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önskar sina trofasta vänner och
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meningsfränder

FRIA ORD 1989?

Vår lyckliga situation de senaste två
seklerna har en parallellitet med vår
neutralitet. Neutraliteten är inte orsaken
till det men den är
parallell. Neutraliteten blev tidigt ett begrepp i ansträngningarna att hålla Sverige utanför 1800- och
1900-talets krig.
Carl XIV Johan förklarade 1834 att Sverige skulle vara neutralt.. Det var första

Sedan dess har neutralitetsdoktrinen förfinats och blivit en
del av vår säkerhetspolitik. Vi skall vara
försiktiga med allianser, vara alliansfria i fredstid för att
kunna vara neutrala
i krig och ha ett försvar som gör att detta är troligt. Detta
har uttalats i otaliga
officiella deklarationer.
Vid rundresa i Europa talade Ingvar
Carlsson om att Sveriges neutralitet gjorde
en ansökan om medlemskap i EG utesluten. Budskap gick
till ledarna i Bonn
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gott glytt år
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DOMPROSTEN

KAN EN KRISTEN
GÖRA KRIGSTJÄNST?
VAD INNEBÄR
FEMTE BUDET?

En svår och allvarlig
fråga inför detta bud
är självfallet för många, om det är rätt
och kristligt att med
vapen försvara sitt
land. Att krig är något av det värsta
som kan drabba ett
folk är väl alla ense
Egentligen vill näs- om eller borde åtmintan ingen i den poli- stone vara det.
tiska klassen i Sverige att vi skall vara
med i EG. Politikerna
och byråkraterna får
Men därav följer
mindre svängrum och inte att det ur krismindre resurser om ten synpunkt är orätt
Sverige blir medlem. att försvara sitt land
Näringslivet däremot och sitt folk mot infår mer svängrum och kräktare, lika lite
större resurser om som det är orätt av
vi kommer med. Näs- polismakten att skydtan alla direktörer da medborgarna för
vill därför att Sveri- rånare och mördare,
ge skall gå med. Så så långt detta är
enkel är intressemot- möjligt.
Skriften säsättningen.
ger uttryckligen, att
inte bär
överheten
förgäves
svärdet
NEUTRALITETEN är
(Rom. 13:4) . Så mycket
ett sakskäl i debat- är alldeles klart, att
ten. Det är viktigt om inte polismakten
att få belyst om neu- funnes eller fungeratralitetspolitikens tro- de, så skulle allehan
värdighet undermine- da laglösa och hänras av ett EG-med- synslösa människor
lemskap. Trovärdig- husera alldeles fritt.
Det är inte endast
heten hänger helt
säkert mer på styrkan överhetens rättighet
utan även dess skyli vårt försvar än på
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na för laglösa människors övergrepp.

Likaså är det de
styrandes skyldighet
att skydda hela folket för hänsynslösa
angripare utifrån.
Vårt försvar är till
endast för att skydda
och försvara vårt
eget folk men alls inte att angripa något
av våra grannfolk.
I en ond värld är ett
starkt försvar ett
värn för freden och
därför en viktig
fredsfaktor. Ett folk,
som inte vill försvara
sig mot yttre fiender
och vars regering inte håller försvaret
vid makt, tjänar inte freden utan tvärtom.

NEUTRALITETEN - EN MYT?

TILL VÅRA LÄSARE!

NUMMER 5 - 6

kommuniké i
ficiell
en konflikt som höll
på att segla upp mellan England och Ryssland.

4

GUSTAF ADOLF DANELL

NEUTRALITETEN - EN MYT?
Europa har drabbats av två eller tre
stora krig varje århundrade. Sverige är
ett undantag, en udda nation i Europa.
I det övriga Europa
har främmande trupper, bataljer, ockupation, förstörelse och
härjningar varit åter..
kommande erfarenheter.

