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Sammanfattning
Denna kvalitativa fallstudie utgår från det teoretiska ramverket om teorin och metoden 'de förtrycktas 
teater'. Augusto Boal formade 'de förtrycktas teater' utifrån tanken om att teatern skulle vara ett vapen 
för folket i förändring av samhällets strukturer och normer. Teorin och metoden appliceras på fallet; 
Antanas Mockus teatrala aktioner för förändring i  Bogotá.  Frågeställningen  gäller Hur teater kan 
fungera som metod för att skapa samhällsförändring? och På vilket sätt Antanas Mockus har använt  
'de förtrycktas teater' i sitt arbete för samhällsförändring i Bogotá? Resultatet når en diskussion om 
att deltagande är vitalt i skapandet av samhällsförändring och det specifikt genom teater som metod. 
Men också att vara aktiv inte är det mest centrala för att ett samhälle ska kunna förändras.

Utöver betydelsen av deltagandets  vikt för teater  som metod för samhällsförändring 
men berör även begrepp som politik, konst, pedagogik och lek.  

Nyckelord

Augusto Boal, Antanas Mockus, teater, 'de förtrycktas teater', Bogotá, samhällsförändring, pedagogik, 
konst, deltagande.
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1 Introduktion

1.1 Inledning
I  Brasilien,  i  början  av 1970-talet,  utvecklade regissören,  författaren och politikern  Augusto Boal 
teorin  Teatro do Oprimido  eller 'de  förtrycktas  teater1.  Den uppstod  i  kritik  mot den sedan  länge 
etablerade  konventionella  teaterformen,  som  enligt  Boal  blivit  ett  medel  för  de  övre 
samhällsklassernas förtryck av de lägre. Med 'de förtrycktas teater' strävade Boal efter att konstformen 
skulle återgå till sin ursprungliga form där teatern var ett öppet diskussionsforum för samhällskritik 
som hela folket deltog i (Boal 1979: 7 – 8). 

Boals  inspiration  är  bl.a.  hämtad  från  Paulo  Freires  Pedagogia  de  Oprimido eller 
'Pedagogik för förtryckta'2, en pedagogik som grundar sig i att befria samhället från dess förtryck, att 
människor bör gå från att vara passiva till aktiva och att i samhället få en ökad kommunikation mellan 
institutioner och medborgare (Babbage 2004: 18 – 30). Pedagogiken som Freire förespråkade blev 
grundläggande för Boals utveckling av 'de förtrycktas teater' som metod.  

Under  1990-talet  och  2000-talet  genomgick  Bogotá  i  Colombia  stora 
samhällsförändringar. Antanas Mockus satt som borgmästare i Bogotá mellan åren 1995 – 1998 och 
2001 – 20043 och var den mest drivande personen bakom förändringarna (Dundjerovic & Bateman 
2006: 458). Mockus utgick ifrån att våldet och otryggheten som genomsyrade Bogotá var grundat i att 
medborgarna upplevde ett stratifierat, åtskilt samhälle. Han menade att för att uppnå förändringar i 
samhället krävdes det att man började med att förändra den kulturella kontexten så att folket kände 
samhörighet, tillhörighet, och med det blev aktiva medborgare för en gemensam förändring av Bogotá 
(Mockus 2004: 1).  Mockus myntade begreppet  Cultura Ciudadana (Medborgarkultur4)  och arbetade 
aktivt för att skapa dialog med medborgarna i Bogotá, detta gjorde han genom en rad teatrala aktioner5 

och tekniker (Dundjerovic & Bateman 2006: 458). 

1.2 Syfte och frågeställning
Syftet med studien är att utifrån teorin och metoden 'de förtrycktas teater' undersöka hur man med 
utgångspunkt ur teater kan skapa förändring i ett samhälle. Detta görs genom att använda Antanas 
Mockus arbete i Bogotá som exempel och genom frågeställningar som;   

Hur kan teater fungera som metod för att skapa samhällsförändring?

På vilket sätt har Antanas Mockus använt 'de förtrycktas teater' i sitt arbete för 
samhällsförändring i Bogotá?

1.3 Metod och material
Studien utgörs av en fallstudie. Teorin och metoden 'de förtrycktas teater' har studerats för att därefter 
prövas i ett konkret fall; Antanas Mockus arbete i Bogotá. 

1 Översättning; Marianne Eyre och Loreta Valderas i De förtrycktas teater. Gidlund 1979
2 Översättning; Gustav Fredrik och Sten Rodhe i Pedagogik för förtryckta. Falköping; Gummesson 1974
3 Tiden mellan Mockus två mandatperioder var Enrique Peñalosa borgmästare i  Bogotá.  Han arbetade 
utifrån Mockus fokus att skapa en medborgarkultur men la särskild vikt på stadens parker, kollektivtrafik 
och på vägar. Peñalosa upprätthöll Mockus arbete under de år Mockus var borta (Beckett och Godoy 
2009: 282-283). 

4 Medborgarkultur är egen översättning av Cultura Ciudadana.
5 Teatrala aktioner syftar i  denna studie på  tillvägagångssätt som på något sätt  är kopplat till  teater. 
Begreppet förklaras närmare i avsnittet '1.4 Begreppsförklaring'. 
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Då arbetet syftar till att nå en rikare förståelse kring ett fenomen, i detta fall hur teater 
kan användas i arbete för samhällsförändring, tenderar studiens metod till att vara kvalitativ snarare än 
kvantitativ6.  Även om viss statistik  förekommer ligger tyngdpunkten på att  undersöka orsaker och 
mening  och  söker  inte  generell  mängdinformation  vilket  karaktäriserar  en  kvantitativ  forskning. 
Studien  utgår  också  från  att  deltagande  är  av  stor  vikt  i  användandet  av  teater  som  metod  för 
samhällsförändring. Detta behandlas i 'Analysen' och diskuteras i 'Slutsatsen'. 

Materialet har utgjorts av sekundära källor, alla i form av tryckt material så som böcker, 
artiklar  och rapporter.  Huvudmaterialet  har  utgjorts  av Augusto Boals bok ”De förtrycktas  teater” 
(1979). I denna presenteras teorin och metoden som legat till grund för studiens syfte. 

Paulo Freire och Bertold Brecht är två viktiga inspirationskällor till utformningen av 'de 
förtrycktas teater'. Paulo Freires ”Pedagogik för förtryckta” ges specifikt utrymme i ett eget avsnitt för 
att förtydliga den pedagogiska idén i 'de förtrycktas teater'. Annars är mycket av Boals tankar kring 
den politiska teatern hämtat från Bertold Brechts teorier. Meg Mumfords bok ”Bertolt Brecht” (2009) 
och Paulo Freires  bok ”Pedagogik  för  förtryckta”  (1974) har  därför  utgjort  bakgrundsmaterial  till 
studien, då det är omöjligt att tala om Boal utan att referera till både Brecht och Freire. Dessutom 
refereras de båda genomgående till i övrig litteratur.

Utifrån  'de  förtrycktas  teater'  utvecklar  Augusto  Boal  bl.a.  tre  olika  tekniker; 
Forumteater,  Coringa-systemet och Legislativ teater. Forumteater och Coringa är grundläggande för 
förståelsen av hur 'de förtrycktas teater' kan fungera i praktiken. Dessa förklaras utförligt i Boals bok 
och  behandlas  även  i  ”Augusto  Boal”  (2004),  skriven  av  Frances  Babbage.  Legislativ  teater 
utvecklades  senare  och  redogörs  för  utifrån  boken  ”Legislative  theatre”  (Boal:  1998)  med  vissa 
sammanfattningar ur Frances Babbage bok. 

Frances Babbage bok ”Augusto Boal” (2004) tas med för att få ett bredare perspektiv 
på 'de förtrycktas teater'. Hon är bred i sin kunskap om Boal och ifrågasätter flera delar och begrepp i 
Boals teori och metod. Enligt Babbage är det bara en liten del av den kritik som riktas mot Boal som 
blivit publicerad, därför blir den kritik hon lägger fram viktig som material i att bredda perspektivet. 
Hon riktar kritik mot begreppet 'aktivt deltagande' och diskuterar detta bl.a. med referat från David 
Davis och Carmel O'Sullivan kritiska artikel ”Boal and the Shifting Sands: The Un-Political Master 
Swimmer” (2000).  Begreppen 'aktiv' och 'deltagande' lyfts fram i detta arbete var för sig men också 
sammansatt, just för att det blir grundläggande i Boals teori såväl som hos Freire och Mockus och bl.a. 
därför blir Babbage en viktig röst kring diskussionen om 'de förtrycktas teater' som metod. 

Den vetenskapliga artikeln, ”Schiller and Company, or how Habermas incite us to play” 
(2009) av Doris Sommer, professor i romanka språk och litteratur vid Harvards universitet, bygger på 
dramatikern Friedrich Schillers ”Letters on the Aesthetic Education of Man” (1794). Boken bygger på 
brev som Schiller skickade till olika personer. Artikeln syftar till att  ge perspektiv på vår samtid i 
förhållande till politik och pedagogik. Det görs en analys av 'lekens' betydelse för vår utveckling, både 
som människor och i förhållande till samhället. Sommer kopplar artikeln till både Mockus arbete och 
förändring i Bogotá samt till Boal och till Paulo Freire. 

I fallstudiens andra del där teorin och metoden appliceras på ett konkret fall, har materialet utgått från 
artiklar  som  direkt  handlar  om  Antanas  Mockus  och  hans  arbete  i  Bogotá.  Alexandar  Sasha 
Dundjerovic och Ilva Navarro Batemans vetenskapliga artikel ”Antanas Mockus’s Cultura Ciudadana: 
Theatrical  Acts  for  Cultural  Change  in  Bogotá,  Colombia”  (2006)  utgör  en  grundläggande  och 
förhållandevis konkret redogörelse för flera av de metoder som förändrade Bogotá och syftar till att 
undersöka Mockus användning av teatrala aktioner som verktyg för förändring.

6 Kvalitativ eller kvantitativ metod; För vidare diskussion se Wideberg, 2002, s. 15 - 32.
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Den  andra  vetenskapliga  artikeln  ”A tale  of  two  cities:  A comparative  analysis  of 
quality of life initiatives in New York and Bogotá” (2009), skriven av Katherine Beckett och Angelina 
Godoy, utgör en jämförelse av New York och Bogotá och de förändringar som skedde i respektive stad 
under 1990-talet. Då artikeln är en undersökning, analys och framförallt en jämförelse har de delar 
som behandlat Bogotá utgjort materialet för denna studie. Författarna redogör för Bogotás situation 
precis innan förändringarna ägde rum, de talar  om varför förändringarna skedde och diskuterar  de 
teatrala  metoder  som  användes.  Artikeln  skiljer  sig  också  från  den  första  genom  att  i  större 
utsträckning presentera statistik på förbättringarna. 

 Förutom  de  vetenskapliga  artiklarna  har  två  rapporter  och  två  artiklar  från 
dags/månads-tidningar  utgjort  material  för  avsnittet  om  Antanas  Mockus.  Den  första  rapporten 
”Advancing  against  violence  in  Bogotá”  (2004)  är  skriven  av  Antanas  Mockus  och  redogör  för 
grundläggande tankar samt för arbetet med förändring av Bogotá. I denna rapport framgår Mockus 
starka  vilja  att  motverka  våldet  i  Colombia,  och  i  Bogotá.  Han  lägger  även  fram  statistik  om 
förbättringar som gjorts och beskriver hur dessa förändringar genomförts.

Den  andra  rapporten  ”Konflikten  i  Colombia”  (2009)  är  skriven  av  Sveriges 
utrikesdepartement. Det är en redogörelse för konfliktens uppkomst samt utveckling och behandlar 
Colombias chans att uppnå fred, genom nationell samt internationell hjälp.

De  två  artiklarna  från  dags/månads-tidningar  ”Mayor  of  a  different  mold”  (1997) 
skriven av Jeremy Lennard och ”All the city's a stage” (2001) skriven av Mark Schapiro utgör båda 
två längre artiklar som berättar om de teatrala aktioner som Mockus utförde och resonerar kring deras 
inverkan på samhället. Båda innehåller olika uttalande av Mockus som kommenterar vissa aktioner.

1.4 Begreppsförklaring
Detta avsnitt avser att presentera hur specifika begrepp i studien används i förhållande till studiens 
kontext.

Både Augusto Boal och Paulo Freire talar genomgående i sina teorier om förtryck. Vad Boal syftar på 
när han talar om förtryck är ett stratifierat samhälle där vissa grupper styr andra – ett samhälle där de 
härskade klasserna styr de lägre klasserna, männen styr över kvinnorna, de äldre över ungdomen och 
vissa ansett högre stående ”raser” styr över lägre stående (Boal 1979: 7, 42-43). Att befinna sig i en 
förtryckt position handlar också om att befinna sig i en situation man inte kan ta sig ur eller påverka. 
Ofta talar Boal om folket i samband med de som är förtryckta. Freire talar framförallt om förtryck i 
förhållande till  utbildning  och pedagogik,  men syftar  likväl  på en uppdelning mellan de rika och 
fattiga i världen. I likhet med Boal anser han att förtrycket ligger i att de fattiga underordnas de rikas 
makt (Freire 1974: 7). Det är också vad denna studie syftar på i användandet av begreppet förtryck. 

I  förhållande  till  förtryck  existerar  frigörelse.  Frigörelsen  utgör  själva  arbetet  med 
befrielse  från  förtryck  och  kan  genomföras  på  olika  sätt  men  förändrar  genomgående 
samhällssystemets struktur. Befrielsen är nådd när individen bryter tidigare mönster och uppnår en 
position där den inte längre hindras att delta i den utveckling som rör den själv. Samhället befrias från 
förtryck då tidigare mönster inom strukturen raderas och nya implementeras där hela folket involveras 
(Boal 1979: 42-43, Freire 1974: 7, 18, 39 – 40). Begreppet används i denna studie på liknande sätt; Att 
individen eller samhället förändrar tidigare strukturer och mönster där individen tidigare haft begränsat 
deltagande. 

Ett viktigt begrepp är deltagande. Deltagande nämns genomgående i studien och syftar 
på möjligheten att involveras, i antingen samhället eller i en grupp. Deltagande är nära kopplat till att 
agera, men kräver det inte ett direkt handlande. Den möjliggör att kunna agera vilket inte existerar 
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inom förtryck. En vidareutveckling av begreppet är uppdelningen i aktivt eller passivt deltagande, som 
i denna studie likställs med att vara ett subjekt eller objekt. Freire talar om eleven som objekt som 
endast finns till för att ta emot och lagra kunskap, men aldrig lär sig använda den (Freire 1974: 70 – 
75). Liksom Freire talar Boal om att åskådaren bör lämna den passiva rollen, inte låta skådespelaren 
tala för och agera för dem utan bli subjekt och själva gå in i huvudrollen och förändra handlingen 
(Boal 1979: 12-13). Utifrån Freire och Boal syftar studien med andra ord på att deltagande handlar om 
att inte bara motta andras idéer och åsikter utan själva ha möjlighet att agera, pröva och diskutera sina 
egna. 

De förtrycktas teater används i denna studie som begrepp för Augusto Boals teori och 
metod om hur teater bör ses som ett effektivt medel i befrielse av förtryck i samhället (Boal 1979: 7). 
Den syftar  även på Boals  grundläggande tankar om att  teatern är politisk och bör behandlas  som 
diskussionsforum för samhällsförändring (ibid: 1979). Begreppet syftar på helheten i Boals teori och 
de tekniker som utgör metoden. 

Pedagogik för förtryckta syftar på Paulo Freires teori och pedagogik om hur utbildning 
bygger på ett  system som förtrycker eleven. I systemet försätts eleven i rollen som objekt och lär 
genom 'inbankning', d.v.s att proppas i, bankas i, information. Läraren ges en roll av högre rang. Det är 
läraren  som  besitter  kunskapen  och  förmedlar  denna  till  eleven  som  tar  emot,  repeterar  och 
reproducerar. Freire menar att systemet utgör ett grovt förtryck av eleven och anser att systemet bör 
omvandlas och öppna upp för reflektion, dialog och kommunikation där elever och lärare blir jämlika 
och bygger kunskap utifrån varje människas koppling till omvärlden (Freire 1974: 70 – 72). 

Begreppet  teatrala  aktioner är  en  egen  översättning  av  ”theatrical  acts”  som 
förekommer  i  Dundjerovic  och  Batemans  artikel  (2006:  458).  Teatrala  aktioner  syftar  på 
tillvägagångssätt eller framförande som på något sätt är kopplat till teater. Antanas Mockus använde 
sig av teatrala aktioner i sitt arbete med Cultura Ciudadana, bl.a. i form av offentliga evenemang, som 
då han inrättade ”La noche de las mujeres” (Kvinnornas kväll7) för Bogotás kvinnor (ibid: 458, 462). 
Teatrala  aktioner  kan  även  vara  små  uppträdanden  på  gatan,  då  Mockus  t.ex.  klädde  ut  sig  till 
superhjälten, ”the Supercitizen8” (Dundjerovic & Bateman 2006: 462). 

1.5 Avgränsningar
Mitt  intresse  för  det  här  arbetet  har  till  en  början  handlat  om metoder  för  samhällsförändring.  I 
analysen av Augusto Boals teori och metod har fokus därför legat på hur 'de förtrycktas teater' knyter 
an till politik, dvs. hur 'de förtrycktas teater' förhåller sig till just förtryck och förändring i samhället. 

Utifrån  Aristoteles  teori,  författarna  William Shakespeare  och  Niccolò  Machiavellis 
rollgestaltningar och Georg Hegels konservativa perspektiv argumenterar Boal för hur teater genom 
historien  använts  som medel  för  aristokratins  maktutövande.  Jag  har  valt  att  endast  ta  upp dessa 
personer i den utsträckning de utgör underlag för studien som helhet. Dels för att inte ta upp allt för 
omfattande utrymme i arbetet,  men främst för att  en djupare redogörelse  är  irrelevant  för arbetets 
syfte.

Min avgränsning har med andra ord medvetet handlat om att inte gå in i diskussionen 
om teatern i sig och dess utveckling, utan, som tidigare nämnts, fokusera på teaterns förhållande till 
politik och samhällsförändring. 'De förtrycktas teater' utvecklar ett flertal olika tekniker men jag anser 
att de tre teknikerna forumteater, coringa-systemet och legislativ teater räcker för att ge en fördjupad 
kunskap om teorin och metoden. Dessa tre förhåller sig relativt konkret till samhällsutveckling och 
kan med lätthet appliceras på Antanas Mockus arbete i Bogotá. 

7 Kvinnornas kväll är egen översättning av La noche de las mujeres.
8 Supermedborgare är egen översättning av super-citizen. 
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Jag kände till  Antanas Mockus arbete innan jag kände till  teorin om 'de förtrycktas 
teater'. Hans arbete ledde mig till Augusto Boals och Paulo Freires teorier. Detta förklarar också min 
avgränsning till Colombia och Bogotá. 

1.6 Disposition 
Denna studie är uppdelad i fem kapitel där varje kapitel i sig är indelade i olika avsnitt. Kapitel 1 ger 
läsaren information om bakgrund, syfte, studiens uppläggning, metod och eventuella avgränsningar. 

