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Monday, December

4. 2006

Tankens Giftormar
av Astrid Boman
2006-12-04
Jag arbetar med samhällets allra minsta och mest utsatta, våra handikappade. De som föds med eller ådrar sig grava
hjärnskador.
Inte ofta, men det har hänt att jag hört människor säga: Han borde ha fått dö istället.
Han borde ha fått dö&#8230; Är det ett gudomligt önskemål fyllt av medkänsla?
Han borde ha fått dö&#8230; Han borde få dödshjälp&#8230; Han borde dödas&#8230;
Tänk vart denna tanke leder. Han borde dödas. Han är inte som vi. Han är inte fullkomlig.
Jag ryser. Det fanns en tid när sådana tankar omsattes i handling. Inte bara i vårt grannland Tyskland. Dessa ariska
begrepp var utbredda i vårt land, i mycket hög grad. Särskilt florerade dessa tankar i läkarkåren. Var då dessa läkare
ondskefulla varelser som fångats av nazismens ideologi?
Nej, men de var drabbade. De var offer för tankar som ledde fel.
Vi känner numera till att psykiskt handikappade på institutioner utsattes för experiment.
Vi vet att de utan hopp utsattes för dödsbringande vanvård.
Jag vet att små vanställda nyfödda skulle svältas ihjäl. Endast vatten, sade läkaren.
Det skedde inte under historisk tid. Det ligger nära i tiden. Jag har hört barnsköterskor säga: Jag stod inte ut. Jag gav
en flaska välling.
Min mor var mycket stolt över mig. Läkaren benämnde mig alltid som ett A-barn, berättade hon. Och visst var jag ett
A-barn. Jag var frisk och utan lyten. Jag hade hög panna och klara blå ögon och jag var fet och blond. Jag var ett
A-barn, ett ariskt barn.
Min mor tänkte knappast på ordet &#8221;Arisk&#8221; i detta sammanhang. Hon tolkade endast läkarens ord som en
bekräftelse på att hon uppfyllde sitt moderskap på bästa sätt. Hon var en lyckad mor.
Jag var ett A-barn, ett ariskt barn. Vilka var då B-barnen?
Det var B-barnen som endast fick vatten. Det var B-barnen som dog i koncentrationslägren.
Hade min mor någon skuld i det som hände? Ja, det hade hon. Hon tänkte som alla andra i A och B termer och sedan
tänkte hon inte vidare. Hon såg inte vart dessa tankar ledde.
Hon såg inte upp med schablonmässiga ord och uttryck. Hon lät sig matas med ord utan att ifrågasätta.
Idag matas vi med nyheter och ord och tankar via tidningar, datorer, radio och television. Utbudet är stort. Men se upp,
stanna upp och reflektera, tänk, ifrågasätt, analysera. Vad är det vi inte ser idag ?
Låt inte tankens giftormar ringla sig in över era trösklar och in i era sinnen. Var medvetna!
Var medkännande! Var medmänniskor!
Astrid Boman
2006-12-04
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Publicerat med tillstånd.
UTSKRIFTSVÄNLIG VERSION
Andra bloggar om: rashygien, eugeni

Inlagd av Astrid Boman i Mänskliga rättigheter kl 23:59
Hej!
Jag tror att du begår samma tankefel fast tvärt om. Det måste finnas ett mellanting mellan en nazistisk rashygiensyn och en syn som
innebär att alla, verkligen alla, liv är värda att leva, och att livet ska räddas och bevaras till varje pris, oavsett dess nuvarande eller
kommande innehåll. Man måste kunna se att det i vissa fall faktiskt är mest rimligt att avsluta ett liv på ett väldigt tidigt stadium eller
att hjälpa någon som själv vill att dö. Detta har ingenting med en strävan efter perfektion att göra utan förmågan att se den individuella
människan och agera medmänskligt.
Politiska skygglappar får ej innebära att enskilda människor får betala ett allt för högt pris. Oavsett om skygglapparna råkar sitta på
höger eller vänster sida.
Du kanske håller med mig i detta men det framgick i så fall inte av din text.
/Daniel
Anonymt på Dec 6 2006, 00:52
Har du sjukskriven länge varit?
Inse då att den tiden nu har farit.
Nu ska andra din arbetsförmåga bedöma
Dina diagnoser och krämpor kan du glömma.
Ordna fram en arbetspraktik.
Fast du påminner om ett vandrande lik.
För i statistiken måste man möblera,
Sjukskrivna och arbetslösa får inte bli flera.
Alla har en arbetsförmåga gömd,
Synd bara att empatin och medkänslan blir glömd.
Spelar ingen roll om vi är blåa eller röda,
Med denna inställning är vi ändå snart döda.
Men de som bestämmer kan då konstatera från bastulaven,
Nu har statistiken ökat för dem som ligger i graven.
Anonymt på Sep 25 2010, 13:14
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