
POLITIK 

 

Bruket av våld förändrar liksom all annan handling 
världen, men den sannolika förändringen är till en mer 
våldsam värld.  

(Hanna Arendt, prof i New York i boken ”Om våld”) 

------------------------------------------------------------------------- 

 

All socialism är ett slags parodi på evangeliet. 
Socialismen utlovar bara jämlikhet och mättnad med 
tvång!!  

(A.Solzjenitsyn i ”Den första kretsen”) 

-------------------------------------------------------------- 

 
Det konfliktlösa samhället är en farlig utopi, som 
skapar åsiktsförtryck och diktaturer. Konflikter är 
ett normaltillstånd i ett fritt samhälle. 
(Astrid Seeberger i ”Den skamlösa nyfikenheten”) 
 
------------------------------------------------------------------ 
Möjligheten att befolka världen med mer 
omhändertagande människor och att få människor 



att bry sig mer förekommer inte i de panoraman 
som hålles upp i den kommunistiska utopin. 
(Z. Bauman i hans bok ”Konsumtionsliv”) 
 
------------------------------------------------------------------- 
 
Det är en intellektuell plikt att hävda att krig är 
omöjliga – även när det inte verkar finnas något 
alternativ. Prof och författaren   
 
Förlåtelse är inte det samma som att glömma 
Samma förf som ovan 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
Nationalismen är en champagne i vilken varje 
annan tanke går upp i bubblor. 
(Österikiske förf Karl Kraus i boken ”I denna stora 
tid”) 
 
------------------------------------------------------------------ 
 
Pacifisterna är dåliga motståndare till militarismen, 
därför att de är defaitister 
(Robert Musil, ur hans anteckningar ca 1917) 
 



------------------------------------------------------------------ 
 
Det finns inget farligare exempel än våld utövat i 
det godas tjänst och av goda människor. 
(A. de Toqueville i boken ”Jämlikheten vårt öde”) 

        ------------------------------------------------------------------ 

 

Frihet utan trygghet känns inte mindre fasansfull 
och nedslående än trygghet utan frihet. 

Båda tillstånden är hotfulla och skrämmande – det 
är som att välja mellan pest och kolera. 

(Z. Bauman i boken ”Flytande rädsla”) 

 

 

Ett individualiserat samhälle kännetecknas av en 
upplösning av de sociala band som är grunden för 
solidariskt agerande. 

(Z Bauman i essän ”Flytande rädsla”) 

 

Den perfekt jämlikheten är antagligen omöjlig, 
skillnader i skicklighet och flit skulle snart bryta 
sönder den. För att förhindra detta skulle det 
behövas både tyranni och inkvisition. 



( Förf, Adam Smith i verket ”The theory of moral 
sentiments” 1759) 

 

 

Kärnpunkten i en humanistisk samhällssyn är 
principen om allas lika människovärde. 

(C-H Wijmark i litteratur och människovärde) 

 

Hur civiliserat ett land anses vara står faktiskt i 
relation till hur kloka och effektiva de lagar är som 
hindrar den arme från alltför arm och den mäktige 
att bli alltför mäktig. 

(Primo Levi i boken ”År detta en människa”) 

 

 

Tystnad är inte neutralitet, den är ett stöd till 
status quo 

(Noah Havari i boken ” 21 tankar om det 21:a 
århundradet. 

 

 



Sekulariseringen är en förklädd konvertering. Den 
gyllene regeln ersattes av den gyllene devisen om 
allas lika värde. Det blev viktigare att tänka rätt om 
världen än att göra rätt mot sin nästa. 

(Susanne Birgersson, fristående kolumnist) 

(Den gyllene regeln : Matt. 7:12, Lukas 6:31) 

 

 