ett

En svår och allvarlig na för laglösa mänfråga inför detta bud niskors övergrepp.
är självfallet för många, om det är rätt
och kristligt att med Likaså är det de
vapen försvara sittstyrandes skyldighet
land. Att krig är nå- att skydda hela folgot av det värsta ket för hänsynslösa
som kan drabba ett
angripare utifrån.
folk är väl alla ense Vårt försvar är till
Egentligen vill näs-om eller borde åtminEuropa har drab-ficiell
kommuniké i
endast för att skydda
bats av två eller tre en konflikt som höll tan ingen i den poli-stone vara det.
och försvara vårt
stora krig varje år-på att segla upp mel-tiska klassen i Sverieget folk men alls inhundrade. Sverige ärlan England och Ryss-ge att vi skall vara
te att angripa något
med i EG. Politikerna
ett undantag, en udland.
av våra grannfolk.
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KAN EN KRISTEN
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positiva idehr och synpunkter
från läsekretsen.
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DOMPROSTEN
läggning som ett beklagligt alVi tackar våra läsare och
ternativ. Vi hyllar nämligen
GUSTAF
ADOLF DANELL
sympatisörer för att de genom
principen att en tidnings nedgåvor och bidrag möjliggjort
läggning bör vara en nödfallsutgivningen hittills.
utväg, särskilt om den som
Vi är alltid tacksamma för
FRIA ORD har rötter i det förflutna och förfäktar bärande positiva ideer och synpunkter
samhällsideologiska principer. från läsekretsen.
Sådana har i vårt nuvarande
För STIFTELSEN FRIA ORD
samhälle blivit allt mer sällsynta, en skrämmande utveckling.
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Vi tackar våra läsare och
sympatisörer för att de genom
gåvor och bidrag möjliggjort
utgivningen hittills.
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För framtiden måste vi allvarligt överväga tidningens nedläggning som ett beklagligt alternativ. Vi hyllar nämligen
principen att en tidnings nedläggning bör vara en nödfallsutväg, särskilt om den som
FRIA ORD har rötter i det förflutna och förfäktar bärande
samhällsideologiska principer.
Sådana har i vårt nuvarande
samhälle blivit allt mer sällsynta, en skrämmande utveckling.
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Garantibelopp tecknas på formulär å sista sidan. Inbetalningskort bifogas detta nummer.

En demokrati, som i likhet med
vår svenska satt den krassa Irc
vardagsnyttan och dekadant nöjes- och sensationslystnad i
högsätet kan icke tänkas vara
för framtiden livskraftig. En
demokrati, som lever på politiker och nyhetsförmedlare utspridda myter i stället för på
sedan årtusendena prövade san:Kg
ningar.
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Med detta dubbelnummer avsluar vi 1988 års utgåva av FRIA
ORD och beklagar att ekonomin
icke tillåtit nris 5 och 6 i vanlig ordning.

Vår kyrkas bekännelseskrifter lär å
ena sidan att djävulen ger upphov till
krig, liksom till allt
annat ont (5KB 465)
men förklarar även
att det är de kristna
tillåtet att föra rättmätiga krig och göra
krigstjänst (5103 61:
234,236).

Vi antas idag bestämma hur landet ska
styras genom att utse våra egna ombud
till riksdagsledamöter
och, eller, statsråd.
I den parlamentariska demokratin bestämmer väljarna. Den
som under långt och
tålmodigt buret lidande följt valrörelsen
inser dock att ombuden, åtminstone majoritetens ombud, är
föreståndare sam tar
hand am oss. De vet
hur de vill att vi
ska ha det.
Alla beslut och problem för individerna
lovar
politikerna ta

