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Infor etikforbud
Etiska grundbegrepp 
ar absoluia kategorier. 
De t'ungerar bara 
niir gemenskapema ar 
t'rivilliga, exempelvis 
i privat- och forenings- 
livet. skriver Anders 
Bjdmsst)ii.

"W" okjtlidningen har varil
I (ranime igen. “lOO-ars-
1 ^dugen som Ellen sent kortt- 

mer atl gldmnia". sliir del i bild- 
lexlen till ell tosigneral) 
fode I se dag s re porl age Ty viirr
niaste val moisalsen belaras. 
namligcn alt Ellen kommer an 
gliminia sin Iddelsedag ganska 
omgaende.

Kronika

Sakert ar FJlen viird att fira. ”ser- 
vicchusets fdrsta UH)-aring". be* 
kransad och grann. Men varldr 
ska VI behdva skralla at henne * 
■'l(K)-ars-dagen en milsiolpe i 
Ellens liv,” Del ar bon inte viird

Koin hem Iran ell samman- 
trade mod regcringens lorsk- 
ningsbcrcdning. Lokaltidningen 
lag skriipade pa lamburgolvei 
lillsammans nied annan brale 
Stalsradet Tham villc diskutcra 
lorskningsetik. E'orskmngsradcn 
har ju hudflangis i pressen. <K.h 
nu ska det lillsattas en parla- 
nicntaiisk ulredmng for att fa fa- 
son p;i det cliska regelsystemet. 
Inte siiker pa att del kommer atl 
hjiilpa. Vi har haft presseliska 
regler sa liinge jag minns. Anda 
skriver Lokaltidningen som den 
gbr. Omoralen breder ut sig. Man 
kanner skuld. ingen skam,

Emot etik i offentligheten
Personhgen ar jag inycket nuit 
alt man lillampar etik i del of- 
feniliga livel. Av tva skal.

Del ena iir all del forulsiitter 
konsensus. Vi kan ju inie ga om- 
knng med olika etiker som till- 
hyggen. Ntirmer, viirderingar. 
dvgdebegrepp masie vara stan- 
dardiserade om de ska efterlevas. 
De kraver alt alia ansluler sig. 
annars nver de sondcr gemen* 
skapen. Vi kan resoncra. inte rds- 
ta om deni

Eliska gamdbegrepp ar abso
luia kategorier. Sadanl fungerar 
niir gemenskapema ar frivilliga. 
exempelvis i prival- och for- 
enmgslivet. Man uilrader ulan att 
bli Isesiraffad. I vangsmassiga ge- 
nienskaper daremot maste bygga 
pa vittgaende itilerans oeh pa 
sainexistensen av moistndiga 
mirmer och varderingar Dvgde- 
nionstret blir darmed en pro\o- 
kaiion mol det oppna samliallei 
Man maste kunna undanrojas 
Ulan alt geinenskapen holas. Kan

han inte det. rader nagon fonn av 
dikiatur.

Dei andra skiilet som talar for 
alt miinniskor inte bdr ivingas an- 
slula sig till en etik - det som iir 
offcnlligt handlar alllid om ivang, 
grader av iving - iir all del hind- 
rar oss atl lala om samhiillets mo
ral. Varje Individ formulerar en 
moralisk hallning. Jag vill till ex- 
empel saita dit den anonyma skn- 
bent som har gjort det diir repor
tage! om ’*Ellen 100 ar”. men Jag 
vet atl ell utbyggt etiskt regel- 
sysiem iir prccis vad den personen 
skulle dnska sig for att kixnma 
undan sitl egel moraliska ansvar. 
tDen miinniska som har passerat 
100 vet viildigt mycket om mil- 
siolpar.) Och for atl komma at 
denna moraliska ansvarsloshel 
kraver jag - elikfPrbud.

De som rescr elikkravet har 
inte rent mjdl i pasen. Nej. niiss- 
forsia mig inie. Vi syndar val 
alia. Jag har blivil uppnngd av 
fiireningar for civilekonomer (Kh 
managernentktmsulier som halier 
sina etik.seniinarier och skriver 
sina hederskodexar. och jag iror 
inte alt de syndar mer iin andra 
niir de skaiicrifflar iK'h sensiiivi- 
teislriinar (x:h sedan her om ab
solution. I Har boriser jag. av ui- 
rymmesskal. fran de politiska 
svineriema och fbrslagen om att 
inralta siirskilda "etikkonimittc- 
er" I partierna. Gud hjiilpe for 
de ofbrvitlige')

Ett utbyggt etiskt 
regelsystem ar precis 
vad den personen 
skulle onska sig 
for att komma undan 
sitt eget moraliska 
ansvar.

