankirerna.
Trots att hon är väl förberedd är hon nervös inför mötet och hon låter
styrelsens ordförande Fritz Beebe föra ordet. Efter mötet får hon veta
att de framtida aktieägarna eventuellt kan vara oroliga för att ha en
kvinna vid rodret. Det framkommer att det finns en paragraf i avtalet
kring börsnoteringen som anger att finansiärerna kan häva uppgörelsen
om det skulle ske en ”katastrofal händelse veckan efter börsintroduktionen”.
Katharine Graham är sedan länge vän med den tidigare försvarsministern Robert McNamara, som lämnat sitt ämbete 1968. Han berättar
i förtroende att The New York Times förbereder en stor artikel med
ett ofördelaktigt avslöjande om honom. Katharine Graham ringer Ben
Bradlee för att meddela detta.
Den 13 juni 1971 publicerar The New York Times en artikel av Neil
Sheehan som visar att det finns en hemlig studie från försvarshögkvarteret Pentagon, beställd av dåvarande försvarsministern Robert McNamara, som på 7 000 sidor avslöjar en trettioårig upptrappad inblandning
i Vietnam. Insatserna har dock aldrig inneburit en ökad chans att vinna
kriget, trots att flera presidenter påstått detta. Redan 1965 visste Robert
McNamara att kriget ansågs förlorat. På The Washington Post bestämmer sig redaktionen för att eftersöka de hemliga dokumenten.
En exteriörbild av Vita huset visar genom ett fönster hur president
Richard Nixon talar i telefon med säkerhetsrådgivaren Henry Kissinger:
”Det är helt orimligt. Det är landsförrädiskt gjort av svinen som publicerat det. Jag är helt säker på att det bryter mot alla slags säkerhetslagar.
Folk måste sättas dit för sånt här.”
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Ben Bradlee söker upp Katharine Graham och ber henne utnyttja
sin kontakt med Robert McNamara för att få en kopia av rapporten.
Katharine Graham hävdar att McNamara är hennes vän och inte någon
nyhetskälla. Ben Bradlee förklarar: ”McNamara pratar med dig för att
du är Washington Posts utgivare. För att han vill att du räddar honom
och han vill ha dig på sin sida.”
När Katharine Graham äter middag med New York Times chefredaktör, Abe Rosentahl och hans hustru Ann Marie, framkommer att
regeringen genom ett domstolsföreläggande stoppat en fortsatt publicering av de hemliga dokumenten och att The New York Times kommer
att ställas till svars för publiceringen.
På The Washington Post misstänker journalisten Ben Bagdikian att
källan bakom The New York Times avslöjande kan vara hans tidigare
kollega Daniel Ellsberg. Ben Bagdikian lyckas få ett möte med Daniel
Ellsberg på ett motellrum i Boston där Ellsberg överlämnar 4 000 sidor
av den hemliga rapporten.
Katharine Graham fyller år och bjuder in sina vänner i societeten till
ett födelsedagskalas. Mitt under kalaset dyker Ben Bradlee upp för att
informera Katharine Graham om att The Washington Post inom kort
kommer att ha tillgång till de hemliga dokumenten. Han vill veta hur
hon ställer sig till en publicering. I rummet intill är Robert McNamara
en av gästerna på festen.
Hemma hos chefredaktör Ben Bradlee möts delar av redaktionen för
att gå igenom dokumenten och på tio timmar göra en egen avslöjande
artikel. För att få hjälp att hantera en eventuell stämning från Nixonadministrationen kallar Ben Bradlee in en advokat som visar sig vara
ytterst tveksam till publiceringen.
Katharine Graham söker upp sin vän Robert McNamara. Hon
uttrycker sin förtvivlan över alla lögner kring Vietnamkriget och över
alla de amerikanska soldaters liv som offrats. Robert McNamara varnar
för att en hatfylld Richard Nixon kommer att krossa The Washington
Post om tidningen går vidare med publiceringen.
När delar av ledningen för The Washington Post avråder från att publicera argumenterar Ben Bradlee: ”Vad händer med tidningens rykte?
Alla får veta att vi hade studien. Halva stan vet det nog redan. Hur ser
vi ut om vi inget gör?” Katharine Graham fattar beslut om att publicera:
”Vi kör, vi gör det. Vi publicerar.”
Mitt i natten, några timmar innan tryck, framkommer att The
Washington Post har samma källa som The New York Times, vilket
innebär att The Washington Post juridiskt kan ställas till svars för att ha
arbetat i maskopi med The New York Times. Ben Bradlee och ledningsgruppen söker upp Katharine Graham för att meddela att en publicering

kan betraktas som domstolstrots och att hon som utgivare riskerar fängelse. Också börsnoteringen hotas om tidningen ställs inför rätta i en process som kan anses vara ”en katastrofal händelse”. Katharine Graham
bemöter riskanalysen genom att ur minnet citera de meningar som anger
att tidningens uppdrag är ”insamling och förmedling av nyheter utifrån
nationens väl och ve och den fria pressens ideal”. När vissa i ledningsgruppen hänvisar till bolagets historia står Katharine Graham fast vid
sitt beslut att trots allt publicera. Hon säger: ”Det här är inte längre min
fars bolag. Det är inte längre min mans bolag. Det är mitt bolag. Och
den som tycker annorlunda hör nog inte hemma i min styrelse.”
Den 18 juni 1971 finns storyn om de hemliga dokumenten i tryck
i The Washington Post. Katharine Graham kallas till Högsta domstolen, där regeringen ställer The New York Times och The Washington
Post till svars för att ha publicerat Vietnamdokumenten. Femton andra
tidningar i USA publicerar solidariskt delar av de hemliga dokumenten i
vetskap om att de också kan ställas inför rätta.
Den 30 juni 1971 kommer ett telefonsamtal där redaktionen får veta
att Högsta domstolen dömt till fördel för The New York Times och The
Washington Post med röstsiffrorna sex mot tre. Redaktionen får ta del
av vad justitierådet Hugo Black skrivit i sin motivering: ”Nationens
fäder gav den fria pressen det skydd som den måste ha för att kunna
fullgöra sin nödvändiga roll i vår demokrati. Pressen ska tjäna de som
styrs, inte de styrande.”
Katharine Graham och Ben Bradlee andas ut i tryckerihallen där
The Washington Post trycker det nummer av tidningen som berättar
att ”Högsta domstolen ger tidningar rätt”. De är lättade över Högsta
domstolens beslut. Katharine Graham säger: ”Tack och lov. Jag tror inte
att jag klarar en sådan här pärs igen.”
Genom ett fönster i Vita huset visas hur Richard Nixon talar i telefon
med pressekreteraren Ron Ziegler och ger order om att ingen från The
Washington Post någonsin ska få sätta sin fot i Vita huset. Ett år senare,
den 17 juni 1972, upptäcker en väktare att det pågår ett inbrott i det
demokratiska partihögkvarteret i kontorskomplexet Watergate i centrala
Washington, en händelse som senare skulle bli känd som Watergateaffären och The Washington Posts nästa stora avslöjande.
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Ett feministiskt perspektiv

The Post är en spelfilm som bygger på verkliga personer och händelser.
Till grund för filmens manuskript ligger tre böcker: Katharine Grahams
självbiografi Personal History (1997), Ben Bradlees självbiografi A
Good Life (1995) och Daniel Ellsbergs självbiografi Secrets: A Memoir
of Vietnam and the Pentagon Papers (2002).
Den debuterande manusförfattaren Liz Hannah hade som ursprunglig idé att fokusera på Katharine Grahams arbete som en av de första
kvinnliga tidningsägarna i USA. Inför inspelningen bearbetades hennes
manuskript av Josh Singer, som tidigare skrivit filmen The Fifth Estate
(2013), som handlar om hur Julian Assange etablerar Wikileaks, och
filmen Spotlight (2015), som handlar om hur tidningen The Boston
Globe avslöjar sexuella övergrepp inom katolska kyrkan. Båda dessa
filmer problematiserar frågor om visselblåsares roll och det ansvar som
ställs på traditionell journalistik och på avslöjanden i sociala medier.
Med Josh Singers insats vidgades innehållet i filmens berättelse om
Vietnamdokumenten.
För den som inte omedelbart ser det feministiska perspektivet i The
Post kan filmen förefalla något missvisande. Kritiken har handlat om att
The Post på ett felaktigt sätt hjälteförklarar arbetet på The Washington
Post, när det i själva verket var The New York Times som var först med
att publicera vad som kommit att kallas The Pentagon Papers. Samtidigt
täcker filmen upp för kritiken genom att i dialogen betona det arbete
som Neil Sheehan gör på The New York Times. Tidigt i filmen finns
också en scen där Neil Sheehan överlämnar ett kuvert med ett manusutkast till en springpojke som levererar försändelsen till redaktionen för
The New York Times.
Kritiken har också handlat om att The Post inte i tillräckligt hög grad
lyfter fram Daniel Ellsberg som den drivande kraften i arbetet med att
publicera Vietnamdokumenten och göra dem tillgängliga via olika medier. Samtidigt får en scen, där The Washington Post oväntat får ta emot
en skokartong innehållande hundra sidor av de hemliga dokumenten,
visa hur aktivt Ellsberg arbetar för att sprida dokumenten till medierna.
Att det är Ellsberg som på liknande sätt förser femton andra amerikanska dagstidningar med dokumenten är underförstått i filmen.
Det är också Daniel Ellsberg som i någon mån får inleda och avsluta
filmen The Post. Filmen börjar med hans besök i Vietnam 1966 och i
slutet av filmen visas hur medarbetarna på The Washington Post ser
Daniel Ellsberg intervjuad i tv där han sammanfattar den moraliska och
politiska lärdomen av händelserna: ”Vårt lands folk har inte råd att låta
presidenten styra själv, varken utrikes eller inrikes, utan kongressens
hjälp. President Johnson jämställde avslöjandena med förräderi. Det

