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Coronapandemin riskerar att leda till miljontals dödsoffer och ekonomisk kris men flera länder har 

också lärt sig att utnyttja krisen i pr-syfte. Vi har alla blivit åskådare till Olympiska spelen i corona-pr. 

Den goodwillskapande verksamhet som används varierar; vissa är utformade för att marknadsföra 

landets varumärke och andra för att stävja medborgarnas motreaktion mot makthavarnas hantering 

av krisen. 

Kina leder tävlingen än så länge. Den kinesiska staten kritiseras från olika håll för att ständigt 

intensifiera sin mediekampanj för att försvara landets hantering av coronaviruset genom att lyfta 

fram västerländska regeringars misslyckanden. Kampanjen är ett led i försöken att avleda 

uppmärksamheten från landets ansvar för pandemin. 

Ytterligare ett pr-trick användes tidigare i mars av Kuba. Foton spreds i sociala medier på grupper av 

kubanska läkare som var på väg från Havanna till Europa för att hjälpa till med coronabekämpning. 

Många längtar efter företeelser som kan ge hopp i dessa tider och valde därför att bortse från de 

oacceptabla förhållanden som de kubanska läkarna tvingades arbeta under. 

Turkiet är en annan utmanare i pr-kampen. De ständigt ökande dödssiffrorna i virusets kölvatten har 

satt stor press på den turkiska regeringen. Turkiets bräckliga ekonomiska situation har inte hindrat 

Ankara från att donera flygplanslaster med masker, skyddskläder och visir för att hjälpa drabbade 

länder som Storbritannien och USA. Samtidigt uppmanade Turkiet privatpersoner att donera till 

staten! 

Ytterligare ett turkiskt pr-trick involverar Sverige (se också Jesper Sundén på nyhetsplats 27/4). 

Turkiet avsatte resurser och sände ett ambulansplan för att hämta hem en coronapositiv person med 

dubbelt medborgarskap i Turkiet och Sverige. Efter att ha besökt sjukvården fick han lämna för 

karantän i hemmet. Hans dotter hävdade i sociala medier att den svenska vården inte hade gjort 

något för att hjälpa hennes far. 

Den påföljande mediebevakningen, här och internationellt, av Sveriges påstådda misslyckande och 

Turkiets ansträngningar att till varje pris hjälpa sina medborgare, orsakade en tvist mellan den 

turkiska regeringens hejarklack och dess motståndare. De senare såg tilltaget som en felallokering av 

resurser i ett land med ett undermåligt välfärdssystem där åtskilliga led ekonomiskt även före 

coronakrisen. 

Men denna kritik spelade uppenbarligen inte någon roll. Händelsen sågs som ett gyllene tillfälle för 

president Erdogans AKP-regering att vinna poäng bland sina väljare i Europa och samtidigt visa upp 

partiets ”allsmäktiga” betydelse för inhemska supportrar. AKP tog helt enkelt chansen. 

Men Turkiets agerande äventyrade Sveriges anseende. Och när ett lands pr-trick på detta sätt skadar 

ett annat lands renommé bör rimlig vedergällning komma ifråga. Sverige borde ta initiativet och 

bemöta både den internationella kritiken och familjens svartmålning. 
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