BRA SAGT
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Per och Pål

DA CAPO PÅ

hand om. Statens fundamentala uppgifter,
som försvar, skydd
Till vår vardagsmora l
1 dag har allmän
För det första uppmot brott och rättshör att taga avstånd opinion, demokrati
muntrar systemet till
väsen, hinner de inte
från lögn och själva och yttrandefrihet angiveri. Uppgiftsriktigt med. Men allt
blivit ett °omtvistat lämnare behöver inte
tala sanning.
som bara angår de
Men det finns lögner samlingsbegrepp, tre
vara så nogräknad
enskilda medborgarna
på bredare front och av varandra helt be- och personligt ansvaorganiseras och fidet sedan mänsklighe- roende länkar och ra för det sagda.
nansieras offentligt.
tens begynnelse, vitt
grunden för det "de- Reportern och i ännu
Alla barn ( i prinspridda villfarelser, finitiva" samhällssy- mindre grad ansvaricip) får kommunal
bottnande i okunnighet stemet anser de fles- ge utgivaren kan ofbarnomsorg, enligt
eller medvetet sprid- ta.
tast icke kontrollera
regler från socialstyda av makthavare elMen inte alla.
sanningshalten.
relsen. Två tredjedeler dessas motståndaVi påminnes då och
För det andra är
lar av barnen får
re. Det finns olika då om att vissa spric- det ett första ranvisserligen inte plats
benämningar på såda- kor finns i samhälls- gens intresse för nypå de kommunala dagna kollektivt utbred- byggnaden.
hetsfolket att ha mahemmen. Men myndigda mer eller mindre
Nu senast beträffan- ximal
tillgång till
heterna hindrar med
falska läror, de le- de det s . k. "meddela- naterial.
Kvaliteten
skatteregler föräldrargendomspunna kallade reskyddet" .
av detta kommer ofta
na från att skaffa anSaken har aktuali- i andra rummet. Tymyter eller sagor.
nan omvårdnad. Den
Det moderna samhäl- serats av Ebbe Carls- värr.
logiska tanken bekom
let har av framsteg s- sonaffären : en DNFör det tredje uppdetta är att barnen
optimister länge be- journalist har vägrat står frågan hur reprimärt tillhör koltraktats som lovande att uppge ursprunget
portrar rn. fl. i vår
lektivet och att de
i vad angår spridan- till sin intervju.
omvärld - som ju of- Per När tänker du e- som företräder kollekde av påstått samliedelareskyddet är. tast icke har berörda
gentligen betala tivet därmed bestämhällsnyttiga kunska- en i svensk lagstift- lagstiftning - kan
igen 100-lappen mer om hur barnen
per, bekärnpandet av ning gammal förete- fortsätta sin verksam
du är skyldig ska tas om hand.
myter och renodlande else, jämnårig med het utan de moralbemig?
Individerna behöav sanningen.
tryckfrihetsförordning- grepp, som deras
Pill Den lär du nog
ver inte välja skola,
Men hur förhåller en. Det bygger på svenska kallegor har
få vänta på.
utbildning, läkare
det sig egentligen tanken att en upp- tack vare sin påståd- Per Y??
och sjukhus. Det gör
härmed?
giftslämnare till ett
da höga pressetik.
Pål Har du inte sett
1 det primitiva sam- nyhetsorgan icke
u-ländernas stohället kunde vanligen skall behöva riskera
Summan av det hera aktion vid
präster eller krigare att få inför allmän- la blir att våra
världsbankmötet?
eller överhuvudtaget heten skylta med si- "pressetiskt högståenDe anklagar imakthavare sprida na mer eller mindre de" nyhetsförmedlare
länderna för att - De av oss som har
uppgifter till gagn väl grundade syn- bör undvika att förinte efterskänka barn • är mycket oroade över den förfäransin dominans.
för
punkter om han eller
skulder
fäkta åsikter, som så
de brist på återhållräckvidden av hon icke så vill.
Men
huvudsakligen gagnar Per Det var det fräc- samhet som visas av
information
sådan Mediafolk av alla dem själva och deras
kaste jag hört!
var ofta begränsad kategorier har gjort verksamhet. De talar Pål Begriper du inte dem som gör film och
såväl socialt som geo- stort nummer av den- i egen sak.
att när så mån- video, och som motigrafiskt. 1 dessa sam- na lagstiftnings förga högt uppsatta verar sin så kallade
hällen betydde allmän- träfflighet, den sägs
Denna yrkesgrupp
i u-länderna går konst med nödvändigna opinionen föga vara en garanti för brukar ju så gärna
till gemensam ak heten av att återge
det verkliga livet.
jämfört
med, direkt demokratin, ett ut- påpeka att de "avtion så måste
personlig
påverkan slag av god "press- slöjat" än den ena
dom ha rätt.
PRINS CHARLES
sistnämnda kunde of- etik" etc.
än den andra persoNär pengarna för
(Sv.D.)
ta modifieras tack
Det är på tiden att nen eller företeelsen.
svunnit, vad
Det är på tiden att
vare den hierarkiska sådant nonsens avåterstår?
strukturen.
avslöja "a vslöjarna".
slöjas.
Per ???

MYTEN OM "PRESSETIKEN'

FRIA ORD

Kung Fredrik Vilhelm
av Preussen hade en
stor passion: långa
Till de
grenadjärer.
dagarna
lyckligaste
i sitt liv räknade
han den, då en värvare levererat en
rekryt från Norge som
meter.
2,46
mätte
För sin familj kände
kungen föga sympati
och äldste sonen
Fredrik synes han ha
hatat till den grad
att han knäckte varje tillstymmelse till
egen viljeyttring hos
kronprinsen. Fredrik
dömdes för försök till
desertering och satt
18 månader på fästning i Kiistrin. Kungen lät därtill ordna
så att löjtnant von
Katte, Fredriks bäste
vän, blev avrättad
med svärd utanför
fängelsets fönster.

Resultatet av denna
"uppfostran" blev en
cynisk, kallt beräknande, hård och uthållig preussisk "Soldatenkönig". Från tidig_
ungdom hade
emellertid Fredrik
hyst ett ideal som
han trots allt behöll
livet igenom. Han
älskade allt franskt
(utom möjligen Frankrike) . Framför allt
var det franska språket och franska litteraturen, som fångade hans intresse. Det
Ty.ska språket föraktade han, ansåg det
vara barbariskt, rått
och fult. Redan tidigt
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De första krigen i
Schlesien var avslutade, lustslottet SanSouci var färdigbyggt
i Potsdam och Fredrik
hade begynt samla
kring sig en krets av
filosofer,
författare
och
vetenskapsmän.
Voltaire blev smickrad av invitationen,
därtill stod han inför
en av många perioder

Till sina brev fogade
han utkast till poesi
och prosaverk. Med
anhållan att Voltaire
skulle yttra sig om
och korrigera. Så
kom slutligen den
dag då Fredrik ansåg
tiden mogen att invitera Voltaire till
sitt hov.

