HJÆLPEMIDDEL 3

Propaganda: Forsøg på at overtale og manipulere folks holdninger gennem vildledende, falsk eller
selektiv brug af ofte meget følelsesladet information.
Spørgsmål
•
Hvilke ligheder kan du finde mellem disse plakater?
•
Hvilken virkning, tror du, de har til hensigt at skabe, og hvorfor?

1

"Død over monsteret!", forside på udgaven af Le Petit Journal af 20. september 1914

Kilde: Gallica, Bibliothèque numérique de la Bibliothèque Nationale de France © Bibliothèque
nationale de France
Le Petit Journal var et konservativt fransk dagblad, som bedrev antitysk propaganda under Første
Verdenskrig. Avisen udkom mellem 1863 og 1944.

2

‘Attenti! il serpente tedesco è preso!’, Luciano Ramo, 1919
"Pas på! Den tyske slange er fanget! Nu skal dens hugtænder rives ud!"

Kilde: Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea, part of Europeana Collections 1914-1918
© Biblioteca di storia moderna e contemporanea
Italien gik ind i krigen i 1915, først mod Østrig-Ungarn. I 1916 erklærede Italien Tyskland krig.

3

"Kommunisme - Frankrigs fjende", plakat for Parti Populaire Français 1942

Kilde: Online Library of the Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC) ©
Collection Bibliothèque de documentation internationale contemporaine
Det Franske Folkeparti var et antikommunistisk parti, som var inspireret af facismen. Det blev
oprettet i 1936 og opløst i 1945.

4

Død over fascisme af T.I. Pevzner, T. Shishmareva and V.A. Vlasov, 1941

Kilde: The Art Institute of Chicago, Windows on the War, Soviet Tass propaganda posters 1941-1945
(see https://www.flickr.com/photos/istorija/6557207849/) © Art Institute Chicago

5

Propagandaplakat imod kulakkerne, Sovjetunionen, 1933

Kilde: Hoover Institution, Stanford, USA
Ifølge den marxistisk-leninistiske politiske teori i begyndelsen af det 20. århundrede var kulakkerne
(bønder, som ejede deres egen jord) den fattigere landbefolknings klassefjender. Betegnelsen blev i
Sovjetunionen senere udvidet til at omfatte alle bønder, som modsatte sig overdragelsen af deres
korn på anmodning fra Moskva.

6

"Den røde blæksprutte", London, Det Forenede Kongerige, 1950

Kilde: University of Warwick, Det Forenede Kongerige
Dette er omslaget til en brochure, der blev udsendt af Economic Legue, en organisation, som blev
grundlagt i Det Forenede Kongerige i 1920. Et af organisationens hovedmål var at fremme
erhvervslederes og forretningsfolks synspunkter og holde øje med kommunister og
venstreorienterede organisationer og enkeltpersoner.
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