
Marken brinner
Den 12 november bestämmer sig ung/scen öst för att ställa in resterade föreställningar av 
sin föreställning Marken Brinner efter att skådespelarna har fått rasistiska påhopp av bl.a 
elever.

Bakgrund
Pjäsen Marken brinner är en pjäs som handla om rasism, sociala skillnader och mänskliga 
rättigheter och tar sin utgångspunkt i upploppen i Husby som pågick under våren 2013.
Under flera föreställningar berättar skådespelarna att de blivit hotade av elever och vuxna, de 
berättar dessutom att det klottrats hakors och publiken har kastat pennor på dom. Det pratas om 
strukturell rasism. 
I en artikel på SVT.se berättar Nassim Aghili, regissör och en av manusförfattarna till pjäsen att ”Vi 
har förstått att det finns skolor som har väldigt mycket problem med rasism utan att erkänna det. 
Det finns ett stort problem i att inte ens kunna diskutera den här problematiken.”
Den 17e November svarar en skolklass som varit och sett föreställningen på Svt opinion med att 
förklara att de som publik känt sig fördomsfullt behandlade och att de inte förstått var gränserna 
mellan när de skulle interagera och när de skulle vara tysta gått. De kände sig provocerade av att 
de fått reda på att de fick tycka vad de ville men senare blivit stoppade när de väl pratade. De 
avslutar med att säga ”Vi är inte rasister”
Polisen i Linköping blandar sig in i debatten genom ett Facebook inlägg där de uttrycker stark kritik 
mot att pjäsen skapar ett polisförakt bland annat genom att få publiken att skrika att vita poliser är 
mördare, Polisen passar på att bjuda in alla skolungdomar som sett föreställningen att få veta hur 
polisen jobbar.
Den 26e November skriver Nassim Aghili en debattartikel där hon anklagar Medierna för att enbart 
ha den vita blicken. Hon berättar att hon redan innan pjäsens premiär tvivlat på att sätta upp 
pjäsen för att den vita blicken inte är demaskerad och inte igenkänningsbar men för många 
människor kännbar. Hon berättar om att journalister skällt ut henne för att hon vägrat gå in i debatt 
med skoleleverna som känt sig påhoppade.
Ung Scen Östs konstnärliga ledare Malin Axelsson ger sin syn på saken och pratar om att den 
egentliga enledningen till nedläggningen av pjäsen var arbetsmiljösjäl, att skådespelarna helt 
enkelt mådde för dåligt, hon fortsätter med att  be om ursäkt till skolklassen som känt sig utpekade 
som orsaken till att pjäsen lagts ner och ställer sig samtidigt undrande till polisens uttalande. 

Min analys
Detta anser jag vara en pågående kris för Ung Scen Öst. Jag ställer mig frågande till att Ung Scen 
Öst varit långsamma i att uttala sig kring händelserna och under hela debatten som pågår får jag 
känslan av att Ung Scen Öst inte har någon kontroll över vad som sägs av vem och hur det 
uttrycks. Det känns som de inte riktigt äger sin egen debatt. Jag tycker att Ung Scen Öst borde 
kommunicerat tydligare ett ställningstagande till varför pjäsen blivit nerlagd, jag tror att de skulle 
vinna på att äga debatten om sn egen pjäs. Att alla uttalanden från skådespelare, regissör samt 
konstnärlig ledare går via deras kanaler. Att de svarar öppet på frågor och har en transparens kring 
vad som händer och varför det händer. Vad som händer nu är att de olika parterna pratar i olika 
medier vilket gör det svårt att ha koll på vad som sägs av vem. Dessutom känns det som att Ung 
Scen Öst endast vill avsluta diskussionen och lägga locket på. 

Källor
http://www.svt.se/opinion/vi-ar-inte-rasister-1
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ostnytt/pjas-stalls-in-efter-rasistiska-hot
https://www.facebook.com/polisenilinkoping?hc_location=timeline
http://www.expressen.se/kultur/toppnyheter-/den-vita-blicken/
http://www.corren.se/kultur-noje/mitt-hopp-ar-att-pjasen-ska-leda-till-fortsatta-samtal-7527844.aspx
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