Kapitel  2  presenterar  det  teoretiska  ramverket  -  teorin  och  metoden  'de  förtrycktas 
teater'.  Först  görs  en  presentation  av  teorin  och  metoden  i  sin  helhelt.  Därefter  sker  en  närmare 
redogörelse av de tre grundläggande teknikerna - forumteater,  coringa-systemet och legislativ teater.  
Tredje avsnittet är fokuserat på Paulo Freires perspektiv på pedagogik och fjärde avsnittet behandlar 
Frances Babbages analys av Boal och 'de förtrycktas teater'.  Kapitlet avslutar med  Doris Sommers 
perspektiv på 'lekens' vikt för människans utveckling, pedagogik, estetik och dess koppling till politik. 

Kapitel 3 tillägnas det specifika fall jag valt att pröva teorin i - Antanas Mockus arbete 
för samhällsförändring i Bogotá. Först presenteras de förändringar som skedde i Bogotá under Mockus 
arbete och därefter behandlas de tankar och idéer som Mockus arbete utgick ifrån.  

Kapitel  4  utgör studiens  analys. Först  studeras  Mockus teatrala  aktioner  utifrån  'de 
förtrycktas  teater'.  Därefter  följer  ett  avsnitt  som,  med  utgångspunkt  från  att  deltagande  är 
fundamentalt  för  teater  som  metod,  studerar  likheter  och  skillnader  mellan  Boal  och  Mockus 
grundläggande tankar i  förhållande till  begreppet.  Slutligen görs en analys utifrån Doris Sommers 
tanke om lekens betydelse och hur konst och estetik kan användas i pedagogiskt syfte.

Det sista kapitlet, kapitel 5, utgör studiens avslutande diskussion som sammanställer 
studiens frågeställning.

2. Teoretiskt ramverk

2.1 Inledning
Detta kapitel presenterar Augusto Boals teori och metod 'de förtrycktas teater', men beskriver också de 
idéer som lett fram till den. I avsnittet 2.2 presenteras 'de förtrycktas teater' samt Boals inspiration och 
tankar kring teater och samhälle.  Därefter vidareutvecklas tre tekniker som ligger till  grund för en 
djupare förståelse av 'de  förtrycktas  teater'  och dess koppling till  samhällsförändring; Forumteater, 
Coringa-systemet  och  Legislativ  teater.  I  det  teoretiska  ramverket  behandlas  även  Paulo  Freires 
perspektiv på pedagogik och dess förhållande till Boal. Det behandlas utifrån Paulo Freires perspektiv 
på  pedagogik.  Därefter  presenteras  Frances  Babbages  analys  av Augusto Boal  och 'de  förtrycktas 
teater'  där hon bl.a. redogör flera punkter där teorin och metoden brister. Avslutningsvis behandlas 
Doris Sommers analys av hur konst och estetik kan användas i ett pedagogiskt syfte i koppling till 
politik och samhällsutveckling.
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2.2 'De förtrycktas teater'
Teatro do Oprimido  eller 'De förtrycktas teater' är den brasilianska regissören, teaterteoretikern och 
politikern Augusto Boals idé och tanke kring teater och teaterns roll i samhället. I sin bok, med samma 
namn, lägger Boal fram sin teori om att all teater är politisk och visar även på vilket sätt den är det 
(Boal 1979: 7, 2008: xxiii). 

I  förordet  till  första utgåvan av ”De förtrycktas teater'”(1979)  förklarar  Boal  att  den ursprungliga 
teatern var en ”dityrambisk sång9” (ibid 1979: 7) där alla fritt kunde delta, men som av aristokratin 
senare delades upp mellan människorna i de som skulle få agera på en scen och de som skulle se på  
som åskådare  (dessa utgjordes endast av massan/folket). Efter att ha delat upp teatern mellan, vad 
Boal förklarar som, passiva mottagare och aktiva skådespelare gjordes ännu en uppdelning, denna 
gång mellan skådespelarna. Vissa tilldelades huvudroller (endast aristokrater), medan andra utgjorde 
kören.  Kören  blev  en  symbol  för  folket,  massan.  En  tredje  förändring  skedde,  denna  gång  av 
huvudrollen. Denna gick från att objektivt ha karakteriserat avundsjuka, tvivel eller liknande till att 
subjektivt uttrycka dessa känslor och värderingar med sin karaktär. Då bourgeoisien var de enda som 
tilldelades huvudroller blev teatern med dessa förändringar ett språkrör för de härskande klassernas 
värderingar, folket i sin tur blev passiva objekt som såg på och mottog (ibid 1979: 7 – 8, 2008: xxiii – 
xxiv).  

Enligt Boal måste de murar som de härskande klasserna byggt upp raseras för att få 
teatern att återgå till hur den var från början. Detta menar han har hänt i flera länder i Latinamerika där 
teatern till viss del börjat återgå till sin ursprungliga form. I tre steg förklarar Boal att för att kunna 
återgå krävs det att muren mellan skådespelare och åskådare rivs, vid förändring av samhället krävs 
det att alla deltar och 'spelar' sin roll. Även gränsen mellan huvudrollsinnehavaren och kören måste 
raderas och teaterns produktionsmedel, dvs. att teatern är ett vapen och detta vapen ska användas av 
folket, måste erövras (ibid). Hur dessa tre steg ska uppnås är vad 'de förtrycktas teater' handlar om, 
både som teori och metod. 

Augusto Boal inleder 'de förtrycktas teater' med att betona språkets roll. Han utgår från ett experiment 
han själv var med och genomförde 1973 då regeringen i Peru genomdrev en alfabetiseringskampanj i 
ett försök att inom fyra år utrota analfabetism bland befolkningen. Experimentet, som var inspirerat av 
Paulo Freires pedagogik handlade specifikt om att hitta olika pedagogiska metoder till utbildning och 
Boals uppgift var att använda teatern som metod. I arbetet med alfabetiseringskampanjen utvecklade 
Boal grunden till teorin och till hur teater som metod kan användas för att bryta förtryck i samhället 
(Boal 1979: 11 – 12).

I  Peru  talades  det  en  enorm  mängd  olika  språk.  Bara  inom  de  två  viktigaste 
indianspråken, quechua och aymará, fanns det 41 olika dialekter. Utöver det talades det i Perus norra 
del, Loretoregionen, 45 olika språk. Vad Boal vill framhäva med detta experiment är att analfabetism 
inte handlar om att människor inte kan uttrycka sig, utan att människor inte kan uttrycka sig på ett 
visst språk, i detta fall spanska. Han menar att det finns många fler språk än de som talas och skrivs 
och att man bör utgå från det när man undervisar i ett nytt språk. I sin roll i alfabetiseringskampanjen 
vill han, med utgångspunkt ur att teater kan fungera som ett språk, tydliggöra hur man med nya språk 
kan finna nya uttrycksmöjligheter (Boal 1979: 11). Med fler uttrycksmöjligheter kan man förenkla 
dialog. 

9 Med 'dityrambisk' menas hänförande, jublande, präglad av inspiration (Svenska Akademins ordlista på 
internet, http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx 2010-12-07, kl. 11.36, Nordstedts ord på 
internet; http://www.ord.se/oversattning/Svenska/?s=dityrambisk&l=SVESVE 2010-12-07, kl. 11.39)   
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Teatern ska vara för de förtryckta och ge dessa en chans att uttrycka sig. Målet är att 
förvandla den passiva åskådaren så att denne intar en roll i dramat som utspelas på scen, uttrycker sin 
mening genom att  agera och med det förändrar dramats handling (ibid). För Boal är handlingen, i 
dubbel bemärkelse, oerhört viktig. Det är också den som skiljer honom från en av personerna som 
inspirerat honom, Bertold Brecht. Medan Brecht anser att åskådaren kan ge skådespelaren rätten att 
agera i hans ställe, men samtidigt behålla den egna ”rätten att tänka själv” (ibid), menar Boal att just 
handlingen är den som bryter förtrycket. Genom att inta, eller ta över en roll, och förändra dramats 
handling prövas och 'diskuteras' olika teorier och problemlösningar som kan vara till stor vikt inför 
verkliga handlingar (ibid: 12 – 13). Inspirationen till arbetet med alfabetiseringskampanjen är hämtat 
ur Paulo Freires tanke om utbildning, och drevs framförallt av tanken att 'medvetandegöra' (Babbage 
2004: 18 – 20, Freire 1974: 47). Då Freire var pedagog i grunden och mycket av hans teori utgick ifrån 
arbete med just alfabetisering är det lätt att se likheterna. Framförallt i det att även Freire stod för att 
gå från objekt till subjekt och att frigörelsen av förtryck ligger i att radera gränserna mellan (i Freires 
fall) 'lärare' och 'elev' (Ferire 1974: 46), i Boals fall mellan åskådaren och skådespelare (kapitel 2.3 gör 
en närmare presentation av utbildning och pedagogik utifrån Paulo Freires perspektiv). 

Metoden där åskådaren blir skådespelare och närmar sig frigörelsen och samtidigt behärskar teatern 
som uttrycksmöjlighet, delas av Boal in i fyra etapper. Etapperna utgörs av hur man som människa 
först kan närma sig teatern för att slutligen lära sig använda den som diskussionsmedel. Den första 
etappen innebär att lära känna sin kropp. Rent konkret handlar det om att genom olika övningar bli 
medveten om sin egna kropps begränsningar och möjligheter, vare sig de är fysiska eller sociala (Boal 
1979: 17 - 21). Detta för att i etapp två kunna lära sig att uttrycka sig med kroppen. Etapp två handlar 
om att utforska möjligheten till kommunikation bortom ordet. Boal menar att det det talade språket, 
har lett till en underutveckling av kroppens uttrycksmöjligheter. Att ”tala med sina kroppar” (ibid: 23), 
i form av gestaltningsövningar, kan få kroppen likaväl som ordet att uttrycka dolda åsikter, fördomar 
eller kritik (ibid: 17, 21 - 23). De två första etapperna knyter an till Freires 'medvetandegöra' då båda 
etapperna mer djupgående syftar på att känna igen hur den mänskliga fysiken påverkas av ekonomiska 
och sociala omständigheter (Babbage 2004: 20). 

Etapp tre visar  hur teatern kan fungera  som språk och användas  i  diskussioner och 
dialog. Det är också denna etapp som får åskådaren att lämna sin roll som objekt och fullt ut uttrycka 
sig som subjekt genom att förbereda sig på att ingripa i handlingen på 'scen'. Etappen utgörs av tre 
grader; diskussionsteater, statyteater och forumteater som alla tre stegvis utvecklar ett ökat deltagande. 
Den sista graden, forumteater, anknyter direkt till det Boal menar är frigörelsen - att åskådaren ska gå 
från  att  vara  passiv  mottagare  till  att  aktivt  handla  i  det  drama  som utspelas  på  scen,  d.v.s  där 
åskådaren handlar själv på eget initiativ (ibid: 17, 23 – 35). (Forumteater utvecklas i ett senare avsnitt). 

I sista etappen som av Boal kallas ”debatter” (ibid: 17, 47), och som även den delas in i 
olika delar, är det tänkt att skådespelare eller åskådare ska lägga fram redan existerande dramer eller 
verkliga händelser som man vill pröva eller diskutera (ibid: 17, 35 - 48). 

Etapperna och metoden med 'de förtrycktas teater' menar Boal ska fungera som övning 
inför revolutionär handling i det verkliga livet. Teatern anser han därför är ett vapen i befrielsen från 
förtryck. Under ett arbete med 'de förtrycktas teater' utvecklades ett problem som kom att ifrågasätta 
själva teatern som metod, dess kapacitet och inte minst dess revolutionära budskap. Problemet uppstod 
då Boal arbetade med en teatergrupp i  Rio de Janeiro. Teaterformen var forumteater  och gruppen 
arbetade med att bryta förtryck som existerade i samhället. Men denna gång hindrades åskådarna och 
skådespelarna med att bryta förtrycket genom att det existerade inom själva lagen. Att bryta förtrycket 
innebar att i så fall bryta lagen. Konfrontationen med lagen fick Boal att inse hur teater som metod 
begränsades  som  ett  fritt  medel  för  samhällsförändring.  Vid  ett  tillfälle  då  Boal  valdes  in  i 
kommunfullmäktige formades därför 'legislativ teater' vilket innebär att folket blir sina egna lagstiftare 
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och omformar eller  formar nya lagar som tidigare hindrat  dem från att  bryta förtryck.  Genom en 
person som också väljs av folket, i detta fall Boal som valdes in i kommunfullmäktige, genomförs 
lagändringen (Boal 1998: 6 - 18, Babbage 2004: 27 – 30). (Legislativ teater utvecklas i ett senare 
avsnitt). Legislativ teater kan genom denna process ses som ett revolutionärt handlande då teatern som 
metod  hindrades  av  lagen,  men  'togs  tillbaka'  av  folket  som ändrade  lagstiftningen  och  med  det 
återinrättade friheten i utövande av teater som metod. 

Avsnittet har hittills beskrivit hur teatern som uttrycksmedel ska användas i arbete för frigörelse, vilket 
också tillhör grunden för hur 'de förtrycktas teater' använts som metod. Vidare utvecklar Boal sin teori 
om teatern i förhållande till politiken och samhället. Grunden vilar på tre påståenden; att empati kan 
användas både i förtryckande syfte men är väsentligt i arbetet för frigörelse, att teatern alltid är politisk 
och att deltagande är vitalt (Babbage 2004: 45). 

Boals  argument  för  hur  teater  är  länkat  till  politik  grundar  sig  i  stark  kritik  mot 
Aristoteles hävdande att dikt och politik är två vitt skilda saker. Vad Boal eftersträvar är att visa hur 
Aristoteles  formar  ”det  första  mäktiga  'poetisk-politisk  systemet'10”  (Boal  1979:  82)  genom  att 
”skrämma och trycka ner människor” (ibid: 117). Vad Boal menar är att  Aristoteles system är det 
första exemplet på hur poetik har kommit att utövas på ett sätt som är dolt för folket, men som tjänar 
överklassen och makten. I det poetisk-politiska systemet skildras inte tendenser som anses 'dåliga' eller 
som  kan  'skada'  samhällssystemet.  Med  andra  ord  bidrar  det  poetisk-politiska  systemet  till  att 
upprätthålla  förtrycket  i  samhället  genom  att  eliminera  de  åsikter  som  är  emot  de  rådande 
samhällsstrukturerna (ibid: 82). Så istället för att utveckla ett 'identiskt' samhälle där folket upplever 
jämlikhet kan man genom poetiken forma det så att folket är 'identiskt' passiva till ojämlikheten (ibid: 
99). Boal pekar på ett uttalande av Arnold Hauser som menar att folket säkert upplevde dramats ”yttre 
ram” (ibid: 122) som demokratisk, men att själva innehållet var aristokratiskt (ibid). Detta skulle vara 
ett  exempel  på det  dolda förtryck som Aristoteles system upprätthåller  (ibid:  100), ett  förtryck så 
förankrat i tradition att den går folket förbi. 

Vad Boal vill visa är hur politiska värderingar uttrycktes genom poetiken och hur detta 
kopplar samman politik och poetik, vilket Aristoteles motsatte sig. Vikten lägger Boal på det dolda, 
hur politiska idéer genomsyrade poetiska texter men på det sätt att det doldes för folket. Detta blir 
även grundläggande för att förstå hur empati enligt Boal används i förtryckande form inom teater. Det 
Boal menar är att empati utnyttjades i poetiken för att få folket att känna förbindelse med de poetiska 
texterna som, liksom det poetisk-politiska systemet, bygger utifrån de härskande klassernas normer 
och strukturer, som döljer förtrycket så att maktordning upprätthålls. Att få folket att känna empati för 
protagonisten menar Boal är att få folket att känna empati för samhällets normer och strukturer och 
därför reproduceras systemet, och förtrycket bryts inte. Utifrån Aristoteles tragedier beskriver Boal hur 
empatin effektiviserar förtrycket, men förklarar även på det sätt som empatin är viktig i arbetet för 
frigörelse.

Då empatin förbinder åskådaren med handlingen är det just  på vilket sätt den gör det 
som  skiljer  den  från  att  vara  antingen  ett  utövande  av  förtryck  eller  ett  arbete  för  frigörelse.  I 
Aristoteles tragedier utgick handlingen ifrån en 'hjälte-saga'11. I tragedin är hjältens roll att sträva mot 
godhet. Vad Boal betonar är att godheten är bestämd utifrån samhällets konstitution och lagar. När 
tragedin  inleds  avslöjas  en  svaghet  hos  hjälten,  en  svaghet  som  trots  allt  varit  orsaken  till  den 
framgång som hjälten i  början befinner sig i.  Svagheten  är  alltid en 'dålig'  egenskap som hindrar 
hjälten  från  att  vara  enhetlig  med  samhället,  men  uppmuntras  i  tragedins  början  för  att  väcka 

10 'Poetisk-politiskt  system' är  här  vidareutvecklat  ur  egen tolkning  om vad  Boal  menar;  Dikten  (den 
lyriska, episka och dramatiska) upprätthåller samhällssystemet genom sina texter som dolt uttrycker 
folkets roll och maktordning utan att ifrågasättas. 

11 'Hjälte-saga' syftar på en berättelse som kretsar kring en specifik person och dennes goda gärningar 
(egen utsaga). 
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åskådarens empati. Empatin i Boals mening är inlevelsen och förbindelsen som åskådaren känner för 
rollgestalten. Inlevelsen skapar förbindelsen som i sin tur gör att åskådaren kan inta en passiv hållning 
till  dramat  och  låta  rollgestalten  utföra  handlingarna  i  åskådarens  ställe.  Tragedin  tar  därefter  en 
vändpunkten då hjälten  (och åskådaren genom sin empati)  träffar  på  motgångar  som slutligen  får 
handlingen att gå utför. För att inte berättelsen ska haverera ställs hjälten inför att till slut erkänna sina 
misstag  och  sin  egen  svaghet.  Detta  skall  enligt  Boal  anspela  på  att  åskådaren  i  sin  empati  ska 
'erkänna' sina egna misstag och svagheter. Problemet menar Boal är att åskådaren inte personligen stött 
på en motgång och därför inte behöver erkänna någon svaghet, allt är gjort via en karaktär och därför 
kan åskådaren när som helst också 'lämna' denna. Aristoteles kräver att tragedin slutar i katastrof, detta 
för att åskådaren genom sin empati riktigt ska känna vikten av att begå misstag och med det göra en 
koppling till det verkliga livet. Genom att gripas av förfäran inför katastrofen ska åskådaren 'renas' 
från sin svaghet, menar Aristoteles (Boal 1979: 106 – 110). Boal hävdar att då hjältens svaghet och 
'dåliga'  egenskap  bygger  utifrån  samhällets  konstitution  och  lagar  syftar  Aristoteles  rening  på  en 
”rening ifrån samhällskritiska inslag” (ibid: 117). Empatin inom tragedin representerar därmed hur det 
blir ett utövande av förtryck. Boal menar att denna sorts empati och därmed förtryck fortfarande idag 
existerar, bl.a. i Vilda-Västern-filmer, konventionella teater och TV-såpor (ibid: 82) där åskådarens 
förbindelse med protagonisten (huvudkaraktären i dramat) väcks för att det 'goda' ska segra mot det 
'onda'. 