då hans närvaro var
telligenta
och djupt
förklarad såsom inte cyniska personligheönskvärd i Frankrike. ter kunde inte i längI Potsdam blev han den trivas så nära
däremot välkomnad
varandra; två solar
och till honom över- på samma himmel blir
lämnades vid ankoms- en för mycket. När
ten kammarherrenyc- så Fredrik fick rapkel, den nyinstiftade
port om att Voltaire
orden "Pour la Wri- ertappats under olagte" samt 20 000 tha- liga penningaffärer
ler. Till en början med en ockrare vid
var allt sålunda frid
namn Hirsch fick Voloch fröjd. Det fanns taire respass. Fredinte någon gräns för rik och Voltaire skilhur de två furstarna
des som ovänner. Ef- den ene över ett ter en tid återuppvärldsligt, den andre togs dock brevväxlinöver ett andligt kul- gen och den kom att
turellt välde, - smi- fortgå så länge Vollade och smickrade taire levde.
och högaktade varandra. På hans egen
4
begäran därom medgavs Voltaire titulera
Kretsen runt Frecl
Fredrik "Votre Humanite". Men dessa två rik tunnade ur och
utpräglat starka, in- av nära anhöriga hade han nästan bara
kvar systern Amalie.
Henne hade Fredrik
förbjudit gifta sig
därför att han bestämt henne till abbedissa i Quedlinburg
ett ämbete som senare uppeuälls av sysMonarkin är demo- terdottern Sofia Alberkratiskt förankrad så tina av Sverige.
länge den önskas av
folkmajoriteten. Den
*
ärftliga monarkin gaFredriks
hälsa blev
ranterar i sin tur så långt något kan alltmer sviktande.
garanteras demokra- Hans kroniska magtin. Det är en demo- besvär kan knappast
kratisk paradox men ha förbättrats av faicke förty en verklig- voritdrycken champaghet. Monarken står ne uppblandad med
och kan stå fri gent- starkt kaffe. En dyremot alla påtryck- bar hobby han hade
ningsgrupper - en på var att samla juveltaglig styrka. Varje besatta snusdosor.
val av statschef är När Fredrik på senpolitisk hösten återvände till
underkastat
från Potsdam till Ber-

Sverige är av ålder
en monarki, ett kungadöme med en regerande konung eller
drottning. Genom 1974
års regeringsform bekräftades
monarkin
Sveriges statssom
form och fastslogs att
någon ändring i det-

Anförande i Göteborgs
närradio 26 januari
1982 av ordföranden i
Rojalistiska Föreningen dåvarande Lokalavd. för Väst-Sverige, nu tidskriften
Rojalistens redaktör.

rikets
vara
dem
statschef. Visserligen
avslås i riksdagen
sådana förslag med
överväldigande majoritet och vid det hela
borde kanske inte
fästas någon uppmärksamhet. Men en och
annan riksdagsledamot från åtminstone
två andra partier
rymmer i sitt hjärta
och sin hjärna republikanska känslor och
tankar. Det är
bara så, att det för
närvarande inte är

-

MONARKIN I SVERIGE IDAG

svenskar borde
Vi
ägna Voltaire några
tacksamhetens tankar,
eftersom han genom
sin till många språk
översatta "CHARLES
XII" spred mer kännedom om Sverige än
någon annan icke
kunglig person dittills gjort. När Fredrik frigivits från
fångenskapen på
Kustrin började han
en intensiv korrespondens med Voltaire.

4

och mindre bra. "Han
lever av det första
(vol) och borde göra
det senare ( taire )

SOLSKEN ÖVER SANS - SOUCI
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I denna tidning har
tidigare gjorts analyser av det, vi kallar
"mångväldet"
- en
mer klargörande term
'in de i gängse,
massmediapåverkat
vanliga
språkbruk
fraserna "demokrati",
"folkvälde" o.s.v. i
Sverige "all politisk
makt utgår från folket".

1.1

Valet i september,
i all sin bedrövelse,
gav utslag av denna
oro. 1 rekordartat an-0
tal valskolkare och i
den - för svensk politik katastrofala framgången för "Miljöpartiet". Och oron
fortsätter, ofta utnyttjad till det yttersta
av de massmedia, för
vilka ovissa strävanden efter delaktighet
i makten samsas med
strävan
att genom
Vi har klargjort, ökad
lösnummerföratt visserligen rådan- säljning helt enkelt
de grundlag säger, tjäna pengar.
att i Sverige "all
politisk makt utgår
från folket", men att
En situation av det:
denna makt utövas av
vad vi med en från ta slag kräver effekryskan lånad term tiva rengöringsåtgärkallar "nomenklatu- der, effektiv utredran" - politiska topp ning - i ordets egentfigurer, vissa ämbets- liga mening- av vad
män o.s.v. och ledan- som förevarit och vad
som pågår. Detta i
de personer inom
sin tur kräver, att
"folkrörelserna" av
det politiskt yttersta
typ LO, HSB etc.
ansvaret förvaltas av
en stark man. Termen
De senaste årens harms dåligt rykte,
"affärer" har, trots men dess innebörd är
all mörkläggning klar korrekt. För den, som
gjort, att det inom med termen - med
och i vissa personfall rätt eller orätt- för- utanför den s.a.s. knippar namn som
officiella "nomenklaP/Pl• • MIM å leD • MIR I» • 1.••■
turan" finns en
• • 1.•• In •
_AD •••••• •
D» • 11114 D» •
"inre cirkel", och att
717.•--••
FM. -01.0
det är där, som ofta • In •
••1:11•
••••••••~12.
nog de verkliga besluten fattas. Det har
"JK:s angrepp en favisat sig i alla turer
kring "mordutrednin- ra för demokratin"
gen Palmer', att hög- -Justitiekanslerns ansta politiska makten
grepp på medelarei konungariket Sveri- skyddet är ett ange åtminstone stundom grepp mot den svensicke förvaltats i Ro- ka demokratin.
Vi tror inte att

