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Det har varit ett långt uppehåll. Sista gången vi träffades var 16 mars och jag kunde bara delta i 
introduktionen. Vårterminens planerade sista samtal ställdes in.
Inga nya har tillkommit i gruppen av pandemiskäl. Tillfälligt uppehåll eller lite krasslig hälsa hade 
decimerat gruppen till sex personer.
Vad har hänt sen sist vi träffades?

Stora och små händelser rapporterades; ingen har insjuknat i covid men alla har naturligtvis 
drabbats på ett eller annat sätt. I övrigt kom rapporter om extraordinär bärsäsong, engagemang i 
Lions, spökupplevelser och bostadsbyte.

Två ämnen var lite förberedda, om coronakrisen och om att ta lagen i egna händer.

Kris betyder svår tid, kritisk situation, depression. Det finns också en annan aspekt av begreppet 
kris, nämligen avgörande vändning eller möjligheten till en vändpunkt.

Mina frågor till gruppen, var och en, att reflektera över några minuter var alltså

På vilket sätt har coronakrisen medför en avgörande (positiv) vändning för dig personligen?
På vilket sätt har coronakrisen medför en avgörande (positiv) vändning för utvecklingen av 
samhället och världen?
 
Varför ”positiv” var en fråga som dök upp? 
Min tanke var att i ett krisläge är det enkelt att rada upp de negativa aspekterna av en kris. Men de 
har vi matats med senaste halvåret. Den konstruktiva tanken blir istället: var har jag lärt mig? hur 
kan vi bli stärkta av krisen? har krisen fört något positivt med sig för våra samhällen?

Några av gruppens reflektioner:

✔ Det har kommit ett lugn över tillvaron. 
✔ Stressen över att hinna med allt som skall göras har minskat
✔ ”Borta bra men hemma bäst” har aktualiserats
✔ Nya arbetssätt innebär färre resor och möjlighet till hemarbete vilket ger mer egen tid
✔ Ny användbar digital teknik, t ex mötesforum
✔ Mindre trängsel
✔ Positivt med att göra saker själv, t ex odla och bygga
✔ Om pandemin påverkar klimatet t ex genom mindre flygande återstår att se. En kortsiktig 

effekt är i alla fall tydlig
✔ På både personlig och samhällelig nivå har vi fått en krismedvetenhet och beredskap att 

klara kommande kriser av olika slag. Beredskapslagren måste fyllas på

Kvällen andra ämne - om att ta lagen i egna händer

Vi fick en händelse beskriven som handlade om våld mot förövare av olika mildare eller allvarligare
slag. 
Den egna spontana rättsuppfattningen är för flertalet att den som begår ett brott skall straffas. Vi var
dock alla överens om att brottet skall bestraffas genom lagföring och dom i stället för våldsåtgärder 
här och nu i brottssituationen eller närmast efter.

Även ett ganska bra rättssamhälle som det svenska kan ha sina brister. Lagarna kan vara tokiga, 



föråldrade eller i strid med den rådande rättsuppfattningen. Rättsväsendet kan sakna resurser att 
upprätthålla lag och ordning. Ojämlikhet och förtryck i samhället kan leda till att enskilda 
människor eller grupper vill hävda sin rätt på ett sätt som bara kan göras med våld.
I sådana lägen ökar förståelsen för att människor tar lagen i egna händer. Det är emellertid en 
utveckling som ingen av oss önskar.

Fundera över samtalsämnen till nästa gång, 19 oktober

Eftersom jag själv är en hängiven podradiolyssnare kan jag rekommendera 
Hanna Sahlbergs podserie om Kina, avsnitt 3 (P1) som handlar om sociala kreditpoäng eller
P1-programmet Allvarligt talat, t ex Liv Strömkvist den 31 juli om avvägande när det gäller trohet

Jag skall också kolla upp upp om Martin Hägglunds bok, Vårt enda liv (eng. This Life) finns 
tillgänglig till rimligt pris. Kan vara aktuell till nästa termin.

/Per-Johan