Med  andra  ord  är  Aristoteles  tragiska  drama  inte  representativt  för  revolutionära 
grupper då tragedins form kräver att ett samhälle besitter en form och struktur och att dramat upplevs 
därefter. Ett samhälle med tydliga riktningar om vad som är och hur man förhåller sig till detta, endast 
då kan  dramat  upplevas  och åskådaren  nå en rening (frigörelse  i  Aristoteles  mening)  (ibid:  117). 
Empati är därför för Boal främst ett dåligt ord. Den är för honom starkt kopplad till just den metod 
som användes i västerländsk teater för att påverka människor. Däremot går det inte att förneka att 
'forumteater' till viss del måste förlita sig på empati då det är av stor vikt för åskådaren att kunna 
identifiera sig med protagonisten för att denna inte skall bytas ut helt (Babbage 2004: 45). 

I  likhet  med  hur  Boal  förklarar  Aristoteles  roll  för  den  västerländska  teaterns 
grundläggande  system,  lyfter  han  även  fram  Niccolò  Machiavelli  och  William  Shakespeare  som 
ytterligare argument för hur den västerländska teatern utvecklade sitt förtryck, denna gång genom att 
gestalten i dramat blev självmedveten. 

Övergripande talar både Machiavelli och Shakespeare för utvecklingen av hur rollerna i 
teatern går från objekt till subjekt. Båda var aktiva under medeltiden, en epok då kyrkan ägde stor 
makt  i  samhället  (ibid:  123).  Detta  ses  framförallt  i  Machiavellis  komedi,  ”Mandragola”,  som 
framställdes för att just roa åskådarna, men förmedlade kyrkans religiösa mentalitet (ibid: 128, 133). 
”Mandragola” är för Boal den första övergångsfasen där rollerna individualiserades. Från att tidigare 
stått  som symboler  och tecken för en föreställnings  motiv, blev rollerna i  ”Mandragola”  inte fullt 
utvecklade  mänskliga,  men  mindre  som  förutbestämda  objekt  (ibid:  144).  I  Shakespeares  fall 
utvecklades individen till sin fullo. Han skildrade i sina dramer hela människan. Hamlet är t.ex. inte 
det förutbestämda objektet som ska gestalta 'tvivlet', utan en person, som tvivlar (ibid: 130). Vad som 
utvecklades  enligt  Boal  var  att  ”rollgestalten  blev  ett  konkret  begrepp  enligt  bourgeoisiens 
uppfattning” (ibid: 131). 

En teknik som Boal utvecklade under sitt arbete på Arenateater i Sao Paolo var tekniken 
att  använda  Coringa  (Joker12).  Systemet  med  coringa  sammanfaller  med  det  Boal  syftar  på  att 
rollgestalterna  gick ifrån  funktionen  att  stå  som symboler och  tecken för  en föreställnings  motiv. 
Coringa utvecklades inom forumteatern och skulle genom teatrala medel förenkla ett dramas innehåll 

12 Coringa är  det  portugisiska  ordet  för  engelska,  samt  svenska,  ordet;  Joker.  I  den  svenska 
översättningen av 'de förtrycktas teater' används ordet Coringa, därför har det begreppet används även 
här (Boal 1979: 50).
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och öppet visa vilka tekniker som används, allt för att inte forma åskådarna (en vidareutveckling av 
detta begrepp ges i avsnitt 2.2.2) (ibid: 50 – 77). 

För  Boal  är  Georg  Hegel  en  i  raden  av  de  tidigare  nämnda  förespråkarna  för 
karaktäristisk västerländsk teater och en central figur i förhållande till hur modern västerländsk teater 
förstås.  Orsaken  till  att  Boal  ägnar  Hegel  utrymme  i  sin  bok  är  endast  för  att  blotta  Hegels 
konservativa filtrering som begränsade för den fria dramatiska rollgestalten och istället förespråkade 
den redan etablerade 'sanningen' (Boal 1979: 147 – 169, Babbage 2004: 55 – 59).   

Mot förespråkarna av den karaktäristiska västerländska teatern ställer Boal dramatikern 
och teaterteoretikern Bertold Brecht. Från Brecht har Boal hämtat egen inspiration och man kan säga 
att Boal utvecklade sina egna tankar om teaterns sociala värde ur grundläggande idéer som Brecht 
arbetade med. 

Brecht präglades av både första och andra världskriget, och det senare fick honom på 
flykt från Tyskland. Han utvecklade en stark politisk anknytning till DDR, Deutsche Demokratische 
Republik, (Tyska Demokratiska Republiken - Östtyskland13), och förespråkade kommunism (Mumford 
2009: 5 – 8, 37 - 39). Brecht var den person som arbetade aktivt med att engagera teatern i politiken, 
bl.a.  genom  att  i  juni  1953,  då  strejker  bröt  ut  på  Berlins  gator,  posta  tre  brev  till  viktiga 
nyckelpersoner inom regeringen och erbjuda sitt fulla stöd med förfrågan om ”the Academy of Art and 
Ensemble” (ibid: 39) kunde vara till  någon hjälp. Han pekade på vikten av att  införa dialog med 
massorna om en socialistisk uppbyggnad. Brecht produktioner präglades av den roll konst skulle ha 
inom utbildning. Han var fast besluten att bygga upp ett samarbete mellan regering och artister som 
skulle 'om-utbilda'  samhället  med mål som;  att  blottlägga  ursprunget  och  resterna av  den nazism, 
kapitalism och imperialism som fortfarande existerade, att hylla processen med DDR (den process där 
teater utgjorde en viktig del i den politiska manifestationen) och förbättra dialogen i förhållande till 
socialism och dess konstruktion (ibid: 37 – 40). Karaktäristiskt för Brecht är även Verfremdung14 eller 
V-effekten.  Boals  kritik  mot Aristoteles  tragiska drama och  att  bygga upp empati  för  att  förbinda 
åskådaren med dramats  handling är  i  stor  utsträckning kopplat  till  Verfremdung.  Brecht  menar att 
gestalten i ett drama är ”ett objekt för ekonomiska och samhälleliga krafter” (Boal 1979: 153) och det 
är utifrån dessa som han också reagerar i handlingen. Detta ställer Boal mot Hegel som menar att en 
karaktär är fullständigt fri (Boal 1979: 147 – 169). När Brecht talar om Verfremdung handlar det i stort 
sett om att fria åskådaren från det episka dramats dolda budskap. Begreppet handlar om att (tillskillnad 
från  Boal)  skapa  en  emotionell  distans  som åskådare  för  att  rent  objektivt  kunna  reflektera  över 
dramats handling (Mumford 2009: 60 – 62). 

Boals idéer med en politisk teater blir här ganska tydlig. Även om hans idéer inte alltid 
stämmer överens med Brecht, som visat har de båda olika erfarenheter av åskådarens aktiva roll, så 
förespråkar de båda hur teater bör kopplas till politik och hur den som metod kan förbättra en dialog.  

2.2.1 Forumteater

Forumteater  är  från  början  en  av  alla  de  tekniker  som  under  arbetet  med  'de  förtrycktas  teater' 
utvecklades  för  att  bryta  förtrycket  åskådaren  utsattes  för  (Boal  2008:  102,  117 -  120).  Tekniken 
utvecklades  i  Peru  under  början  av  1970-talet,  men  används  idag  i  ca.  70  olika  länder 
(www.theatreoftheoppressed.org/en/index.php?nodeID=3). 

13 Tyska Demokratiska Republiken även kallat Östtyskland är översättning av Deutsche Demokratische 
Republik och utgjorde den sovjetiska ockupationszonen 1945 – 1949. 1949–90 var det en självständig 
stat, som återförenades med Västtyskland den 3 oktober 1990 och därmed ingick i Förbundsrepubliken 
Tyskland, i vardagligt tal Tyskland (http://www.ne.se/östtyskland). 

14 Verfremdung översätts i ”Bertolt Brecht” (2009) till  engelska 'defamiliarization'. Begreppet utges inte 
vara helt definierat men talar för ett avståndstagande och att 'ställa sig utanför' (Mumford 2009: 60-61). 
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Från  början  utvecklades  forumteater  som tredje  graden  i  tredje  etappen för  hur  'de 
förtrycktas teater' skulle användas rent praktiskt (Boal 2008: 117). Vad Boal bara vagt nämner är att 
denna  teknik  är  den  som främst  anspelar  på  hur  'de  förtrycktas  teater'  bör  användas  som helhet, 
nämligen som en repetition av en handling inför hantering av samma handling i det verkliga livet (ibid 
2008: 98, 117, 1998: 9, www.theatreoftheoppressed.org/en/index.php?nodeID=3). 

Praktiskt utgörs denna teknik av att en scen spelas upp där ett förtryck existerar och 
som  protagonisten,  huvudpersonen,  inte  vet  hur  han  ska  hantera 
(www.theatreoftheoppressed.org/en/index.php?nodeID=3). Scenen avstannar i det att problemet, eller 
konfrontationen med förtrycket, uppstår och här finns plats för andra åskådare att gå in i handlingen, 
visa sin åsikt genom att spela upp hur de anser att problemet eller förtrycket ska lösas. Protagonisten 
kan även själv pröva olika handlingar som han eller hon finner lämpliga. Viktigast här är att agera, att 
diskutera  och  låta  personer  aktivt  delta  i  den  hela  tiden  återskapande  scenen  för  att  pröva  olika 
lösningar. Enligt Boal är det inte fråga om en lösning, det är även viktigt att inte tvinga på åskådarna 
en specifik idé, snarare att visa olika vägar till hur man kan lösa ett problem. I det att en åskådare går 
in i handlingen och prövar sin åsikt sätter han sig också in i tillvägagångssättet. Om en åskådare vill 
pröva sin lösning till en scen där en arbetare vill konfrontera sin arbetsgivare och denna åskådares 
lösning är att organisera en strejk, då ska också strejken organiseras. Med andra ord sätter åskådarna 
sig in, inte bara i hur man kan lösa ett problem, utan de får även chans till att faktiskt genomdriva den 
(Boal 2008: 117 – 120).  

2.2.2 Coringa-systemet

Coringa-systemet, även kallad the Joker System, är i sin helhet ett utvecklat 'teknik'-system inom 'de 
förtrycktas teater' för att lättare förmedla en dramatisk handling och få åskådare att inte förlora sin 
inlevelseförmåga, att inte kunna ta till sig pjäsen, då detta placerar åskådaren i en passiv position och 
denna utstår i det ett förtryck (Boal 2008: 136 - 168). 

Systemet med coringa utvecklades under den tid då Boal arbetade på Arenateatern (en 
teaterscen)  i  Sao  Paolo.  Mellan  år  1956  fram till  1966  gjordes  en  övergång  inom Arenateaterns 
målsättning.  Detta  innebar  att  man ville  ta  avstånd från tidigare  traditionell  teater  som dominerat 
Brasiliens scener till att utveckla en mer 'realistisk' fas. Man ansåg att den traditionella teatern hade 
tillkommit och existerade endast för dem med ekonomiskt kapital.  ”It was made by those who have 
money, to be seen also by those who have it.” (Boal 2008: 136). Under 1950, 1960 och fram till 1970-
talet genomgick Arenateatern en rad olika utvecklingsfaser för att uppnå sin målsättning. I flera fall 
stötte de på motgångar men ur dessa utvecklades slutligen det system man ville använda sig av för att 
förbättra teatern, nämligen coringa-systemet (ibid: 136 – 150).  

Utvecklingsfaserna använde sig  av fyra olika tekniker (tillvägagångssätt)  för att  fria 
teatern från sin tidigare traditionella position, så att vem som helst kunde följa med i dramats handling. 
Först  löste  man  upp  banden  mellan  skådespelare  och  roll,  därefter  lät  man  alla  skådespelare  bli 
berättare.  Sedan lät  man blanda stilar  och olika typer av genrer  så  som fars eller  melodrama och 
slutligen lät  man använda sig av musik i föreställningarna. Det var ur detta som coringa-systemet 
uppstod  (ibid).  Mer  konkret  formades  coringa-systemet  av  de  tekniker  (tillvägagångssätt)  som 
utvecklade den nya 'realistiska' teatern och syftet var att ha en teater både för dess 'lek' och för dess 
analyserande (Babbage 2004: 59). Systemet blev ett samlingsnamn för teknikerna som alla syftade på 
teaterns nya estetik. 

Boal går med coringa-systemet ifrån klassiska gränsdragningar om hur en teater bör se 
ut,  där  till  exempel  stilar  inte  blandas  och  där  åskådare  förväntas  förstå  skådespelarnas  och 
regissörernas tolkningar (Boal 2008 157 - 158). Coringa-systemet handlar om att hjälpa till att öppet 
visa de koder som existerar i ett drama. En coringas uppgift är att fungera som tolk i olika förklaringar 
som då och då visas i dramat. Med coringa-systemet tydliggörs dolda budskap genom att t.ex. avbryta 
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dramats handling och med teatrala hjälpmedel, så som foton, en vers eller en intervju, förklara eller 
betona vissa partier. Ett exempel kan vara hur en intervju med en fotbollspelare vid sidan av en match 
kan ge en djupare förståelse av dennes handling och tanke kring hur han eller hon agerade i en specifik 
situation under matchen. På liknande sätt kan en karaktär i en teaterföreställning intervjuas för att nå 
djupare förståelse över dennes agerande i den dramatiska handlingen (ibid: 157 – 168).  

2.2.3 Legislativ teater

Legislativ teater uppstod som en av Boals senare idéer kring 'de förtrycktas teater'. Syftet med denna 
utveckling är, liksom vad Boal genomgående talar för, att väcka folks begär efter förändring. Tanken 
med legislativ teater är att omvandla det begäret till gällande lag (Boal 1998: 20). 

Den  första  tanken  om legislativ  teater  väcktes  under  ett  arbete  Boal  hade  med  en 
teatergrupp i Rio de Janeiro i mitten på 1980 - talet. Med denna grupp arbetade han utifrån tekniker 
med forumteater och coringa-systemet och intresset för teatern ute i samhället växte sig stort. Men vad 
Boal upptäckte var att personen, i utövandet av en idé eller åsikt på scen, ibland hindrades i sitt arbete 
då hon konfronterades med lagen. Med andra ord fanns det händelser där folk upplevde förtryck, men 
där lösningar inte kunde prövas då förtrycket existerade inom själva lagen. Att kunna fortsätta arbetet 
krävde förändring av lagen, att  omstifta den,  vilket låg utanför makten av 'de förtrycktas teater'.  I 
kontakt med denna tanke fann Boal att även teaterns makt begränsades, vilket innebar att den som 
metod inte var fullkomlig. Enligt Boal kunde detta betyda en upplösning för teatern som metod (Boal 
1998: 6-10). 

Förutom  de  svårigheter  Boal  stod  inför  med  teatern  utvecklades  också  politiska 
förändringar inom landet. Tidigare politiker som gjort det möjligt för 'de förtrycktas teater' att fungera 
inom samhället förlorade  valet  i  slutet  på 1980-talet  och den nya makten gjorde det  svårt  för  'de 
förtrycktas teater' att fortsätta, främst genom att stoppa statlig finansiering. Detta la egentligen grunden 
till  hur Boals engagerades i  politiska partier.  1992 involverade sig medlemmarna i  'de förtrycktas 
teater' i Rios arbetarparti för att erbjuda sitt samarbete i kampanjen för kommande val. Erbjudandet 
accepterades  under  förutsättning  att  någon ur  gruppen  från  'de  förtrycktas  teater'  kandiderade  till 
kommunfullmäktige (ibid: 11-12). Boal såg detta som att kunna erbjuda medborgarna i Rio sin tjänst 
att låta folket erhålla mer makt, genom honom. Förändringar som samhällsmedborgaren sökte kunde 
nu genom honom formas till gällande lag (Babbage 2004: 27). Detta utgör grunden i legislativ teater 
där  medborgarna  skapar  samhällets  lag  genom en  lagstiftare.  Vad  Boal  understryker  är  dock  att 
lagstiftaren endast förmedlar lagen, så som medborgarna format den. Det är inte lagstiftarens uppgift 
att  på  något  sätt  ge  ett  slutgiltigt  bedömande om lagen är  funktionell  eller  inte  (Boal  1998:  10). 
Babbage utvecklar legislativ teater genom att understryka hur den faller tillbaka mot 'de förtrycktas 
teaters' ursprungliga tanke om att de förtryckta (i detta fall folket) erhåller den största makten som då 
inte längre utövas av en elit. Den speglar hur lägre klasser begär förändring, men inte längre avgränsas 
(Babbage  2004:  27).  Med  andra  ord  skiljer  sig  legislativ  teater  från  teknikerna  forumteater  och 
coringa-systemet. Det kan mer ses som ett experiment än en egentlig teknik. Ett experiment som enligt 
Babbage genererade 13 nya lagar under den tid Boal satt i kommunfullmäktige (ibid: 29). 

2.3 Paulo Freire om pedagogik
Alfabetiseringskampanjen  som ägde  rum i  Peru 1973 och  grundades  i  Paulo Freires  pedagogiska 
metod påverkade hur Boal skapade sitt vidare arbete. Paulo Freire utvecklade sin pedagogik i reaktion 
mot  den  elitistiska  pedagogik  som  då  härskade  i  Brasilien,  nämligen  en  'uppifrån-och-ned-styrd' 
pedagogik.  I  förhållande  till  utbildning  behandlades  vuxna  analfabeter  utifrån  ett  hierarkiskt 
perspektiv. Utbildningsmetoden utgjordes av en slags 'in-bankning' där utbildaren stod för kunskap 
och de som utbildades ansågs okunniga och trycktes i information (Babbage 2004: 18 – 19, Freire 
1974: 70 – 71). Utifrån detta ville Freire istället ge utbildning en ny innebörd och hans metod fick stor 
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genomslagskraft. Hans tanke byggde främst på att den pedagogiska utbildningen skulle ske  med  de 
förtryckta i samhället, inte för (Freire 1974: 43), till grund låg 'medvetandegörandet' (Freire 1974: 47, 
Babbage  2004:  19).  Arbetet  mot  analfabetismen  skulle  i  detta  fall  innebära  att  bönderna  lärde 
'utbildarna' om sina liv och utifrån detta skulle språket utvecklas ömsesidigt. I Babbage redogörelse för 
Freires  pedagogik  utgör  medvetandegörandet  grunden  till  ömsesidig  kunskap,  genom  att  denna 
kunskap endast kan uppnås om respekt för ett samhälles sociala och ekonomiska motsättningar ges 
(Babbage 2004: 19). 