Och han belägger
med knivskarp logik
grunderna för sina
krav, utmynnade i
att riksdagen måste
få ta ställning till
Ingvar Carlssons fortsatta lämplighet som
statsminister.

Den politiskt högste
ansvarige i Sverige
heter Ingvar Carlsson
som gärna vill se ut
som en "stark man" utan att vara det.
Hela statsministerns
handlingssätt i "affärerna" har föranlett
en för sin integritet
och sitt kunnande allmänt erkänd man, regeringsrådet Gustaf
Petren, att i "expressen" sammanfatta Ingvar Carlssons insatser i "affärerna".
Petr'ens konklusion är
att Carlsson inför KU
och eljes "inte sagt
hela sanningen", och
att regeringsformen
ovillkorligen kräver
att Konstitutionsutskottet - det nya, men i
närvaro- av det "gamlas" ledamöter måste hålla nya förhör med statsministern.

Augusto Pinucildt, kan
erind•as .3m ett ex.
bland många på just
denna personlighetstyp - Habib Bourguba i sin krafts dagar.

MÄNGV LDET, NSVARET
OCH DE ANSVARI GA

FRIA ORD

Men även om den
dåvarande händelseutvecklingen kom att
driva fram världskriget fortsatte Buchman
att bygga vidare på
en växande styrka av
människor från alla
kontinenter. Han nöjde sig inte med att
arbeta för fred utan
siktade till att ansvariga ledare och gemene man skulle bli besjälade av den fred
'som övergår allt för
stånd'. Han insåg att
en ny värld bara
kunde skapas av nya
män och nya kvinnor
som var villiga att
lyssna till sin inre
röst - eller samvetetför att få ledning för
sig själva, sina familjer och sina länder. Han var en vanlig man som gjorde
ovanliga ting och var
övertygad om att andra kunde göra detsamma.
14Ett vittnesbörd om
hans arbetes betydelse var de mer än
100 människor från
34 länder och fem

När krigsmolnen hopa-.
de sig över Europa
var dess ursprungliga allt överskuggande syfte att förhindra
kriget genom hjärtats
och sinnets förändring hos tillräckligt
många människor i
positioner av betydelse.

FON, skt, 5

EN KOMMENTAR
BETRÄFFANDE
VAL -88

,

En av dem som
gick längs Frank
Buchmanvägen
var
Mulugeta
Asserette.
Han tillhör den etiopiska kungafamiljen
och härstammar i 267
led från drottningen
av Saba. Asserette
satt nio år i fängelse. Under hela den
tiden bars han av
sin kristna tro och
Amnesty International
lyckades till slut få
honom frigiven. Men
hans mor är kvar i
det fängelse där hon
suttit i 14 år.
Trots allt som hänt

som en del av denna
manifestation.
Buchmans genialitet
låg i hans förmåga
att lyssna till den
inre rösten efter ledning för sig själv,
för andra och folken.
Han lärde människor
att "tänka för kontinenterna". Inte så
underligt att så många rest den långa vägen till Strasbourg där de välkomnades
av Strasbourgs kommunordförande Marcel
Rudloff - för att på
olika sätt uttrycka
betydelsen av Buchmans livsverk och sin
tacksamhet för det.