I absolulionen ligger emellertid 
en professionell fbrvanlan. En 
yrkesgrupp som vill hbja sin sta
tus efterslriivar disians; infor ul- 
bildningsspiirrar. invalskritericr. 
siadgar for veil och elikcll. Ju 
mera precisa dessa lilltriides- och 
lilllriidcskrav iir. desto mer oiil- 
komlig blir professionen som 
helhet Individens oantasllighel 
avgdrs inte av nagon uianfdr- 
staende (klienten eller opinionen) 
Ulan av gruppen. professionen, 

Professionaliseringcn fdder 
alltsa disk separatism. Den ord- 
ningcn iir ficnilig mot det all- 
miinna samlalel om vad som iir 
rati och fel. Hiir vci experten 
bast. E'orr i viirlden var det prasl- 
erskapel sum siikte lolkiiings- 
iiimiopol Idag lanar moralfilo- 
Mtlcrna in sig till den som belalar 
Inisi Del personhga samvelet. 
daremot. blir alll mmdre eller- 
Iragal ■

Mytema 

vi samlas kfing
Del inte ar det fdrfluina 
som skapar nutiden utan 
tvartom. Det iir inte 
nederlaget i slaget vid 
Trastfalten i Kosovo 
for sexhundra ar sedan 
.som tvingar serberna att 
kanna hat mot muslimer 
skriver Thomas Hylland 
Eriksen i boken Historia. 
myt, ideniiter. Orjan 
Magnus.son anmiiler.

Tkiilvallriet efler vmler-OS i 
I Lillehammer 19^)4 har den 

Anorska sjalvgodheien och (iver- 
tygelscn om alt vara landei 
"aniurlcJt’s" fbrslarkts. Enligt 
manga bedtimare gjorde del nors- 
ka eiablissemangel sjiilvmal genom 
alt ansiifia en orgie i norskhei un
der OS. Inie undra pa alt del blev 
NEJ i folkomrdsinmgen om EL- 
medlemskap mo manader senare. 
Det var i sjalva verkei en omoilig 
uppgift alt pa sa k<m lid dven>ga 
folkel om atl del inte langre var 
genom atl vara ".vti,' /i nok" som 
norskheten biisi kunde lillgodoses

Saklitteratur

Thomas Hslhmil Enka’n 
Histona. myt. idcniitel 
Bonnier Alba. IWf,

.Men I vim viistra graimland odlas 
inte bara den kullurella sararien. 
Ell overraskande stori antal forsk- 
are och skribenler dekonsiruerar 
de my ter och fordomar som h\g- 
ger upp den "nationella identi- 
telen”. I den ulmarkta pamtlett- 
serien frin Spariacus Eorlag 
le-posl; spariatfl'osloneit no) publi- 
ceras spannandc esstier om 
modernilel iK'h fdrankring. om EL 
iK'h norskhei. om ideniitei och el- 
nisk lillhdrighei...

Bland forl'altama marks .Anders 
Johan.sen. mediaprofessor i Ber
gen. som i essiin "Den store mn- 
forstaelsen" p^ ett fulikomligt for- 
odande siili .smular sender hiimslen 
efler hdrnslen i niyien om den 
norska kullurella siirarten, Grund- 
lanken hos Johansen ar atl identi- 
lel och kultur iir individuell. inie 
nationell eller elnisk. En norsk 
daiafreak som lyssnar pa lechno- 
musik bur mer gemensami med en 
tysk med samma iniressen iin med 
en landsman som inekar med anie- 
rikanska bilar och lyssnar pa coun
try and western.

Forandringar over tid
Johansen hiivdar ock.sii all de sitira 
kullurella fiiriindringama sker over 
tid. line mellan olika limder, Dar- 
for maste vi siudera vara "for- 
laders” kultur pa samma salt som 
vi sluderar en "frammaiule" kuliur

Dessa lankar ulvecklas xiterliga- 
re av Thomas Hylland l:riksen. 
den I Sverige mesi kamle Spaiia 
cus-skrihenien. i ess.m Uistoria. 
nivl. iilenliief

liriksen. prolessoi i stteialaniio 
poUigi 1 Oslo. Iragar sig v.irfor 
manniskor envisas med alt knvia

4 ”1?.

m-rn ‘0-
Oen nya norska nationaliteten 
- en kutiss? l holvattnet after 
vinter OS i Lillehammer J994 
har den norska sjalvgodheten 
och overtygeisen om att vara 
landet "aon^rledes' forstarkis. 
Men delta arhara en myt. 
anser Thomas Hylland Eriksen.

sin indiMduellj identitei nil kol- 
lektisa myter inrh ertarenheier. Del 
moderna samhalkis upplosmngs- 
tendenser lycks skapa mer eller 
mindre krampakliga stravande till 
ideniilel iKh gemenskap

Eriksen havdar bestaml all det 
inte ar det tbrlluina som skapar 
nutiden utan i\artoni Del iir inie 
nederlaget i slagci vid Tra.sifiilten i 
Kos»)\(i for sexhundra ar sedan 
som ivmgar serberna atl kanna hut 
mol muslimer ulan nutida politi- 
kers manipulaliva utnytljande av 
historicn

Vad siun kravs for all en myt 
ska bli politiskt anvimdhar ar alt 
den s\arar mol ell hehov av ge
menskap och har ett tillrackligt ab- 
siraki och allmungiltigt budskap 
Den behover mie grunda sig pii 
handelser langl lillhaka i tiden, bara 
den pekar pa ett lillstand som upp- 
levs radikali annorlunda an nuet.