I 'in-banknings'-systemet utgör läraren 'subjekt' som förmedlar information till eleverna, 
'objekt', som tålmodigt tar emot och fylls med informationen som sedan repeteras och upprepas. Freire 
menar att detta är en relation som inte tillåter reflektion och människan kan därigenom inte utvecklas. 
I förhållande till ny kunskap och utveckling utgör denna metod ett stillastående, om inte annat ett rent 
reducerande av nya perspektiv på samhället då de tidigare endast upprepas (Freire 1974: 70 – 72). I 
'inbanknings'-systemet bidrar inte eleven till att skapa något nytt. Hon blir snarare en behållare för 
information men lär sig aldrig använda den. Med andra ord utgör hon sig inte för att vara en medveten 
varelse utan mer en människa som besitter en specifik, utstakad medvetenhet i from av information. 
Vad Freire genomgående talar om är det förtryck som utbildningen reproducerar genom denna metod. 
För  att  bryta  förtrycket  måste  gränserna  raderas  mellan  'lärare'  och  'elev'  och  istället  måste  en 
utbildning formas där de båda lär sig av kommunikationen dem emellan (ibid: 75 – 77). Freires svar på 
att  bryta  förtrycket,  att  forma  kommunikationen,  är  att  införa  dialog.  Vad  Freire  efterlyser  är  en 
'problemformulerande'  undervisning.  Denna  form  av  undervisning  menar  han  kan  representera 
frihetens praxis. Till att börja med framställer den en medvetenhet utifrån människan som en medveten 
varelse och inte som ett objekt. Den ska utgöra en undervisning som förhåller människans problem 
utifrån hennes förbindelse med omvärlden och den förmedlar kunskapen som ett handlande och inte 
som en förmedling av information. Den tillgodoser en dialog-relation och att 'lärare' och 'elev' istället 
blir  'lärarelev'  och  elevlärare'  (ibid:  72,  79  –  80).  Vad den  'problemformulerande'  undervisningen 
främst syftar på är en rörelse, en process där ny kunskap är baserad utifrån att verkligheten är ofärdig 
och  så  också  människan.  Det  är  en  ständig  rörelse  grundat  i  människan.  En rörelse  om ideligen 
utvecklas i takt med människans bejakande av att bli, inte vara (ibid: 84 – 85). 

2.4 Frances Babbages om Augusto Boal och 'de 
förtrycktas teater'
Frances Babbage, doktor i teaterstudier vid Universitetet i Sheffield och författare till boken ”Augusto 
Boal” (2004), är sedan länge inspirerad av Augusto Boal och har under flera år arbetat med teknikerna 
i 'de förtrycktas teater'. Boken hon skrivit är en introduktion till Boal och 'de förtrycktas teater', men 
analyserar samtidigt teorins praktiska förmåga att  fungera som metod samt vissa centrala begrepp. 
Hon  lägger  också  fram kritik  mot  de  begrepp  som utgör  själva  kärnan  av  'de  förtrycktas  teater' 
(Babbage 2004: 33, 64, http://www.shef.ac.uk/english/staff/babbage.html). 

Som en sann förespråkare av Augusto Boal och hans teori och metod är det av stor vikt när Frances 
Babbage uttrycker kritiska tankar om hur vissa begrepp börjar tappa sin ursprungliga betydelse. Bland 
annat ifrågasätter hon om det egentligen går att påstå att 'de förtrycktas teater'  är en teater för just 
förtryckta  då  Boals  tekniker  används  inom  flera  områden  idag,  från  affärsverksamhet  till 
terapisektioner. Om alla skulle vara förtryckta skulle också begreppet förlora sin betydelse, åtminstone 
skulle den politiska innebörden gå förlorad (ibid: 63). Även forumteater, så som den praktiseras i väst, 
har helt gått  ifrån den ursprungliga, radikala tanken så som den praktiserades från början. Det har 
istället handlat om att få vissa människor anpassade till ett socialt system (ibid: 105). En brist i boken 
”De  förtrycktas  teater”  är  att  endast  en  begränsad  del  presenterar  de  människor  som  teorin  och 

16

http://www.shef.ac.uk/english/staff/babbage.html


teknikerna vänder sig till (ibid: 35). Och detta har i vår samtid lett till en minskad effekt av teorins 
ursprungliga  mål,  att  befria  ifrån  förtryck.  Samtidigt  menar  Babbage  att  'de  förtrycktas  teater' 
fortfarande kan fungera för kritiskt och kreativt engagemang (ibid: 105). 

I fortsatt diskussion kring forumteater svarar Babbage på åsikter presenterade av David 
Davis och Carmel O'Sullivan15. Deras kritik riktar sig bl.a. mot att i forumteater får de åskådare som 
aktiverar sig att uppleva autonomi, men denna känsla som upplevs under en spelad scen tenderar att 
bli tillfällig (ibid: 63 – 64, Davis & O'Sullivan 2000: 293). Dessutom pekar Davis och O'Sullivan på 
Boals förhållande till begreppet 'självbestämmande' som enligt författarna fått Boals idéer att skifta 
från den tidigare  mer radikala sociala förändringen till  en mer  individuell  frigörelse och att  detta 
skiljer Boal från Paulo Freire. 

Freire is particularly concerned about the word 'empowerment',  arguing that it 

will  not  be enough to  achieve  radical  and  political  social  transformation.  He 

believes that liberation[Sic!] is a social act. He does not believe in self-liberation 

or personal self-empowerment, arguing that if you feel yourself free and if this 

feeling is not a social feeling - i.e., enabling[Sic!] you to use your recent freedom 

to help others to be free by transforming the totality of society - then 'you are 

exercising  only  an  individualist  attitude  towards  empowerment  or  freedom 

(Davis & O'Sullivan 2000: 293). 

Babbage svarar på kritiken genom att hävda att Boal är väldigt tydlig med att ”...individual experience 
of  oppression  and  attempts  to  fight  back  should be  examined  beyond  their  immediate  context” 
(Babbage 2004: 64). Hon tar forumteater som exempel och menar att det individuella deltagandet och 
den  kollektiva  diskussionen  förenar  det  personliga  med  det  allmänna  och  att  den  gemensamma 
analysen som forumteater gör snarare öppnar upp, än tillsluter, problemet (ibid). Babbage tar här Boal 
i försvar och menar att det individuella finns i en större kontext i förhållande till det allmänna. 

Vad hon däremot öppet lägger fram som en eventuell brist är det som angriper själva 
kärnan  i  'de  förtrycktas  teater'.  I  förhållande  till  att  aktivt  delta  kan  ibland  den  teatrala  akten 
överskugga  dess  sociala  värde.  Även  om  varje  framträdande/improvisation  är  välkommen  menar 
Babbage att en våldsam, passionerad eller komisk improvisation kan få åskådare att skruva på sig, att 
motvilligt besvara denna och därmed få svårighet i att bedöma dess strategiska potential. Kärnan i 'de 
förtrycktas  teater',  vad  teorin  och  teknikerna  förlitar  sig  på  är  att  deltagarna  ska  känna  kraftig 
association eller passion för den teatrala akten och därmed göra ett direkt deltagande. Detta kan ge en 
minskad  kritisk  medvetenhet,  eller  rentav  distans  till  problemet  (ibid),  dvs.  ibland  kan  själva 
deltagandet bli mer aktuellt än problemet.

I  förhållande  till  att  agera  kan  deltagandet  generera  ett  annat  problem,  då  aktivt 
deltagande inte associeras till frihet, snarare till det motsatta. Passiviteten som för Boal representerar 
ett förtryck kan ibland handla om ren rädsla för att misslyckas eller bara göra bort sig. Boal menar att 
en trygg stämning ligger till grund för att fördriva den negativa känslan av att delta. Samtidigt är han 
fullt medveten om att detta inte uppnås genom gester av välvilja, utan att åskådaren måste känna full 
tillit  och  förtroende  inför  den  omvandling  som kan  ske  genom teatral  aktion.  Det  är  viktigt  att 
understryka att Boal inte motsätter sig passivitet fullt ut. Utifrån Brechts tankar om distans och vikten 
av att se saker utifrån förespråkar Boal en viss 'åskådarroll', det vitt kända begreppet 'åskåde-spelare'16 

(ibid: 41 – 42).  

Babbage  ställer  frågan  om  teknikerna/metoderna  i  'de  förtrycktas  teater'  verkligen 
fungerar? Förklaring till hur teorin och metoden ska användas i praktiken kan upplevas som allt för 

15 David Davis och Carmel O'Sullivan har tillsammans skrivit en kritisk artikel om Boal och 'de förtrycktas 
teater'.  Davis,  D  och  O'  Sullivan,  C  (2000).  ”Boal  and  the  Shifting  Sands:  The  Un-Political  Master 
Swimmer”, New Theatre Quarterly 16(3), 288-97. 

16 'Åskåde-spelare' är egen översättning av 'Spect-actor'.  
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abstrakt. Hon syftar på att 'de förtrycktas teater' inte vill komma med ett svar, eller lösa ett problem 
eftersom detta går emot de demokratiska principer som teorin bygger på. Den ska istället förenkla 
dialogen, genom att erbjuda strukturer. Hon menar också att det inte går att fastställa att teknikerna 
fungerar.  Själva  idén  med  'coringa-systemet'  är  i  sig  relativt  motstridigt  då  'de  förtrycktas  teater' 
egentligen uttrycker att den riktigt radikala processen med teater som metod, kräver att folket själv tar 
kontroll över de teatrala medlen (ibid: 60). Att fastställa framgången med forumteater skulle göra det 
nödvändigt att tillfråga alla inblandade, som på något sätt deltagit fysiskt, eller verbalt om de antingen 
modifierade  sitt  beteende  eller  bara  generellt  lärde  sig  något  av  erfarenheten.  Babbage  betonar 
problematiken med att nå ett sådant resultat. Även om det gick att fastställa skulle det inte besvara 
frågan om huruvida  forumteater  fungerar,  utan  endast  vilken  inverkan  den haft  på  de inblandade 
personerna i fråga (ibid). 

I  ett  senare  kapitel  ifrågasätter  hon  om  Boal  verkligen  är  ursprungspersonen  till 
forumteater överhuvudtaget.  Hon hittar liknande verksamheter på många ställen,  t.ex. ”The British 
Theatre in Education (TIE)” (ibid: 68). Babbage finner även likheter med Jacob Moreno, skapare av 
psykodrama och 'Konflikt-drama'  som Babbage jämför  forumteater  med (ibid).  Att  forumteater  är 
inspirerad  av  tidigare  sätt  att  arbeta  är  i  sig  ingen  direkt  kritik,  men  Babbage  påstående  och 
ifrågasättande får större betydelse då hon sätter in Boals influenser i ett förhållandevis 'imperialistiskt 
perspektiv'. 

Genom att beskriva Boals utbildning i New York, de olika perioderna i hans liv då han 
arbetade med teater, de influenser han hämtade från olika personer och hur dessa slutligen bildat 'de 
förtrycktas  teater'  vill  hon  understryka  Boals  tidigare  förnekande  av  vad  som kan  uppfattas  som 
”imperialistiska” (ibid:  33)  influenser.  Trots  att  Boal  själv  är  väldigt  kritisk  till  den  västerländska 
teatern och dess utveckling menar Babbage att han samtidigt hämtat många av sina grundläggande 
idéer från Bertold Brechts episka dramer och bildat sin teori utifrån uppfattningar om bl.a.  Freud, 
Shakespeare,  Marx  och  Stanislavski.  Med  andra  ord  skulle  'de  förtrycktas  teater'  inte  vara  så 
'latinamerikansk' som Boal utger den för att vara. Med det vill Babbage peka på att även om teorin och 
metoden är vida erkänd så brister den i originalitet och effektivitet (ibid: 1 – 32). 

Genom att Boals teori och metod lider vissa brister får den ibland kämpa mer för sin existens och 
legitimitet än för dess grundläggande idé. Den upplevs ibland som alltför romantisk och ogrundad på 
bevis. Babbage upplever även att teorin mer förespråkar 'seriöst' drama än komedi. Enligt henne kan 
en komedi vara mer direkt farlig för ett samhälle men den får inte alls samma uppmärksamhet (ibid: 
38 – 39). 

Trots Boals kritiska och ibland absoluta förhållningstaktik till begrepp och personer så 
vill Babbage mena att det troligtvis varit nödvändigt. Hade hans arbete varit mindre absolut skulle det 
förmodligen inte gett  samma inverkan heller  (ibid:  64).  Ur ett  perspektiv  kan teorin och metoden 
faktiskt utges för att vara revolutionär, trots att utvecklingen visat andra exempel på hur den används 
praktiskt,  då den river murar mellan åskådare och skådespelare.  I  de fall  där  människor  brutit  ett 
personligt förtryck genom att t.ex. stå upp mot sin familj eller arbetsgivare, har metoden fungerat, inte 
bara för att  människan i  fråga haft  möjlighet att  öva händelsen,  utan för att  den teatrala metoden 
stimulerat en känsla för interaktion, en kritisk förändring och debatt (ibid: 62). 'De förtrycktas teater' 
visar en väg till förändring, även om detta inte är den enda vägen (ibid: 65).  

2.5 Kontext för estetisk utbildning som metod
Doris Sommer skriver i sin artikel,  utifrån Friedrich Schillers ”Letter on the Aesthic Education of 
Man” (1794), hur viktig den estetiska utbildningen är i förhållande till vår demokrati. Hon påstår att 
det kanske inte är så många motsättningar mellan den fantasifulla fria leken hur vi kommunicerar med 
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varandra. Att det faktiskt går att bygga broar mellan klyftor i samhället, klyftor man tidigare ansett 
som hinder i förhandling. Påståendet är skrivet efter att Sommer summerat vad Antanas Mockus svarat 
i en intervju efter att hon frågat honom om hans konstnärliga prägel på det arbete han utfört i Bogotá. 
Han viftade hela tiden bort frågan, menar Sommer, men nekar samtidigt inte till att han ibland tänker 
som en konstnär, att han i en rådlös situation frågar sig vad en konstnär skulle gjort (Sommer 2009: 
98).

I sitt försök att lyfta fram en alternativ väg till demokrati tar Sommer, med hjälp av 
Schiller, avstamp i den fria leken. Inom skola och utbildning har den fantasifulla fria leken genom 
konst  fått  lämna  plats  för  de  mer  teoretiska  ämnena.  Detta  menar  Sommer  är  gjort  för  att  höja 
resultaten i skolan, men har i gengäld visat det motsatta.  Genom att reducera den kreativa leken i 
skolan har resultaten behållits på en fortsatt låg nivå. I enighet med Schiller menar Sommer att den 
estetiska utbildningen är av stor vikt för människans medfödda drift  till att  leka. 'Lekdriften'  i sig 
ligger till grund inför vår kreativa förmåga att vända konflikter till något konstnärligt (ibid: 85 – 86). 

Sommer skriver att vårt behov av lek är vad Schiller ansåg vara vad vår mänsklighet 
berodde på. Han förkastade idén om att leken bara skulle vara ett tidsfördriv och menade istället att 
lekfullheten knyter an till vår frihetsinstinkt och vår instinkt för konst. Frihetsinstinkten skänker oss 
harmoni då den skapar balans till vår instinkt till våld. Vår inre drift för konst, vår instinkt till kreativt 
skapande, skapar i sin tur harmoni och balans till konflikten mellan den mänskliga passionen och det 
normativa förnuftet så att det istället blir ett estetiskt nöje (ibid: 86). Konflikten mellan den mänskliga 
passionen och det normativa förnuftet handlar i vidare mening om vad vi i vår mänskliga passion vill 
och behöver uttrycka, men hindras att uttrycka av ett utvecklat förnuft. Genom vår inre drift för konst, 
vår instinkt till kreativt skapande, kan konflikten istället harmoniseras och bli ett estetiskt nöje.

Genom kreativ konst kan vi träna den fantasifulla fria leken. Det handlar om att konsten 
skapar något nytt, vare sig det är former, objekt eller arrangemang. Att skapa något nytt är vad som 
eftersträvas och det  är  i  själva  processen vi  hittar  friheten. I  det kreativa  skapandet  ligger varken 
undvikande eller förnekelse av konflikt. En sann konstnär, menade Schiller, kämpar istället hängivet. 
Kraften får hon från att det arbete hon skapar, som slutligen alltid markeras av den frihet ett konstverk 
är, kan leda till förnyelse. Genom att människan genom detta ständigt berikas av olika konstverk kan 
hon nå en mångsidig utdelning av frihet, skapad av konst. Konstverken påminner oss om friheten, 
skapad på olika sätt. Det kan i sin tur förena människan att nå en enhetlig politisk idé. Med andra ord 
skulle leken i form av konstnärligt arbete vara vår väg till politisk frihet, menar Sommer (ibid: 87). 

I  kontrast  till  Friedrich  Schillers  teorier  ställer  Sommer  filosofen  Immanuel  Kants 
tankar om konstens kontext i samhället. Meningsskiljaktigheter de två filosoferna emellan handlade 
om att  Kant  förespråkade att  kunna 'värdera'  konsten över  att  behålla den kreativ.  Konsten skulle 
endast finnas till för åskådning, det var inte tal om att åskådaren på något sätt skulle finnas för att 
agera.  'Värderandet'  av konsten menar Sommer speglas  av Kants demokratiska anda; att  jämställa 
social och personlig asymmetri genom att hitta en gemensam nämnare (ibid: 90). 'Värderande' konst 
grundar sig i att det finns ett värde att utgå ifrån. Den skapar riktlinjer och mallar för hur konsten bör 
ses  och  begränsar  därmed  människans  skapande.  I  Schillers  mening  begränsas  friheten  vilket  är 
grundläggande för den mänskliga utvecklingen. 

Då Sommer presenterar  Schillers syn på konstens kontext  i  samhället  visar  hon hur 
denne  menade  att;  det  perfekta  konstarbetet  är  ”the  establishment  and  structure  of  true  political 
freedom” (ibid: 88). Här gör Schiller sin länk mellan konsten och samhällsmedborgaren, folket. Han 
liknar folket, medborgaren (och framförallt arbetaren), med råmaterialet i ett konstarbete. Då vilken 
konst som helst  kan förvandla råmaterial till nya objekt menade Schiller att  politik och pedagogik 
skulle ses utifrån samma metod. Det krävs en mjukare behandling av 'råmaterialet', folket, för att få 
denna till det konstverk det skulle kunna vara. I detta fall utgör folket inte bara råmaterialet utan också 
den grupp som ska 'köpa produkten'.  Med estetisk utbildning som i en 'steg för steg'  - process lär 
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människor att först  hantera sina egna, privata konflikter för att genom detta, därefter drivas till att 
hantera allmänna, ger man den respekt som råmaterialet kräver (ibid). 

Det går inte att borste ifrån att Schiller utgick från den enskilda individen i förhållande 
till samhällsutveckling (ibid), det handlade om att utgå från den enskilda för att nå det kollektiva (ibid: 
91). Detta blir ännu mer tydligt då Sommer kopplar ihop hur den fantasifulla fria leken genom konst, 
hamnar i händerna hos samhällsmedborgaren, för att denne ska skapa den ideella staten (utifrån dennes 
perspektiv). Ordet frihet är genomgående, och Sommer menar att den existerar i händerna på den som 
skapar. Det är upp till varje medborgare att träna den, och det är upp till staten att strukturera träningen 
genom utbildningsmedel. Sommer påpekar att leken är en scen för kommunikation och att den scenen 
kallas konst (ibid).

Enligt  Doris  Sommer skulle Mockus  arbete i  stor  utsträckning  kunna knytas  an till 
'leken'. I leken blir 'misslyckande' bara en signal för att vissa experiment bör överges för att istället 
konstruera nya. Leken är beroende av frihet, därför kräver den också frihet i sina tillvägagångssätt. 
Men  framförallt  tillåter  leken  tillvägagångssätt  som  kan  stå  rakt  emot  vad  som  i  stunden  anses 
realistiskt (ibid: 96).