visar tanken att det som skadar en viss regerings anseende eller en viss
individs anseende i sig utgör landsförräderi. Det är nästan som att säga:
’Jag är staten.’”
Ingen konstnärlig framställning kan ge en sann och fullständig bild av
verkligheten, utan alla framställningar görs ur ett visst perspektiv och
utifrån ett antal avgränsningar som påverkar framställningens innehåll
och utförande. Filmen The Post handlar visserligen om The Pentagon Papers, men utifrån den kvinnliga utgivaren Katharine Grahams
perspektiv. Hon oroas över att publicera de hemliga dokumenten.
Hon funderar över sina bevekelsegrunder för att driva tidningen The
Washington Post, som vid denna tid ansågs perifer och obetydlig. Det
var hennes far som förvärvade tidningen 1933 och som överlät tidningen till hennes man. Katharine Graham drogs in i arbetet 46 år gammal,
efter att hennes man Philip Graham tog sitt liv år 1963. Fram till dess
ansåg hon det som sin självklara roll att stå på pass som maka och mor,
inte träda fram som en tongivande kvinnlig företagsledare.
I ett samtal med dottern Lally förklarar Katharine Graham att hon
länge med självklarhet instämde i det citat som tillskrivs den brittiske
1700-talsförfattaren Samuel Johnson: ”En kvinna som predikar är som
en hund som går på bakbenen. Det görs inte bra och man blir förvånad
över att se att det görs överhuvudtaget.”
Uppdelningen av vad som anses lämpligt för män respektive kvinnor
illustreras i en scen där Katharine Graham bjuder några äkta par på middag. När männen efter måltiden börjar tala politik säger en av kvinnorna: ”Det här är vår stickreplik, tjejer.” Sedan lämnar kvinnorna rummet.
Också på redaktionen är arbetsuppgifterna uppdelade efter kön. Männen
dominerar när det gäller nyheter och tuffa avslöjanden. Kvinnorna är
sekreterare eller jobbar med kändisskvaller.
Denna fråga fördjupas när Ben Bradlees hustru Tony förklarar för sin
man hur hon ser på Katharine Grahams roll som kvinnlig företagsledare
och beslutsfattare. Repliken sätter ord på de scener där manliga medarbetare tidigare negligerat Katharine Graham: ”Kay är i en position som
hon aldrig trodde hon skulle hamna i. En position som många säkert
inte tycker att hon borde ha. Och när man om och om igen får höra att
man inte duger, att ens åsikt inte är lika viktig... När de inte bara ignorerar en, utan man för dem inte ens är där... När det varit ens verklighet
så länge så börjar man tro att det är sant. Så att fatta det här beslutet
och riskera sin förmögenhet och bolaget som varit hela hennes liv... Det
tycker jag är modigt.”
Filmen The Post visar hur samarbetet med Ben Bradlee får Katharine
Graham att växa. Relationen präglas av förtrolighet, värme och humor.
Mellan dem uppstår en samsyn kring journalistik och publicistiska
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värderingar. Det är som om de två inleder en ömsesidig kärleksrelation.
När Ben Bradlee störtar in i hennes hem under hennes födelsedagskalas,
för att ställa en ”hypotetisk fråga” inför en eventuell publicering, så
säger Katharine Graham: ”Jag kanske ska ge dig en egen nyckel?”
Det är Katharine Graham som är den karaktär som under filmens
gång utvecklas, från att på ett klumpigt sätt välta stolar i restaurangen
när hon ska äta frukost med Ben Bradlee och att inte våga tala inför
ledningsgruppen och bankirerna, till att vara den som tar kommandot
över situationen och som säger ifrån.
Kostymskaparen Ann Roth har visualiserat denna utveckling i de
kläder som skådespelerskan Meryl Streep bär i rollen som Katharine
Graham. I de inledande scenerna från frukostmötet och mötet med bankirerna är hon klädd i en gråblå dräkt som gör henne närmast osynlig.
När ledningsgruppen söker upp henne mitt i natten, för att varna för att
publicera dokumenten, har hon avslutat en stor bjudning och är klädd i
en guldfärgad festklänning som gör henne drottninglik. Hon läxar upp
männen som avbryter henne och som försöker förminska henne, och
hon gör sorti med orden: ”Mitt beslut står fast och jag... går och lägger
mig.”

händelserna i filmen kräver vissa förkunskaper. Det kan därför vara av
intresse att stanna till inför tre av de historiska händelser som filmen
refererar till: The Pentagon Papers, Vietnamkriget och Watergateaffären.
Daniel Ellsberg var sedan 1964 försvarsrådgivare under försvarsminister Robert McNamara. Han deltog i arbetet med att planera krigsinsatsen i Vietnam och han arbetade med den amerikanska strategin för
kärnvapen. I filmen The Post kan man få intryck av att Daniel Ellsberg
år 1966 stiger av planet från Vietnam och går direkt till sitt arkivskåp
för att kopiera och sprida de hemliga Vietnamdokumenten. Denna
rapport beställdes av dåvarande försvarsministern Robert McNamara
i juni 1967 och färdigställdes under 1968. Arbetet utfördes av forskningsinstitutet Rand Corporation, med säte i Los Angeles. Den 15
januari 1969 överlämnades rapporten till försvarsminister Robert McNamaras efterträdare, Clark Clifford.
Daniel Ellsberg var en av de experter som deltog i arbetet med
studien som var en historisk granskning som avsåg förklara och ge
vägledning för hur USA skulle kunna hantera det allt mer traumatiska
kriget i Vietnam. Forskarna gavs i uppdrag att belysa allt. Studien kom
därmed att beskriva hur presidenter ljugit om hur de eftersträvat fred,
samtidigt som kriget trappats upp. Det berättas bland annat om hemliga
• Filmen The Post tar upp många olika frågor. Gör en lista över några och illegala operationer, avsteg från Genèvekonventionen och valfusk.
av de mest centrala frågorna och beskriv ur vilket eller vilka perspekUnder 1969 började Daniel Ellsberg delta i olika fredsdemonstratiotiv som frågorna behandlas.
ner med sin dåvarande flickvän Patricia Marx, som var fredsaktivist och
som senare blev hans hustru. Efter ett fredsmöte i augusti 1969 växte en
• Vilka är de olika personerna i filmen The Post? Vem är filmens
insikt fram hos Daniel Ellsberg om vikten av att göra ett moraliskt livshuvudperson? Vilken utveckling genomgår huvudpersonen? Vilken
val, att aktivt ta ställning. På kvällen den 1 oktober 1969 började Daniel
roll spelar de övriga personerna i historien för huvudpersonens och
Ellsberg, tillsammans med sin kollega Anthony Russo, att smuggla ut
dramats utveckling?
de hemliga Vietnamdokumenten från Rand Corporation. Hela rapporten
omfattade 47 volymer om totalt 7 000 sidor. Ambitionen var att kopiera
• Det är lätt att se hur Nixonadministrationen utgör filmens antagonist allt material och göra det tillgängligt för det amerikanska folket. Arbetet
eller den fientliga kraft som måste övervinnas. Se närmare på hur detta utfördes på den reklambyrå i Los Angeles som drevs av Anthony
yttre hot skildras visavi det inre hot karaktären Katharine Graham har Russos flickvän, Lynda Resnick. Under ett par månader kopierades
att slåss emot i form av sin egen inneboende rädsla inför att utmana
manuellt allt material sida för sida.
traditionella maktstrukturer, rädslan inför att förlora sitt företag och
När Daniel Ellsberg misslyckades med att förmå några senatorer att
rädslan inför att avslöja sina vänner i Washingtons politiska maktelit. offentliggöra materialet vände han sig i mars 1971 till journalisten Neil
Sheehan på The New York Times. Neil Sheehan ägnade tre månader
Bakgrund till händelserna i filmen
åt att gå igenom materialet. Den 13 juni 1971 inledde The New York
Upphovsmännen till The Post har vinnlagt sig om att skapa en medTimes publiceringen av dokumenten.
ryckande berättelse med ett flöde av händelser som tycks omedelbart
länkade till varandra. I själva verket går det flera år mellan de olika
skeendena i filmen, vilket inte helt förklaras. Några av de historiska
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Daniel Ellsberg och Anthony Russo anklagades för spioneri
och i januari 1973 inleddes rättgångarna mot dem. Samtidigt briserade den så kallade Watergateaffären. I och med detta framkom
att Nixonadministrationen försökt smutskasta Daniel Ellsberg
genom att göra inbrott hos Ellsbergs psykolog för att hitta komprometterande material mot honom. Den 11 maj 1973 lades åtalet
mot Daniel Ellsberg och Anthony Russo ned. Den 13 juni 2011
hävdes hemligstämpeln på The Pentagon Papers och dokumenten
gjordes tillgängliga för allmänheten.
The Pentagon Papers beskriver de amerikanska relationerna
till Vietnam under åren 1945–1967. Det som formellt kallas
Vietnamkriget dateras från den 1 november 1955 till den 30
april 1975. Kriget föregicks av Indokinakriget (1946–1954), där
den vietnamesiska motståndsrörelsen slogs mot kolonialmakten
Frankrike, vilket ledde till att Vietnam år 1954 preliminärt delades längs sjuttonde breddgraden i Nordvietnam och Sydvietnam,
där Nordvietnam blev en kommunistisk regim under ledning av
Ho Chi Minh. Uppgifter i The Pentagon Papers visar att kriget
redan från början var en amerikansk angelägenhet där USA under
Indokinakriget finansierade Frankrikes kamp för att behålla
kontrollen över sin forna koloni, Franska Indokina.
I filmen The Post nämner Robert McNamara flyktigt ”dominoteorin” (the domino theory), som var en term USA använde för
att förklara hur ett kommunistiskt övertagande i ett land skulle
komma att följas av kommunistiska maktövertaganden i kringliggande länder. USA:s motdrag var ”uppdämning” (containment), vilket innebar att USA skulle kunna besegra Sovjetunionen genom att hejda den kommunistiska flodvåg som tycktes
spridas över världen. Dessa politiska idéer har sin bakgrund i den
så kallade Trumandoktrinen, som offentliggjordes av president
Harry S. Truman år 1947, och som deklarerade att USA skulle
stödja fria folk som kämpar mot extremt förtryck. Syftet var
att stödja regeringar som hotades av kommunismen i en tid då
Sovjetunionen utövade ett allt starkare inflytande i världen. Detta
är en förklaring till USA:s inblandning i det plågsamt utdragna
Vietnamkriget.
I filmen The Post förklarar Daniel Ellsberg för Ben Bagdikian
att ingen president efter andra världskriget ville bli den som förlorar kampen om Vietnam. Kriget blev en prestigefråga. Daniel
Ellsberg refererar till ett citat (som härrör från ett internt memorandum från försvarsrådgivaren John McNaughton till Robert
McNamara, ”Proposed Course of Action re: Vietnam”, från den
24 mars 1965, som återfinns i The Pentagon Papers): ”Nån sa så

