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Förbud är frihet 
i Ron De Santis Florida
Floridas House Bill 999 vill värna friheten
vid delstatens universitet. Detta genom att
förbjuda ämnen som kritisk rasteori och
genusstudier, samt underlätta avskedandet
av olydig universitetspersonal. Ett ingrepp i
den akademiska frihet som skulle försvaras,
konstaterar Emma Camp. reason.com

"
Fred i Ukraina

förutsätter 
EU-medlemskap

Carl Bildt skriver i 
Washington Post om att upp-

giften att vinna kriget åtföljs av
uppgiften att vinna freden. 

washingtonpost.com

Måndagsrörelsen

Kom till Norrmalmstorg 
varje måndag klockan 12

Sverige och Ukraina, sida vid sida. 
Foto: Adam Ihse/TT

Måndagsrörelsen träffas på måndagarna kloc-
kan 12, under ledning av Gunnar Hökmark och
Fredrik Malm, för att protestera mot Ryss-
lands invasionskrig och visa stöd för Ukraina.
Välkomna dit!

Hans Bergström:  Mental 
hälsokris bland ungdomar

Gäst | Psykisk ohälsa

Den nya barndomen. 
Foto: Christine Ols- 
son/TT

Det finns föga anledning tro att utvecklingen
i Sverige har varit annorlunda än i USA. En
viktig skillnad är att svenska skolor hölls öpp-
na även genom pandemin. Men trenden torde
vara densamma. Den orsakas inte av ökad
stress från skolarbetet, som det ofta hävdas.
Vaga betygskriterier och kursplaner, däremot,
adderar till inre osäkerhet hos elever. Vuxen-
samhället behöver bli tydligare. Skolmyndig-
heterna behöver revidera sin formaljuridiska
syn på FN:s barnkonvention och barns frihet.
Rektor måste få ökad rätt att lyfta bort föröva-
re. Skoldagen måste hållas helt befriad från
sociala medier, inte bara i skrivna dokument
utan i realiteten. Hem och skola behöver sam-
verka om klädkoder och annat som reducerar
konkurrensen om yttre attribut. Tid för sömn
måste säkras, liksom för fysisk träning.

Alla i vuxenvärlden vill säkert väl. Men det
är tid för vuxna att ta ett steg framåt i att sät-
ta en struktur i vilken barn kan känna sig tryg-
ga att växa. Där vuxna abdikerar, uppstår inte
frihet utan ”Lord of the Flies”.

N
ågra uppmärksammade fall av
självmord bland tonåringar har
skakat om amerikanerna. Att det
inte rör sig om tillfälligheter fram-
går av en ny, gedigen, rapport från

den amerikanska folkhälsomyndigheten, CDC.
57 procent av flickor i gymnasieåldern uppger
sig känna ”persistent feelings of sadness or
hopelessness”. Motsvarande andel tio år tidiga-
re, 2011, var 36 procent. 30 procent av flickor-
na beskriver hur de allvarligt övervägt själv-
mord, en ökning från 19 procent 2011.

Det har aldrig varit lätt att vara tonåring,
men vad som nu framträder är en mental häl-
sokatastrof. Datainsamlingens slutår är 2021,
då pandemin bidrog till isolering. Men trend-
linjen är tydlig sedan 2011. ”Vad hände 2011?”,
frågar sig socialpsykologen Jonathan Haidt
och hans medförfattare Greg Lukianoff i
boken ”The coddling of the american mind”.
Deras svar är entydigt: skärmarna slog igenom
brett och i nya former, med Instagram etcete-
ra. De visar att den ökade sårbarheten i yngre
åldrar också ligger bakom mycket av den
remarkabla nya skörheten hos studenter på
universitet.

En dramatisk förändring har skett i ungdo-
mars beteende under de senaste tio åren. De
har färre nära vänner, dejtar i mindre grad än
tidigare, sportar mindre, har sex senare, dric-
ker mindre alkohol, får mindre sömn, relate-
rar sämre till den fysiska verkligheten. Allt
detta har ersatts av ett ständigt stirrande i tele-
fonen. En studie för ett par år sedan från
National Institute of Health visade rentav på
fysiska förändringar i hjärnan hos 9-10-åring-
ar som använde skärmar mer än två timmar
per dag.

