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Vem är vem? Jag bifogar en namnlista över gruppen i mejlet som länkar till Minnesanteckningarna.
M introducerade en tänkvärd övning; Rätt eller Fel?

En 80 årig man hade stulit fågelägg. Ska han dömas/straffas eller slippa straff mht åldern?
Straffas tyckte flertalet av oss. Omständigheterna kring brottet måste beaktas.

Ann Linde valde att bära slöja vid ett officiellt besök i Iran nyligen. Gjorde hon rätt?
Antagligen är det så att landets lagar också gäller besökare. För att få ut något av besöket och för 
respekt till värdarna tyckte flera att hon gjorde rätt. Å andra sidan kan man också tycka att respekten
borde gälla även landets opposition mot religiöst förtryck. 

Lars Wilks installerade ett konstverk (brädhög) utan bygglov i ett naturreservat. Är det rätt 
att konstverket får vara kvar?
Principiellt nej. Men frågeställningen hade många implikationer; Protest. Uppmärksamhet. 
Hälsofrämjande och stärkande promenad för en massa människor ut i skogen.

 #jagstannarpåmarken. Bör vi skämmas när vi flyger och nonchalerar vårt bidrag till 
klimatkrisen? En flygresa till Thailand medför att Arctics is minskar med 7 m³, flyg inom 
Europa med 3 m³. 
Svaren varierade. Ja, ja lite, knappast, Nej. Även människans orsak till klimatförändringarna 
ifrågasattes (men fick klara mothugg). Det kan finnas skäl att ha med resans nödvändighet och syfte
i bedömningen. Svårt att leva upp till principer och önskat tillstånd då ju majoriteten av 
människorna inte delar dem. Trots allt, vissa människor gör det: Malena Ernman, Björn Ferry.
Begreppet skämmas kan ifrågasättas. Men flyget skall naturligtvis också drabbas av motsvarande 
skatter som övriga transportmedel.

Sara Sjöström gav bort en av sina (många) guldmedaljer till en flicka i publiken. Var det rätt?
Medaljen var ju hennes som hon får göra med vad hon vill. Möjligtvis kan det uppfattas lite 
respektlöst och nonchalant gentemot arrangören.

Av de 900 Nobelprisen som hittills delats ut har 825 gått till män, 49 till kvinnor och 26 till 
organisationer. Ett sätt att korrigera snedfördelningen kan vara att låta nästa års priser gå till
kvinnor. Vore det ett bra sätt?
Tanken är god men metoden fel. Andra åtgärder måste till!

Bra diskussioner om rätt och fel. Viktigt att skilja på rätt enligt lag och efter moral.

****************************

Kvällens andra ämne handlade om Brott och Straff. 
Vad karaktäriserar ett brott? En brottsling? En kriminell?  Har vi i Sverige en annan syn på vad 
ett brott är i förhållande till andra samhällen? Vad skiljer? Vad karaktäriserar en rättsstat? Är brottet 
sonat efter strafftidens utgång? Genetiska och sociala faktorer ofta avgörande bakom kriminalitet.
Är beviskravet ”ställt utom allt rimligt tvivel” alltför rigoröst?

Vad är straffets funktion? Svårt att svara entydigt. Flera faktorer att beakta: 
✔ Allmän prevenstion – (dvs när samhällsmedborgarna vet om att brottet leder till påtaglig 

negativ påföljd drar man sig för att begå brottet)
✔ Korrigering, återanpassning. (behandlingar av olika slag)



✔ Hämnd. (brottsoffret önskar ofta att värdet av straffet skall stå i förhållande till den 
drabbades smärta)

Frågorna blev många och svaren rudimentära.

Några grundprinciper nämndes:
✔ Land skall med Lag byggas
✔ Den som begått ett brott skall lagföras

Till nästa gång, 19 mars, förbereder Anne-Louise ett samtal om Ondska och 
Mats om Identitetspolitik. Grupp. Kön.
Mats och Christina fixar enklare fika.
Per-Johan kollar upp om vanliga lokalen är tillgänglig.
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