här vid nåt tillfälle om varför vi stannade i Vietnam när vi visste
att vi förlorade: 10 procent för att hjälpa Sydvietnam, 20 procent
för att stoppa kommunisterna och 70 procent för att slippa förödmjukelsen av ett amerikanskt nederlag. 70 procent av våra killar i
Vietnam offrades för att vi skulle slippa förödmjukas. Det fastnade
i mitt huvud.”
Vietnamkriget lever kvar i vårt medvetande eftersom berättelsen
om detta krig varit utgångspunkt för många spelfilmer som skildrat
kriget både som pojkboksäventyr och som livstrauma. Samtidigt
var kriget i Vietnam det första moderna kriget som kunde följas
i tv. Militären välkomnade de tv-team som på plats följde de
amerikanska soldaterna i tron att detta skulle öka stödet för kriget
hos allmänheten. Enskilda soldater gavs en röst, men rapporterna
visade även hur amerikanska soldater dog framför journalisternas
kameror. Det blev en chock när krigsjournalister visade hur civila
vietnameser drabbades av amerikanska soldaters övergrepp och av
krigets brutalitet. Det gav tv-tittarna en helt ny bild av kriget.
När Richard Nixon segrade i det amerikanska presidentvalet
1968 hade han gått till val på att avsluta kriget i Vietnam. Ändå
fortsatte krigsinsatsen.
I juni 1971 avslöjade The New York Times och The Washington
Post de hemliga dokumenten om Vietnamkriget. Publiceringen
kom att bidra till en förtroendekris för den amerikanska utrikespolitiken, men förkortade knappast kriget. Det skulle dröja till den
30 april 1975 innan USA valde att lägga ned vapnen. Det står i
efterhand klart att Vietnamkriget inte avgjordes på plats, utan på
tidningssidor och i tv. Den amerikanska militärens slutsats blev att
man saknade en konkret strategi för att hantera media. Vid senare
krig har den amerikanska militären därför noga försökt regissera
den journalistiska medierapporteringen.
Det uppges att 58 230 amerikanska soldater dog under Vietnamkriget och att antalet Vietnamesiska offer överstiger två miljoner
människor. USA:s användning av kemiska stridsmedel, som växtgiftet Agent Orange, har gjort att den amerikanska krigsinsatsen
genom åren fortsatt att skörda offer.
Filmen The Post avslutas med en epilog som utspelas den 17
juni 1972, men som knyts ihop med filmens berättelse genom att
president Richard Nixons telefonsamtal, där han förbjuder The
Washington Post från att besöka Vita huset, överbryggar och skapar kontinuitet mellan händelserna. Slutscenen visar hur en väktare
upptäcker att fem män gör inbrott i det demokratiska partihögkvarteret i kontorskomplexet Watergate i centrala Washington. Scenen
berättar om upprinnelsen till Watergateaffären, som senare skulle

leda till president Nixons avgång. I avslöjandet av denna affär
spelar The Washington Post en central roll. Det anas därför viss
humor i repliken då Katharine Graham uttrycker sin tacksamhet
över att tidningen vunnit förhandlingarna i Högsta domstolen
kring The Pentagon Papers. Hon säger: ”Jag tror inte att jag klarar
en sådan här pärs igen.” Bilderna från inbrottet i Watergate säger
till publiken: Vänta bara, det kommer en fortsättning.
De händelser som följer på inbrottet, och som ligger utanför
handlingen i filmen The Post, kan sammanfattas enligt följande: På The Washington Post fick journalisterna Carl Bernstein
och Bob Woodward i uppdrag att rapportera om inbrottet. Det
framkom att inbrottet finansierades av en fond som skulle främja
ett omval av den republikanske presidenten Richard Nixon och
att inbrottet genomfördes i syfte att spionera på det demokratiska
partiet inför det stundande valet. Men det tog tid innan kopplingarna till Nixon stod klar och inbrottet fick därför inte någon
inverkan på Richard Nixons omval som president den 7 november 1972.
Journalisterna Carl Bernstein och Bob Woodward lyckades
dock avslöja Vita husets inblandning i inbrottet. Avslöjandet
skedde med hjälp av en visselblåsare som fick täcknamnet Deep
Throat. Identiteten på källan var okänd fram till den 31 maj 2005,
då den tidigare FBI-tjänstemannen Mark Felt trädde fram i tidskriften Vanity Fair och berättade att han var den mytomspunna
uppgiftslämnaren.
En särskild kommitté tillsattes i februari 1973 för att utreda
Watergateaffären och annan illegal, olämplig eller oetisk verksamhet som kunde kopplas till presidentvalet 1972. Under två
veckor i maj 1973 hölls ett antal spektakulära förhör som direktsändes i tv. En av nyckelpersonerna som frågades ut var Nixons
rådgivare Bob Haldeman, som hade ansvar för finansieringen
av inbrottet i Watergate. (Haldeman figurerar i filmen The Post i
form av den kontaktperson från Vita huset som ringer upp Katharine Graham för att meddela att Nixon förbjudit The Washington
Post från att bevaka presidentdottern Tricia Nixons bröllop.)
Efter att det klarlagts att Nixons medarbetare varit delaktiga i
inbrottet uppstod frågor om Richard Nixons kännedom om händelsen. Den 13 juli 1973 framkom att Nixon installerat ett system
för hemlig bandinspelning av de samtal som förs i Vita huset. Efter ett års förhandlingar gjordes bandinspelningarna tillgängliga