LED ARE
FOR RED
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Av Redax

I dag är situationen en helt annan.
I dag finnes många
fler arbetsuppgifter
samhället, som måste
fyllas. Det gäller
för de unga pojkarna
liksom för flickorna
att välja ett yrke en arbetsuppgift, som
dom tror dom kommer
att klara och trivas
med. Man letar i första hand bland de
yrken, som man har
intresse för och där
framtidsutsikterna roj.
refaller vara goda.
Kanske man har vissa
anlag som kan ut-

Hur ofta ställer
man sig ej frågan,
vad är det egentligen
för egenskap eller
egenskaper, som den
framgångsrike har ut
över sina fackkunskaper och allmänna begåvning, som giver
honom en större framgång. Varför lyckas
en läkare t. ex. eller
en tekniker eller en
affärsman bättre än

och slutligen vill slå
sig ner. I dag står
hela västliga världen
öppen, vilket giver
ungdomarna en
enorm chans. Kommer
så slutligen härtill
att i dag finnes ett
mycket större antal
arbetsuppgifter som
många kräver special
studier, något som
ingalunda gör yrkesvalet lättare.

i världen man sist

STÄRK
MONARKIN
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honom och hans familj vägrade Asserette att bli bitter. När
han vid ett bröllop
mötte en av dem som
var ansvarig för att
hans far avrättats
gick han fram till
honom. Denne frågade
häpen vad han ville
ha av honom. "Ingenting", svarade Asserette, "bara säga dig
att jag inte hyser
något agg mot dig
för vad som hänt" .
Senare fick Asserette
veta att det var denne man som ordnat
så att han fått utresetillstånd.
Strasbourg, som ligger vid Rhen, Frankrikes gräns mot
Tyskland är känt som
"Europas korsväg".

LEDARE
FÖR FRED

Fens, från sid. 4
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fyra olika nivåer av
koncentration och
bortom dessa fyra nivåer av formlös försjunkenhet.
Men ofta används
förnuftsmässig analys
även på ett förberedande stadium för att
underlätta de tankestillande övningarna.
Här är några övningar som Dalai LaBuddhistisk medita- ma har förklarat för
tion inledes i två ka- västerlänningar och

Det är i vardagslivet
i mötet med andra,
som människan kan
lära känna sig själv.
Livet är hennes lärare. Men en god
hjälp på vägen är de
många meditationsövningar som den buddhistiska religionen erbjuder. Här är några
exempel.

5

Det är inte så otänkbart att Polen,
Ungern, Rumänien och
de andra länderna i
Östeuropa en dag kommer a tt återvinna sin
frihet. De skulle naturligtvis då bli del
av ett fritt Europa
som på många sätt är
annorlunda än det
som de kände till föForts.s.W.6

Att återvinna friheten

I Strasbourg märktes de ansatser till
ett nytt Europa som
också innesluter Östblocket. Mycket beror
naturligtvis på vad
som händer i Sovjetunionen, t. ex. om
Moskva kommer att
känna sig tillräckligt
tryggt för att släppa
på sitt grepp om satellitländerna.

Det var en lämplig
plats för detta högtidlighållande. Bucharbete under
mans
efterkrigstiden att
bygga broar mellan
Frankrike och Tyskland fortsätts idag
av många fransmän
och tyskar. Deras
förpliktelse sträcker
sig mot ett nytt Europa som skulle kunna
göra sina erfarenheter av försoning, vänskap och enhet tillgängliga för den övriga mänskligheten.
Det är en erfarenhet
som verkligen behövs
i en värld sönderriven av rivalitet, hat,
rasfördomar och splittring på alla områden.

FRI
UPPFO S TRAN

karna från att rusa
förväg och föreställa sig vad som kommer att ske i morgon
eller i övermorgon, om
en månad eller ett år
Låt medvetandet vila
i sig självt och följa
sin naturliga rytm
utan att störas av
några föreställningar
Om det uppstår en
stilla lyckokänsla,
tänk inte : "Vad härligt, j ag känner mig Jochum Stattin berät-

INRE UTVECK LING
TAR TID

skolor och universitet
taget är
praktiskt
Ett gott
kostnadsfri.
råd vill vi gärna giva dem på högskolan
eller universitetet
studerande. Tag varje tillfälle i akt att
"prya" d. v . s . pröva
olika arbetsuppgifter
under studietiden eller semestertiden. Det
gör valet lättare då
-.a r senare skall sösig ut på arbetsmarknaden, där yrkes•
valet sist och slutligen beror på en
I gamla tider var själv.
det lättare, ännu vid
detta sekels början
En fråga är huruvivar det vanligt att da den unge adepten
sonen följde sin fa- har några särskilda
ers spår och tog
anlag och om han
hans yrke. Särskilt har intresse av att
inom ämbetsmannakå- utbilda sig ytterligaren och i det militä- re och utveckla sina
ra samt i hantverket anlag. En annan
var det det normala.
fråga , som visserliFör döttrarna fanns gen blir aktuell först
då inget annat än senare är frågan var
hemarbete.

Yrkesvalet är ett viktigt steg, många gånger ett för livet avgörande beslut, som
den unge mannen eller kvinnan ställs inför redan vid 16-17
års ålder. För de
unga utan erfarenhet
är det ett svårt och
stort beslut som kommer att påverka deras liv många år
framöver. Man frågar
sig onekligen om de
unga har tänkt sig
in i det.

