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Är Sverige Kättarfientligt?
Jan Tullberg
De flesta är ense om att det i Sverige råder
ett starkt tryck för konsensus. Det kan ha
sina fördelar, men också nackdelar som när
en irrationell åsikt dominerar. Landet har
sekulariserats från den lutherska tron, men
svenskarna har frälsts med nya
trosföreställningar som kräver åtlydnad, ja
ställer krav på hänförelse. Ligger det en
sanning i Nathan Shachars omdöme att
Sverige inte är en ankdamm, utan ett
rättfärdighetens tempel? Den här artikeln
hävdar att det finns dominerande dogmer
som vidmakthålls genom att kritiska åsikter
ignoreras och fördöms. De obligatoriska
trossatserna framstår dock som märkliga om
man granskar dem närmare. 

En moralisk princip som många stöder är att
”man skall leva som man lär”. Den som påstår att något beteende är fel bör inte
strax därefter göra precis det som nyss förkastades. En trossats som låter
etikettbetonad är: ”man skall inte dela upp människor i vi och dom”. Det låter som
en regel för socialt agerande enligt Magdalena Ribbing, men är högst relevant för
moraliserandet i den politiska debatten. Kritiken av Sverigedemokrater och andra
invandringskritiker riktas ofta mot att de anses dela upp människor i ett vi och ett
dom. Men efter moraliserande kritik av detta beteende utpekas syndarna till ett
dom. Och inte bara som ett annorlunda dom, utan ett ont dom, som man skall
exkludera så mycket som möjligt. Allmänna regler för yttrandefrihet och
sekretess gäller inte. Extremvänstern skränar: ”Inga rasister på våra gator”. Skall
dom inte ha demonstrationsrätt eller tarvas kanske ett generellt utegångsförbud?
I riksdagen talas varmt om ansvar och inkludering, men samtidigt skall ett parti
exkluderas från det samarbete som behövs för att skapa ett arbetsdugligt
regeringsunderlag. Det är rimligt att vara kritisk till en intolerant och överdriven
demonisering mot ”domgrupper”, men det är obefogat att kritisera själva
uppdelningen i grupper då varje analys behöver göra kategoriseringar. Varje
organisering av en grupp människor börjar med att skapa ett vi som åtskiljs från
ett dom; utan ett dom kan vi inte skapa ett vi. Därför kan ivrarna för trossatsen
inte följa sin egen regel.

En annan populär trossats är ”alla människors lika värde”. Den har
huvudsakligen släppt sin religiösa förankring och är snarast en pseudoreligiös
åsikt som predikas med hänförelse i en sekulariserad tid. En komplikation för
likavärdet är att en överväldigande majoritet av svenska folket inte bara stöder
”alla människors lika värde” utan också påståendet att ”människor och djur har
samma värde”. Slutsatsen blir att värdet inte kan vara så stort. Frågan är också
om det verkligen är lika. Var och en kan fundera över om vi faktiskt anser att en
förkastlig person och en beundransvärd egentligen har samma värde? Skurken
får nog nöja sig med mindre. Det är knappast heller vår okunnighet som gör att vi
inte inser skurkens dolda kvaliteter, utan den allvetande guden i olika religioner
tillmäter individer olika värde och skickar en del personer till himlen och andra till
helvetet. Är det inte dags att inse att denna dogm är ett ogenomtänkt talesätt
som blivit ett populärt mantra som folk tycker låter trivsamt och därför upprepar
till leda?

Ibland anses åsikterna fel och sedan genererar den kätterska åsikten kättare.
Men ibland är sambandet det omvända, om några personer klassade som
kättare hyser en åsikt blir den kontaminerad och därmed förkastlig. Dessa
samband är ofullständigt klarlagda. Förbud för vinster i vården stöds av alla
kommunister, men alla som stöder förslag om vinstförbud är inte kommunister.
Kan förslaget om vinstförbud avfärdas som en demokratisk omöjligt åsikt? Om 3
procent av SD:s väljare anses vara rasister – enligt ledare den 27 september i
GP – innebär det att invandringskritik kan diskvalificeras som rasistisk? En
skeptisk person ifrågasätter smakdomarnas mandat för att döma ut vissa
lösningar som kontaminerade, och undrar om det finns någon enda populär åsikt
som inte också stöds av några synnerligen vedervärdiga personer. 

Sverige hade en märklig ”tankeförbudslag” om kärnkraft. Den lagen avskaffades
2006, men inofficiella tankeförbud råder i många frågor. De nämnda trossatserna
skulle smulas sönder om det vore tillåtet att ifrågasätta dem, men tankeförbud
leder till att nästan alla säger ja och amen utan att tänka, då redan tvivel kan
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uppfattas som ett brott. Termen kättare har moderniserats till fördömande epitet
som ”rasist” och ”främlingsfientlig”. De upphetsade anklagelserna mot vår tids
bannlysta åsikter visar på att det råder en påtaglig kättarfientlighet i Sverige.
Jan Tullberg
Docent ekonomi
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HOFTERUP. Jätteanläggningen byggs på en

tidigare jordbruksfastighet som ska...
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Drake förfärad
Som huvudakt på musikfestivalen Coachella i
Coloradoöknen fick...

Sjukskriven? Då kan du ha rätt till
extra ersättning
Gill Järnhäll, 50, har varit sjukskriven i snart ett år.
Hennes...

Han är KKB:s nye vd
KÄVLINGE. – Kävlinge är inte den kommun som

har den största...

Slemmigt bad blir vårfint
SJÖBO. Vintern går hårt åt Orebadets 50-

metersbassäng och varje vår krävs...

Dockteater för vuxna i Malmö
Bakom Malmö dockteater står Erik Holmström
som är utbildad...
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