2.6 Sammanfattning
Augusto Boal menar att teatern genom historien förtryckt folket med avsikt att tjäna de övre klasserna. 
Sina  argument  hittar  han  genom att  se  på  Aristoteles,  Machiavelli,  Shakespeare  och  Hegel.  'De 
förtrycktas teater' är den metod för hur teatern bör återgå till att vara ett diskussionsforum som är dess 
ursprungliga form, öppen för alla att delta i. Teatern bör 'tas tillbaka' av folket, låta dem använda den 
som ett vapen genom att föra dialog kring samhällskonstruktion och med det bryta det förtryck som 
överklassen utövar. 

Boal utvecklar teatern som metod med koppling till Paulo Freire och dennes perspektiv 
på pedagogik. Med utgångspunkt ur alfabetiseringskampanjen förklaras Freires grundläggande kritik 
mot vår samtids utbildningssystem och det förtryck passiva 'elever'  utsätts för.  Freire utvecklar sin 
tanke om ett nytt utbildningssystem där 'lärare' och 'elev' istället möts i dialog.  

Frances Babbage analyserar Augusto Boals liv och utveckling av 'de förtrycktas teater'. 
Hon redogör för vissa brister hon tycker teorin och metoden besitter. Hon anser att den i vår samtid 
tappar sin ursprungliga idé och att  aktivt deltagande i vissa fall kan generera en distans till själva 
problemet och att det kan vara svårt att fastställa huruvida teknikerna verkligen fungerar eller inte.

I Doris Sommers analys av lekens betydelse görs en utförlig förklaring till hur estetik 
och  konst  kan  användas  i  pedagogiskt  syfte  inom politik,  för  att  på  ett  alternativt  sätt  uppnå  en 
förändring av samhället och de strukturer som på något sätt hindrar frihet. Detta ger en allmän grund 
till bakgrundstankar om det pedagogiska syfte Mockus hade.
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3. Antanas Mockus arbete i 
Bogotá

3.1 Inledning
Denna del presenterar  ett  fall  där teater som metod varit  utgångspunkt  i samhällsförändring på en 
politisk nivå. Fallet jag valt att fokusera på är Antanas Mockus, tidigare borgmästare i Bogotá, och 
hans arbete med teater för politiskt syfte.

Följande kapitel redogör för de tankar och idéer som Mockus arbete utgick ifrån, vad 
som inspirerade honom och slutligen hur förändringarna genom teatrala aktioner ägde rum i Bogotá, 
vilka förändringar som kom ur dem. 

3.2 Mockus grundtankar, 'Cultura Ciudadana'
Doris Sommer menar att även om Friedrich Schiller var verksam under 1700 – 1800-talet finns det 
många personer efter honom, som tillhör vår samtid, som har arbetat utifrån samma tanke. Antanas 
Mockus är en sådan person, likaså Augusto Boal och Paulo Freire (Doris Sommer 2009: 92). Även om 
Freire inte förhöll sig just estetisk utbildning och till konst i samma utsträckning, så säger han, i likhet 
med Mockus tidigare uttalande om att dras till hur en konstnär skulle tänka, att hans arbete ofta ledde 
honom till diskussioner med just konstnärer av olika slag (ibid: 93). 

När det kommer till Mockus arbete som borgmästare i Bogotá, ser Sommer det utifrån 
två perspektiv. Först och främst det intellektuella,  där Mockus såg sitt arbete utifrån den rationella 
vinkeln att först skapa gemensamma normer och lagar för att generera en samhörighet inom samhället. 
För  det  andra,  att  själva  arbetet  med  att  uppnå  samhörigheten  sedan  utgick  ifrån  en  fast  tro  på 
kommunikativt agerande som är vad leken, eller konsten utgör. Med andra ord jobbade Mockus med 
att  uppnå  ett  demokratiskt  begär  genom  att  kombinera  teatrala  aktioner,  konst  och  medborgerlig 
ansvarsskyldighet (ibid: 95). 

I likhet med Doris Sommers två perspektiv på hur Mockus färgade sitt arbete, förklarar 
borgmästaren själv sitt agerande utifrån visionen om att skapa ett tryggare samhälle. Enligt Mockus 
var våldet det största hindret till Bogotás utveckling. Det krävde en gemenskap, ett samhälle där folket 
aktivt agerade tillsammans mot våldet, för att kunna utveckla samhället i sig. 

Colombia har i årtionden präglats av Latinamerikas längsta väpnade konflikt (Becket & Godoy 2009: 
280).  En  av  de  största  som utspelades  är  mellan  staten  och  två  av  landets  gerillagrupper,  FARC 
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) och ENL (Ejército de Liberación Nacional) (ibid, 
Dundjerovic & Bateman 2004: 457). Konflikterna med gerillagrupperna har generellt  hållit sig till 
Colombias landsbygd, men har påverkat Bogotá bl.a. i form av massimmigration. På flykt undan de 
väpnade  konflikterna  flyttade landsbygdsborna till  större  städer  och i  Bogotá  genererade  detta  en 
explosionsartad befolkningstillväxt och mindre samhällen byggdes upp inom stadens gränser. Detta 
menar Aleksandar Dundjerovic och Ilva Bateman fick en stor del av stadsbefolkningen att inte känna 
någon samhörighet. Den kraftiga befolkningstillväxten hade gått för fort, Bogotá var 'ingen mans stad', 
vilket i sin tur gjorde Bogotá identitetslös (Dundjerovic & Bateman 2004: 460). 

Enligt  Becket  och  Godoy  präglade  den  extremt  dåligt  organiserade 
befolkningstillväxten Bogotás  övriga kaos  i  form av kidnappningar,  terroristattacker  och  en av de 
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högsta  mordfrekvenserna  i  världen  (Becket  & Godoy 2009:  280).  Med andra  ord  präglades  både 
Colombia, och även Bogotá, av våld i stor utsträckning. 

I en rapport från UD lyfts de beväpnade konflikterna i Colombia fram på följande vis; 
”Uppkomsten av dessa rebellgrupper hade sin grund i  bristande möjligheter att delta i det politiska 
livet  och  missnöje  över  den  snedvridna  fördelningen  av  resurser.”  (UD-rapport  2009:  2,  min 
kursivering). Detta är, i hög grad, kopplat till hur Mockus tänkte och vad han utgick ifrån när han 
inledde sitt arbete i Bogotá. 

Mockus själv skriver i sin rapport att kampen för harmoni mellan samhällets sociala normer och lagar 
blev en kamp mot våldet. Enligt Mockus krävs en kultur som inte tillåter olagligt agerande och istället 
höjer  de  lagliga  förpliktelserna,  att  det  är  därigenom som harmoni  uppnås.  Men våldet  är  ingen 
lösning, den genererar bara mer våld (Mockus 2004: 1). 

Beckett och Godoy skriver att enligt Mockus tolererade samhället våldet genom att i 
stor utsträckning ignorera lagen. Detta beteende blir ett problem då det inte visar någon respekt för de 
nödvändiga förpliktelser som bygger ett samhälles trygghet och fredliga samlevnad (Becket & Godoy 
2009: 282). Sprickan mellan lagen och sociala normer menar Mockus kan lösas genom att antingen 
omforma lagen eller komplettera den (Mockus 2004: 11). Fredliga lösningar är av största vikt. Att 
undvika våldet, och våldsamma lösningar är därmed en kollektiv uppgift och Mockus vill visa att det 
finns fler lösningar till våldet än att antingen underkasta sig det, eller själv svara med samma metod 
(ibid: 2). 

Sammanfattningsvis  utgör  de  hittills  framställda  uppgifterna  -  det  utbredda  våldet, 
Bogotás brist på identitet och tanken om fredliga lösningar - grunden till Mockus arbete. Genom att 
skapa  en  identitet  för  Bogotá  skulle  våldet  minska  och  med det  tryggheten  öka.  Detta  skulle  då 
självklart ske genom fredliga lösningar, som varken uppmanade till att ta till våld, eller som på något 
sätt använde det. Detta gör att Mockus främsta arbete för att utveckla Bogotá som samhälle var att 
skapa en identitet genom att få stadsborna i Bogotá att känna gemenskap, samhörighet och delaktighet. 
Om de kände att de tillhörde Bogotá skulle de också kämpa för dess utveckling. 

Konceptet  att  förändra  den kulturella kontexten i  Bogotá döpte Mockus till  Cultura 
Ciudadana (Medborgarkultur) (Dundjerovic & Bateman 2004: 458). Arbetet med Cultura Ciudadana 
präglades av en rad olika teatrala aktioner (till vilket jag återkommer i följande avsnitt) och tanken 
bakom dessa handlade om att skapa en dialog med samhällsmedborgarna i Bogotá. Med andra ord 
blev kommunikation ledord då Mockus inledde sina teatrala aktioner (ibid: 458 - 459). Som professor i 
matematik var hans arbete som borgmästare starkt kopplat till pedagogik. I enhet med Freire ville han 
t.ex.  att  lärande  skulle  vara  kopplat  till  vardagen  (ibid:  459)  och  detta  kan  märks  tydligt  i  hans 
aktioner. 

Pedagogik och öppenhet är enligt  Mockus två viktiga delar  för att  ett  samhälle ska 
kunna förändras.  Genom sitt arbete med att  få både medborgare och stat att  aktivt involvera sig i 
samhällsförändring uttrycker Mockus att statens agerande kan vara direkt pedagogiska genom t.ex. 
pedagogiska avsikter, antingen i form av mål eller medel.  Däremot understryker han, i likhet med 
Freire; att den största vikten ligger i att den som lär ut fortfarande kan läras (Mockus 2004: 3). Vad 
Mockus säger är att pedagogiken inte behöver vara särskilt komplicerad. 

I förhållande till öppenhet talar Mockus om fri press, samhällsmedborgarens ingripande 
och reklam och annonsvaror. Mer fokus borde ligga på att använda pedagogik istället för reklam och 
annonsvaror. Båda fungerar som metoder att påverka folk, men medan pedagogik följer en riktning, 
blir reklam och annonsvaror inte en garanti på en stabil förändring av samhället (ibid: 5). 

Att använda en rationell handlingsplan är förmodligen mer användbart om den också 
förhåller  sig pedagogisk.  I  detta fall  menar Mockus att  konst och kultur har ett  värde i  att  kunna 

22



behålla öppenheten och tilliten till samhället genom att förmedla framsteg och starka krafter inom 
både samhällen och kollektiva aktioner (ibid: 8-9), vilket kan ses som en del av pedagogiska medel.

Som  tidigare  nämnts  menar  Mockus  att  konstruktion  av  en  identitet  för  Bogotá  kan  skapa  den 
kollektiva  harmoni  mellan  samhällets  moral,  sociala  normer  och  lagar  som  gör  att 
medborgaren/individen  känner  samhörighet  och  tillit  till  statens  agerande.  Detta  skulle  även  få 
medborgaren att  avstå från att  handla våldsamt. Mockus understryker även vikten av att  forma ett 
kulturellt motstånd mot våldsamma handlingar (ibid: 9 – 10). Genom dessa yttranden visas Mockus 
tänkande kring det individuella och det kollektiva och hur dessa knyts samman för att sträva mot en 
gemensam samhällsutveckling. 

3.3 Teatrala aktioner och deras förändring av 
Bogotá
I arbetet med Cultura Ciudadana utförde Mockus en rad olika teatrala aktioner. Dessa knyter samman 
hans tanke om identitet med hans pedagogiska principer. 

Tanken  med  de  teatrala  aktionerna  var  att  de  skulle  fungera  inom  den  praktiska 
vardagen. De skulle existera så att  människor involverades i  dem dagligen.  De teatrala aktionerna 
skulle stimulera det egna initiativet för att lära medborgaren att det egna agerandet är i symbios med 
samhällsförändring (Dundjerovic & Bateman 2006: 458, 461).   

Till  att  börja  med tog Mockus själv  ansvar  för  agerande  och lät  klä ut  sig  till  'the 
Supercitizen' (super-medborgare17). Hans 'super-het' var goda gärningar i form av att vara osjälvisk och 
hängiven ett bättre socialt liv för samhällsmedborgaren, t.ex. genom att slänga skräp i soptunnor. Hans 
kraft var hans vilja. The Supercitizen kunde göra något bara han ville (ibid: 462). I samstämdhet med 
the  Supercitizen agerade Mockus också själv  i  en  kampanj  för  att  minska förbrukning  av  vatten. 
Kampanjen utgjordes av en video,  där borgmästaren,  helt  naken,  tog en vanlig dusch. Medan han 
tvålade  in  sig  stängde  han  av  kranen.  Enligt  Dundjerovic  och  Bateman  skapade  han  inte  bara 
motsättningar med videon genom att som borgmästare uppträda, och dessutom göra det naken i en så 
vardaglig situation som i en dusch. Den visade också att en vanlig människa kan göra en god gärning 
(ibid). Mellan 1997 och 2002 minskade vattenåtgången per månad från 28 kubikmeter till 17 (Mockus 
2004: 5).

Mockus  är  i  vissa  fall  hyllad,  i  andra  fall  hånad  för  sitt  arbete  i  Bogotá.  Hans 
annorlunda tekniker  och metoder  har  fått  folk,  både politiker  och  vanliga  medborgare, att  inte  ta 
honom seriöst. Han har mer fungerat som en humoristisk aspekt av politiken i Bogotá (Lennard 1997). 

Jeremy Lennard är en frilansjournalist bosatt i Bogotá och är en av dem som menar att 
Antanas Mockus verkligen är en komisk figur i sitt möte med Bogotás problem. I sin artikel ”Mayor of 
a different mold” (1997) uppger han att Mockus använt sig av en nyskapande metod och att våldet i 
Bogotá minskat, men samtidigt kvarstår många andra sociala problem. Han presenterar den kritik som 
dåvarande ombudsmannen i  Bogotá,  Alfredo Manrique, uppger i  ett  samtal.  Enligt  Manrique och, 
senare  även  författaren  Fernando  Garavito,  har  endast  lite  resulterat  ur  den  dittills  två  år  långa 
administrationen i Bogotá. Båda nämner en fortsatt hög hemlöshet, brister i utbildning och hälsovård. 
Även en kvinna som presenteras i artikeln, Luz Angela, är missnöjd med Mockus arbete. Hon anser att 
Bogotás problem fortfarande kommer existera då Mockus inte finns kvar som borgmästare och hon ser 
hellre att Mockus använder pengar till utbildning och hälsovård (Lennard 1997: 40). Både skola och 
sjukvård skulle kunna göra mycket genom att erhålla mer investeringar. Men vad Mockus understryker 

17 Super-medborgare är egen översättning av Supercitizen.
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med sitt  arbete  är  att  pengar  inte  är  en  garanti  för  förändring,  det  är  hur de  används som avgör 
(Summer 2009: 95). Dessutom menar Mockus att förändring tar tid (Mockus 2004: 11). 

Det som fick Mockus att använda sina teatrala aktioner på allmänna platser var tanken om att påverka 
och  förändra  de  sociala  strukturerna.  Till  detta  använde  han  sig  gärna  av  allmänna  platser  som 
förknippades med våld och orolighet. På dessa platser anordnades istället festivaler och konserter som 
skulle kanalisera aggressionen till att istället bli kreativt skapande (Dundjerovic & Bateman 2006: 464, 
Becket & Godoy 2009: 290). Ett  enormt arrangemang i  denna anda var 'La noche de la mujeres'  
(Kvinnornas kväll18). Bogotás allmänna krogar, parker, restauranger etc. som normalt sett inte besöktes 
av många kvinnor på kvällarna blev denna kväll tillägnad just kvinnorna. Männen ombads att stanna 
hemma och ta hand om barnen och i parker anordnades konserter och festivaler med enbart kvinnliga 
artister. De män som på något sätt var tvungna att lämna huset beviljades ett pass. Aktionen i sin helhet 
knyter an till en rad olika delar som Mockus arbetade för att uppnå. Aktionen engagerar både rollspel, 
att bryta mönster, gemenskap, konst och framförallt jämlikhet. Att männen beviljades pass skulle få 
dem att för en gång skull känna sympati för kvinnornas brist på autonomi och deras arbete i hemmet 
(Dundjerovic & Bateman 2006: 465). Tanken var även att uppmuntra kvinnorna att utforska sin stad 
och att kunna känna sig säkra medan de gjorde det (Beckett & Godoy 2009: 287). Men framförallt 
knyter aktionen an till ett av Mockus viktigaste mål, nämligen vad som kan komma ur en gemensam 
aktion där hela samhället engagerar sig. Kvinnorna agerade genom att delta denna kväll, och männen 
bidrog till roll-spelet genom att stanna hemma. Att 700 000 kvinnor (ibid) deltog i 'La noche de las 
mujeres'  och att uppskattningsvis ett lika stort antal män stannade hemma, visar slutligen det stora 
antal av människor som låter sig påverkas, och tar del av denna typ av aktion för jämställdhet. Mark 
Schapiro skriver i ”The Atlantic Monthly” (2001) ett långt inlägg om 'La noche de las mujeres'  och 
framhäver Mockus koppling till att motverka våldet i Bogotá. Enligt Schapiro är det mer troligt att 
män begår våldsbrott än kvinnor, men samtidigt också fyrtio gånger mer troligt att män är dess offer. 
Han  fortsätter  med  att  'La  noche  de  las  mujeres'  skulle  visa  vad  som  kom  ut  av  att  kvinnor 
organiserades socialt. Statistiskt skriver Schapiro att våldet denna kväll var 40 procent lägre än en 
vanlig fredagskväll (Schapiro 2001: 30). 

En av den förmodligen mest  välkända aktionen på allmän plats  är  den där Mockus 
använde  sig  av  mimartister  som  figurerade  på  gatorna  i  Bogotá.  Aktionen  började  med  ca  20 
mimartister,  men  antalet  ökade  under  året  2001  till  400.  Rent  praktiskt  gick  aktionen  ut  på  att 
mimartisterna skulle förlöjliga folk på gatan som uppförde sig 'dåligt' t.ex. ficktjuvar eller personer 
som kastat skräp på marken. Varje förlöjligande kunde se olika ut. Antingen följde mimartisten efter 
personen i  fråga och härmade varje  rörelse  eller  så  försökte  de  med miner och gester  ifrågasätta 
personen.  Men  övergripande  handlade  det  om  att  få  personen  att  känna  sig  skamsen  över  sitt 
uppförande som genom detta skulle förändra sitt beteende. 

Dundjerovic  och  Bateman  menar  att  den  underförstådda  tanken med  att  följa  efter 
personer på gatan och göra narr av deras 'dåliga' uppförande var att tydliggöra förtryck, eller snarare 
'dolt' förtryck i samhället. De likställer i detta fall förtryck med folks 'dåliga' uppförande, vilket kan 
syfta på ett mer generellt förtryck som existerar genom ett samhälles invanda mönster och struktur. Att 
folk genom att uppföra sig 'dåligt' väljer att inte bryta de strukturerna utan istället följa dem kan då 
övergripande ses som handlande som mer upprätthåller systemet än bryter det. (kopplingen mellan 
'dåligt' uppförande och förtryck utvecklas i analysen). 

