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Thursday, July 14. 2005

Det moderna samhället en förutsättning för förintelse
En god vän läser just nu "Tidsrevyn" årg. 44-45. Det är en pro-tysk, pro-nazistisk månadstidning som kom ut med 24
nummer per år under krigstiden. Han rapporterar hur "Tidsrevyn" för det här sista åren bibringade läsaren en bild av
lugn rättvisa, en överlagd och sansad kamp för civilisationen och det tyska folkets rättigheter. Ungefär som Expressens
och DN:s ledarsidor idag. Tidskriften ger, rapporterar han, en förförisk bild av den Nyordning som ska växa fram. Det
hela slutar dock snöpligt med att tidskriften läggs ned därför att pengarna tryter och Tyskland besegras i kriget. Men
intill den sista sidan, rapporterar vännen, så vidmakthålls den grandiosa lögnen: att det här ett rättvis krig och att
människorna i Europa kommer att tacka Tyskland för segern över kosmopolitisk judendom och kommunism. Som han
påpekar, det var denna vision som dåförtiden backades upp av många framstående företagschefer både i Europa och
USA och logotyper som Mercedes, BMV, Wella, Pelikan, Astra, Osram osv.
[Tillägg 2005-08-16: Ett par citat ur Tidsrevyn finner du här: http://life.lege.net/viewtopic.php?p=83#83.]
Jag läser en bok av Zygmunt Bauman som heter "Auschwitz och det moderna samhället". Boken gör tydligt att det är
byråkratin och det moderna samhället som möjliggjorde förintelsen. Att den växte fram som en byråkratisk lösning på
ett "problem", som en gång formulerats politiskt utanför byråkratin och sedan getts till den byråkratiska apparaten att
lösa. Då, den gången, formulerades det ursprungliga problemet "judefrågan". I vår tid kan vi se "muslimsk terrorism
frågan". Egentligen ser jag ingen anledning till att förmoda att slutresultatet av att ge "en fråga" av denna eller liknande
art ("invandrarfrågan"?) till det moderna samhällets byråkrati skulle behöva bli mindre fruktansvärt än under Nazi-tiden.
Redan i dag sker hanteringar i "invandrarfrågan" som har fått mig att gå i taket och vilja sända in ansvariga handläggare
på livstids fängelse.
Inlagd av Leif Erlingsson i Förnekelse, Rättvisa, Manipulation, USA, Nyliberalism kl 22:58
Drygt två år efter att ovanstående bloggartikel skrevs så finns nu en relevant kommentarstråd på en annan blogg, här.
Anonymt på Sep 23 2007, 00:36
I have from the beginning had to think for myself in order to understand. I have never been able to learn in any other way.
Through interest in Science Fiction I early on explored created thought-worlds and their implications, where the rules don't at all have
to be like in the normal world.
In the 80's I taught myself how something complex could have a single underlying cause. See below.
Through the transistor and computer technology, I became one of those who could find an outlet for to think for oneself, because the
field was virgin and in fact demanded the ability to create.
_
Something complex like infinitely recursive Mandelbrot graphs on the screen of my Sinclair QL computer could be generated with a
few lines of code that I myself wrote from an explanation of the algorithm in a newspaper article.
Pictures photographed off the screen in 1987, later photographed off the physical photos. All created using one little program loop,
just by focusing on different parts of "The Mandelbrot Set", and with different resolution in the same (driven by inputs to the program
loop):

_
{ This is the English language version of the original at
http://blog.lege.net/?/162-Haer-handlar-det-inte-om-asikter-utan-insikter.html#c2526 .}
{ Swedish: Ang. ämnet för bloggtexten ovan från 14 juli 2005: Sedan det datumet har insikten om vems förintelse det på ett djupare
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plan egentligen handlat om förändrats en hel del. Men insikten om byråkratins roll i all folkförintelse håller helt och hållet än i dag. }
Anonymt på Dec 17 2016, 13:54
Majoriteten då som nu älskar diktatur och tyranni, bara de själva får vara med tyrannerna. I vart fall vågar de, då som nu, inte göra
annat än att spela med. Ett sätt att uttrycka detta är att kulturen är suicidal kopplat med total brist på sådan självförståelse som skulle
kunna leda till ett ickesuicidalt beteende. (Jag ser detta suicidala och att vara med tyrannerna inte minst i hur all korrespondens
utifrån rättighetshävdanden avsiktligt missförstås som att den avser enskildas ansökningar inom tyrannernas system.)
Anonymt på Apr 11 2019, 15:15
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