
Kultur FinansTidningen Onsdag 21 august! 1996

Kulturredaktor: Peter Elmiund

Om det allmanna missnojets gmnder
Orsakerna till de viilbar- 
gade landemas missno- 
jeskultur skall inte bara 
sokas i den sociala verk- 
ligheten som sadan utan 
ocksa i den globala kom- 
munikationens karaktar, 
anser socialhistorikem 
Richard Miinch i en ny 
bok. Lars Fimmerstad 
anmiiler.

W u haiire vi far det dcsto mer
I missndjda blir vi. Del ar re

al^ dan en konventionell vis- 
uoin. Men varfdr miinniskor i viil- 
biirgade, upplysta viislerlandska 
viilfiirdsstaler lever i etl tillsland 
av permanent missndje ar inle lika 
sjalvklart.

Saklitteratur

Richard Miinch 
Dynanitk dcr
Komnuinikationsgescllschari 
Suhrkainp. Frankfurt

Det iir det moderna kommunikn- 
(ionsivamhalleis fel. svarar den 
lyske socialhisiorikern Richard 
Miinch i en bliindande analys av 
del allmanna missnojets grunder: 
“Dynainik der Kominunikalions- 
gesellschafl”.

Hogt stallda mal
Miinch avvisar tankcn pa att vi 

skulle leva i en ’'postmodern" 
epok. Tvarlom. det moderna pro- 
jeklet ar livskraftigare an nagon- 
sin.

Till skillnad mot manga sam- 
hiillsdebaltbrer gbr Miinch oss 
tjanslen att faktiskt tala om vad 
han menar med det moderna pro- 
Jektet. namligen omvandlingen av 
viirlden i enlighet med upplys* 
ningens ideologi. om ett samhiille 
diir miinniskor lever i frihel och 
individuellt sjiilvfdrverkligande. 
med lika riilligheter for alia, oav- 
brulen viilstandsiikning som befri- 
ar fran nod och lidande. och en 
samhallsutveckiing styrd av for* 
nuftel.

I iraditionella samhiillen ijima- 
de viirldsaskadningen som en le
gitimation fdrdeexisterande sam- 
hiillsforhaHandena. Endast en 
gang i hislorien har sambandet 
mellan varldsSskadning och soci
al verklighei brutiis - genom 
1700-ialets upplysning i vaster- 
landet. Fbljden bicv att den rSdan- 
de bverideologin idag hr skild 
fran den faktiska verkligheten och 
i stallel for alt ursakta del beslhen- 
de kraver oupphorliga fbrandring- 
ar till del battre.

Samtidigt innebar modernise- 
ringsprocessen ocksh en standig 
fdr.stdrelse av det smhskaliga och 
valkanda livel med dess Ivang. 
och for manniskorna ut lill slor- 
skaligare sammanhang med nya 
och okanda yltre tvang.

Forlorade gemenskaper
Familjen skrumpnar lill en nyt- 

loinriktad sammanslutning av au
tonoma indiyider och miinniskor 
suckar over forlorade gemcnska- 
per och ghngna tiders sociala ord- 
ning. Moderniscringens avigsida 
hr att den ocksh frambringar de 
icke avsedda verkningar som le-

Den globala kommunlkatlonen alstrar missnoje. Givetvis ar vi missndjda, menar 
Munch, eftersom vi iever i en svailande flod av k'mmunikation dar vi standigt piminns 
om dels det moderna projektets hogt stallda mSl, iels hur erbarmligt ofullkomlig verklig
heten ar jamfort med dessa mil.

der till molsihndet mot den. Mo- 
derniseringen skapar sjalv funda
mentalism eller cynism.

Frhn Europa har upplysningens 
viirldsbild spritls for att idag ha 
natt hela planelen. Inga ledande 
instilulioner i vhrlden kan disian- 
sera sig frin denna bverideologi. 
Ju mer jorden knyls samtnan i ett 
glohall nat av kommunikation. 
dcsto mer nhr upplysningens var- 
deringar alia manniskor.

