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TEXT:  GUNHILD  WALLIN  

I  Brännpunkten.  På  tunnelbanan  i  Stockholm  i  onsdags  kväll  hörde  jag  en
ung,  svart  man  tala  ganska  högljutt  i  sin  mobiltelefon.  Han  bannade  sin
kamrat  som  hade  varit  ute  och  festat  natten  innan,  istället  för  att  valvaka
och  lyssna  på  Barack  Obamas  segertal,  som  han  själv  hade  gjort.  ”Jag
grät.  Ja,  inte  som  ett  barn,  men  det  trillade  tårar”,  anförtrodde  han
kamraten  och  den  fullsatta  tunnelbanevagnen.
Många är de som prisat Barack Obamas tal. För retoriken, för hans framförande och
för det hopp som väcks. När TV-kamerorna svepte över Chicagonatten och de
hundratusentals människor som lyssnade till USA:s näste president glittrade det av
tårar i vart och vartannat öga.
Under några intensiva dagar under det amerikanska presidentvalets slutspurt har de
depressiva nyheterna om finanskrisen hamnat en bit längre ner i
nyhetsprioriteringen och vi fick en smula lindring från rapporterna som dagligen
berättat om börsernas fall, regeringarnas ofattbara bankgarantier, om de enskilda
människorna som fått gå från gård och grund, de många varslen, de sjunkande
pensionerna och det hastigt växande antalet fattiga.
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LÄSARPULSEN
1 Billström:  "Med  hjälp  av
arbetskraftsinvandring  får  vi  mer
pengar  till  skolan,  vården  och
omsorgen"
2 Hotet  mot  dricksvattnet  utreddes
aldrig
3 Sandvik  vill  belöna  nyckelpersoner

Det har rått en närmast ödesmättad stämning. Den ekonomiska utvecklingen
skildras som vore den en flodvåg som politikerna försöker stoppa genom att i
efterhand bygga vallar. För den enskilde verkar det inte finnas mycket att göra, annat
än att förhålla sig lugn och ta till sig olika tips: ”Så här klarar du krisen” eller ”Så här
undviker du ekonomisk stress”.
Skall vi hoppas att det är en svacka av mera tillfälligt slag, eller skall vi försöka lära
oss något mer? Häromdagen inledde filosofen Jan Aronsson ett samtal i Stockholm
på temat ”Hur påverkar finanskrisen ditt liv?” Aronsson, som också är utbildad
existentiell terapeut, hävdar att den ekonomiska krisen också är en existentiell kris.
När den ekonomiska tryggheten hotas, när tillväxten riskerar att bli negativ, hotas
också viktiga grundläggande värden. Det handlar om ett hot mot de klassiska
hälsofaktorerna, känslan av sammanhang som i sig består av begriplighet,
hanterbarhet och meningsfullhet.
Enligt Jan Aronsson följer alla kriser, oavsett om det gäller individen, företaget,
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organisationen eller samhället, ett likartat förlopp. Börserna reagerar på samma sätt
som en människa vars grundtrygghet hotas. Det blir rädslan som styr.
Jan Aronsson rekommenderar oss att ta hjälp av filosoferna. En kris är ett tillstånd
mellan vardaglig lunk och ett sammanbrott. Det är ett farligt tillstånd, men behöver
inte vara dåligt i sig. Vi kan välja att blunda och hoppas att allt går över, men också
att närma oss det existentiella förhållningssättet och betrakta krisen som ett sätt att
förstå och komma närmare livet och verkligheten. Vi har en fri vilja och en möjlighet
att förhålla oss också till den till synes självgenererande kraft som är den ekonomiska
krisen. Vad var det som orsakade den? Hur såg vägen ut fram till den plats där vi nu
befinner oss och framför allt – vilka värderingar ledde oss hit?
Vad ser vi om vi inte fastnar i den ganska tilltalande uppgiften att ge giriga
bankdirektörer skulden, utan vidgar frågan och förståelsen? Är de värden jag skapar
värda att skapa? Gör jag världen bättre och är det min uppgift att göra världen
bättre? Definierar jag mig genom sakerna jag köper och visar upp, eller genom den
jag är? Jan Aronsson citerar Platon:
”När allt kommer omkring är det inte en liten fråga vi diskuterar; det är en fråga om
hur vi bör leva.”
Kanske är det här vi hittar förklaringarna till tårarna i Chicago och hos den unge
mannen i tunnelbanan. När någon lyckas levandegöra vad det betyder att de unga
väcks ur sin apati, att varje dollar kan ha en avgörande betydelse, att varje person är
bemyndigad att vara någon som spelar roll, då väcks hoppet och ansvarskänslan.
gunhild.wallin@swipnet.se

DELA ARTIKELN
TWEETA

DELA

0

0

+1

0

E-POSTA

A NNO NS :

Visa  alla  jobb
Områdeschef  till  Folktandvården
Halland

Chef  Grundskola

Är  du  vår  VD?

Konstruktör/Design  Engineer

NATIONELLT

STOCKHOLM

JÖNKÖPING

A NNO NS :

FLER ARTIKLAR FRÅN I BRÄNNPUNKTEN
Vapenhandel  –  ett  smutsigt  hantverk
Romney  fortsatt  minst  svag

25  apr  2012

Äldre  envisas  med  att  leva

11  dec  2011

1  jan  2012

Florida  inget  för  Ryssland

4  dec  2011

I  väntan  på  framtiden

27  dec  2011

Både  MC-gäng  och  kolikbebis

27  nov  2011

Låt  julen  få  vara  jul

20  dec  2011

Finansmän  galna  i  konst

20  nov  2011

Absurt  utan  slut

18  dec  2011

EU  som  ett  monster

15  nov  2011

TOPPNYHETERNA JUST NU

