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Till det finaste i amerikansk kul-
tur hör den starka traditionen av 
volontärverksamhet. Vad man än 
besöker – museer, sjukhus, natur-
reservat, projekt för skydd av havs-
sköldpaddan – finner man dessa 
frivilligarbetare. Många av dem är 
utomordentligt kunniga på ett om-
råde och kan vägleda besökare. De 
finner mening i sin insats, ofta 
efter ett fullgjort yrkesliv. Och de 
gör ofantlig nytta, utan ersättning.

The Art Institute of Chicago hade 
tills nyligen 82 sådana volontärer, 
som uppfyllde kraven för att kallas 
”docent”. Museet har omkring 
300 000 konstverk att visa. Rollen 
för en ”docent” har varit att be-
rätta för besökare om tavlornas 
bakgrund, vad konstnären velat 
säga, vem målaren var, i vilken 
historisk kontext och skola som 
målningen gjordes, och så vidare. 

Volontärerna har tagit sin upp-
gift på största allvar. De har genom-
gått grundlig vidareutbildning 
och gått upp helt i att fånga in-
tresset, inte minst hos besökande 

skolklasser, varav många kommit 
från det fattiga och problemfyllda 
”Chicago South”.

Alla dessa volontärer har nu av-
skedats av museets ledning. Var-
för? De är övervägande välutbil-
dade kvinnor med tid och pengar 
för att kunna göra sin insats gratis. 
De möter därmed inte kravet på 
likhet i fråga om ”klass och in-
komst”. Att de med sin kunnighet 
och glöd väckt en bildningseld för 
livet hos många barn från ghettot 
räknas dem inte till godo. Ty de 
utgör inte till sin bakgrund ett  
genomsnitt av befolkningen.

Det här är bara ett av många 
exempel på hur den amerikanska 
vänstern – under falsk flagg av 
”progressivism” – just nu löper 
amok på universitet, museer och 
skolor. Likhet, politisk korrekthet 
och ideologisk fanatism över-
trumfar alla andra värden och 
hänsyn.

Rörelser som går in för att 
maximera ett enda värde landar 

alltid i galenskap. Det gäller nu 
också för vaccinmotståndarna  
i USA, som åberopar ”individens 
frihet” som skäl för att man inte 
ska behöva ta hänsyn till vidare 
samhällskonsekvenser under en 
pandemi.

I Sverige dominerar kravet på 
”likhet” den ideologiska vindrikt-
ningen. Och när det inte möter 
motstånd, går kravet överstyr.  

Göran Greider tolkar stämnings-
läget inom socialdemokratin när 
han (Dala-Demokraten 21/10) vän-
der sig mot allt vad fritt skolval 
heter. ”Det är föräldrar med högre 
utbildning och goda inkomster 
som framförallt väljer skola för 
sina barn (och därmed ökar segre-
gationen)”. 

Eftersom inte alla väljer lika, 
bör ingen få välja. Myndigheter 
ska ha all makt över familjerna. 
Den begåvade invandrarflickan 
ska tvingas gå kvar i en kaosskola 
för att fungera som ”kuddflicka” 
för de stökiga pojkarna. Och 
”hela friskolesystemet bör slo-
pas”, skriver Greider. En friskola 
kan ju göra saker annorlunda, 
och då blir det genast olikhet.

Föräldrar hjälper sina barn 
med läxor, vilket inte behöver 
handla om fusk utan om stöd och 
intresse. Detta bidrar till olika ut-
fall i skolan, säger en färsk av-
handling. Så förbjud läxor. Eller 
avskaffa betyg, så att inga resultat 
mäts. Allt i likhetens namn.

I Kalifornien pågår nu allvarli-
ga försök att slopa viktiga delar 
av undervisningen i matematik. 
Skälet: svarta och spansktalande 
ungdomar från låglönefamiljer 
visar sämre resultat i matematik 
än andra. Lösning: sluta under-
visa att 7x8 =56 och avskaffa be-
greppen ”rätt eller fel” i räkning. 
Annars uppstår olikhet.

Detta är de låga förväntningarnas 
rasism, att lösa skillnader i resultat 
inte genom att lyfta ambitionerna 
utan genom att avskaffa kraven 
och hela begreppet ”fakta”.

Logiken är densamma: Gör 
”likhet” till enda mål och Du lan-
dar i rena dårskapen. Dit är också 
vänstern i Sverige på god väg, sti-
mulerad av en borgerlighet som 
inte vågat resa effektivt motstånd.