den 24 juli 1974. Någon bandinspelning hade raderats. Kvar fanns
dock en inspelning av ett samtal mellan Nixon och Haldeman från
den 23 juni 1972, sex dagar efter inbrottet i Watergate, där de två
diskuterar hur de skulle mörklägga händelsen. (Det är utdrag ur
dessa bandinspelningar som används i The Post i de scener som
genom ett fönster i Vita huset visar hur Richard Nixon ger order
till olika medarbetare.)
Watergateaffären tvingade Richard Nixon att avgå som USA:s
president den 9 augusti 1974. Skandalen ledde till åtal och
fängelsedomar mot många i Nixonadministrationen. Richard
Nixon efterträddes av vicepresidenten Gerald Ford, som valde att
benåda Richard Nixon. Detta anses vara anledningen till att Gerald
Ford inte återvaldes vid presidentvalet 1976.
• Fundera över hur filmen The Post är avgränsad. Vilka val har
filmskaparna gjort? Hur påverkas betydelsen och sensmoralen i
historien utifrån valet av berättelsens startpunkt och slutpunkt?
Är det möjligt att anpassa alla verkliga händelser till spelfilmens
förväntade dramatiska kurva med början, mitt och slut?
• Diskutera vilka förkunskaper som publiken till filmen The
Post förväntas ha. Vilket ansvar har filmskaparna när det gäller
att förse publiken med bakgrundsinformation? Vilka krav på
allmänbildning kan vi som publik ställa på oss själva? Gör gärna,
enskilt eller i grupp, en snabb research av ett tema eller en fråga
som filmen berör. Kartlägg de förkunskaper och den förförståelse
som skapats genom tidigare medieerfarenheter. Försök att finna
något ytterligare perspektiv som fördjupar temat eller frågan.
Sammanfatta och redovisa era reflektioner inför varandra.
• En spelfilm som The Post tar sin utgångspunkt i verkliga
händelser, men förmedlar inte en heltäckande bild av historien.
Spelfilmens främsta egenskap är ofta att den lyckas involvera
publiken känslomässigt i de utmaningar som huvudpersonerna i filmen ställs inför. Försök att ringa in vad som utgör olika
medieformers möjligheter och begränsningar. Vad är spelfilmens
kvaliteter och brister? Jämför med andra uttrycksformer som
dokumentärfilmen, Wikipedia, tidningsartikeln, tv-nyheterna,
faktaboken, självbiografin, statusuppdateringar på Twitter, utredande rapporter som The Pentagon Papers etc.
Bild: Nordisk Film
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Journalistikens ideal och utmaningar

Ett centralt tema i filmen The Post handlar om journalistikens ideal och
utmaningar. Ett antal frågor ställs på sin spets då beslutet kring publiceringen av The Pentagon Papers ska fattas samma vecka som tidningen
The Washington Post noteras på den amerikanska fondbörsen och parallellt med att Katharine Graham anordnar flera privata fester där den
tidigare försvarsministern Robert McNamara är hennes gäst.
Chefredaktör Ben Bradlee konstaterar att läsarna skulle tappa förtroendet för The Washington Post, om det framkom att tidningen haft
tillgång till de hemliga dokumenten om Vietnamkriget, men inte vågat
publicera. Skulle The Washington Post ställas till svars i domstol kan
finansiärerna häva börsnoteringen. Vid sidan av detta brottas Katharine
Graham med frågan om hur hon ska hantera sin vänskap med Robert
McNamara. Sammantaget illustrerar detta hur Katharine Graham (och
The Washington Post) slits mellan olika lojaliteter: till läsarna (som vill
veta sanningen om kriget), till de nya ägarna (som inte vill riskera sin
investering) och till personliga vänner (som tidningen avser hänga ut).
Ekvationen tycks i något ögonblick olöslig, då en publicering av de
hemliga dokumenten riskerar att följas av en rättegång och en inställd
börsintroduktion, vilket hotar hela tidningens existens. Ben Bradlee
vill publicera dokumenten och ställa de ansvariga för Vietnamkriget till
svars. Katharine Graham svarar lakoniskt: ”Men vi kan inte ställa dem
till svars om vi inte har en tidning.”
Inom den moderna journalistiken finns ett ideal om att inom ramen
för de pressetiska reglerna tillämpa ”konsekvensneutralitet”. Det innebär att nyheter som är sanna och relevanta ska publiceras utan hänsyn
till eventuella konsekvenser för till exempel en viss stat, politiker eller
affärsverksamhet. Engelska och amerikanska journalister säger ”Publish
and be damned”, där huvudregeln är att alltid publicera och ta en kritisk
diskussion efteråt.
Fram till början av 1900-talet var det angeläget för politiska partier
och andra organisationer att äga och kontrollera tidningar, eftersom
journalistiken handlade om viktiga val kring vilka frågor tidningarna
valde att skapa opinion kring. Valet av frågor och perspektiv var ett
politiskt ställningstagande. Hos dagens etablerade medier har det efter
andra världskriget vuxit fram en samsyn kring att nyheter ska bevakas
sakligt, opartiskt och objektivt. Samtidigt har det i vår tids digitala
medier uppstått alternativa nyhetstjänster som tillsammans med vissa
aktörer i sociala medier ifrågasätter den etablerade nyhetsförmedlingen.
Det talas om ”falska nyheter” och om att etablerade nyhetsmedier inte
berättar ”sanningen”.
Den etablerade journalistikens främsta uppdrag brukar traditionellt

anses omfatta fyra delar: 1) att förmedla information till allmänheten så
att medborgarna kan fatta relevanta beslut; 2) att kommentera skeenden
i samhället; 3) att i rollen som allmänhetens företrädare granska de som
har inflytande i samhället; och 4) att främja debatt mellan olika grupper
eller aktörer i samhället.
I Sverige omtalas ibland pressen som ”den tredje statsmakten” i en
hierarki där riksdag och regering sägs utgöra den första och den andra
statsmakten. Riksdag och regering fattar beslut, pressens uppgift är att
granska makthavarna. Också i USA förekommer denna uppdelning,
baserad på ståndssamhällets hierarki med präster, adel och medborgare. Pressen, som granskar makthavare och överhet, ses som en fjärde
kategori. Det är detta som justitierådet Hugo Black syftar på i sin motivering då han förklarar varför han dömt till fördel för The New York
Times och The Washington Post: ”Pressen ska tjäna de som styrs, inte
de styrande.”
Idag har folkets röst i sociala medier kommit att utgöra en ”femte”
kraft som delvis vänt upp och ned på maktpyramiden. Detta är bakgrunden till begreppet The Fifth Estate, som var titeln på manusförfattaren
Josh Singers första spelfilm som berättar om hur Julian Assange etablerar visselblåsarsajten Wikileaks.
Att nyhetsmedier ska granska överheten och tjäna medborgarna är
en självklarhet i vår tids demokratier. I diktaturer finns inte plats för en
fri och oberoende journalistik. Men också i en demokrati kan nyhetsförmedlingens betydelse för demokratin komma i skuggan av andra
intressen. Det kan handla om att journalistik är en kommersiell produkt
som ska säljas på en marknad och att journalistikens överordnade uppgift då blir att skapa ett innehåll som genererar vinst åt nyhetsmediernas
ägare. Betydelsen av att tidningsföretaget kan skapa lönsamhet har en
framträdande plats i filmen The Post. De tilltänkta aktieägarna förväntas acceptera ledningens analys, att ”kvalitet och lönsamhet går hand i
hand”.
Efter televisionens genombrott på 1960-talet upplevde många dagstidningar en nedgång. Det fanns ett behov av förnyelse, precis som hos
The Washington Post inför börsnoteringen år 1971. Idag har internet
och sociala medier på nytt förändrat vårt sätt att förhålla oss till nyheter.
Information och nyheter går att nå gratis på nätet. En växande grupp
vänder ryggen åt traditionella nyhetsmedier och söker sig till tjänster på
nätet där de själva delar nyheter med varandra. Dit söker sig också annonsörerna som i många fall väljer att göra riktade annonser på Google
och Facebook, snarare än annonser i traditionell dagspress. På nytt talar
dagstidningarna idag om att kvalitet och lönsamhet går hand i hand
när de etablerar digitala betaltjänster med ett innehåll som erbjuder en
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typ av djup och bredd och specialisering som läsarna inte kan hitta i de
gratistjänster som erbjuds på nätet.
Krisen för papperstidningarna omtalas ibland som en kris också för
demokratin. Slimmade nyhetsredaktioner, med allt lägre intäkter från
läsare och annonsörer, har allt mindre resurser för att producera eget
material. Att nyheter ensidigt bygger på utspel från olika intressenter
kan i förlängningen påverka förtroendet för journalistiken. Medierna
ska inte syssla med att göra nyheter av pr-insatser, menar kritikerna. Marknadsföring är inte nyheter. Men allt som någon vill dölja är
däremot en nyhet. Men att avsätta medel för grävande journalistik, där
ett team av journalister ges tid att grundligt undersöka en fråga, kräver
mod, uthållighet och ekonomiska muskler. Samtidigt är det vad publiken är beredd att betala för.
I filmen The Post får frukostmötet mellan tidningsägaren Katharine
Graham och chefredaktören Ben Bradlee, där de talar om presidentdottern Tricia Nixons bröllop, på ett förebådande sätt rama in den berättelse som följer: ”Vi kan inte låta administrationen diktera vår bevakning
bara för att de inte tycker om det vi trycker om dem i vår tidning”, säger
Ben Bradlee. Detta är utgångspunkten för den kraftmätning mellan den
amerikanska regeringen och de båda tidningarna, The New York Times
och The Washington Post, som filmen sedan berättar om.
I diskussionen om presidentdottern Tricia Nixons bröllop föreslår
Ben Bradlee att The Washington Post ska be andra tidningar om hjälp
med bilder och material från bröllopet, sedan Richard Nixon portat The
Washington Post från att närvara. ”Det blir en solidaritetshandling. De
försvarar tryckfriheten. Vi säger att enda sättet att värna om rätten att
trycka är att trycka”, förklarar Ben Bradlee. Någon i redaktionen säger
att det är en omöjlig idé – och det är lätt att förstå att olika redaktioner
konkurrerar med varandra om att vara först med olika nyheter. Samtidigt utgör den naiva diskussionen kring Tricia Nixons bröllop en viktig
plantering som får sin förklaring då femton andra tidningar, vid sidan av
The New York Times och The Washington Post, publicerar The Pentagon Papers som en solidaritetshandling. När regeringen försöker tysta
The New York Times och The Washington Post, då tryckfriheten och
yttrandefriheten verkligen hotas, ställer andra tidningar upp.
Tidningsägaren Katharine Graham och hennes chefredaktör Ben
Bradlee lever sina liv i den innersta kretsen av makthavare i Washington
där de umgås med presidenter och ministrar. Diskussionen kring The
Pentagon Papers tvingar dem att tänka igenom sitt förhållande till de
politiker och makthavare som också är deras vänner. ”Vi måste sätta
gränser för deras makt. Om vi inte ställer dem till svars, herregud, vem
ska då göra det?” frågar Ben Bradlee. Han förklarar att symbiosen mellan tidningsfolk och politiker har en lång historia som inverkat destruktivt på demokratin: ”För så funkade det. Politiker och press litade på
varandra för att kunna gå på samma fester, dricka drinkar och dra vitsar
medan kriget rasade i Vietnam.”
Katharine Graham inser bristerna och hänvisar i slutet av filmen till
vad hennes man Phil brukade kalla dagsnyheterna: ”Historiens första
grova utkast.” Hon sammanfattar de utmaningar som nyhetsmedierna
dagligen ställs inför: ”Vi har inte alltid rätt och vi är inte alltid perfekta,
men vi måste bara fortsätta. Det är det som är jobbet.”
Avslöjandena kring The Pentagon Papers kom att för alltid omskapa
relationen mellan journalister och makthavare. Daniel Ellsberg läckte
The Pentagon Papers för att stoppa Vietnamkriget. Men då publiceringen också ledde till en dom i Högsta domstolen, som angav att första författningstillägget garanterar pressfrihet, så har denna insikt om pressens
och journalistikens roll i ett fritt och demokratiskt samhälle levt kvar
långt efter att Vietnamkriget avslutats och haft en avgörande inverkan
när amerikanska medier ställts inför kontroversiella publicistiska beslut.
• Medier och journalistik har effekter på hur vi betraktar världen och
hur vi väljer att agera i förhållande till olika händelser. Nyhetsmediernas uppdrag är därför en angelägen diskussion i alla demokratiska
länder. Vilken uppgift har nyhetsmedierna? Försök att finna aspekter

