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Att överfalla, råna, våldta och strypa en torghandlerska är en god eller en ond gärning
beroende på vilken folkgrupp hon tillhör. En handling som gynnar den egna flocken är alltid
god. Och en utbredd samstämmighet säger att torghandlerskan borde avlivas på avstånd
genom granatskott.

+++

PÅ DET ATT envar må känna trygghet och tillförsikt skall jag utgå ifrån en berömd
formulering av Aristoteles. Dessvärre citerar jag honom fel, vilket jag är den förste att
beklaga. Alltså: Människan är ett ethikon zoon. Människan är ett moraliskt djur.

Detta betyder att människan har en psykisk egenhet, nämligen den att hon upplever varje
handling som om den kunde placeras på en värdeskala, där plusvärdena anger ökande gott
och minusvärdena ökande ont.

Denna egenhet eller benägenhet eller egendomlighet eller varför inte säga särart, som
kännetecknar människosläktet, medför ett problem: Hur kan vi skilja på gott och ont

Här föreligger två möjligheter. Antingen kan vi relatera dessa begrepp till en yttre verklighet
eller kan vi det inte. Jag tar upp det första alternativet i all korthet.

Alltså: man kunde jämföra vår förnimmelse av gott och ont med vår förnimmelse av varmt
och kallt. Den senare förnimmelsen har efter framgångsrik forskning visat sig relaterad till
en molekylär rörelse eller icke-rörelse. Vad beträffar vår stundom intensiva upplevelse av att
en handling är ond och vår i allmänhet avsevärt mindre intensiva upplevelse av att en
handling är god, så har den framgångsrika forskningen hittills icke lyckats påvisa något
samband med någon av oss oberoende verklighet.

Att döda ett antal torghandlerskor med ett granatskott, eftersom de här torghandlerskorna
är bosniska muslimer - detta är från den serbiske skyttens synpunkt en god gärning i
fädernefolkets dyra namn. För den som händelsevis icke är serb är samma handling en ond
gärning.

ANSTRÄNGNINGAR att finna en auktoritet i etiken, en fast grund att stå på, sådana mödor
har icke sparats. Här finns anledning att nämna Gud. Vad Gud har att förmäla i olika ämnen
såsom behandlingen av homosexuella (de skall dödas jämlikt 3 Mos. 20:13) eller om det för
Herren behagliga i att stjäla åsnor i vissa fall (Matt. 21:2-3), dylikt och mycket av dylikt,
inger knappast förtroende för Gud som moralisk expert.

Därmed står vi inför det andra alternativet: Den etiska värderingen är något som vi tillverkar
helt på egen hand, eftersom vi har ett behov av detta. Vad som är gott eller ont avgörs av
allmän konsensus.
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Dessvärre är konsensus icke allmän. Och vi frågar oss: Hur bör man i så fall uppfatta detta
beteende från etisk synpunkt

Vi har ett psykiskt behov, som tvingar oss att värdera en gärning som ond eller god och där
samma gärning - till exempel att döda en torghandlerska - upplevs av den ene som god och
av den andre som ond. Om etiken är konsensus, vad finns det då för etik i etiken

I villrådigheten att förklara ett beteende söker man sig till frågan: Hur har detta beteende
uppkommit

Här drivs man in på ämnet evolutionspsykologi, vilket är garanterat osäker mark, men
kommen så här långt ser jag inget annat val.

De första representanterna för vårt eget släkte, Homo, uppträder i Östafrika för 2,3 miljoner
år sedan. Enligt somliga lärdes mening har dessa våra tidiga förfäder varit asätare. Detta är
ju en fredlig sysselsättning. Och därtill från ekologisk synpunkt en synnerligen prisvärd
verksamhet, om jag har förstått den samtida ekologiska debatten rätt.

VARE HÄRMED hur som helst. Nog så snart kommer våra förfäder på att genom egen
aktivitet producera de lik som man behöver äta. Jägarsamhället har uppstått. Detta samhälle
visar sig synnerligen effektivt. Släktet Homo invaderar samtliga världsdelar.

I förstone kunde man tycka att människan vore klent utrustad som rovdjur betraktad. Dock
är de psykiska förutsättningarna viktigare. Avsaknaden av huggtänder och klor kan
kompenseras av en handkil, senare till och med av ett spjut. Viktigast är förmågan att
uppfatta ett kommando. Kommandot ges på språklig väg av ledaren. Detta innebär att en
människoflock som angriper en häst kan fungera med större effektivitet än en vargflock.

Nu har människan två miljoner år på sig att utveckla solidariteten inom flocken. Jag griper
tillfället att åter citera Aristoteles, förhoppningsvis mera korrekt: Människan är ett politikon
zoon, ett samhällsdjur. Parallellt med samhällsutvecklingen sker utvecklingen av språket. Ej
blott kommandon, ej blott imperativer. Någon har någon gång för första gången under
stjärnorna haft de språkliga möjligheterna att säga till en annan varelse: Jag älskar dig.

Inom flocken härskar konsensus. Detta är givet av de biologiska realiteterna. En god gärning
är att hjälpa en annan medlem av flocken. Därmed har vi fått en positiv definition av
begreppet godhet.

Så länge jägarsamhället består och världen ligger öppen sprider sig människoflockarna över
jorden. Efter två miljoner år uppstår problem. Jordbruket uppfinns. Detta innebär bofasthet
och höjd levnadsstandard. Problemet blir konkurrensen om marken.