Likhetsfanatismen är granne med dårskapet

Den begåvade invandrarflickan 
ska tvingas gå kvar i en kaosskola 
för att fungera som ”kuddflicka” 
för de stökiga pojkarna.  
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Nog är det signifikant att Sveriges 
bidrag till Netflix EU-kvot av euro-
peisk filmproduktion handlar om 
en misslyckad mordutredning. Ett 
undermåligt polisarbete, iscensatt 
av en socialdemokratisk huspolis 
som kraschade spaningarna efter 
statsministerns mördare.

Serien ”Den osannolike mörda-
ren” bygger på en privatspanares 
teorier om det mest spektakulära 
sammanbrottet i det svenska 
rättsväsendets historia. Ett hän-
delseförlopp som fördunklade 
omdömet hos de inblandade från 
de ödesdigra skotten på mord-
natten till den senaste turbulen-
sen kring en åklagares egendom-
liga försök att bringa klarhet  
i affären. 

Även det misslyckades. Lös-
ningen som presenterades – inte  
i någon rättssal, utan stilenligt 
nog inför ett medieuppbåd – var 
en indiciekedja så svag att den 
inte dög till annat än att föda 
gamla konspirationsteorier med 
nya spekulationer. 

Cirkusen kring Hans Holmér och 
hans kurdspår som landade i Ebbe 
Carlsson-affären med två polis-
män som fastnade i tullen, när de 
smugglade hemlig avlyssnings-

utrustning och justitieministerns 
avgång, var en installation över 
statsmaktens förfall. Myndighets-
utövning i medierna i stället för 
”under lagarna”, som grundlagen 
påbjuder. 

Medierna som medel för att 
vädra sin vilja till självbespegling 
hade sin föregångare i Olof Pal-
mes personliga krishantering 
från sitt ämbetsrum. (Mest känt 
är hans telefonsamtal med giss-
lan under Norrmalmstorgdramat 
som sändes direkt i radion.) Och 
den skulle få sin efterföljare under 
2020-talets pandemi.

Holmérs teatraliska presskon-
ferenser och de systematiska 
läckorna gav statens medialise-
ring en ny dimension. Men fort-
farande bedrevs ett visst traditio-
nellt utredningsarbete. Kärn-
verksamheten var inte helt lagd 
åt sidan. 

Under pandemin har däremot 
det statliga smittskyddsarbetet 
mest bestått av mediehantering. 
Lagar har ersatts av rekommen-
dationer utan någon egentlig 
rättsverkan och reell möjlighet 
till ansvarsutkrävande. 

Statsepidemiologen ägnade en 
stor del av sin arbetstid åt sina 
medieframträdanden. Dessutom 
har en rad andra i FoHM:s led-
ning uppträtt som talespersoner 
och varnat för adekvata smitt-
skyddsåtgärder, när uppdraget 
var att upplysa om sådana.

Beskeden har varit motsägelse-
fulla, ibland till och med felaktiga 
och ofta i strid med WHO:s rekom-
mendationer. 

Lagstiftningen som riksdagen 
hade förberett sköts åt sidan till 
förmån för allmänt hållna ut- 

talanden och hastigt hoprafsade 
provisorier. 

Det institutionella bygget av 
myndigheter och lagar sattes ur 
spel, när det hade behövts som 
bäst. I en fullskalig folkhälsokris.

Coronakommissionens kritik, 
som delas av många fler, bemöts 
allt oftare med att FoHM:s upp-
drag har varit att värna abstrak-
tionen ”folkhälsan”, som ska för-
stås som att uppdraget inte är att 
värna den individuella hälsan. De 
som blir sjuka och dör faller utan-
för FoHM:s uppgifter, som är 
folkhälsan men tydligen alltså 
inte folks hälsa.

Regeringens beslut att, dagen 
innan kommissionen publicerade 
sitt andra starkt kritiska betän-
kande, göra en av de ansvariga 
under den utbredda smittsprid-

ningen (och de extremt många 
döda jämfört med övriga Norden) 
till ny generaldirektör, är en pro-
vokation.

Hennes konstaterande att alla 
inte är ”tragiska” dödsfall, efter-
som vissa ändå inte hade så lång 
tid kvar, understryker den kollek-
tivistiska cynismen i den slutna 
krets som hade fått uppdraget att 
föreskriva effektiva smittskydds-
åtgärder. 

Att bedöma graden av tragik  
i ett dödsfall ska myndigheter av-
hålla sig ifrån. 

Utnämningen understryker re-
geringens ansvar. Den institutio-
nella utvärderingen som kom-
missionen gör och den politiska 
granskningen i KU bör följas av en 
analys av hur covid-chauvinismen 
bidrog till haveriet. ª

Myndigheter som 
använder medier 
till självbespegling
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Mikael Persbrandt som Hans Holmér i serien ”Den osannolike mördaren”. Foto: Johan Paulin/Netflix
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