KRIS NIKA

LÖRDAGEN DEN 3 DECEMBER 1988

KOMMENTAR DALAI LAMA:
"Övningar
är som
en spegel, dina kroppsliga, verbala och
mentala handlingar
är som ett ansikte
som man skall se i
spegeln och genom
övningarna inser man
sina fel och svaghe-
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Meditation som hjälper dig att komma
till rätta med vrede:
Erinra dig en person som du var arg
på i går, i förra
veckan eller för ett
år sedan, men som
du nu blivit sams
med. Framkalla honom tydligt för din
inre blick, så som
du såg honom med
alla de avskyvärda
egenskaper som väckte din vrede. Erinra
honom därdig
efter som du nu ser
honom sedan din vrede gått över. Och
fråga dig sedan :
Var har nu dessa
avskyvärda egenskaper tagit vägen?

girighet, när de uppstår i ditt dagliga
liv. Begrunda alla
nackdelar de för med
sig.
Iakttag dina positiva
sinnestillstånd:
medkänsla,
kärlek
välvilja,
tolerans,
när de uppstår i ditt
dagliga liv. Tänk på
alla fördelar de för
med sig och de sunda
principer som de
grundar sig på.

INRE UTVECKLING...

Fans. I Kan .W.5

han kan en ursäkt
för sitt handlande i
försvarsfrågan : Som
krigsmaktens främste
ansvarige talesman
återfinnes en annan
man, som vill verka
stark, men är svag :
Pressad av en
ÖB.
delvis desperat opinion inom försvaret har
framlagt sina
denne
Men han
minikrav.
ställt det
har
inte
ultimatum, som hans
samvete borde bjudit :
Ge försvaret åtminstone minimibeloppen för
att undvika en - inte
minst för Sveriges
anseende i omvärlden
och därmed dess
chans till neutralitet
i krig- förödande fortsIttiiingsnedsk ärning ;
om icke, avgår jag !

Anna Bernstein

ÖB vet att detta
skulle kunna tänkas
ge någon effekt. Men
(Sv.D.)
det innebär ett personligt risktagande
Porrs. från sid. 4
av samma art som det
innebära för
MÅNGVÄLDETS... skulle
Carlsson att
Ingvar
g a f.n. - likaväl som tala om allt, som förmanövrerna med val- tigits. Så det sker
löften, från början inte...
avsedda att svikas,
bevisar lika väl som
Sällan har mångväl"Ebbe-affärerna" det- dets inre s vaghet uppta påstående. Och det enbarats så tydligt
är kanske typiskt, som i dessa dagar.
att statsministern så Men ändå sker trolisent som i augusti gen intet. En potenkategoriskt upprepade tiell tröst för ett tisitt löfte, att Anna- gerhjärta kan måhänGreta Leijon skulle da - men det är en
få en tung statsråds- gissning - finnas i
post i en ny ( s )-rege- det faktum, att i kuDet blev det lisserna, i maktens
ring .
vallöfte, som centrum men veterligt
första
bröts... Men eftersom utanför "inre cirkeln"
Anna-Greta i högsta finns en verkligt
grad tillhör den "in- stark man: Kjell-Olof
re cirkeln", soulage- Feldt,
redes hon med en
synnerligen "fin" beSka han, då för-

den.
avlossar
som
Precis som det är när
vi kämpar mot en
yttre fiende uppstår
sår och lidande, för
denna inre strid för
också med sig inre
smärta och påfrestningar. Religion är
således en inre angelägenhet och religiösa regler befattar sig med inre utveckling . "
"Vänta er inte för
mycket när ni börjar
öva. Vi lever i en
datoriserad och automatiserad tid. Ni tror
kanske därför att inre utveckling också,
sker automatiskt och
att man bara behöver
trycka på en knapp
så förändras allt.
Så förhåller det sig
inte. Inre utveckling
är inte lätt, och tar
tid.

FRIA ORD

Odödlig är
konsten...

KRÖNIK

LEDARE FÖR...