Myter for hogern
Tradiiionellt har myter uv delta 
slag odlats av den politiska hd- 
gcm. vilkti iir logi.skt eftersom del 
niisian alllid handlat om myter fdr- 
ankrade i hisionen, Hdgcm har va- 
rii tillbakablickande medan de so- 
cTulisiiska niyterna varit 
framtidsinnktade.

Vid folkomrdstningama om EU- 
medlcmskap i Norge och Sverige 
var emellertid rollcrna ombytla. 
"Ildgern” fdrsiikic tala om alt nya 
losningar kravdes pa probleme’n. 
medan "vimsicm" ville bevaru den 
"skandmaviska modcllen” och var- 
nadc for det nya okiinda.

Haromdagen kunde vi se ytlerli- 
gare ell iniressanl excmpel pd ui- 
Middandel a\ gransema mellan ira- 
dihonell hoger och vansier. Ett 
antal IT -motstaiulare fran Dalarna 
kom med 12 000 namnunder- 
sknliei med krav pa en ny lolk- 
omidsimng Demoiistramerna spe- 
lade nyckelharpa och var kiadda i 
lolkdrakt Talarna hiinvisade bade

till Dacke och Engelbrekt som in- 
spiraiionskallor i kampen mot de 
”nya fogdama”.

I samband med drets firande a\ 
nationaldugen den 6 juni kunde 
man la.su om ndgra uktiva viin.ster- 
miinniskor i Varmland som hyllar 
den svenska fla^an och bejakar 
nationalismen i sin kamp mot El'

Kanske bdr man le dverseende 
dl denna historiens ironi. men jag 
iir radd alt vi hiir ser ett forsta ire- 
vande mote mellan brunt och roll 
som kan bli ndgot mycket obehag- 
ligi om det inte hanteras pd rim 
salt. Den kiinsla uv gemenskap 
som drdmmen om den ombonade 
viiirardsslalen skiinker kan bli iinnu 
mer lockunde om den fdrsiiirks 
med tnyten om del gamlu over- 
blickbara bondesverige da alia 
kande varundru (x:h laladc samnui 
sprdk.

Vill inte avskafTa myterna
Eriksen vill inte avskaffa myterna 
Del ar varken mdjligt eller bnsk- 
vart. Manniskan lever into av sun
ning allenast utan kriiver ocksa 
mening. Mytema svarar mol exis- 
icntiella behov. Utan dem vorc w 
sjiillbsa. historielosa djur.

/ FN:s deklaration om 
manskliga rattigheter 
stir an alia har ratt till 
en nationalitet. Men 
horde man inte ocksi 
ha ratt att slippa om 
man helire identifierar 
sig pi annat sin?

Men VI maste hcla tiden vara pa 
var vakt mot del lilla ordet ”vi". 
Fdrsta person pluralis kan vara cTi 
mycket farligt pronomen oni det 
unvilnds i fel politiskt samman- 
hang. Vi maste hela tiden komma 
ihdg alt det Finns en miingd andra 
"vi" som ar viirda vdr respekt och 
van iniresse. Del var fakliskl inte 
"vi" som fdriorade slaget vid Pol
tava utan de svenskar - om de nu 
kiindc sig som s3dana - som lev- 
de pa den tiden.

Att slippa nationalitet

Kan en miinniska komma frSn n5- 
gon annan plats iin dar hon iir 
fckld ? Finns det sm5 bam i Sverige 
som ar iredje generationens invan- 
drare.’ Ar jag sjiilv lolfte genera
tionens invandrare med rdtter i det 
fransktalande Belgien. ell omrade 
med tvivelakligt rykle i dessa tider'?

I FN:s deklaration om miinsklip 
riiltigheter star all alia har rdtt till 
cn nationalitet. Men horde man inte 
(K-ksa ha riiit an slippa om man 
helire identifierar sig pa annul siiu.’

Sadana slimulcrande fragor .sial- 
ler man sig under liisningen av 
Erik.scns bok vilkel vi.sar alt han 
lever upp till sitl ideal som forsk- 
are - niimligen en person som 
komplicerur var viirldsbild isiiillei 
fiir all fdrenklu den.

ORJAN MAGNU5SON