De spjut som tidigare höjdes mot bytesdjuret höjs nu mot artfränderna i grannbyn. Den frie
mannens enda uppgift är krigarens. Produktionen ombesörjs av kvinnor och trälar. Vi har
inträtt i den moderna tiden - yngre stenålder och framöver. Den moderna tiden
karaktäriseras av de ständiga striderna mellan närboende flockar, segrar och nederlag hit
eller dit. Man kan invända mot denna historieskrivning att den framstår som väl optimistisk.
Fem tusen år av strider mot artfränder avsätter ringa spår i arvsmassan jämfört med de två
miljoner år under vilka människans själ danas. Det skulle därmed fortfarande finnas tid för
släktet att ta sitt förnuft till fånga. I själva verket har detta redan inträffat i nyaste tid. Vi har
ju numera genom atomvapnen en perfekt möjlighet att helt utrota oss själva. Detta har icke
skett. En del tänkare har framfört uppfattningen att artnamnet Homo sapiens skulle
innebära en absurd självförhävelse. Ingalunda. Att vi icke har utrotat oss själva visar en
tankens klarhet, inför vilken man står i stum beundran.

Uppkomsten av större samhällen till följd av jordbrukskulturen innebär påfrestningar på det
ärvda beteendet. Den solidaritet som har arvsmässigt fixerats inom flocken där alla är släkt
och känner varann skall nu tänjas ut till att omfatta en större grupp. Flocken, klanen,
stammen ersätts av fosterlandet. Betoningen i fosterlandet ligger på -landet.
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"Gud bevare fosterlandet! Ringa är allt annat sen", skaldar J L Runeberg och inhöstar
stormande applåder.

Den nya situationen innebär ett enormt uppsving för Gud. Länge har Gud haft en militär
betydelse som en sorts medeldistansvapen att insättas i striden. Så medförde israeliterna
Guds ark i fält dragen på en vagn. Berättelsen i 2 Sam. 6:7, där arken håller på att ramla av
kärran "ty oxarna snavade" och Ussa griper tag i arken för att förhindra detta, varvid han
faller död till marken - denna olyckshändelse visar hur farligt vapnet är.

NÄR fosterlandet uppkommer blir Gud allt viktigare i egenskap av sammanhållande element
och för att formulera motsättningen mot ett grannsamhälle som har en skiljaktig Gud. För
denna uppgift är Gud utomordentligt väl kvalificerad.

Man kan tänka på dagens Nordirland och på Sverige. På Nordirland bekrigar de troende
varann. I Sverige, där den enda rätta tron har vunnit en fullständig seger, har religionen
blivit tämligen likgiltig. - En faktisk intressekonflikt kan alltid lösas på ett förnuftigt sätt. I
och med att man åberopar Gud har man befriat sig från förnuftets hämningar och parterna
kan fortsätta att kriga till dess att de har utrotat varann. Detta är Guds särskilda kompetens.

"Gud bevare fosterlandet, det är summan av min sång, så, fast andra ord förbytas, slutar jag
den varje gång."

Nu detta godhetsbeteende, denna instinkt att hjälpa en annan medlem ur samma flock, att
offra livet för flocken, hur gick det med detta moraliska imperativ

Det gick som det nyss har beskrivits. Det moraliska imperativet tänjs ut från att omfatta
flocken till att omfatta fosterlandet.

Den högsta moraliska status som någon kan uppnå är att dö för fosterlandet. De
exceptionella hedersbetygelserna i detta fall blir särskilt nödvändiga på grund av ångesten
att denna död är helt meningslös.

Utöver den högsta plikten att dö för fosterlandet finns en del ringare budord. Att hjälpa en
gammal dam att gå över gatan - detta är en god gärning enligt en samlad konsensus.

På den negativa sidan av skalan är variationerna rikligare. Att överfalla, misshandla, råna,
våldta och strypa en torghandlerska är en god eller en ond gärning beroende på vilken
folkgrupp hon tillhör. Här avgör konsensus inom folkgruppen, men en utbredd konsensus är
att hon borde avlivas på avstånd genom granatskott.

Den konsensus som var lätt att uppnå inom flocken har nu tänjts ut till att omfatta
fosterlandet. I motsats till arméerna har tanken lätt att överskrida nationens gränser. Det
moraliska imperativet samlar icke längre någon absolut konsensus. Detta är självfallet
bedrövligt, eftersom vi inte har något annat än konsensus att hålla oss till.

EN någorlunda känd filosof hette Immanuel Kant. Han var professor i Königsberg. Han
uppfattade problemet, men hans lösning är knappast tillfredsställande. Han avvisar sådana
moraliska påbud som kan tillrättaläggas efter omständigheterna, han uppställer ett
kategoriskt imperativ, som skall gälla för alla människor alltid. Därmed har han gjort
metafysik av vad som är biologi. Med den logiska empirismens språkbruk är det kategoriska
imperativet en nonsenssats.

Där står vi nu på den gungande grund som etisk konsensus kan erbjuda, står såsom på ett
smältande isflak riktande våra blickar mot höjden, där en allsmäktig Gud helt saknar känsla
för vad vi i vårt elände uppfattar som ont eller gott.

Jag har ingen teoretisk lösning att erbjuda, men jag har ett praktiskt förslag.
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Till toppen

Ungdomens etiska fostran skall syfta till insikt om vad som är det grundläggande onda. Det
grundläggande onda är Gud och fosterland.

Med en sådan skolning kunde människosläktet ha en chans till överlevnad. Detta är ett
praktiskt förslag.

WILLY KYRKLUND

Författare
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