som kan försvåra journalisters arbete. Hur bör nyhetsmedierna hantera
dessa utmaningar? Hur bör nyhetsmedierna hantera och redovisa
eventuella lojalitetskonflikter eller intressekonflikter, till exempel
frågan om vem som gynnas eller drabbas av en viss publicering? Vem
granskar nyhetsmedierna?
• En generell fråga kan vara: ”Vad är en nyhet?” Någon vedertagen
definition finns inte. Svaret härleds därför ofta ur den dagliga journalistiska praktiken i olika medier. Mer relevant är därför att fråga: ”Vad
blir en nyhet?” Gör en lista över det som i traditionella medier styr vad
som blir en nyhet. Tänk på att olika medier gör sin egen nyhetsvärdering utifrån olika föreställningar om vad publiken förmodas vilja ha
och utifrån sin redaktionella profil. Försök att kartlägga och identifiera
dessa skillnader.
• Journalistik är en arbetsmetod för att samla in och bearbeta information i syfte att sakligt och korrekt rapportera om verkliga händelser.
Journalistiken skildrar sådant som är sant och relevant, på ett opartiskt
sätt, utifrån flera källor. Men de journalistiska uttrycksformerna, som
artiklar, reportage, intervjuer och liknande, är också genrer för olika
typer av berättande som kan användas av den som arbetar med osaklig
eller vinklad information, med reklam och med propaganda. Hur kan
man se om en artikel är skriven av en seriös journalist eller om artikeln är en partisk text från en reklamtidning eller en kundtidning från
ett visst företag? Hur kan vi förhålla oss källkritiska i förhållande till
mer oklara publiceringar på nätet eller i sociala medier?

Civilt motstånd och visselblåsare

Det finns i USA en lång tradition kring civil olydnad. Till förgrundsfigurerna hör författaren Henry David Thoreau. Han är mest känd för
sin bok Walden (1854), där han berättar om hur han under två år levde
ensam i en stuga i skogen. Ett par år tidigare skrev han essän Om civilt
motstånd (1849) där han argumenterar för individers rätt att göra motstånd mot en övermakt som agerar på ett moraliskt förkastligt vis. Hans
tankar om civil olydnad utlöstes av att han var motståndare till slaveriet
och till det mexikansk-amerikanska kriget (1846–1848), vilket fick Thoreau att protestera genom att inte betala skatt. För detta var han beredd
att sitta i fängelse.
Grundtanken hos Henry David Thoreau handlar om att våga riskera
sitt eget liv för högre principer som rör hela samhällets intressen. Det
är denna insikt som växer fram hos militärstrategen Daniel Ellsberg
och som ligger till grund för hans beslut att läcka The Pentagon Papers.
Daniel Ellsberg var fostrad inom den främsta lydnadskulturen av alla:
militären. De dygder vi ofta sätter högst hos en individ – lojalitet, disciplin och pliktkänsla – är de som utgör grunden för militär kontroll och
som också riskerar att binda människor vid illvilliga auktoritetssystem.
Vanliga arbetsplatser präglas normalt inte av denna lydnadskultur.
Däremot förutsätts de anställda att ge upp sina egna privata värderingar
och ställa upp för företagets övergripande mål. Ibland kan den enskilda
människans värderingar komma i konflikt med organisationens syfte
och mål. Som underordnad kan man befria sig från ansvar genom att
hävda att ”man bara gör sitt jobb”. Som underordnad kan man också
känna sig tvingad att ta sitt moraliska ansvar, protestera och, när så
krävs, sprida information om missförhållanden via nyhetsmedier.
De som på detta sätt slår larm om oegentligheter har kommit att kal�las visselblåsare, efter engelskans ”whistleblower”. Begreppet kommer
från att engelska poliser, för att påkalla kollegors och allmänhetens
uppmärksamhet om ett pågående brott, en gång i tiden använde sig av
visselpipor. Visselblåsare har ofta drabbats av kännbara konsekvenser
genom att de åtalats eller avskedats.
Journalisten Ben Bagdikian försöker i filmen The Post att sammanfatta vad som karaktäriserar en visselblåsare som Daniel Ellsberg. Ben
Bagdikian säger: ”Jag vet att människor som vågar läcka sådan här
information är av en särskild typ. De har samvete och övertygelse, men
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de är också fåfänga.” Daniel Ellsberg vill avslöja oegentligheter och
han drar sig inte för att ge intervjuer där han motiverar sitt beslut.
Bradley Manning, dataanalytiker inom den amerikanska försvarsmakten, hade också ett moraliskt uppvaknande då han år 2010 beslutade sig för att anonymt läcka 750 000 dokument med amerikanska
försvarshemligheter till visselblåsarsajten Wikileaks. Detta skedde i
en tid med digitala medier och Bradley Manning smugglade ut dokumenten på en CD-skiva märkt ”Lady Gaga”. Avslöjandet omfattade
diplomatkorrespondens och krigsloggar rörande underrättelser och
militära insatser efter terrorattacken mot USA den 11 september 2001.
I materialet fanns uppgifter om den amerikanska krigsinsatsen mot
terrornätverket al-Qaidas baser i Afghanistan år 2001 samt uppgifter
om USA:s övergrepp mot civila under Irakkriget, som inleddes år
2003. Mest chockerande i Bradley Mannings avslöjande var kanske
offentliggörandet av en videofilm från 2007, kallad Collateral Murder,
där det framgår hur amerikanska soldater från en Apachehelikopter
beskjuter civila i en förort till Iraks huvudstad Bagdad.
För sitt omfattande avslöjande dömdes Bradley Manning den 21
augusti 2013 till 35 års fängelse. Han röjde själv sin identitet i ett
chatroom på internet sedan han anförtrott sig till en likasinnad hackare
som vädjade till Manning att diskutera datahacking och HBTQ-frågor.
Wikileaks tekniska lösningar, som skapats i syfte att skydda uppgiftslämnare som delar material, kunde inte skydda Bradley Manning
(numera Chelsa Manning) från sig själv när hen lockades berätta om
sitt avslöjande och komma ut som transperson. Den 17 januari 2017
fattade president Barrack Obama beslut om att benåda Chelsa Manning, som släpptes fri den 17 maj 2017.
Det problematiska med publiceringen av de dokument som
Manning läckte var att Wikileaks aldrig gjorde någon journalistisk
bedömning av materialet. Det fanns risk att namn på civila, och annan
information som gjorde det möjligt att identifiera förstahandskällor,
skulle kunna göra dem till måltavlor för olika typer av vedergällningsaktioner. Julian Assanges ståndpunkt var att Wikileaks lovat
sina uppgiftslämnare och visselblåsare att publicera läckta dokument
utan att manipulera materialet, eftersom att urval och redigering är ett
uttryck för partiskhet.
Edward Snowden blev känd när han den 9 juni 2013 trädde fram
och berättade att han stod bakom avslöjandet att USA:s säkerhetstjänst, NSA (National Security Agency), ägnat sig åt massiv övervakning av telefoner och datortrafik runt om i världen som ett led i
kampen mot terrorismen. Snowden hade tidigare varit anställd vid
CIA och NSA. De första av Edward Snowdens dokument publicerad-