Att öppet visa förtrycket, visa sitt ogillande mot det, utgör här en metod att motarbeta 
det 'dolda' förtrycket. På samma sätt agerade mimartisterna när någon uppförde sig 'bra'. Personen i 
fråga kunde då bli uppmärksammad och hyllad med applåder (Dundjerovic & Bateman 2006: 462, 
Beckett & Godoy 2009: 287). 

18 Kvinnornas kväll är egen översättning av La noche de las mujeres.
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Vad Dundjerovic och Bateman också framhåller är aktionen med mimartisterna kan ha 
en  inverkan  utanför  Bogotá.  Genom media  blev  aktionerna  kända  i  flera  delar  av  Colombia  och 
människor som inte haft tidigare erfarenhet av vare sig mim eller det teatrala agerandet i sig kunde 
påverkas av dess mening (ibid).  

Aktionen  med  mimartisterna  blev  väldigt  uppmärksammad  och  de  kom  även  att 
placeras i trafiken. Bogotás stora problem med högt antal dödsfall i trafiken minskade avsevärt genom 
aktionen med mimartisterna (Schapiro 2001: 32). Aktionen blev även kopplad till ett annat problem i 
samhället nämligen att taxichaufförer hade ett allmänt dåligt rykte, både inom trafiken men också för 
att råna sina kunder och ibland vara våldsamma. För att ändra detta implementerade Mockus en lek för 
att uppmuntra till att belöna de taxichaufförer som gjorde ett bra jobb. Allmänheten blev ombedda att 
ringa till borgmästarens kontor om de träffat en taxichaufför som behandlat dem väl. Dessa blev sedan 
The knights of the zebra crossing (Övergångsställenas riddare19) och erhölls varsin kostym som gjorde 
dem identifierbara som goda medborgare. Avsikten var att de skulle sprida sina goda gärningar till 
resterande taxichaufförer och visa hur man uppför sig i trafiken (Dundjerovic & Bateman 2006: 463, 
Shapiro 2001: 32). Dundjerovic och Bateman förklarar vidare att 'Riddarna' fick stort ansvar. Genom 
att  överföra  'gott'  uppförande  och  hållbara  strukturer  för  trafiken  blev  de  på  ett  sätt  lagstiftare 
(Dundjerovic & Bateman 2006: 463), utsedda av folket. 

Mockus utvecklade också en aktion med kort, vilket hade stark koppling både till aktivt 
agerande och uppbyggnad för den kulturella kontexten. 350 000 kort delades ut till medborgarna. De 
var vita på ena sidan med en 'tumme upp' och röda på den andra med en 'tumme ned'. I händelser på 
gatan skulle folk agera och visa sitt gillande eller ogillande med hjälp av korten (ibid). Detta knyter 
likväl an till aktionen med mimartisterna då den också förlöjligar 'dåligt' beteende, men i detta fall 
agerar medborgarna själva på 'bra' respektive 'dåligt' beteende och tar i större utsträckning ansvar för 
att 'dolt' förtryck förs fram i ljuset. 

Många  av Mockus teatrala  aktioner  hade starka  symboliska  inslag.  Vita  stjärnor  som målades  på 
Bogotás gator där folk hade dödats eller omkommit i trafikolyckor är en sådan symbol. Liksom alla 
teatrala aktioner hade symbolerna en djupare betydelse för Mockus, i  detta fall  för att  folk skulle 
komma ihåg det förflutna, se det ur ett nytt perspektiv där stjärnorna kunde få en positiv inverkan. De 
vita stjärnorna blev enligt Dundjerovic och Bateman ett sätt för Mockus att förändra gruppbeteende. 
Mockus markerade platser  där våld begåtts tidigare så att  de blev synliga för hela befolkningen i 
Bogotá och förändrade den allmänna relationen till dem och skapade istället ett gemensamt minne 
(Dundjerovic & Bateman 2006: 464).

En annan symbolisk aktion, starkt  kopplat till  våld, var då en frivillig inlämning av 
vapen anordnades. Mindre än 1 procent av det uppskattade antalet vapen i Bogotá lämnades in, men 
handlingen gjorde ändå att procenttalet för folk som trodde att vapen var nödvändigt i själv-försvar 
sjönk markant från 24.8% under 2001, till 10.4% under 2003. Det symboliska låg i att vapnen smältes 
ner och gjordes om till skedar att mata barn med, med tillhörande slogan ”I was a weapon” (ibid: 466). 
Det symboliska ligger här i själva handlingen att förändra ett verktyg för förstörelse till ett verktyg 
som istället ger näring (ibid).  

 

Förändringar har skett under Mockus tid som borgmästare. Bogotás mordfrekvens har minskat från 
4200 under år 1993, till 2200 år 2000 (Schapiro 2001: 30). Mer utvecklat har det sjunkit från att vara 
80 per 100 000 invånare under 1993, till 22 per 100 000 invånare under 2003 (Mockus 2004: 2). 

Mockus visar  en tabell  över hur procenttalet  för de som begått  brott  i  olika former 
mellan år 2001 till 2003 och samtidigt  undkommit straff av någon anledning har sjunkit. Med andra 

19 Övergångsställenas riddare är egen översättning av The knights of the zebra crossing.
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ord visar tabellen hur tidigare överseende med vissa brott har minskat och att polisens effektivitet ökat 
i situationer där brottsutövare och polis tidigare samarbetat. 

Statistiken bygger på en indikator mellan år 2001 till 2003 och visar hur medborgare 
som begått någon form av brott och undkommit straff för att brottet ansetts vara det enda sättet att få 
tag på föremålet i fråga har sjunkit från 24,1% till 17.3%. Detta tyder på vissa fall där polisen kan ha 
haft överseende med t.ex. stölder för att det varit enda chansen, för eventuellt båda parter att få tag på 
föremålet. Medborgare som begått någon form av brott och undkommit straff för att det på något sätt 
ansetts vara tradition har sjunkit från 8,9% till 6,6%. Detta kan tyda på en relation mellan lag (polis) 
och brott (brottsutövare) där överseende på grund av tradition föregår den allmänna bestämmelsen. 
Medborgare  som har  begått  någon form av  brott  och som undkommit  straff  för  att  det  lönat  sig 
ekonomiskt  har  sjunkit  från  11,8%  till  7,5%.  I  detta  fall  visas  tydligt  hur  korruption  påverkat 
säkerheten. Medborgare som begått någon form av brott och undkommit straff för att något i dennes 
beteende  rättfärdigat  det  har  sjunkit  från  7,5%  till  6,9%  (ibid:  4).  Övergripande  kan  sägas  att 
situationer med brott som rättfärdigats utanför lagen har sjunkit mellan åren 2001 och 2003. Beckett 
och Godoy visar också att år 1991 hade endast 17% av folket i Bogotá förtroende för polisen, under 
början av 2000-talet hade den siffran ökat till 60% (Beckett & Godoy 2009: 287).

Detta är bara några exempel på de förändringar som skedde i Bogotá under den period 
som Mockus satt som borgmästare. 

3.4 Sammanfattning
Detta  kapitel  har  förhållit  sig  kring  Antanas  Mockus  arbete  för  förändring  i  Bogotá.  Först  inleds 
analysen av hur Mockus uppfattande samhället,  strukturen och hur han ville förändra det,  var han 
ansåg att samhället behövde förändras. Sammanfattningsvis lägger Mockus mycket av sitt arbete på att 
bekämpa våldet  i Bogotá. Han utgår från tanken om att våldet både orsakat  och reproducerat  den 
negativa utvecklingen för Bogotá och för att nå förändring behövde han att folket engagerades mot 
våldet. Mockus såg som sin främsta uppgift att skapa en samhörighet och en gemenskap i Bogotá, 
konceptet döpte han till Cultura Ciudadana. 

Det avslutande kapitlet  berättar  om de teatrala  aktioner  som Mockus använde i  sitt 
arbete med  Cultura Ciudadana.  Hur han bl.a själv klädde ut sig till  'the Supercitizen'  och agerade 
'Supermedborgare'  på  Bogotás  gator.  Han  anställde  mimartister  för  att  förskingra  'dolt'  förtryck  i 
samhället och ordnade kvällen 'La noche de las mujeres', den kväll där 700 000 kvinnor deltog i en 
kväll  endast  avsedd  för  dem.  De  teatrala  aktionerna  ställs  slutligen  mot  de  redogörelser  av 
förbättringar som ägde rum i Bogotá under 1990 – samt 2000 – talet. 

4. Analys

4.1 Inledning
I analysen länkas Augusto Boals teori och metod 'de förtrycktas teater' till Antanas Mockus teatrala 
aktioner, till  hanss tanke med  Cultura Ciudadana och till  förändringarna i  Bogotá.  Här analyseras 
huruvida Mockus arbetat utifrån 'de förtrycktas teater' för att se hur en konkret teori och metod kan 
utövas på högre politisk nivå inom ett samhälle. 

Analysen undersöker vidare likheter  och skillnader utifrån tanken om att  deltagande 
ligger till grund för idén om hur en teater kan fungera som metod för att skapa samhällsförändring. 
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Kapitlet avslutas genom att knyta samman Boals teori och Mockus arbete med tanken 
om estetisk utbildning som metod. Syftet är att se till lekens vikt som pedagogiken. 

4.2 Analys

4.2.1 Antanas Mockus arbete utifrån teknikerna i 'de förtrycktas teater' 

Enligt Aleksandar Dundjerovic och Ilva Bateman använder Mockus de teatrala aktionerna för att skapa 
dialog med samhället (Dundjerovic & Bateman 2006: 458). De olika aktionerna blir då ett sätt för 
Mockus att uppmärksamma problem han anser behöver åtgärdas för att skapa en tryggare utveckling 
för Bogotá,  en  där  våld inte  existerar.  Aktionerna binder  samman folket,  erbjuder  dem att  delta  i 
dialogen  och  uttrycka  sin  röst  som  förhoppningsvis  leder  till  ett  mer  enhetligt  och  aktivt 
ställningstagande till problem som hindrar Bogotás utveckling. 

Mockus använde sina tekniker  genom att  koppla dessa  till  vardagligt  agerande.  Flera utgjorde en 
blandning mellan påhittade evenemang som var direkt knutna till vardagliga situationer (Dundjerovic 
& Bateman 2006: 458, 461). De blir på så sätt tänkta att betona samhällsmedborgarens agerande på 
situationer som finns nära och djupt inrotade i den dagliga aktiviteten, både inom den privata och den 
allmänna sfären. 

Mockus koppling till Boals tekniker kan ses tydligt både i förhållande till forumteater, 
coringa-systemet  och  legislativ  teater  (detta  redogörs  för  lite  senare).  Övergripande  är  likheterna 
slående. Mockus använder Bogotás gator som scen. Han för dialog genom att aktivt delta i aktioner 
och  ständigt  föra  fram sin  åsikt.  I  förhållande  till  Freire,  anser  sig  inte  Mockus  vara  den  enda 
'utbildaren'  vilket  visas  genom  ett  aktivt  föra  dialog  genom  aktioner  och  'lekar'  där  han  söker 
drivkraften från samhällsmedborgaren att delta, inte som Boal skulle säga; se på som åskådare. 

Däremot kan diskuteras huruvida Mockus förhåller sig till idén om att vara ett 'vapen' 
att brukas av de förtryckta i ett samhälle. Även om Mockus, i likhet med Boal, uppmuntrar folket i 
Bogotá  att  delta  i  teatrala  aktioner  och  uttrycka  sin  åsikt  genom  att  agera  och  med  det  skapa 
samhällsförändring, så riktar han inte sitt fokus på att folket ska 'ta tillbaka teatern' och använda det 
som diskussionsmedel i repetition inför revolutionära handlingar, vilket Boal gör. I den grad Mockus 
använder teatern är  det  mer i  likhet  med hur Doris Sommer talar  om den fria leken. Teatern blir 
Mockus  metod  för  hur  folket  ska  engageras,  få  möjlighet  att  uttrycka  sig  genom fri  lek.  Annars 
använder  han  även  de  teatrala  aktionerna  för  att  uppmärksamma  problem  ur  vilket  dialogen 
följaktligen kan komma. 

De flesta  aktioner  Mockus använt  sig  av kan generellt  förespråka både forumteater 
coringa-systemet och i viss mån även legislativ teater. Följande redogörs varje enskild aktion i sig för 
att analysera på vilket sätt detta görs. 

Som  'super-medborgare'  och  genom  att  'ta  en  offentlig  dusch'  menar  Aleksandar 
Dundjerovic och Ilva Bateman att Mockus anspelar på motsättningar, vardaglig situation, den egna 
individens kapacitet att delta i samhällsförändring (Dundjerovic & Bateman 2006: 462). I enhet med 
Boals  tekniker kan Mockus uppträda som en coringa.  Han tolkar  samhällsproblemet  med teatrala 
medel,  i  dessa  fall  genom att  själv  agera,  utföra  en  scen så som duschen,  eller  klä  ut  sig  till  en 
symbolisk gestalt, i detta fall 'super-hjälte'. Utifrån Dundjerovic och Bateman kan dessa aktioner, på 
ett mer djupgående plan, anspela till Boals tanke om förtryck. Tanken handlar om att Mockus, som 
representativ för en högre makt, agerar både i en vardaglig situation, utifrån en likvärdig position som 
vilken samhällsmedborgare som helst, raserar han i dessa ageranden gränser mellan makten och folket, 
vilket  är ett av Boals tydligaste budskap. 
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Tekniken  med  coringa  skulle  även  kunna  räknas  till  de  teatrala  aktionerna  med 
mimartisterna och den aktion då Mockus delade ut kort (med en bra och en dålig sida) till allmänheten. 
Mimartisterna  blir  i  detta  fall  de  kanske  mest  tydliga  coringorna  i  alla  Mockus  aktioner  som 
presenterats  i  denna  studie.  De  följer  mönstret  som  tidigare  presenterats  där  de  tolkar  ett 
samhällsproblem med hjälp av en teatral handling; mim. Men i detta fall knyter aktionen direkt an till 
Boals fortsatta tanke med en coringa, då 'åskåde-spelaren' tar till sig handlingen och därefter själv 
deltar genom att handla. Så är fallet med korten. Mockus övergång till att folket nu själva agerar på 
samhällsproblemet,  som här  utgörs  av 'dåligt'  uppförande,  knyter  an  till  coringans  medlande roll. 
Förhållandet visar också hur Mockus genom detta arbetat med att stegvis introducera deltagande i 
samhället.  Likheten  till  Boal  utgår  här  ifrån  hur  han  arbetade  med  att  introducera  teatern  som 
uttrycksmöjlighet. I fyra etapper, som ligger till grund för utvecklingen av 'de förtrycktas teater' som 
metod, lär sig åskådaren att stegvis använda sig av teater som uttrycksmedel, för att sedan kunna delta 
i diskussion och förändring (Boal 1979: 17). Mockus arbete med mimartisterna och korten är i hög 
grad en stegvis introduktion till ett deltagande för samhällsförändring. Dessutom blir det ytterligare en 
etapp när diskussionen fortsätter genom mediala medel vidare utanför samhället. 

Vad kan Mockus aktion säga i förhållande till Boal då en av aspekterna i aktionen är att 
just förlöjliga personer som uppför sig 'dåligt' i samhället? Boal nämner inget om skam eller att på 
något sätt fördumma en makthavare. Själva aktionen att förlöjliga utges här vara något Mockus själv 
hittat på. Han nämner i Lennards artikel (1997) att tanken med förlöjligande handlar om att rätta folks 
beteende  utan  att  använda  våld  eller  framkalla  aggression.  Arbetet  mot  våldet  är  en  av  de 
grundläggande orsakerna i  Mockus arbete därför blir just förlöjligandet  mer karakteristiskt för hur 
Mockus i detta fall skiljer sig från Boal.

Vad Mockus däremot gör och som kan länkas till Boal är att använda förlöjligandet som 
ett nytt uttrycksmedel, ett nytt 'språk' för att arbeta mot orättvisor i samhället. Detta kan liknas vid 
etapp två i metoden till hur teater kan användas som språk, den att 'tala med sina kroppar' (Boal 1979: 
23). Etappen att 'tala med sina kroppar' handlar om begränsningar genom talspråk och att hitta nya och 
gemensamma  uttryckssätt  i  kroppsuttryck.  Detta  gäller  även  för  Mockus  implementation  av 
förlöjligande. Genom att begränsa tidigare uttryck som använt våld eller på något sätt uppviglat det, 
blir förlöjligandet det nya uttryckssättet som varken använder våld eller på något sätt uppmuntrar till 
det. Det kan i likhet med att 'tala med sina kroppar' utgöra ett nytt 'språk' för befolkningen i Bogotá att 
istället för våld använda förlöjligande.  

Tanken  med  The  knights  of  the  zebra-crossing kan  knyta  an  till  forumteater  men 
Dundjerovic och Bateman menar att aktionen även knyter an till legislativ teater. Med det hänvisar de 
till att de taxichaufförer som utmärktes som 'riddare' blev lagstiftare genom personligheten att vara en 
'god'  medborgare.  Deras  föredöme  blev  andra  taxichaufförers,  och  andra  bilisters,  rättesnöre 
(Dundjerovic & Bateman 2006: 463). Att 'riddarna' skulle agera lagstiftare strider emot Boals idé om 
legislativ teater. I hans fall är folket sina egna lagstiftare, och vikten ligger i att det inte finns någon 
person som ger ett slutgiltigt uttalande, utan som endast förmedlar lagen så som folket presenterat den. 
I detta fall är 'riddarna' både utsedda och samtidigt en del av folket men bildar en grupp vars mening är 
att 'lära' andra hur man beter sig. Utifrån denna aspekt kan inte aktionen  relateras till vare sig Boals 
tekniker eller sätt att tänka då hans legislativa teater starkt företräder att alla finns med som lagstiftare 
(Boal 1998: 10). Man skulle kunna se att aktionen utgörs av samma teknik som forumteater, fram till 
det att 'riddarna' bildar en enskild grupp. Mockus använder i vanlig ordning en scen ur vardagen direkt 
förankrat  till  gatan.  Han  presenterar  ett  problem;  trafikkaos,  även  denna  gång  genom  att 
uppmärksamma det  med mimartister.  'Leken'  som i  grunden handlar  om att  uppmärksamma 'gott' 
omdöme  för  att  skapa  en  gemensam trafikstruktur  utgörs  av  att  samhällsmedborgaren  deltar  och 
utifrån eget tycke uppmärksammar det 'goda' omdöme han eller hon anser representativt och handlar 
därefter, dvs. uppmärksammar det. Med andra ord är inget 'rätt' omdöme utnämnt, utan bildar det som 
folket gemensamt valt genom att ha deltagit. Så långt är aktionen lik med forumteater. Därefter kan 
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'riddarna' istället ses som coringor. Utifrån teatrala medel, i detta fall en kostym som markerar deras 
roll, kan de genom att agera i det egna arbetet och i dialog med andra trafikanter tyda 'gott' uppförande 
för att förhoppningsvis andra ska involveras i aktionen, delta och agera genom liknande handling. 

