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Ny grupp, elva personer – men ändå nygammal. Åtta av deltagarna var med i förra terminens grupp,
en tillkom efter uppehåll och två nya deltagare.

Vi rekapitulerade hur samtalen går till och enades om att vår egenhändiga definition av vad ett 
filosofiskt samtal är, sammanfattas i min hemsidas text, fliken Filosofiska samtal våren 2018, som 
samtalsgrupper tidigare formulerat.

De nytillkomna fick den vanliga frågan varför de vill delta i filosofiska samtal. Och tidigare 
deltagare berättade att de satte värde på att kunna tycka olika utan kontroverser och att det kan bidra
till att man själv är öppen för att tänka över och ändra sina egna värderingar. ”Man söker sig fram 
till sanningen” var ett uttryck som nämndes. Men i ärlighetens namn ska också sägas att sanningen 
är ett kontroversiellt begrepp (särskilt i dessa tider).

Till kvällens samtalsteman hade jag valt två nyligen sända program på P1, Antisemitism från 
Filosofiska rummet och Söndagsintervjun där Martin Wicklin intervjuade Nina Björk. Vi hann med 
att samtala kring det förstnämnda.

Ingen i gruppen avvek från den i Sverige politiskt korrekta (PK-) hållningen till judar, vilket är den 
enda rimliga ståndpunkten att inta. Så samtalet kom att handla om bl a orsaken till judehat, den 
historiska utvecklingen i olika länder, kopplingarna mellan Israel och dess politik vs ett mer allmänt
judehat. Det kan nämnas att i motsatsen till vår PK-hållning till judar i Sverige så är en stor 
majoritet av befolkningen i öststaterna och Ryssland antisionister. 
Georg Sorros, stenrik amerikan och jude, uppvuxen i Ungern under kriget och som klarade sig från 
holycost och numera mecenat och stor bidragsgivare, i klass med Bill Gates, till välgörande 
ändamål. Han har grundat stiftelsen Open Society Foundation, som riktar sig särskilt till grupper i 
tidigare öststater och Ryssland. Ledarna där svartmålar Sorros så till den grad att mottagarna av 
hans pengar utmålas som statens fiender. Det faktum att han är jude bidrar också till att ledarna 
utnyttjar antisionistiska krafter, som är starka där.

Till skillnad från andra kulturella/religiösa grupper har judarna i våra västerländska samhällen ofta 
högre status, resurser och makt. I USA bidrar säkert deras makt till Trumps politiska 
ställningstaganden, tex ambassadflytten till Jerusalem.

En relevant fråga för oss i gruppen är hur vi själva förhåller oss till judehatet och fördomarna mot 
judar som trots allt finns även i Sverige, särskilt Malmö. Några av oss hade själva märkt av dessa 
fördomar. Det agerandet som vi förespråkade var att säga ifrån tydligt när fördomarna kommer 
fram. Det krävs dock ett visst mått av civilkurage som man kanske aldrig fått tillfälle att pröva.
Polemik på tex Facebook kan dock vara tveeggat.

Till följande samtalstillfällen, 12 febr, 26 febr, 19 mars, 9 april, bestämde vi att deltagarna själv 
väljer ämne och frågeställningar att samtala kring.
12 febr kommer Marianne att stå för ämnet ”sorg och saknad genom åren” och Bernt för ämnet
”estetiska ämnens ställning i skolan”.
Karin fixar något enklare fika
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