es samtidigt i brittiska The Guardian och amerikanska The Washington
Post den 5 juni 2013. Snowden ville inte läcka sitt material anonymt
via Wikileaks, utan valde att samverka med etablerade journalister. Han
ville skapa garantier för att avslöjandet inte skulle kunna utgöra en fara
för oskyldiga och han behövde journalisternas hjälp för att pedagogiskt
förklara det svårtolkade materialet. Genom att själv snabbt ge sig till
känna ville han undvika ogrundade misstankar mot kollegor. Snowden
befinner sig sedan 2014 i landsflykt i Moskva och är verksam som
medborgarrättsaktivist.
Precis som i fallet med The Pentagon Papers försökte säkerhetstjänster och regeringar att stoppa publiceringen av de dokument som Edward
Snowden läckt. I Storbritannien utsattes The Guardian för så starka
påtryckningar att tidningen valde att förstöra dokumenten. Detta skedde
den 20 juli 2013 då tidningens it-expert slog sönder en bärbar dator,
innehållande Snowdens digitala filer, övervakad av den brittiska underrättelsetjänsten, The Government Communications Headquarters.
I Sverige instiftades år 1766 en lag som garanterade medborgarna
tryckfrihet. Lagen avsåg tryckta texter, men utgjorde ett paraply för
medborgarnas ”frihet at upgifwa sine tankar om alt”. Lagen innehöll
även den banbrytande offentlighetsprincipen som gav allmänheten
tillgång till offentliga handlingar. Tryckfriheten beskars kraftigt år 1774,
efter Gustav III:s statskupp, men återställdes och moderniserades senare
i flera steg. Den svenska yttrandefrihetsgrundlagen tillkom 1992 för att
ge utgivare av radio, tv, film och datakommunikation likartade rättigheter som utgivare av tryckta medier.
Sverige var först i världen med en förordning som garanterade
medborgarna tryckfrihet, men den svenska tryckfriheten och yttrandefriheten har aldrig varit utan begränsningar. År 1766 var det förbjudet
att smäda Gud och kungen och att publicera böcker i teologiska ämnen.
Idag har vi 18 tryckfrihetsbrott, bland dem hets mot folkgrupp, olaga
våldsskildring, förtal, förolämpning, olaga hot och ett antal brott kopplade till högförräderi och krigsanstiftan.
Till den svenska tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen hör skrivningar rörande meddelarfrihet, vilket innebär att
människor har rätt att ta kontakt med massmedier, journalister och författare, för att lämna uppgifter för publicering. Offentligt anställda, samt
(sedan den 1 juli 2017) anställda och uppdragstagare i privat bedriven
verksamhet inom skola, vård och omsorg som till någon del är offentligt
finansierad, omfattas även av så kallat meddelarskydd, vilket innebär
ett förbud för arbetsgivaren att göra efterforskningar av källor och ett
förbud mot repressalier från arbetsgivaren. Journalister har enligt lag
ansvar för källskydd, vilket innebär att journalisten måste skydda sina
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uppgiftslämnares identitet. Meddelarfriheten och meddelarskyddet ser
olika ut i olika länder. Inom EU är det endast tio av unionens 28 medlemsstater som ger fullgott skydd för visselblåsare, skriver Europeiska
kommissionen i ett pressmeddelande den 23 april 2018 där de lanserar
ett förslag till en ny lagstiftning för att stärka skyddet för uppgiftslämnare och visselblåsare i hela EU. Bakgrunden är en ökad insikt om att
visselblåsare kan spela en viktig roll för att avslöja olaglig verksamhet
som skadar medborgares och samhällets välfärd. Förslaget omfattar
även krav på myndigheter, offentlig förvaltning och företag att hantera
och rapportera larm om oegentligheter.
Möjligheten att utan risk för repressalier kunna påtala missförhållanden och oegentligheter är inte bara av betydelse för en genomlysning av
maktutövning, utan är också grundläggande när det gäller att skapa förtroende för olika typer av verksamheter. Vem vill resa med ett flygbolag
där de anställda riskerar att avskedas eller omplaceras om de försöker
påtala avvikelser, felaktigheter eller säkerhetsrisker?
Samtidigt lever det kvar en företagskultur och ledarskapstradition
som främjar den som soldariskt håller med och som inte ifrågasätter
beslut. Åke Ortmark belyser i sin bok Ja-sägarna (1996) hur ett flertal
katastrofer baseras på en hierarkisk maktutövning där människor med
kunskap förtigit viktiga sanningar. Inledningsvis berättas om hur regalskeppet Vasa gick till botten under sin jungfrutur den 10 augusti 1628.
Konstruktörerna visste att skeppet var sjöodugligt, men kung Gustav II
Adolf krävde att arbetet skulle avslutas utan ”dröjsmål och försummelse”.
Ett avslutande kapitel i Åke Ortmarks bok beskriver beslutsprocesserna under Vietnamkriget utifrån Robert McNamaras självbiografi In
Retrospect – The Tragedy and Lessons of Vietnam (1995). Åke Ortmark
visar hur besluten kring USA:s krigföring i Vietnam fattades av en
grupp män som kände stor samhörighet med varandra och som i många
fall saknade kunskap om de avgörande frågorna och om den vietnamesiska kulturen. Det kunde förefalla som om gruppen agerade klokt
och trovärdigt, men gruppen präglades, enligt Ortmark, av högmod
och enfald och delade en rad vanföreställningar som förvandlades till
amerikansk utrikespolitik.
Robert McNamara tillhörde dem som tvivlade på kriget, men i offentliga sammanhang var han lojal med de presidenter han arbetade för.
Fylld av vanmakt beställde Robert McNamara den utredande studien
om Vietnamkriget. I förordet till sina memoarer förklarar McNamara
hur han i efterhand ser på beslutsfattandet och sitt ansvar för historieskrivningen: ”Vi handlade enligt de traditioner och principer som
vägleder detta land. Vi baserade våra beslut på dessa värden. Men vi
misstog oss, på ett förfärande sätt. Vi är skyldiga framtida generationer
att förklara varför.”
I inledningen av filmen The Post diskuterar redaktionen för The
Washington Post en eventuell artikel om FBI:s lista över möjliga
samhällsomstörtare. Senare i filmen portas The Washington Post från
Vita huset och vi anar att tidningsföretaget själv lyckats placera sig på
denna lista. Genom att avslöja sanningar och missförhållanden riskerar
budbäraren att förvandlats till en samhällsomstörtare.

årligen delas ut. Den svenska avdelningen av det internationella
nätverket Transparency International har sedan 2007 delat ut priset
Årets visselpipa till en person som avslöjat oegentligheter inom såväl
offentlig förvaltning som privat sektor. Stora Journalistpriset, som
delats ut av Bonnier AB sedan 1966, har en särskild kategori för journalister som gjort Årets avslöjande. Föreningen Grävande Journalister
har sedan 1991 delat ut priset Guldspaden till journalister som avslöjat
väsentliga förhållanden som allmänheten förut inte kände till.
• Finns det oegentligheter och missförhållande i den egna vardagen
som ni anser att berörda makthavare inte tar på allvar? Hur kan ni göra
de ansvariga uppmärksamma på problemen? Hur stort måste motståndet eller ointresset vara för att ni, i egenskap av visselblåsare, skulle
larma nyhetsmedierna? Om ni inte ser några missförhållanden i er vardag så kan ni fundera över hur ni skulle agera i en hypotetisk situation.
Skulle ni vara beredda att likt Daniel Ellsberg riskera ett fängelsestraff
för att läcka information som skulle skydda högre värden i samhället?