Den teatrala aktion Mockus döpte till  La noche de las mujeres  är kanske den aktionen som främst 
krävde ett aktivt deltagande för att över huvudtaget kunna äga rum. Den knyter an till många aspekter 
gällande  könsroller  och  jämställdhet,  men  även  till  bl.a.  våld,  säkerhet  och  kultur.  Kvinnans 
förpassande till hemmet fick Mockus att använda denna aktion till att tydliggöra kvinnans deltagande i 
samhället. Både genom att uppmärksamma deras roll och arbete i hemmet, genom att låta männen 
stanna hemma. Men likväl genom att låta dem ta hand om gatorna i Bogotá för en kväll och påvisa 
deras  positiva  inverkan  på  samhällsproblem  som i  regel  skedde  nattetid.  Kvinnan  blev  i  dubbel 
bemärkelse  positivt  uppmärksammad,  inte  bara  för  sin  roll  i  hemmet  utan  även utanför  hemmets 
väggar, då t.ex. våldet sjönk med 40 % (Schapiro 2001: 30). 

Den teknik Mockus använder sig av här är inte lik någon som Boal förespråkar, men 
kan ses utifrån Boals tankar om en utsatt samhällsgrupp och dess deltagande för social förändring. Av 
teknikerna skulle forumteater kunna appliceras genom att Mockus använder sig av en scen, i detta fall 
gatorna i  Bogotá.  Han uppmärksammar ett  problem,  brist  på  jämställdhet  i  samhället.  Genom en 
teatral aktion, i detta fall en 'kvinnokväll', kan folk i vilken utsträckning som helst delta för att genom 
deltagande och agerande visa sitt ställningstagande till problemet i fråga. 

Vad Mockus däremot använder sig av i denna kontext och som starkt associerar till 
Boal är tanken om empati. Mockus pockar på männens empati för att förstå kvinnans roll. Han reglerar 
dessutom mannens roll som inte vill delta, för att nå empati för kvinnans roll. Detta kan dock ses 
utifrån Boals tanke om att forumteater till viss del måste förlita sig på empati då det är av stor vikt för 
åskådaren att kunna identifiera sig med protagonisten för att denna inte skall bytas ut helt (Babbage 
2004: 45). 

Att Mockus använder sig av begreppet symboler så som de vitmålade stjärnorna och 
den frivilliga aktionen att lämna in vapen anspelar på att metoden skulle utgöras utifrån coringa – 
systemet. Men i detta fall syns symbolerna mer som en teatral aktion utifrån tekniken med forumteater. 
Den  teatrala  aktionen  står  i  stark  koppling  till  deltagande  främst  för  att  den  i  grunden  söker  en 
samhällsförändring. Fallet med stjärnorna söker uppnå en gemenskap och förändring av våldet. Fallet 
med en frivillig inlämning av vapen försöker uppnå samma mål. Skillnaderna fallen emellan är att det 
teatrala i aktionen med fri inlämning av vapen inte är lika stark. Det är fortfarande en aktion som kan 
ses  utifrån  forumteater  då  den  är  starkt  kopplat  till  ett  samhällsproblem,  ett  deltagande  och  ett 
handlande för  att  därefter  förhoppningsvis  nå  en gemensam utväg ur  problemet  som då leder  till 
förändring. Medan att måla stjärnor på gatorna i Bogotá knyter an till både en scen och en teatral, eller 
kanske mer i detta fall, en konstnärlig handling så är inlämnade av vapen inget som anspelar på teater. 
Det har heller ingen fast scen eller plattform där deltagande och diskussion utförs, det blir mer ett 
konkret handlande. Självklart utgör deltagandet en viktig del för att aktionen skulle kunna figurera 
men det viktigaste ligger nästan i att vapnen smälts ner och blir näringsidkande verktyg (Dundjerovic 
& Bateman  2006:  466).  Däri  kan  'dramats'  handling  (att  lämna  in  vapen)  vars  mål  är  att  nå  en 
samhällsförändring i form av trygghet symboliseras genom att tidigare förstörelseverktyg blir verktyg 
till att ge näring. Det blir mer kopplat till tekniken med coringa, men är fortfarande en bit ifrån att vara 
enhetlig med en teknik. 

Boal  hävdar att  'de förtrycktas  teater'  som metod grundar  sig  på tre  krav;  att  empati  är  lika  med 
förtryck  då  den  anspelar  på  att  åskådaren  ska  känna  empati  för  protagonisten  i  ett  drama  vars 
handlingar styrs av samhällsstrukturer, att all teater är politisk och att deltagandet är vitalt. Utifrån 
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Mockus arbete och tanke kan likheten dras mellan de båda. Mockus förhållande till empatin (som 
analyserades i nästa kapitel) kan kopplas till det Boal hävdar om dolt förtryck i samhällsstruktur och 
som reproduceras genom makten, utan att folket har tillgång till deltagande. Mockus arbete med att få 
folket engagerat i samhällsförändring och som lagstiftare, gör anspråk på att motarbeta en tidigare 
struktur där folket inte kunnat delta. 

Att teatern är politisk visas tydligt genom att det är utifrån den tanken Mockus arbetar. 
Han använder teatern i direkt koppling till politik och samhälle och en förändring av dessa genom sina 
aktioner. Hur deltagandet är vitalt även för Mockus analyseras i följande avsnitt.

4.2.2 Teater som metod för samhällsförändring

Augusto Boal talar om en teater där alla fritt kan delta, en teater som inkluderar snarare än exkluderar 
(ibid 1979: 7-8, 2008: xxiii-xxiv). Han lägger stor vikt vid deltagandet, det aktiva deltagandet, vilket 
han själv  inte nämner att  han gör,  men genomgående visar.  Även Babbage påpekar att  det  aktiva 
deltagandet är en del av själva hjärtat av 'de förtrycktas teater' (Babbage 2004: 64). I förhållande till 
historien,  till  åskådaren,  till  skådespelarens  roll,  till  förtrycket,  till  diskussion,  till  skapande  av 
samhällsförändring,  till  teknikerna  och  i  kopplingen  mellan  teater  och  'verklighet'  är  deltagandet 
grunden och det begrepp som svarar på de flesta frågor inom 'de förtrycktas teater'.  

Antanas Mockus lägger mycket av sitt arbete på att bekämpa våldet som han ansåg var 
det  som  hindrade  Bogotás  utveckling.  Han  ville  skapa  ett  tryggare  samhälle  där  folket  tog  ett 
gemensamt ansvar i nolltolerans av våldet (Mockus 2004: 1). Han ville skapa en enhet och kämpade 
mot det Bogotá han ansåg var stratifierat (Dundjerovic & Bateman 2004: 460). Även om Mockus mer 
fokuserar på begrepp som våld, fred, enhet och harmoni så utgår hans arbete likväl från tanken om att 
ett gemensamt ställningstagande mot våldet kräver ett folk som inte bara inkluderas, utan också deltar. 

Boal inleder sin teori om att den historiska utvecklingen av teatern blev en metod för att förtrycka 
folket inom lägre samhällsklasser (Boal 1979: 7). I övergången till att bli ett medel för förtryck har 
deltagandet reducerats i etapper, från att under antiken innefatta hela folket har deltagandet reducerats 
till  att  endast  omfattas  av  aristokratin  (ibid).  Även  om  denna  strama  presentation  av  teaterns 
deltagande  inte  är  lika  representativt  i  vår  samtid  så  handlar  teatern  fortfarande  till  stor  del  om 
ekonomisk tillgång, både i skapande och utövande men också för åskådning. En ekonomisk tillgång 
där den minst förmögna samhällsgruppen fortfarande inte deltar, antingen deltar den inte alls eller så 
deltar den endast i viss utsträckning och då oftast som åskådare. I förhållande till historien har det 
reducerande deltagandet varit oerhört viktigt för teaterns utveckling, hur den ses och används idag.  

I likhet med att teatern i den historiska utvecklingen har reducerats på deltagande har 
Mockus arbetat  för  att  återinföra deltagandet.  Hans teatrala  aktioner  som gärna varit  kopplade till 
vardagliga situationer syftar till att få folk att aktiveras genom deltagande (Dundjerovic & Bateman 
2006: 458, 461). Deltagandet blir i hans aktioner grunden till vidareutveckling för individen själv, för 
att senare kunna beröra utvecklingen för samhället. 

Likheten mellan Boal och Mockus ligger bl.a. i det att de båda utgår från att påverka 
individen för att kunna utveckla samhället i stort. I förhållande till Boal jobbar individen med att bryta 
ett förtryck, genom att gå från passiv åskådare till aktiv deltagare i utveckling av dramats handling 
(Boal 1979: 11). Mockus talar inte om åskådare, utan om samhällsmedborgaren i förhållande till en 
kulturell kontext. Men i likhet med Boal talar han om att stå utanför den kulturella kontexten eller 
involveras genom att själv delta i utvecklingen av den (Mockus 2004: 2). Med andra ord lägger de 
båda vikt vid att utvecklingen av kontexten, dramats handling eller den kulturella, ligger i händerna på 
den aktiva deltagren. 
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I  åskådning  existerar  inget  deltagande.  Det  är  snarare  deltagandets  totala  motsats. 
Deltagandet är i symbios med produktion, eller vad Boal kallar handling (Boal 1979: 12 – 13). En 
handling kan enligt Boal inte utföras genom åskådning, utan istället formar deltagandet ett handlande 
som i sin tur förändrar handlingen. Deltagandet river muren och bryter förtrycket mellan åskådare och 
skådespelare. 

Med  andra  ord  blir  deltagandet  viktigt  även  då  förtrycket  ska  brytas.  För  Boal  är 
begreppet  förtryck av stor vikt inom 'de förtrycktas teater'. Till att börja med finns begreppet med i 
namnet (ibid 1979, 2008), vilket betonar dess betydelse för teorin. Förtryck är också vad som blivit av 
teaterns reducering av deltagandet  (ibid 1979: 7-8, 2008: xxiii-xxiv). Dessutom utgör förtrycket vad 
åskådaren ska jobba emot, både för sig själv (individuellt), och ute i samhället (kollektiva). Förtryckets 
koppling till deltagandet är kanske därför en av de viktigaste, då själva deltagandet är vad Boal anser 
bryter det (ibid: 12 – 13). 

Mockus talar mer om det dolda förtrycket i samhället. Ett förtryck som är grunden till 
folks 'dåliga' uppförande och likväl måste brytas genom att uppmärksammas (Dundjerovic & Bateman 
2006: 462). Vad Mockus uttalat mer fokuserar på är invanda strukturer och normer i samhället. Till 
skillnad  från  Boal  lägger  Mockus  inget  större  fokus på förtryck  som den enskilda  individen kan 
befinna sig i. Med sitt arbete för att minska våldet i Bogotá försöker Mockus förändra folkets attityd 
gentemot  våld.  I  situationer  där  våld  tidigare  accepterats  vill  han  få  folket  att  avstå  från  dessa 
handlingar.  Det  handlar  med andra ord om att  folket  måste  bryta  invanda mönster,  djupt  rotade i 
normer  och  system.  Aktionen  med  mim-spelet  är  den  situation  där  Mockus  uttalat  nämner  att 
samhället besitter ett dolt förtryck. I likhet med att förändra folks attityd mot våld försöker Mockus 
med den teatrala aktionen som mim-spelet utgör förändra folks attityd till att uppföra sig 'dåligt' och 
istället avstå från dessa handlingar. Att stjäla, kasta skräp på marken eller inte släppa förbi gående vid 
övergångsställen kan kanske ses som små företeelser som inte direkt genererar ett förtryck, men vad 
Mockus  anspelar  på  är  liksom med  våldet  invanda  mönster  och  normer  som blivit  av  att  folket 
accepterat dessa. Detta blir mer tydligt i förhållande till Boal. 

Då Boal talar om det mer generella förtrycket i samhället nämner han genomgående för 
hur det reproduceras genom den uppbyggda samhällsstrukturen. Ett tydligt exempel på detta menar 
Boal är Aristoteles tragedier.  I Aristoteles tragedier reproduceras förtrycket genom att bygga upp en 
empati hos åskådaren, som genom detta ger ifrån sig sitt eget deltagande och istället låter karaktären 
på scen handla för hans räkning. Boal menar att tragedierna byggde på handlingar som reproducerade 
samhällsstrukturen som den var och empatin byggde på att folket förhöll sig till strukturen och istället 
förkastade  egna  idéer.  Empatin  i  Aristoteles  tragedier,  som  Boal  anser  reproducerar  förtrycket  i 
samhällsstrukturen, kan i Mockus fall ses som den acceptans han anser att folket i Bogotá har inför 
våld och för ett allmänt 'dåligt' beteende. Mockus arbetar för att bryta acceptansen och det är här han 
likställs med Boal vars grundtanke är att bryta förtryck. 

Metoden för att motarbeta det dolda förtrycket utgörs bl.a. av förlöjligande. Genom att 
folket  uppmärksammar och agerar  mot 'dåligt'  beteende bryter  man strukturer  och former  där det 
tidigare var accepterat (Dundjerovic & Bateman 2006: 462). 

Att bryta förtrycket i Boals fall, att gå från passiv till aktiv, innebär främst att åskådaren 
deltar i diskussionen. En diskussionen där folket har möjlighet att diskuterar olika vägar till förändring 
är främst beroende av att det finns ett deltagande och att folk uttrycker sin mening. Däremot för att 
kunna delta i en diskussion krävs det ett gemensamt språk. Boals svar på det är att just det aktiva 
deltagandet behövs för att nå ett gemensamt språk (ibid: 11). 

Mockus talar inte om diskussion, utan mer i likhet med Freires ord om 'dialog'. Enligt 
Freire är dialogen inte bara av största vikt för att nå en ömsesidig utbildning, den utgör även det medel 
som pedagogiken bygger på  (Freire 1974: 79 - 80). Mockus arbete kan ses utifrån tanken om både 
pedagogik och ömsesidighet. Han ville genom teatrala aktioner nå samhällsmedborgaren som genom 
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att  delta  formade  dialog  om  samhällets  struktur  och  förändring.  Ömsesidigheten  ligger  då  i 
användningen  av  dialog  och  pedagogiken  är  kopplad  till  att  nå  individens  egna  förmåga  till 
kommunikation  och  uttrycksmöjlighet  (Dundjerovic  &  Bateman  2006:  458).  Vad  både  Boal  och 
Mockus talar om är en form av kommunikation för samhällsförändring. Vare sig det är diskussion eller 
dialog bygger kommunikationen på individens deltagande. 

Ur diskussionen eller dialogen utvecklas vägen till förändring inom samhället. I Boal tal 
om samhällsförändring innefattar det hela processen; att finna ett gemensamt uttryckssätt, att folket 
kan föra en diskussion eller dialog, att människor går från att vara passiva åskådare till aktiva 'åskåde-
spelare' genom att bryta förtrycket, att först bryta det individuella förtrycket för att kunna bryta det 
kollektiva (Boal 1979). Varje del har hittills visat sig bygga på att det finns ett deltagande, och vidare 
kräver samhällsförändringen ett ständigt deltagande för att förändringen ska hållas vid liv, vilket visas 
även i Mockus fall.

I  Jeremy Lennard artikel  (1997) uttrycker Luz Angela sin  oro över  att  problemen i 
Bogotá fortfarande ska existera  då Mockus inte längre är kvar.  Hennes  oro bör begrundas då det 
angriper själva kärnan i Cultura Ciudadana. Om Mockus utgör en figur á la coringa (tas upp i avsnitt 
4.2.1), men samtidigt inte uppnår att folket känner sig delaktiga i förändringen så att de kan föra den 
vidare,  då  faller  hela  konceptet.  Deltagandet  bör  därför  stärkas  ytterligare  för  att  betona 
samhällsförändringens fortsatta existens, både inom 'de förtrycktas teater' och Cultura Ciudadana.

Deltagande i förhållande till metod och teknik utgör den största likheten mellan Boal 
och Mockus, och en väldigt stor sådan. Det är här de båda möts i teater. Men även i teknikerna har 
deltagandet stor betydelse för teorin generellt. Tillsammans bygger forumteater, coringa och legislativ 
teater metoden 'de förtrycktas teater', men enskilt är de utvecklade för att behandla olika delar inom 
metoden som underlättar deltagandet. Forumteater är den teknik som beror på deltagandet (Boal 2008: 
102, 117 - 120). Som etapp är forumteater den sista graden till hur teater kan användas som språk och 
framförallt  diskussionsforum.  Som  teknik  används  den  som  främsta  medel  för  att  skapa 
samhällsförändring,  i  båda  fall  är  deltagandet  vitalt.  Coringa-systemet  gick  ifrån  att  teatern 
exkluderade folk till att presentera den form som underlättade inlevelseförmågan. En coringa tolkar då 
en händelse behöver förtydligas. Genom en coringa ska folk känna sig mer delaktiga i handlingen, inte 
tappa fokus eller inlevelseförmåga. De ska kunna förstå handlingen för att senare kunna delta och 
agera  utifrån den (Boal  2008:  136 – 168). Legislativ  teater  talar  rent  konkret  för människan som 
lagstiftare,  att  väcka folks begär efter förändring och omvandla det begäret till  gällande lag (Boal 
1998: 20). Men att omvandla något eller att  inta en roll som lagstiftare kräver ett deltagande från 
folket. 

Boal har med sin teori visat att deltagandet har förändrat teatern en gång, med andra ord 
kan den göra det igen. 

I  kapitel  3.3 redogörs  det  i  flera  fall  för  statistik  som visar  hur  förändringar  skett  i  Bgotá  under 
Mockus tid som borgmästare. Vad som är svårt att avgöra är huruvida dessa är direkt kopplade till 
Mockus teatrala aktioner eller om de påverkats av tidigare förhållanden. I det fall där vattenåtgången 
per månad minskade mellan åren 1997 till 2002 går det däremot att lättare se hur detta skulle vara 
kopplat till Mockus arbete då vattenåtgång mer är en direkt handling, dvs. det är ingen påverkande 
faktor  som byggts  upp långsiktigt.  Huruvida det  är  kopplat  till  just  aktionen där  Mockus 'tog  en 
offentlig dusch' är svår att svara på men är inte uteslutet. 

De fyra andra fall där statistik förekommer är det däremot svårare att svara på hur de är 
kopplade till just Mockus arbete och teatrala aktioner då de grundar sig i ett förändrat förhållningssätt 
hos  individen som med största  sannolikhet  har  påverkats  långsiktigt.  Att  mordfrekvensen minskat 
mellan  åren  1993  och  2000  kan  ha  påverkats  av  tidigare  händelser,  förhållanden  eller  politiska 
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ingripanden men där resultatet uppenbarades under den tid Mockus satt som borgmästare. Detsamma 
kan sägas om  procenttalet för folk som trodde att  vapen var nödvändigt i själv-försvar,  som sjönk 
mellan 2001 och 2003 och om de antal procent som sjönk mellan 2001 och 2003 för folk som begått 
brott men undkommit straff av olika anledningar. Även det procentantal som visar ett ökat förtroende 
för polisen mellan åren 1991 och början av 2000-talet kan ha haft samma långsiktiga påverkan. Alla 
fyra  fall  skulle  utan  tvekan  kunna  ses  ur  den  aspekt  att  Mockus  brutit  tidigare  normer  och 
implementerat en ny attityd gentemot brott och våld, men inget anser jag kan sägas säkert. Vad som 
däremot talar till Mockus fördel är de olika och många förändringar som verkligen blommade ut under 
de år han satt som borgmästare. De teatrala aktionerna utgjorde sannerligen nya metoder och just det 
att  Mockus  fokuserade  och  handlade  för  direkta  och  specifika  problem  (bortsett  från  den  mer 
långsiktiga med Cultura Ciudadana) som i de flesta fall också förbättrades gör att de förändringar som 
skedde lättare kan knytas an till just hans arbete. 

