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Unga och brott. Konservativ trend bland ungdomar.
BRÅ:s rapport om ungdomsbrottslighet är mycket
glädjande läsning.
Den visar att ungdomar
sedan mitten av 1990-talet
snattar mindre, begår färre
bilstölder och målar mindre olaglig graffiti. Även den
grupp som begår grova kriminella handlingar har blivit
mindre. Dessutom dricker sig
inte lika många unga berusade. Unga har också blivit
allt mindre toleranta mot
personer som begår brott eller dricker.
Har borgerlighetens ideal
och dygder fått nytt liv i den
yngre generationen?
Mycket tyder på det. Bland
annat verkar värdet av flit
ha fått en renässans där. En
av studiens förklaringar till
ungdomarnas förändrade

beteende är nämligen en
generell trend av framtidsdis
ciplinering :Den allt större
betydelsen av utbildning för
att få arbete och ökad konkurrens på arbetsmarknaden
antas ha medfört att allt fler
ungdomar avstår från att
begå brott eftersom de inte
vill riskera sin framtid.
Ytterligare en trevlig
utveckling är att färre ungdomar än tidigare är ute och
ränner på kvällarna. Bland
annat beror det på att de
umgås med sina vänner över
internet och kan därför sitta
hemma och chatta. Men
studien visar också att de i
större utsträckning än tidigare umgås med sina föräldrar. Många är åtminstone ett
par gånger i veckan med en

förälder för att göra något
trevligt ihop, exempelvis gå
på bio eller liknande. Uppenbarligen har även familjen
fått en högre status.
Denna konservativa trend
bland unga har varit känd
under en längre tid. I DN (30
september 2010) kallar Sofia
Rasmussen, framtidsstrateg
på det internationella konsult- och analysföretag Kairos
Future generationen född 85 95 för Generation Ordning.
Enligt henne står de för ett
värderingsskifte. De är inte
rebelliska på samma sätt som
tidigare ungdomsgenerationer. De drömmer inte om att
bli rika utan om familjelivet,
den rätte, barn och hus. Ett
Svenssonliv helt enkelt. Rasmussen menar att ungas protester i dag riktas mot äldre

kusiner som inte vill växa
upp utan jobba med media,
och mot föräldragenerationen, de ironiska 60-talisterna.
Kanske håller tidigare
generationers högmod på att
besegras av en mer pragmatisk syn på livet.
Fortfarande finns den
grupp ungdomar som begår
de grövsta brotten. De har
ofta ett umgänge som spär
på deras destruktiva beteende. Sällan har de någon
bra vuxen att tala med och
relationen till föräldrarna är
många gånger dålig. Dessa
ungdomar behöver mer hjälp
än en samhällelig attitydförändring kan åstadkomma.
Därför är det väldigt bra
att de ungdomar som bara är
rebeller för sakens egen skull,

men som egentligen har en
varm säng, mat och föräldrar som sörjer för dem, har
blivit färre. Att ungas inställning till livet utvecklas i
konstruktiv riktning och blir
mer moralisk och dygdig ger
nämligen utrymme för att ta
hand om de ungdomar som
faktiskt behöver hjälp, som
hamnat fel på riktigt. BRÅ:s
studie pekar därför mot en
mycket solidarisk och önskad utveckling, som stärker
Sverige.

Sofia studerar journalistik på
Södra Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping.
Det talas mycket om tidningskrisen. Hur ser du på
den moderna kvalitetsjournalistikens roll?

– En 18-årig bloggare kan ha
mer inflytande på samhället
än journalister som har något
vettigt att säga. Det kan göra
mig lite mörkrädd.
Varför?
– Den ytliga kulturen betyder så sjukt mycket. Folk läser inte böcker längre. Det är
lätt att bli naiv om nätet och
dokusåporna är det enda man
kollar på. Man blir världsfrånvänd.
Sofia menar att folk tror att
sociala medier är det vikti-

gaste vi har, men det handlar
bara om bekräftelsebehov.
– Om man lägger ut en bild
på sig själv på Facebook så är
det inget man gör för sin egen
skull, inte i grund och botten.
Sofia säger att det finns ett
värde i att försöka söka lite
mera djup.
– Det får man om man läser
böcker, en tidning eller ser en
dokumentär.
På vilket sätt?
– Då sätter man sig in i andras liv än Facebook-grannens.

Det enda sättet att fredligt mötas över kulturgränserna är ökad förståelse och tolerans. Här bränner muslimer i Bangladesh USA-flaggan efter att den amerikanska film
som vanhedrade profeten Muhammed valsade runt världen senhösten 2012.
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Det enda sättet att fredligt mötas över kulturgränserna är ökad förståelse och
tolerans. Här en muslimsk pilgrim under en bönestund i närheten av Mecka.
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Religion och kultur. Var inte rädd för det som är annorlunda.