Historiebruk

Filmen The Post är en skildring av en historisk händelse, men berättelsen och dess utformning refererar givetvis också till den tid i vilken
filmen är gjord. Det är en välkänd sanning, att en film som utspelas i det
förflutna (eller i en tänkt framtid), alltid är en berättelse om samtidens
frågor förlagda till en annan tid. Detta, hur vi använder berättelser om
det förflutna, brukar kallas för historiebruk.
Bilden av det förflutna färgas av den som förmedlar informationen.
Även våra egna erfarenheter och tidigare kunskaper påverkar hur
vi uppfattar och tolkar historiska källor och olika berättelser om det
förflutna. Berättelser om det förflutna kan användas på olika sätt, för
olika syften. Det kan handla om att sprida kunskap kring en historisk
händelse för att bättre förstå den värld vi lever i nu. Det kan handla om
att rättfärdiga eller förändra en bild av verkligheten genom att referera
till historiska fakta. Det kan också finnas kommersiella syften där det
handlar om att exploatera historiska händelser för att locka turister till
historia platser och sevärdheter eller för att sälja böcker och filmer med
historiska teman.
Historia, i en djupare mening, är alltså inte bara att studera hur en
händelse följer på en annan. Historia innebär också att skapa förståelse
för hur samhällen och kulturer använder berättelser om det förflutna
för att konstituera eller bekräfta sig själva. Historiska källor ger ofta en
mångfacetterad bild av det förflutna. Starka drivkrafter kan ligga bakom
hur historien används för att ensidigt visa upp ett visst perspektiv som
den enda sanningen. Historien kan alltså missbrukas. Därför är det
viktigt att vara medveten om vad historiebruk är.
Att berättelser under årtusenden vidareförts inom skilda religioner
utgör ett exempel på historiebruk. Den kristna kyrkan utgår från att
Bibelns berättelser går att tillämpa som lärdomar för vårt liv i dag och
för varje gudstjänst under kyrkoåret anges specifika bibeltexter att förhålla sig till. Inom den judiska traditionen finns en text som används för
påskens ritualer. Den kallas Haggadah, vilket betyder ”berättelse”, och i
texten upprepas frågan: ”Vad betyder detta för oss?” Det handlar om att
• Daniel Ellsberg, Chelsa Manning och Edward Snowden har alla
se och förstå den historiska berättelsens betydelse i vår tid.
tagit risker som förändrat deras liv. Ta reda på mer om dem och den
Steven Spielberg har inte varit främmande för att använda historiska
information som de valde att göra offentlig. Vad stod på spel? Vad
händelser för att göra inlägg i den samtida politiska debatten. Med sin
drev dem? Hur, och med vilken rätt, bör och får ett samhälle kontomtalade film Schindlers List (1993) skapade Spielberg en berättelse
rollera spridningen av information? Hur stora krav kan ställas på en
om Förintelsen under andra världskriget. Filmen är gjord för att sprida
medarbetares lojalitet? Hur har sociala medier kommit att användas av kunskap om en historisk händelse, men också som en uppmaning till
medborgare för att avslöja orättvisor och bygga nätverk och allianser oss i samtiden att motverka tendenser av nazism och främlingsfientsom utvecklar samhället och demokratin? Vilka risker kan publicelighet för aldrig låta historien upprepas. Filmen skildrar hur den tyske
ringar i sociala medier medföra?
affärsmannen Oscar Schindler räddar 1 100 polska judar undan Förintelsen och lyfter fram Schindler som en självuppoffrande hjälte och
• Sök information om svenska visselblåsare och grävande journalister förebild i vår tid.
och undersök vad de avslöjat och hur deras berättelser tagits emot.
Mindre omtalad är Steven Spielbergs film München (2006) som beAktuella exempel finns bland dem som nominerats till de priser som
rättar om hur Israel slår tillbaka efter att elva israeliska idrottsmän
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mördats av palestinska terrorister under OS i München år 1972. I
en hemlig operation får fem israeliska agenter i uppdrag att bilda en
dödspatrull i syfte att söka upp de elva misstänkta attentatsmännen. De
lyckas mörda nio av dem. Filmen problematiserar våld och vedergällning och diskuterar hur världens länder kan bemöta dagens terrorism.
I filmens slutscen står en av de israeliska agenterna på en kaj i Brooklyn och berättar för en överordnad hur han kommit att tvivla på metoden att besvara en terrorattack med hemliga avrättningar. Han förklarar
hur våldsspiralen kan komma att eskalera. När personerna går ur bild
ligger kamerans fokus kvar på Manhattan och på tvillingtornen Word
Trade Center, vilket osökt leder tankarna till USA:s vedergällningar och
hemliga operationer efter terrorattacken den 11 september 2001.
När det gäller filmen The Post berättas att regissören Steven Spielberg i februari 2017 avbröt efterarbetet med filmen Ready Player One
(2018), för att på nio månader spela in och färdigställa filmen om The
Washington Post och The Pentagon Papers. Steven Spielberg tyckte sig
se en parallell mellan då och nu: en republikansk president som slåss
mot journalister och nyhetsmedier. ”Det var nödvändigt att göra den
här filmen för att kommentera det rådande tillståndet i den amerikanska
administrationen, som attackerar pressen och som kallar sanningen för
fake news när det passar dem”, förklarade Steven Spielberg i en intervju
i tidningen The Guardian.
Skildringen av den lynnige Richard Nixon, som i filmen The Post
skymtas genom ett fönster i Vita huset, har uppenbara likheter med hur
president Donald Trump kommit att förknippas med hätska utfall mot
journalister i vår tid. En vild debatt om traditionella mediers nyhetsbevakning tog fart efter Donald Trumps tillträde som USA:s president den
20 januari 2017. Trump menade att hans presidentinstallation besöktes
av den största publiken vid en presidentinstallation någonsin. Detta
motbevisades av fotografier där man kunde jämföra folkmassan som
samlats vid Donald Trumps presidentinstallation med den betydligt större publiken när Barrack Obama installerades 2009. Etablerade medier
rapporterade om detta.
Den 21 januari 2017 anordnade Donald Trumps pressekreterare,
Sean Spicer, en pressträff där han fördömde medierna och anklagade
dem för att sprida falska nyheter i syfte att förminska Donald Trumps
historiska ögonblick. När det stod klart att mediernas rapportering varit
korrekt kritiserades pressekreteraren för att ifrågasätta uppenbara fakta.
Den 22 januari 2017 framträdde Donals Trumps talesperson, Kellyanne
Conway, i tv-kanalen NBC där hon försvarade Sean Spicer och gjorde
och gjorde ett uttalande där hon sa: ”Spicer presenterar bara alternativa
fakta.”
Möjligheten att idag nå ut via sociala medier har gjort att Trump

kan avstå från traditionella pressträffar. Sedan Donald Trump kom till
makten den 20 januari 2017 har han under sitt första år som president
twittrat över 2 500 gånger enligt en artikel som Svenska Dagbladet
publicerade den 19 januari 2018. Det är närmare sju tweets om dagen.
Mediebolagen The New York Times och CNN är särskilda hatobjekt för
presidenten och han kritiserar dem ständigt. Uttrycket ”falska nyheter”
återkommer gång på gång. ”FAKE NEWS media knowingly doesen’t
tell the truth. A great danger to our country. The failing @nytimes has
become a joke. Likewise @CNN. Sad!” tvittrade Donald Trump den 25
februari 2017.
Efter att skådespelerskan Meryl Streep hållit ett tacktal på filmgalan
Golden Globe i Los Angeles den 8 januari 2017, där hon i förtäckta
ordalag kritiserade Donald Trump för att vid ett tillfälle ha gjort narr
av en handikappad journalist, uppstod en vendetta mellan Meryl Streep
och Donald Trump, där Trump den 9 januari 2017 gick ut på Twitter och skrev: ”Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in
Hollywood, doesn’t know me but attacked me last night at the Golden
Globes.” Samtidigt beslutade Steven Spielberg att anlita Meryl Streep
och Tom Hanks för att göra filmen The Post. Kanske måste filmen The
Post i ljuset av detta också ses som det liberala och frisinnade Hollywoods attack på president Donald Trump.
Filmen The Post avslutas med en referens till Watergateaffären och
hur Richard Nixon försökt spionera på och smutskasta det demokratiska
partiet. Dessa historiska händelser motsvaras i vår tid av de misstankar
som riktats mot hur Donald Trumps stab arbetat för att smutskasta Hillary Clinton (”Crooked Hillary”) och hur Donald Trumps valkampanj
på ett otillbörligt sätt gynnats av ryska intressenter. Dessa kopplingar
har den brittiske journalisten Luke Harding beskrivit i sin bok Sammansvärjningen – Hur Ryssland hjälpte Donald Trump in i Vita huset
(2017).
Boken berättar också om Donald Trumps relation till amerikanska
medier, där The Washington Post och andra stora mediehus utestängts
från Trumps kampanjmöten. Men hos det amerikanska folket växte
intresset för seriösa nyheter sedan Trump valts till president. Luke Harding skriver att The Washington Post på kort tid ökade antalet digitala
prenumeranter efter Trumps tillträde: ”För första gången på länge gick
Washington Post med vinst. Trumps seger hade varit en välsignelse:
tidningen som avslöjade Watergateskandalen hade nu anställt sextio
reportrar och åtta utredande journalister. Presidenten hade en sund
inverkan på faktagranskningen. Trump kom med så många lögner att
antalet faktagranskare fördubblades, från en till två personer. Tidningen
skaffade till och med en käck slogan: I mörkret dör demokratin.”