Samtidigt innebar mo- 
demiseringsprocessen 
ocksi en standig forsto- 
reise av det smiskaliga 
och valkanda //Vet med 
dess tving, och for 
manniskorna ut till stor- 
skaligare sammanhang 
med nya och okanda 
yttre tving.

Det hr inle lal om att vi skulle 
leva i vardemassig nihilism utan 
moraliska maltslockur. Del hr pre
cis tviirt om. menar Miinch: aldrig 
har den viirldsomfattande mora
liska diskursen hafi en .shdan ge- 
nomslagskrafl som nu. Id6n om 
del goda livet for fria och jiimlika 
medborgare far oss att mer hn na- 
gonsin kampa mol inslitutionella 
hinder for alt fdrverkliga dessa 
universella ideal.

Lander som inte lever upp till 
den universella moralen behand- 
las som parias i vhrldssamfundel. 
De vanligtvis perifera delar av del 
globala nhiverkel som inte god- 
khnns av den universella moralen 
fdrsbker ofla irolsigl molsl5 den 
genom att utveckla olika funda- 
menlalislisku ideologier.

Det hr en mojiig reaktion ph det 
oulhardliga faktum att varlden

inte hr som den moderna univer- 
salrnoralen forcskriver - man flyr 
fran det moderna bakhl til) fbrmo- 
derna varderingar. som upplevs 
som irygga hamnar man aldrig 
skulle lamnat for atl ge sig ut ph 
fbrhnderlighelens hav.

Hn annan extrem losning infbr 
den hngest som det iinnu inle full- 
komnade moderna projeklet ska- 
par hos oss hr atl i sthllet fly fram- 
at i radikala poliliska ideologier. 
De vill gennst radera ut de skrop- 
liga resterna av den fdrmoderna 
varlden och infora framliden har 
och nu.

Ingen av de extrema vhgarna hr 
sarskill livskraftig idag aven om 
fundamentalismen griper omkring 
sig i iredje varlden och kommu- 
nismen annu spokar i bstra Euro- 
pas kulisser.

Det moderna projeklet staller 
ocksh stora krav pfi individens an- 
passning. krav som hr sh stora alt 
de egentligen hr ouppnheliga. De 
som halkarefier Tinner foga siod i 
Iraditionella vhrderingar utan hal- 
kar ut i samhhilels marginal dar 
de fbrblir utan inflytande i en 
vhrld dar det moderna projeklet 
redan har segral.

Ingen verklighetskontakt
De fiesta av oss lever emellertid 

i millffiran, missndjda med vhrl
den brister och med fdrhoppning- 
en om atl det moderna projektet 
skall rdra sig framdl i alia fall. 1 
den moderna flodvdg av kommu
nikation fdrmedlad genom allt 
mer allomfatlande medier lever vi 
manniskor instangda utan direkl- 
kontakt med verkligheten. Nhra 
nog all! vad vi tror oss vela om 
vhrlden harrdr frSn offeniliga och 
av de fiesta delade framstallning- 
ar av verkligheten.

Fd manniskor lever idag i loka- 
la gemenskaper dar moral och 
vardag hr sammanvavda till en 
sarpraglad kultur. Alla utsatts f5r

pdverkan av den nya vhrldsmora- 
lens vhrderingar. Till och med om 
vi Tinner varlden oulhhrdlig beger 
vi o.ss till en terapeui och kommu- 
nicerar oss fram lill en sanning om 
oss sjalva.

Vdr personlighet hr sammansatl 
av element som lillhandahdlles av 
reklam och media som serverar ell 
livsstilarnas smorgdsbord atl vhija 
frdn. Politiken praglas ocksd av 
denna ordens inflation. Politiker- 
na jagas standigt av nya offentliga 
avsidjanden om klyflan mellan 
del moderna projektets ideal och 
den ofullkomliga vardagen. Fdij- 
den blir alt den politiska makten 
dcvalveras. Poliiikernas svar pd 
det allmanna missndjet blir dkad 
lagstiftning.

MUnch visar med slntisiik hur 
floden av nya lagar har dkat i 
vastliga staler. Mhngden av lapr 
och bestammelser om allt subtila- 
re aspekter av vardagslivet fdr gi
vetvis lill foljd atl lagarnas efter- 
fdljd urholkas - paradoxen blir att 
ju mer politikerna avser att ingri- 
pa i lillvaron desto svagare effek- 
ter far deras ingrepp.

