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Vad har hänt sen sist vi träffades? 
Det blev rapporter om hur det är på jobbet, om renovering hemma, mellanmänskliga kontroverser, 
men också tankar om svenskhet, beskrivet i en artikel av Herman Lindkvist och om hur lättkränkta 
vi blivit i Sverige senaste tiden (sk triggers är för övrigt ett ämne vi samtalat kring tidigare).
Flyktingströmmar, upp mot 400000 från Syrien kan eventuellt vara på väg genom Ungern mot 
Tyskland och Skandinavien.

Kvällens ämne kan uttryckas i en fråga: Lever vi i trygghetsnarkomanernas land?
Hypotesen var att myndighetsutövandet, med förbud och regler ner på detaljnivå som avser att 
trygga vår vardag snarare är kontraproduktivt. Likadant med föräldrars överbeskyddande av sina 
barn; om andra än en jagsjälv skapar en zon av trygghet runt mig så tränas vi inte att själva tänka på
att skydda oss. Egna upplevelser och misstag minns vi naturligtvis betydligt bättre än andra som 
berättar om hur vi skall leva och bete oss. Egenansvaret har blivit påtagligt mindre i dagens 
generation jämför med tidigare. Vi förlitar oss på experter snarare än att vi tänker och agerar själv 
efter bästa förmåga.
Exempel på regler som vi diskuterade är bilbälte, cykelhjälm, fallskydd, bruk av narkotika, 
barnleksaker, byggnormer, miljöföreskrifter. 

Andra aspekter av trygghet är försäkringar av olika slag. Många välfärdstjänster är exempel på att 
trygga vår situation vid arbetslöshet, arbetsskada och sjukdom. Onekligen tjänster som vi inte vill 
vara utan. Sen kan man diskutera vidden och konsekvenserna av allt som kan skada oss och som 
leder till otrygghet. Med ett globalt perspektiv är ju frågor om fred och säkerhet eller miljö och 
klimat betydligt viktigare ut ett trygghetsperspektiv.

Vi konstaterade också att den otrygghet som skapas av politisk retorik knappast är relevant. 
Vi har egentligen mindre anledning idag än förr att känna oro för vår egen person. Medierna 
rapporterar om sprängningar, skjutningar och övergrepp av olika slag. Och från andra delar i 
världen hör vi om bombningar, inbördeskrig, svält, fattigdom och katastrofer av olika slag. Men om 
vi skall hålla oss till fakta (Hans Rosling) så har världen blivit betydligt bättre för flertalet 
människor senare år.

Vi berörde också trygghet i förhållande till begreppet curling. En tanke kom upp att föräldrar har 
dåligt samvete gentemot sina barn vilket kompenseras med curlande och prylar.

Trygghet har blivit ett politiskt slagord. Vi sa oss själva att vara uppmärksamma på hur begreppet 
används i kommande valrörelser.

Till nästa samtalstillfälle kommer vi att ägna en del av tiden till hur synen på demokrati ändrats.
Vad kännetecknar en demokrati och hur skall vi som medborgare värna demokratin?

Andra förslag till ämnen välkomnas!

Vi ses  igen 2 mars.

/Per-Johan


