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Jag har skrivit en bok som handlar om varför den moderna
människan känner sig kränkt för allt och ger sig själv
rättigheter utan ansvar. Ärligt talat hade jag nog förväntat
mig att en och annan skulle bli provocerad och kränkt av
den eftersom jag i boken kritiserar en mängd moderna
fenomen. Och min förväntan visade sig stämma.

Vi lever under historiskt sett unikt bra förhållanden. Till och
med mitt i den pågående globala finanskrisen har i stort sett
alla landets medborgare mat för dagen. Även de som inte
har ett arbete att gå till blir omhändertagna av staten och de
arbetsföra har ett otal myndigheter som ser till deras
intressen varför arbetslivet är bättre än någonsin. Ändå
klagar människor och argumenten från medborgare om att
allting hela tiden blir värre och värre är sällan ifrågasatta.

Den första frågan man måste ställa sig är huruvida
människor faktiskt är mer lättkränkta idag än i tidigare
generationer. Det är inte helt enkelt att svara på. När det
kommer till ren blodshämnd är nog svaret att vi accepterar
mer oförrätter utan att ge igen än i ursamhällen.

Innebär det då att mina iakttagelser som talar för att
människor faktiskt blir kränkta för vilken småsak som helst
är fel? Är människor i Sverige i själva verket inte lättkränkta
och bortskämda i förhållande till alla de människor i världen
som svälter och är utsatta för tortyr?

Stämmer det inte att vi lever i ett extremt mycket mer
jämställt samhälle idag än någonsin tidigare, men ändå tror
oss vara utsatta för allt mer orättvisor på grund av vårt kön,
vårt etniska ursprung eller vår sexuella läggning? Har vi inte
en historiskt sett fantastisk arbetsmiljö som vi ständigt
anser vara oacceptabelt usel? Jo, menar jag, så är det
faktiskt!

Min utgångspunkt till boken ”Ingen tar skit” tas i det faktum
att vi har ett underbart samhälle. Det är så bra att de flesta

”En av vår tids trista sidor är att vi demoniserar de som skapar,
understödjer de som vägrar att åstadkomma något och kanoniserar de
som klagar”

Tomas Sowell, professor,Stanford University

Unika förhållanden

Är vi mer lättkränkta?

Ingen tar skit
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av oss inte ens orkar engagera oss i samhällsfrågor. Vi är,
som jag skrivit om tidigare, helt enkelt omhändertagna. Det
är inget lätt ämne att debattera. Så för att inte dra
förhastade slutsatser måste man problematisera frågan.

För å ena sidan är det ju fullkomligt fantastiskt att vi har det
så bra, men å andra sidan är det lite skrämmande att vi
trots det inte förefaller ta till vara på vårt historiskt sett
fullkomligt unika välstånd. Istället klagar vi och kräver
stundtals absurda rättigheter, men förväntar att någon
annan står för hela kostnaden.

Vi kräver att arbetsgivaren ska se vår sexuella läggning eller
hur unika vi är som individer. Vi förväntar oss att bli positivt
särbehandlade och när så inte sker anser vi oss
förfördelade. Och vi blir kränkta om någon i gengäld
avkräver oss ansvar för våra handlingar. En utmaning som
kräver enorm ledarskapsförmåga för dagens chefer och
personer med personalansvar.

Det är intressant att ju mer vi får, desto mer verkar vi vilja
ha. Ett problem som genom årtusendena framstår som
tydligt inom de mest privilegierade grupperna i samhället.
Det har ju i tidigare gernerationer i stort sett varit förbehållet
överklassen att klaga över småsaker. Ett tillstånd jag valt att
kalla ”Omogen personlighetsstörning på basen av
överklass”.

När det demokratiska välfärdssamhället når allt större
grupper blir också allt fler människor bortskämda. Och de
tar plats.

Dock ger den stora medelklassen sig själv utrymme på de
verkligt svagas bekostnad. Jag har i hela mitt vuxna liv
arbetat med människor som av olika skäl verkligen har
anledning att klaga och att känna sig kränkta. Men det är
inte de som ropar högst.

Orättmätig rättvisa
Hur ska man i dagens samhälle förhålla sig till
människornas allt större krav på såväl stundtals orättmätig
rättvisa som förmåner? Det kan vara svårt att komma till
rätta med besvärliga personers krav om man inte
åtminstone försöker reda ut varför de klagar.

Personlighetsstörning
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Det förefaller uppenbart att människor med orättmätiga
krav på millimeterrättvisa och eget utrymme får stöd att ta
plats genom teoribildningar som genusteori, psykoanalys
och modernismen. Teorier som jag menar förstärker
människans känsla av vara utsatta för oförrätter. Dessutom
hjälper den moderna staten sina medborgare att klaga
genom de välvilliga och i grunden viktiga
ombudsmannafunktionerna.

Jag menar att de ovan nämnda teorierna försämrar vår
förmåga att tåla oförrätter och legitima krav istället för att
hjälpa oss. I en värld där ingenting får vara enkelt, ingen får
vara annorlunda eller bättre, där alla problem anses följa
oss genom livet om vi väljer att bortse från dem och där
mycket vill ha mer finns det en grogrund för att känna sig
kränkt som är uppenbar.

En värld där man dessutom kan vinna personlig upprättelse
på att agera som offer ger utrymme för den som klagar mest
att ta plats från de andra.

Det är möjligt att alla teorier i boken inte stämmer helt med
verkligheten. Men vilka teorier gör det? Och om några av de
förklaringsmodeller som ”Ingen tar skit” ger utrymme för
bara är delvis sanna så kan de hjälpa oss att lösa de
verkliga problem som det innebär att allt fler människor i
världens bästa land inte tycks uppskatta sin välfärd.

Mycket vill ha mer

Uppskatta vår välfärd

”Klaga inte på att du inte får det du vill ha, var glad att du inte får vad
du förtjänar!

Ordspråk
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