Svårigheterna med att tala om huruvida teknikerna gett effekt och påverkat folket är 
kanske  'de  förtrycktas  teater'  största  brist.  Babbage  nämner  detta  och  menar  att  för  att  fastställa 
forumteaters inverkan på de inblandade personerna gör det nödvändigt att tillfråga alla inblandade, 
som på något sätt deltagit fysiskt eller verbalt, om de antingen modifierade sitt beteende eller bara 
generellt lärt sig något av erfarenheten (Babbage 2004: 60). I Mockus fall kräver det att man tillfrågar 
alla Bogotás invånare och det svarar på hur problematiskt detta skulle vara. Men ett visst svar kan ges 
från Mockus även i detta fall. Om förändringarna som skedde kan knytas till Mockus arbete kan de 
också lättare  sammankopplas till  hans tekniker  som han arbetade konsekvent  med.  I  och med att 
Mockus ständigt arbetade med teatrala aktioner går det lättare att säga att dessa också haft en form av 
effekt, däremot om den varit tillfällig, vilket David Davis och Carmel O'Sullivan framhäver som kritik 
(Babbage 2004: 63 – 64), kräver en mer långsiktig analys. 

Mycket av den kritik som Frances Babbage lyfter fram i sin bok ”Augusto Boal” (2004) 
är viktig att ta hänsyn till i undersökning av 'de förtrycktas teater'. Att teorin och metoden inte längre 
ses som ett 'politiskt vapen' som ska 'tas tillbaka av folket' kan få en ny betydelse i Mockus fall. Han 
använder till viss del teater som ett politiskt vapen då han eftersträvar politisk förändring, men talar 
inte om att teatern ska tas tillbaka av folket. Vad han däremot eftersträvar som är i likhet med Boals 
grundläggande tanke är det om deltagande och att deltagandet utgår från teatrala medel. Mockus visar 
i stor utsträckning hur 'de förtrycktas teater' kan användas som ett 'politiskt vapen' i samtiden utan att 
gå ifrån vare sig teatern eller deltagandet. 

Själva deltagandet kan även svara på kritiken Babbage lägger fram om att teorin och 
metoden aldrig kan ge ett svar, att den ses som allt för abstrakt. 'De förtrycktas teater' är en ständig 
process,  den är  aldrig  stillastående vilket  gör  att  den hela  tiden förändras,  men vad den konstant 
förespråkar, vad som alltid är bestående är just deltagandet. 

Övergripande kan Babbage kritik få bättre fäste om man ser på 'de förtrycktas teater' i 
dess utveckling, hur den var tänkt från början, hur den utvecklats och hur den praktiseras idag. Hennes 
kritik mot Boals förnekande av 'imperialistiska' influenser kan ha haft större betydelse i början av 'de 
förtrycktas teater' då denna kritik kan ha påverkat dess utveckling som 'ny' teater. Men idag har jag 
svårt att se hur det kan påverka teorins originalitet och effektivitet. Dessutom ifrågasätter hon om 'de 
förtrycktas teater' verkligen är en metod för de förtryckta. Mockus samtida arbete och koppling till 
både  teater,  politik  och  deltagande  är  ett  utmärkt  svar  på  denna kritik.  Han bevisar  dessutom att 
'imperialistiska' influenser inte har påverkat originaliteten i och effektiviteten i hans arbete. 
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4.2.3 Teaterns vikt som pedagogik

Sommers teori om den estetiska utbildningen genom konst får starkt gensvar i Mockus arbete och 
stimuleras utifrån Augusto Boals tekniker. Teater som är centralt i denna studie utgör konsthantverket 
och knyter utifrån Boals principer direkt an till 'leken' i vilket vi fritt prövar oss själva och de problem 
vi ställs inför (Sommer 2009: 85 – 86). 

Leken  som  Sommer  talar  om  knyter  an  till  Paulo  Freires  'problemformulerande' 
pedagogik där undervisning bör förhålla sig till människans problem utifrån hennes förbindelse med 
omvärlden (Freire 1974: 72, 79 - 80). Freire talar om frihetens praxis (ibid) och Sommer om hur 
lekdriften är vårt frihetsinstinkt och vår instinkt till konst (Sommer 2009: 86). Både Summers lek och 
Freires 'frihetspraxis' handlar om en plattform och en scen där vi kan utforska vår egna kunskap i 
förhållande  till  oss  själva,  där  kunskap  inte  är  något  givet,  utan  ständigt  utvecklas  i  form  av 
kommunikation och dialog. 

Det är i leken skaparglädjen stimuleras och konstämnena blir dess verktyg. Konsten 
som  verktyg  är  en  garanti  för  att  något  nytt  alltid  skapas  vare  sig  det  är  former,  objekt  eller 
arrangemang. Det fiktiva i leken och konstämnenas garanti för nyskapande utgör friheten. Det fiktiva 
har inga gränser och garantin för att något nytt ständigt produceras gör det omöjligt att 'misslyckas'. 
Självklart  behöver  något  nytt  inte  alltid  resultera  i  något  'bra',  men  då  leken  utgör  scenen  eller 
plattformen för prövande är ett 'dåligt' resultat endast en signal för att konstruera något nytt (ibid: 96). 
Med andra  ord  skulle  leken  i  form av konstnärligt  arbete  vara  vår  väg  till  politisk  frihet,  menar 
Sommer (ibid: 87). 

Mockus är den person som formar ett konstnärligt arbete för att nå politisk frihet. Hans 
arbete utgår ifrån att harmonisera instinkten till våld och använder sig av tekniker ur 'de förtrycktas 
teater' för att stimulera politisk frihet. I enhet med Sommer hamnar därmed den fantasifulla fria leken 
genom  konst  i  händerna  på  samhällsmedborgaren,  vilket  också  var  Mockus  tanke.  Tanken  om 
individens skapande genom konst, att det är upp till varje människa att underhålla den, och på statens 
ansvar att strukturera träningen genom utbildningsmedel förklarar närmare hur Mockus pedagogiska 
tanke kan ses utifrån hans teatrala aktioner. 

Sommers idé kring leken är också starkt kopplat till Boal. Sommer hävdar att metoden 
med estetisk utbildning som steg för steg lär  människorna att  hantera sina egna konflikter  för att 
därefter kunna hantera de mer allmänna ger den respekt till folket som behövs för att de kan skapa 
förändring (ibid: 88). Boal talar i liknande termer. Han förespråkar en 'steg för steg'-metod där teater 
utgör  den  estetiska  utbildningen  (Boal  1979:  17).  Att  han  använder  sig  av  teater  som metod  för 
samhällsförändring (likväl som Mockus) är just den leken Sommer menar kan förvandla 'råmaterial' 
till nya objekt. Sommers objekt kan ses som metafor för det som skapas av individen genom konst, 
vare sig det är samhällsförändring, personlighetsförändring eller ett konkret objekt. Boals 'konstobjekt' 
blir den förändring som kommer ur att folket utvecklas. Teatern förhåller sig egentligen mer till den 
definition Sommer talar om som leken, där vi prövar oss själva och de problem vi ställs inför. 

4.3 Sammanfattning
Analysen har utgjorts i tre etapper och analyserar studiens teoretiska ramverk i förhållande till konkret 
fall. Utifrån frågeställningarna som presenterades i studies syfte, har Augusto Boals teori och metod 
ställts  mot  Antanas  Mockus  arbete  med  teatrala  aktioner  i  Bogotá  under  1990,  samt  2000-talet. 
Skillnader och likheter de två emellan, både i aktioner men också utgångspunkter tankemässigt har 
analyserats  utifrån  aspekten  att  deltagande varit  av  största  vikt  för  teater  som  metod  för 
samhällsförändring.
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Analysen gör en grundlig undersökning av Mockus teatrala aktioner i förhållande till de 
tekniker och den metod 'de förtrycktas teater' utgör. Huruvida aktionerna stämmer överens med det 
Boal förespråkar. Varje aktion som presenterats i avsnitt 3.3 har var för sig fått utrymme och ställts i 
förhållande  till  Boals  tekniker  så  som forumteater,  coringa  och  legislativ  teater.  Avsnittet  gör  en 
grundligare undersökning om huruvida Mockus arbete kopplas till 'de förtrycktas teater'. 

Vidare har analysen utgått från betydande begrepp inom 'de förtrycktas teater' så som 
historien,  åskådaren,  skådespelarens  roll,  förtrycket,  diskussion,  skapande  av  samhällsförändring, 
tekniker och kopplingen mellan teater och 'verklighet' för att i jämförelse med Mockus arbete se hur 
stort  värde  båda lägger  vid varje  begrepp utifrån  det  att  delta.  Avsnittet  knyter  an till  frågan  om 
huruvida teater kan användas som metod i samhällsförändring.

Avslutningsvis görs en mer överskådlig analys av estetik och konst som pedagogiska 
verktyg  i  förhållande  till  politik  och  samhällsförändring.  Doris  Sommers  teorier  utifrån  främst 
Friedrich Schiller talar om vårt behov av leken i förhållande till utveckling. Detta kopplas i analysen 
ihop med både Boal, Mockus och Freire för att undersöka pedagogikens roll i samhällsförändring, dess 
koppling till konst och hur frihet är i symbios med lek. 

5. Avslutande diskussion

5.1 Sammanfattning av studien
Denna kvalitativa fallstudie har utgått från teorin och metoden 'de förtrycktas teater' av Augusto Boal 
för att undersöka hur teater kan fungera som metod för samhällsförändring. Teorin har prövats genom 
att appliceras på ett konkret fall - Antanas Mockus teatrala aktioner för samhällsförändring i Bogotá.  

Studien baseras på det  teoretiska ramverket,  'de förtrycktas teater'.  Här redogörs för 
Boals grundläggande tankar om att  all  teater är politisk och för hans kritiska ställning till teaterns 
utveckling genom historien, från att ha varit ett diskussionsforum öppet för alla att delta i, till att bli ett 
medel för övre klassers förtryck av de lägre. I 'de förtrycktas teater' redogör även Boals för de tekniker 
som ska hjälpa folket att bryta det förtryck som övre klasser utövar. Allt för att ta tillbaka teatern som 
ett  fritt  medel,  så  som den  en  gång var,  och  använda  det  som vapen i  aktion  för  förändring  av 
samhället. 

Som metod för samhällsförändring ligger grunden till 'de förtrycktas teater' i 'pedagogik 
för förtryckta', utvecklad av Paulo Freire. Pedagogik är genomgående för Boal och framhävs även i det 
fall som Antanas Mockus utgör, i vilket Boals metod prövas. Freires pedagogik talar för att strukturen i 
utbildning  bör  förändras  då  den  förtrycker  eleven  genom  att  behandla  denna  som  objekt.  I  det 
utvecklade utbildningssystemet 'ibankas' elever information utan att få chansen att reflektera dessa. 

Boal kom i kontakt med Freires pedagogik under ett experiment med alfabetisering i 
Peru i början av 1970 talet och det var ur det som Boal hämtade mycket av sin inspiration.

Antanas Mockus var borgmästare i Bogotá mellan år 1995 – 1998 och 2001 – 2003. Under dessa år 
genomgick Bogotá en rad positiva förändringar. Dessa gjordes utifrån teatrala aktioner i likhet med de 
tekniker 'de förtrycktas teater' utformat. 

Mockus  tanke  bakom aktionerna,  deras  påverkan  på  samhället  och  Doris  Sommers 
tanke om estetisk utbildning som metod utgör denna studies andra del. Till att börja med förklaras 
Summers tanke om estetisk utbildning, om pedagogik och om 'leken' som stor vikt för människans 

35



utveckling.  Hon tydliggör att  den  fria  leken väcker  vår  instinkt  för  frihet  och konst.  Och genom 
konsten stimuleras leken. Detta lägger hon ihop med politik utifrån den teori att politiken bör anta en 
mer pedagogisk metod för att få människan att utveckla den.

Sommers tanke och utveckling av leken och utbildningen har nära koppling till  hur 
Mockus grundat  sina tankar  om förändring av samhället,  att  skapa en identitet  för Bogotá genom 
folkets  deltagande för att  motverka våld och istället  utveckla staden som helhet.  Att  förändra den 
kulturella  kontexten  blev  Mockus främsta  uppgift  och  han  döpte  konceptet  med  förändringen  till 
Cultura Ciudadana. 

I arbetet med Cultura Ciudadana inledde Mockus sina teatrala aktioner genom att själv 
agera som t.ex. utklädd till superhjälte ”the Supercitizen”, eller genom att implementera mim-artister 
som figurerade på gatorna i Bogotá. 

Dessa två delar sammanställs i en analys utifrån det perspektiv att deltagande är av stor 
vikt i samhällsförändring med teater som utgångspunkt.  

5.2 Diskussion utifrån frågeställningen
Den underliggande meningen med 'de förtrycktas teater' handlar om den trygga basen. Det är ett sätt, 
som Freire skulle uttrycka,  down-up-metod. En stabil grund, för att långsiktigt kunna bilda en trygg 
stat. 

Augusto Boal lägger fram en teori och metod som betonar handlandet, agerandet, det att 
göra något. Han talar för att vara aktiv inte passiv, att förändra, inte låta vara. Det är en teori och 
metod som aldrig är stillastående. I strävan efter samhällsförändring kan ett handlande ses som det 
mest relevanta, för att det är i själva handlandet något händer, vare sig det är bra eller dåligt. Men ett 
deltagande är av djupare mening. Det ställer inte kravet på att  något måste hända, utan blir första 
steget i att något  kan hända. Deltagande bygger ett involverande i något och står i motsatt till både 
enskildhet och exkludering. 

Deltagande är grundläggande för nästan all slags gemensamt handlande. Det krävs ett 
deltagande för att något ska kunna hända. Det som blir tydligt i Boals fall, och också i Mockus och 
som kan  knyta  an  till  första  frågeställningen;  Hur  kan  teater  fungera  som metod  för  att  skapa 
samhällsförändring? är  att  deltagande,  eller  snarare  ett  icke-deltagande,  är  så  starkt  kopplat  till 
förtryck, och det både hos Mockus och Boal. För Boal är ett gemensamt deltagande det som teatern 
både ska uppnå och vad den stimulerar genom sina metoder och förtrycket den ska övervinna och 
radera. I Mockus fall ska det gemensamma deltagandet bygga samhällsförändringen och radera det 
dolda förtrycket som existerar inom strukturen.

Vad Babbage lägger vikt vid och ser ur ett kritiskt perspektiv är att  aktivt deltagande 
kan stå för reducering av det kritiska tänkandet, då det utgör större fokus på själva deltagandet snarare 
än  problemet.  Begreppet  aktiv  är  svårt  att  definiera,  men  talar  för  en  rörelse,  inget  får  vara 
stillastående, passivt, och används i materialet inför den här studien nästan i likhet med ett handlande. 
Passiviteten är lika med förtryck. Vad både Babbage och även Brecht ställer sig emot är just det aktiva 
deltagandet. Babbage menar att det aktiva deltagandet kan få folket att till viss del förlora den kritiska 
förhållningen till handlingen och istället fokusera mer på själva deltagandet. Vad Brecht hävdar är att 
åskådaren visst  kan vara  passiv,  men för den sakens skull  inte vara inaktiv utan deltar  i  lika stor 
utsträckning. Dessa åsikter blir tydligare i att aktiv likställs med handling och att Boal förespråkar en 
ständig rörelse. Personligen vill jag likställa min åsikt med både Babbage och Brecht. Vikten ligger 
inte i att vara aktiv, men att förändra förutsätter deltagande.
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Den del som i 'de förtrycktas teater' utgör metoden, eller teknikerna, ger en bred grund för hur man, på 
olika sätt kan anamma teatern som metod för att skapa deltagande, och med det samhällsförändring. 
Utifrån analysen går att se att Mockus inte direkt tagit teknikerna från Boal, men hur tankarna om hans 
egna  aktioner  överensstämmer  med  Boals  tankar  om  forumteater,  coringa  och  även  till  viss  del 
legislativ teater. Det visar snarare att teknikerna är lätta att appliceras i större kontext, än att de är 
direkt överförbara. Utifrån den andra frågeställningen; På vilket sätt har Antanas Mockus använt 'de 
förtrycktas teater' i sitt arbete för samhällsförändring i Bogotá? finner jag att svaret ligger i att de kan 
ses i större kontext än på det sätt som Boal förespråkar.

En nackdel kan vara det som Babbage är inne på, nämligen att 'de förtrycktas teater' 
förlorar sin kontext med att vara ett 'politiskt vapen'. I Mockus fall används det fortfarande på det sätt 
att den vill bryta gamla strukturer, tydliggöra dolt förtryck och arbeta för ett gemensamt deltagande, 
men om teknikerna går  att  användas  ur  flera  perspektiv,  måste  den släppa  kontexten  att  vara  ett 
politiskt vapen. Babbage avslutar det stycket med att hävda att 'de förtrycktas teater' fortfarande kan 
fungera för ett kritiskt och kreativt engagemang, jag vill hävda att det fortfarande talar för deltagande i 
förändringen. 

Baksidan  eller  bristen med Mockus arbete kan  ses  utifrån att  det  alltid är  han som 
skapar de teatrala aktionerna. Det är hans initiativ till diskussion och förändring som får folket att 
delta. Han har, liksom varje politiker, ett tydligt utstakat politiskt mål som hans arbete och uppmuntran 
till deltagande bygger på. Hur kan arbetet då vara både demokratiskt och frihetligt när han bygger sitt 
arbete på egna visioner om hur samhället bör förändras? Svaret finner jag i Boals grundläggande tanke 
om teater som diskussionsforum där folket deltar. Mockus arbete grundar sig på samma princip. Han 
låter folket tala, agera och framförallt delta. Då deltagandet är första steget till att något kan hända, 
vare sig det är något positivt eller negativt, blir det i Mockus fall det absoluta tecknet på demokrati och 
frihet.

5.3 Vidare reflektion
Då grundtanken utgick ifrån att finna alternativa sätt att möta samhällsproblem, fann jag hur estetik 
och konst kan fungera inom den politiska ramen för samhällsförändring. Hur vi utifrån teater kan finna 
starka medel för att bemöta förtryck. 

Enligt Doris Sommer stimulerar leken vår mentalitet som i vidare utsträckning knyter 
an till det sociala livet i frihet. Vad Sommer visar är att konsten och leken har ett djupare värde i vår 
sociala utveckling än vad både Boal och till viss del Mockus uttalar. Vad Summer talar för är den 
sociala  utvecklingen och  hur  estetisk  utbildning är  av vikt  för  att  stimulera  den utvecklingen.  På 
liknande sätt kan vi använda oss av det Freire talar om, pedagogiken, för att överföra samma stimulans 
på politiskt arbete för att i lika stor utsträckning kunna nå en frihet (där alla deltar).  
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