Ordens inflation
Det permanenta allmanna miss

ndjet bldses under uv den ordens 
inflation som harjar i den offentli
ga kommunikationen. Fdrelradar- 
na fdr de instilulioner .som agerar 
pd den offeniliga scenen gdr kar- 
Tlhr pd sin skicklighet som kom- 
munikaldrer. Att vara en skicklig 
kommunikatdr innebar att fdrsdka 
pdverka besluien i samhhile i en 
riktning som hr fdrdelaklig fdr det 
egna sarintresset.

Dd ligger det alitid i den kom- 
municerandens intresse atl vara 
polemisk. Verkligheten skildras i 
alarmisliska eller idylli.serande 
termer, beroende pd vilken sida 
det egna sarintresset stdr.

Det offentliga samtalct blir en 
auktion dhr kommunikatdrerna

masle dverbjuda varann fdr atl bo
ras i den allt slridarc informa- 
tionssirdmnien.

Ideella organisalioner i del go- 
das ijhnsi hr ocksa fangna i delta 
sprdkspel dar det ghller atl svarl- 
mdla den verklighet sorn man vill 
provocera fram fdrandringar i. 
Del ghller att vheka en blaserad 
allmanhct med allt hemskare 
framtidsper.spekliv eller alt vacka 
medlidande ined allt mer outhhrd- 
liga lidanden. Organisalioner som 
Greenpeace blir lill moraliska 
vhrldskoncerner.

Den fdrvirrade och misstrogna 
allmhnheien far da intryckel av atl 
aldrig hdra annal hn Idgncr.

Media dras med i den ullinhnna 
fdrlroendekrisen. Massmedias 
bverideologi hr ocksa det moder
na projektets och dess uppgift all 
brannmhrka avvikelser fran den 
universella moralen. Massmedier- 
na blir ocksa allt skickligare. de
ras sdkijus nar allt Ihngre in i sam- 
hallels dunkla vrar.

Fdijden hr en allt slridare strdm 
av avsidjanden om korruptlon ph 
topparna t>ch moralisk uppidsning 
p3 grhsrotsniva.

Allt i den vallovliga avsiklen alt 
belysa missfdrhallanden tillrack- 
ligl siarkt fdr att tvinga fram for- 
ballringar.

.Sh lange avsidjandena om miss- 
fdrhallandena kom med andhhml- 
ningspauser emellan tjanade de 
som vhckarklockor. Medborgarna 
kunde Ja fram sina moraliska 
n\attslockar. jamfiira dem och Tin- 
na all del radde en viitomfaltande 
enighel om vad som var rail och 
rikligl. De .skyldiga tick schavot- 
tera och samhallct franitrhdde re
nal med en kansla av sthrki moral.

Men dagens tnediala genomlys- 
ning av samhhllel hr sa effektiv alt 
avsidjandena om moraliska avvi- 
kelser hos hi>g och I5g hr en per- 
manenl strdm. Samhhllel blir dh 
med Miinchs ord en Ihngvhrdspa- 
tient Ulan hopp om atl lillfriskna 
fran sin kroniska sjuka.

Men givetvis hr del inte s5 all 
vhrlden beTinner sig i en yitersta 
lid av moraliskt fdrfall. Alt skan- 
dalerna lycks bli fler och Her bc- 
ror enligt Munch pa alt bytet dkar 
med antalet jhgare.

Slulsatscn blir alt vi hr domda 
atl forlshtia vhra liv i permanent 
missndje. D,et moderna hr inle 
bara som Habermas utlryckl det 
ett oavslutat projekl - Miinch me
nar ocksh att del hr ett oavsiutbart 
projekl. Verkligheten kommer all- 
lid tilt korta i fdrhhllande till den 
moderna bverideologin.

LARS FIMMERSTAD

Om frihet

"Manniskan 
kvalificerar sig for 

frihet i exakt, 
proportion till ' 

hennes formSga 
att ikiada sig 

moraliska band."

Edmund Burke