Många svenskar, och även människor runt om i världen, har fått en
bild av islam utifrån vad de har sett
i media. Terror, hedersmod, bilden
av något farligt. Och visst, det är lätt
att blanda ihop vad religionen står
för med vad vissa extrema grupper
inom den står för. Det finns dock
religiös extremism inom alla religioner.

Tomas Lindgren, doktor i religionspsykologi, skriver i boken ”Fundamentalism och helig terror” (2009)
att ”De som attackerar religionen
gör det vanligtvis genom att peka på
religiösa texter som på olika sätt ger
uttryck åt att våldsamma beteenden
är legitima”.
Det är lätt att bara hänvisa till en
religions heliga skrift som källan till
allt religionen står för. Den är givetvis en otroligt stor del, men vi måste
också förstå hur stor roll kulturen
spelar inom religionen.
Kulturella skillnader märks tydligt
i hur vi ser på könen, värderingar,
vilken bild vi har på kvinnor och
män och så vidare. Men ju snabbare
vi förstår att olika kulturer ser olika
på samhällsstrukturen, desto snabbare kan vi respektera varandra.
Vi har en förståelse för många
saker i det här landet. Vi har kommit långt i hur vi ser på till exempel
samkönade äktenskap, andra sexuella läggningar än den heteronormativa och varje individs rätt till egna
val.
När det däremot diskuteras reli-

gion finns det en bit kvar. Just som
Sverige i dag är ett av världens mest
sekulariserade länder verkar det
finnas en brist på förståelse för hur
viktig religion och tro är för många
människor.
Ingleharts kulturkarta skapades efter en undersökning gjord
av WVS (World Values Survey). Det är
en graf som kartlägger vilka länder
som högt värderar sitt kulturella arv
och rent sekulärt och traditionellt
liknar varandra.
Sverige är det land som ligger
längst ifrån de länder som lägger
vikt vid traditioner och närmast de
sekulärt-rationella länderna som
värderar självuttryck. Vi är ett land
i framkant, men som lämnar vårt
kristna arv och traditioner mer och
mer och kanske i samma veva även
lämnar uppfattningen om tron som
identitetsskapare.
Inte bara det, många är också
rädda. Rädda för vad en främmande
kultur kan göra med vårt land. Jag
säger som Tarzan: ”Varför känner
du dig hotad av sånt som är annor-
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lunda?”. I stället för att knipa ihop
munnen och känna fientlighet
borde vi lära av varandra. Skapa en
förståelse för att alla inte kan leva
som vi. Inte vill leva så.
En människas val av livsstil måste
kunna få skilja sig från en annans
och från det ”normala kollektivets”.
Muslim betyder inte terrorist.
Islam ska inte liknas med nazismen.
Precis som att killen i skolan som
alltid syntes och hördes mest blev
ansiktet utåt för de andra i gänget,
blir extremister och terrorister som
får ta mest plats i media de som till
slut förknippas med religionen. Det
är fel och något vi borde ändra på.
Låt oss ha tålamod
och vilja att börja förstå. Det är då vi kan
mötas.

Krönika

Sofia Dalén
Krönikör
red@jonkopingsposten.se

Av reaktionerna mot strippklubben att döma är det lång väg att gå innan vi kan kalla oss vidsynta och toleranta, menar Anders Bylander.
Foto: Robert Eriksson

STRIPPKLUBBEN. Långt kvar

till ett liberalt samhälle
Att en strippklubb

slår
upp sina portar bör Jönköpingsborna se som en gåva
och en påminnelse om egen
otillräcklighet. Den är ett
ovant inslag i stadsbilden, javisst. Men den visar på något
som vi kanske inte är medvetna om - hos oss själva, något vi inte vill se.
Sverige har skaffat sig rykte
som världssamvete, och vad
Sverige är i stort är Jönköping i smått. Ser man till den
politiska utvecklingen under
efterkrigstiden och särskilt
efter Palme, har landskapet
ändrat karaktär. Det finns till
synes inga renodlade ideologier kvar, utan allt är mer
eller mindre liberalt, åtminstone på papperet.
Vad är det då som kännetecknar ett liberalt samhälle? Det är framför allt vidsynthet, tolerans och respekt
för oliktänkande. Därtill ett
hjärta som slår för de svaga i
samhället. Vi bör alltså fråga
oss, om vi har ett sådant samhälle. Är vi liberala?
Av

Inse att alla inte är som vi
Religion har alltid varit och
kommer alltid att vara ett känsligt
ämne.
I och med Sverigedemokraternas
intåg i riksdagen har diskussionen
om islam växt och blivit allt mer
infekterad. Efter en presskonferens
22 november förra året sade Sverigedemokraternas nye rättspolitiske
talesperson Richard Jomshof:
”Islam är i dag det största hotet
mot det demokratiska Europa. Värre
än nazismen”.
Ibland är de främlingsfientliga
uttrycken mer subtila, som förra
veckans olustiga ”Mecka-mejl”, där
en högskolelärare skrev skymfliga
ord om en student.

