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Terminens femte och sista samtal. Till de temata som var tänkt saknades förberedarna pga sjukdom. 

Vi återknöt kort till förra träffens tema, Livet efter döden, och konstaterade att den frågan i hög grad
hänger samman med Livet nu, eller uttryckt som temat i ett antal TV-program, Meningen med livet.
Ett av programmen, med Kerstin Wixe, rekommenderades.
En viktig aspekt för kvarvarande, sörjande?, är hur den avlidne förberett sin död. Vi var överens om 
vikten av att att underlätta för anhöriga; testamente (självklart – googla Testamentsbanken 
Göteborg). Framtidsfullmakt var ett nytt begrepp för åtminstone mig som finns skäl att ta reda på 
mer kring.

Ett nytt samtalstema introducerades, från en artikel i SVD 20 okt: Har internet gjort världen 
sämre?
Internetuppkopplingen för enskilda och organisationer, som anammats över nästa hela klotet, har 
onekligen inneburit en revolution och ändrade livsvillkor för alla. Det är svårt att inte vara drabbad 
(eller gynnad, beroende hur man ser det) oavsett om man önskar det eller inte. Internet i form av 
ständig eller frekvent uppkoppling via telefonen påverkar oss hela tiden. Ingen rast ingen ro. Ingen 
tid för återhämtning. Relationer via nätet övertar relationen ansikte mot ansikte. Det kan skapas ett 
beroende. Hjärnan stimuleras och kroppen halkar på efterkälken.

Å andra sidan berikar internet våra liv; vi hittar gelikar att kommunicera med, fakta blir 
lättillgängligt (liksom fake news), kostsamma fysiska hjälpmedel, t ex fyrar för sjöfarten, kan 
ersättas med virtuella fyrar mm mm.

Internet och dess konsekvenser leder lätt in samtalet till temat – det var bättre förr. För ett 
meningsfullt samtal måste vi avgränsa. Tidigare nämnd artikel hänvisade också till ett par böcker i 
ämnet. Låt oss titta närmare på temat som författarna där förde fram.
Jag ska be L att skicka mig artikeln – helst på mejl (internet – haha) så kan jag distribuera den 
vidare via min hemsida (internet -  haha).

Fikapausen med allmänt snack, om filmer vi sett, nya biografen Grand, mastodontkonserter på stora
arenor mm, blev ovanligt lång innan vi tog upp kvällens andra tema, pacifism.

Synpunkter fördes fram:

✔ jag respekterar dom som inte vill bära vapen
✔ det är en dröm att vi skall ha fred
✔ det verkliga livet stämmer inte med pacifism
✔ självklart skall vi skydda och försvara oss om vi blir angripna

Samtalet om skyddsrum och förberedelser för livet efter kriget blev något absurd. Med alla hemska 
vapen, vilket liv återstår efter ett ABC-krig. Jag nämnde om organisationen mot kärnvapen, 
International Campaign to Abolish Nuclear Weapon. som förra året fick Nobels fredspris. Beatrice 
Fihn, född 1982 från Göteborg, är organisationens generalsekreterare. Hennes tes i 
sommarprogrammet i år var: ”finns kärnvapnen kvar i världen kommer dom förr eller senare till 
användning”. Sett från det perspektivet är pacifism egentligen en självklarhet för det finns inget liv 
efter ett krig i större skala.
På den naiva frågan ska vi rösta om vi vill ha krig eller inte är svaret givet; ingen önskar krig.
Men krig i dagen värld är något annat än gårdagens; det är militära provokationer och 



maktdemonstrationer, handelskrig, intervention i demokratiska processer, skapande av instabilitet 
och rädsla i samhällen, stormakters arrogans för svagare osv.
 
Vem tjänar på krig? Ett ganska enhälligt svar: ingen, alla är förlorare. 
Varför startar då krig? Makt och pengar blev ett enkelt svar.

Men för att återknyta till begreppet pacifism – en fråga som hängde i luften var om begreppet kunde
utsträckas till annat än våldshandlingar.

Hur som helst har vi uppslag till nästa termins fortsatta filosofiska samtal. Andra teman som 
föreslogs:

✔ nationalistiska strömningar och särdrag
✔ juridik-rättsfrågor
✔ läkaren vs patienten. Information, erbjudanden
✔ människans möjligheter, trender, instinkt (denna punkt något otydlig)

start vecka 4, 21 jan, och efterföljande fyra tillfällen jämna veckor.
Även om alla närvarande anmälde intresse av fortsättning kommer jag i ett mejl i början av januari 
att vilja få detta bekräftat. Flera nya har anmält intresse, men ni har företräde.

Han det bra med mycket läsning och lyssning på pod-radio.

/Per-Johan

 