Varför har ”smarta telefoner” större negativ
inverkan på flickor än på pojkar? Skälet tycks
vara att pojkar övervägande ägnar sig åt spel,
vilket inte går på djupet av relationer. För flic-
korna, däremot, är effekterna förödande. Dels
bidrar retuscherade bilder av andras skönhet
till att sänka självförtroendet under känsliga
tonår. Dels tillhandahåller sociala medier nya
sätt att mobba, med de sofistikerade metoder
som är vanliga bland flickor (se Rosalind
Wisemans klassiker ”Queen bees and wanna-
bees”). Med ständig uppkoppling finns ingen-
stans att fly; förnedringen pågår oavbrutet.

Krav börjar nu resas, även i kongressen, på
förbud mot smarta telefoner för barn under 16
år. De borde skyddas i vart fall under grund-
skoleåren. Föräldrar är djupt oroade för sina
barn, men det är svårt att hålla emot utan en
kollektiv överenskommelse bland vuxna.

Docent i statsvetenskap, f d chefredaktör för 
Dagens Nyheter och verksam i skolsektorn. 
Läs fler av hans texter på SvD.se/av/hans- 
bergstrom.

Skolan kommer i centrum. I vart fall bör
skolan vara en frizon, där samtal pågår person
till person och inga skärmar tillåts. Vuxna, i
skolan och i familjer, måste vara intensivt upp-
märksamma på varje tendens till mobbning,
men även på nedstämdhet och inneslutning
som kan ha sin grund i en förnedring som de
drabbade inte vågar tala om. Barns interaktion
med den verkliga, fysiska, tillvaron behöver
medvetet främjas av vuxna på alla arenor.

I kristid behövs skydd, 
även mot staten

tiska röster tystades också i soci-
ala medier på myndigheters inrå-
dan, bara för att de ifrågasatte de
verkningslösa rekommendatio-
nerna. Andra restriktioner inne-
bar att människor dömdes för att
ha tagit farväl av avlidna, att skol-
år förslösades och en ungdoms-
generation fick sätta livet på paus.

Det bör vara en av lärdomarna
från pandemin. Är det något vi
behöver fungerande skydd mot
även i krislägen, är det politiker
och aktivistiska experter som till
varje pris vill ”göra något”.

smittskyddet uteblir, även om
uppmaningar till handtvätt enligt
samma studie ger ett visst skydd.

Redan en studie från 2020 visade
samma sak. Trots att resultaten
var högst relevanta för den då
grasserande pandemin, försena-
des publikationen i sju månader.
Eller var det på grund av resulta-
tet? Tom Jefferson berättar i en
intervju med journalisten Mary-
anne Demasi (5/2) om sin misstan-
ke att slutsatsen var obekväm för
forskare och politiker som ville ses
”göra något”. Att kräva munskydd
är påtagligt och syns tydligt.

Just denna aspekt – att vilja upp-

fattas ”göra något” – tar kolumnis-
ten Bret Stephens upp i New York
Times (21/2) när han skriver om
den nya studien. Han konstaterar
att obligatoriska munskydd förvis-
so var att ”göra något”, men inte
var grundat i forskning och inte
borde ha blivit policy.

Visst fanns en skrämmande och
dödlig smitta att motverka, så i
det perspektivet kan alla välme-
nande åtgärder tyckas motivera-
de. Men man glömmer då att ned-
stängningar och långtgående
lagar alla hade sitt pris. Några
kanske är likgiltiga för att mun-
skydden innebar ett ständigt
krånglande i vardagen, men kri-

Regler om att använda munskydd
för att minska smittspridning av
covid- och influensavirus tycks inte
ha någon effekt. Detta konstaterar
ett forskarlag under ledning av epi-
demiologen Tom Jefferson i en stor
utvärdering av tillgängliga studier.

Rätt använda munskydd i rätt
sammanhang kan mycket väl
skydda mot smitta, konstaterar
forskarna. Men det är skillnad på

att konstatera att ett beteende är
önskvärt, och därför rekommen-
dera, och att göra användningen
obligatorisk. Effekten av det sena-
re tenderar att göra teoretikerna
besvikna.

Studien konstaterar att männi-
skor är människor. De slarvar,
använder skydden fel, invaggas i
falsk säkerhet eller struntar i
påbuden. Det kan förklara att mattias.svensson@svd.se

Mattias Svensson
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