Journalisten David Frum har i sin bok Trumpocracy (2018) gjort en
analys av Donald Trumps maktutövning där han redogör för de politiska strömningar som förde Trump till makten och där han beskriver hur
Donald Trump tagit sig an rollen som president. Ett särskilt kapitel,
kallat ”Enemies of the People”, belyser Trumps hatfyllda utfall mot
traditionella medier. ”The FAKE NEWS media (failing @nytimes, @
CNN, @NBCNews and many more) is not my enemy, it is the enemy
of the American people. Sick!” skriver Donald Trump i en tweet den
17 februari 2017.
Trumps retorik handlar om att stärka sin egen makt genom att underminera trovärdigheten för journalisternas granskningar av honom och
hans affärer. Själv har han gjort sig känd för att inte uttala sig som en
traditionell politiker, men hans frispråkiga sätt att uttrycka sig är inte
ett uttryck för ärlighet. Trump ljuger utan betänkligheter eller samvetsförebråelser, skriver David Frum.
Filmen The Post handlar om hur tidningen The Washington Post
år 1971 står inför stora omstruktureringar. Dessa utmaningar har sin
motsvarighet i vår tid, då de traditionella papperstidningarna utmanas
av internet och sociala medier. Den 1 oktober 2013 sålde familjen
Graham sin andel i tidningen The Washington Post till Jeffrey Bezos,
grundare och ägare av e-handelssajten Amazon. Han har ansetts vara
en högintressant ägare eftersom han visat stor skicklighet när det gäller
att utnyttja potentialen i digitala medier. Det är också Jeffrey Bezos,
som i samband med ett scenframträdande den 19 maj 2016, formulerade vad som senare blev tidningens slogan: ”I think a lot of us believe
this, that democracy dies in darkness.”
Ingen kunde förutse att filmen The Post skulle komma att samspela
med ett nyväckt intresse för kvinnors rättigheter. Men inför filmens
amerikanska premiär i december 2017 exploderade uppropet #metoo
som snabbt fick oanade proportioner. Under hashtagen Me Too delade
kvinnor med sig av sina erfarenheter av sexuella övergrepp. Filmen
The Post handlar inte om denna typ av övergrepp, men skildrar en
föråldrad syn på kvinnor som genom #metoo fick aktualitet i debatten.
Själva uppropet #metoo kan ses som ett uttryck för en samordnad
visselblåsaraktion där vår tids sociala medier användes för att peka
ut aktuella missförhållanden. Kvinnosaken blev en fråga i tiden och
oavsett vad filmskaparna avsett är det alltid publiken som läser in
betydelser och ger mening åt verket. The Post blev oanat en berättelse
som stärker alla som behöver mod för att höja sin röst mot oförrätter.

Filmen The Post avslutas med en referens till vad som kommit att
kallas Watergateaffären. Denna historiska händelse har dramatiserats
i spelfilmen Alla presidentens män (1976) i regi av Alan J. Pakula,
baserad på boken Och alla presidentens män (1974) av journalisterna
Carl Bernstein och Bob Woodward. Där spelar Jason Robbards rollen
som chefredaktör Ben Bradlee. Tidningsägaren Katharine Graham förekommer inte i filmen. Det kan idag ses som ett uttryck för den tidens
anda, att filmen Alla presidentens män på detta sätt bidrog till att osynliggöra Katharine Graham, något som filmen The Post vill reparera.
Det goda samarbetet mellan Katharine Graham och Ben Bradlee, kring
publiceringen av The Pentagon Papers, lade grunden för det mod som
senare krävdes för att låta Carl Bernstein och Bob Woodward utreda
Watergateaffären. Betoningen av Katharine Graham som kvinnlig företagsledare och publicist är en viktig del av vår tids historieskrivning,
för att göra henne synlig som en historisk person och som en förebild
för andra kvinnor.
Slutscenen i filmen The Post är utformad som en rekonstruktion av
inledningen till Alan J. Pakulas film Alla presidentens män. Vi skymtar
människor med ficklampor i en kontorsbyggnad. En nattvakt ser hur
någon med tejp ställt upp låset i dörren till demokraternas partihögkvarter. Väktaren slår larm: ”Det är Frank Willis. Jag tror att vi kan ha
ett pågående inbrott i Watergate.”
Detta är gjort som en hyllning till en av filmkonstens mest omtalade filmer om journalistikens betydelse och om kampen mot politiskt
maktmissbruk. Filmen The Post skriver därmed in sig i filmhistorien
som en slags ”prequel” till Alla presidentens män och berättelsen om
Watergateaffären. Kopplingen till Alla presidentens män understryks
av att The Post är tillägnad manusförfattaren och regissören Nora
Ephron (1941–2012), som på 1970-talet var gift med Carl Bernstein
som hon mötte då de tillsammans skrev ett första manus till Alla presidentens män. Manuskriptet refuserades och filmens slutgiltiga manus
skrevs av William Goldman.
Slutscenens referens till Alla presidentens män har sin motsvarighet
i filmens inledning, där filmen The Post öppnar som en av de många
populärfilmer där Vietnamkriget framställs som ett spännande pojkboksäventyr. Sekvensen, som skildrar hur Daniel Ellsberg följer med
en pluton på uppdrag i Vietnam, är musiksatt med en populär rocklåt,
Green River med John Fogerty och Creedence Clearwater Revival.
Filmens inledande textskylt anger att scenen utspelas 1966, men låten
Bild: Nordisk Film

Green River släpptes inte förrän i juli 1969. Scenen är en uppenbar konstruktion där musiken används som ett medryckande soundtrack. Musiken är inte slumpmässigt vald, utan musik med Creedence Clearwater
Revival har använts för att musiksätta Vietnamkriget i en rad spelfilmer.
Sångerna handlar inte om Vietnamkriget, men är förknippade med den
tidsperiod då Vietnamkriget dominerade många ungas liv.
Kanske kan man säga, att filmen The Post ramas in av två filmcitat
som tar publiken från det till synes oskuldsfulla tidsfördriv som underhållningsfilmen erbjuder, till en diskussion om ett orättfärdigt maktutövande som får sin upplösning i ett avslutande filmcitat som refererar till
en omtalad politisk thriller om ett ansvarsutkrävande där två journalister
visar att USA:s president är en förbrytare.
Kanske är det ett sätt att säga att filmkonsten kan användas för äventyr, underhållning och förströelse, men också för att beskriva, belysa
och ge perspektiv på viktiga politiska skeenden. Kanske är det ett sätt
att säga: Detta har hänt. Därför kan det hända igen. Slå vakt om upplysning och journalistik. I mörkret dör demokratin.
• Diskutera begreppet historiebruk och finn exempel på hur vi använder historiska händelser, i olika sammanhang, för att kommentera företeelser i samtiden. Hur kan vi öka vår medvetenhet om hur historiska
händelser används för olika syften?
• På vilka sätt kan filmen The Post anses kommentera politiska händelser i vår tid? Vad kan vi lära oss av de händelser som filmen The
Post berättar om? Vad betyder berättelsen om The Washington Post
och The Pentagon Papers för oss idag?
• Steven Spielberg har sagt att han gjort filmen The Post för att
kommentera dagens politiska situation i USA. Går det att se filmen
The Post som en seriös spelfilm om en historisk händelse, eller kan
man misstänka att Steven Spielberg missbrukar historien för att gå till
attack mot en sittande president? Är The Post en hederlig film?

Tips på fördjupning
Film

The Most Dangerous Man in America i regi av Judith Ehrlich och
Rick Goldsmith (USA, 2009). Dokumentärfilm baserad på Daniel
Ellsbergs självbiografi Secrets: A Memoir of Vietnam and the Pentagon Papers.
Enemy Image i regi av Mark Daniels (Frankrike, 2005). Dokumentär
om medierapporteringen från Vietnamkriget och hur den amerikanska
militären därefter försökt att kontrollera rapporteringen från senare
krig.
All the Presidents Men: Revisited i regi av Peter Schnall (USA, 2013).
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