Välkommen att mejla debattartiklar till debatt@jonkopingsposten.se
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Fakta: Personligt med Sofia Dalén

Det finns ett liv utanför skärmen. Också.

DEBATT

JÖNKÖPINGSPOSTEN

”Det finns ett liv utanför skärmen”
Sofia Dalén, uppväxt på
Grästorp i Jönköping, är
den dansintresserade gyminstruktören som från och
med i dag medverkar som
krönikör på ledarsidan.

döds på Sveavägen i Stockholm.
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reaktionerna

mot
strippklubben att döma är
det lång väg att gå innan vi
kan kalla oss vidsynta och
toleranta. Men moralismen
som träder fram, med början
i det översta politiska skiktet,
är den bra? Är den ett uttryck
för omtanke om de svaga?
Ja, kanske många skulle
säga. Kvinnor utnyttjas i
detta spektakel. Men är det
verkligen särskilt troligt att
stripporna är offer för människohandel? Skulle det inte
ha kommit fram? Det mesta
talar nog för att de är där frivilligt. Om inte skulle det
snart avslöjas med den polisbevakning som sker. Här sätter man ju till alla klutar för
att få bort styggelsen.
Tyskland, märkt av krigen,
har byggt ett tolerantare
samhälle än det svenska. I
Hamburg står de prostituerade uppradade i polishu-

Av reaktionerna mot strippklubben att döma

är det lång väg att gå innan vi kan kalla oss
vidsynta och toleranta. Men moralismen som
träder fram, med början i det översta politiska
skiktet, är den bra?

sets absoluta närhet. Lagligt
- javisst. De verksamma har
både a-kassa och pension. Feministerna där ser sexhandel
som en väg till frigörelse och
självständighet. Det är ett
perspektiv det också.
Men i Smålands Jerusalem?
I frikyrklighetens självmedvetna högborg? Låt oss först
konstatera att Jesus själv inte
moraliserade över vare sig
skattmasars, militärers eller
horors försörjning. Lärjungarna förebrådde honom ofta,
men blev då tillrättavisade:
Dessa människor som ni
moraliserar över är faktiskt
närmare Guds rike än ni, för
de är inte lika stöddiga. Han
sa det, samtidigt som en hora
smorde hans fötter och grät
över sitt liv.
För några år sedan demon-

strerade Människorätt för
ofödda utanför Pingstkyrkan.
Reaktionerna bland pingstvännerna och deras pastorer
blev i mångt och mycket likadan som upprördheten över
stripporna. Usch och fy! Inte
ska man låta barn se sådant.
Men utställningen visade
bara hur ett aborterat foster
ser ut, vilket kan vara relevant att visa.
Uppemot fyrtiotusen barn
mister livet vid svenska sjukhus, som en del av vården.
Det kan alltså vara på sin
plats att låta vuxna människor inse vad det handlar om,
människor som i alla sammanhang gör anspråk på att
vara upplysta.
De klassiska liberalerna,
som Wilberforce i England,

kämpade i motvind för slavars frihet. Idag är våra barn
de förhoppningsvis sista slavarna. En sann liberal skulle
stå upp både för dem och för
hororna, precis som Mästaren! Inte i första hand oja sig
över att ormar flås och blir
väskor.
Men vad gör Cecilia Wikström (FP), när Tonio Borg,
en katolik från Malta, väljs
till hälsokommissionär i EU?
Hon öser galla, kallar honom
dinosaurie och önskar honom så långt vägen räcker.
Hon gör detta i tv, med ögon
glödande av hat.
Det hör till sake n

att Cecilia är präst i Svenska kyrkan. Hennes partis lokala företrädare i Jönköping, Anna
Mårtensson, vill inte höra
talas om abortfrågan, hon
heller.
Inte vill hon inse att sexköpslagen omyndigförklarar
den svenska kvinnan som
har rätt till sin kropp när hon
vill göra abort, något mottagningarna i det närmaste rekommenderar idag. Men hon
har inte rätt till sin kropp om
hon känner en böjelse att
förbarma sig över en karlslok
som kommer vädjande med
en tusenlapp i näven.
Med normala mått mätt är
vårt samhälle inte liberalt.
Det finns en lång väg att gå
innan det bakom slagorden
framträder något som liknar
täckning.
Anders Bylander
Jönköping
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