LÖRDAGEN DEN 3 DECEMBER 1988
jer den effektivaste
och mest ekonomiska
för att få ett tillfredsställande resulden andre. Visst kan tat. Där det åter
initiativet och fanden ene ha tur och
tasien som spelat sin
den andre otur - men
roll.
det räcker inte. För
vår del är vi av den
bestämda åsikten att
dom som lyckas bättYrkesvalet är inget
re har mer fantasi
och initiativ än de lättlöst problem. Man
andra. En affärsman, måste i första hand
som inte är påhittig känna sig själv och
kommer ingen vart. veta vad man vill
Han gör inga kombi- och försöka se in i
nationer, som leder framtiden. Om man
till avslut, eller i lyckas eller ej, återvarje fall så många står att se. Lyckas
som sin påhittige kol- man ej, får man väl
lega. Vivare behövs göra, som en ung
det initial *•, för att man nyligen skrev i
ta itu med upniften. sin kria där ämnet
Vi är helt övertygade var "Yrkesvalet", fölom att en ingenjör jande tänkvärda ord:
likaväl som en "Får man inget jobb
läkare är i behov av eller lyckas man ej
dessa egenskaper. förtjäna några penDen skicklige läkaren gar återstår blott att
spelar med olika upp- gifta sig rikt".
slag - och finner så
Henry Wallenberg
den rätta medicinen
(Oss svenskar emellan)
för att bota sin patient. Den skicklige Enris. från sid. 4
finner
ingeniören
lösningar på
olika
sitt problem och välre andra världskriget.
Utmaningen för oss
som vandrade Frank
Buchmanvägen var
att leva, tänka och
arbeta för att andra
"Det är så stort att skall acceptera den
jag får gå på jorden och föra in en frisk
ännu en sommar, full anda i en värld som
sannerligen
behöver
av doft och sken,
Buchman var
och bjudas in av var- den.
je dikesren till smult- övertygad am att nedronmiddag på de grö- rustningskonferenser i
sig inte leder• till
na borden
och sova ut på någon fred och att det behövs ett nytt tänkanskuggig sten.
de för att förhindra
mänskligheten
Så tackar jag min att
historiens
jord att jag får vara fortsätter
väg mot krig och förvid liv, en människa,
störelser

Forl från sid. 5

1 takt med att brot-

RÄTTSVÄSENDETS
FÖRFALL

kamp framkallad hänSorel
tror
förelse.
själv uppenbarligen
icke på generalstrejken, men han utformar dess teori i förvissning om arbetarnas orubbliga zro.
Vad Sorel själv tror
på är värdet av den
heroism som föreställningen om generalstrejken är ägnad
att väcka och vidmakthålla. Massornas
liv skall få hållning
och värdighet genom
att underordnas en
stor idé; de kämpande arbetarna liknas
vid de första kristna, de franska revalutionsarmeerna och
andra de illusoriska
målföreställningarnas
martyrer. Generalstrejken "uppväcker i
djupet av själen en
känsla av det sublima, som motsvarar
förhållandena i en
gigantisk kamp", "om
föreställningen om
generalstrejken icke
skulle hava annat
resultat än att göra
den socialistiska upp
fattningen mera heroisk, måste den redan härigenom betraktas såsom ägande
ett oskattbart värde".

ten blivit råare har
det blivit allt svårare att förmå vittnen
att avlägga vittnesmål vi rättegångar.
Vittnen är rädda för
represalier.
riskerar att
-Det
undergräva hela rättsväsendets möjligheter
att komma åt brottsSorel säger sig ha ligheten, säger Uno

Är då neutraliteten
en myt? Inte i vardagslivets mening
men det finns en speciell tolkning • till ordet myt vilken finns
i samhällsvetenskaper
na. Den formulerades
klarast av George Sorel som gav begreppet myt: en engagerande framtidsvision.
Myten är en molnstod
om dagen och en eldstod om natten som
leder Israels barn
till det förlovade landet som flyter av honung och mjölk.

Neutraliteten är
också att s. k. stoppord. Om en svensk
hänvisar till vad
kräver
neutraliteten
behövs inga ytterligare
argument. All
debatt tystnar. Unisont nynnar meningsfränder och motståndare neutralitetens sköna visa. Det som
frälst oss
i
två
världskrig är heligt
för oss.

I dagens debatt
efter ÖB:s konsekvensutredning om arméns
organisation har vi
fått början till en debatt om vårt försvar
räcker till för att bevara vår neutralitet.
De två stora debatterna idag handlar
om vår relation till
Europa och om vårt
försvar som viktiga
begrepp för neutraliteten.

NEUTRALITETEN
- EN MYT?

lods. från sid. 1
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Edvin Wall~
Mjölby
(Expr.)

-Tänk vilka framsteg
vi gjort under vårt
århundrade, den människa som förr var
en kugge i maskineriet är nu en siffra
i datorn.

DAGHEMMET

Neutraliteten är ett
alldeles för viktigt I ix, snl_ 2
begrepp för att missbrukas. Politikerna
har skaffat sig en va, samhället, som den
na att hänga undan socialistiska majorimycket på neutrali- tetens politiker brutetens spik. Alltför kar kalla sig. "Sammycket. Det är risk hället" bestämmer ockatt spiken ramlar ur så hur bostäderna
väggen.
ska se ut, från höjden på diskbänken
Neutraliteten kommer inte längre att till bredden på hatthållas högt av sven- hyllan och antalet
skarna om den leder sängar i sovrummet.
till att vårt land Sovrum avsett för en
blir isolerat och fat- person ska rymma en
tigt.
Uppslutningen säng, sovrum för två
kring
neutraliteten personer ska rymma
kan komma att nag- två sängar, enligt
gas i kanten av allt planverkets byggnorkrångel för resor, mer, två personer får
handel, studentutby- alltså inte sova i en
te, kulturutbyte, in- säng.
Alla
hyresgäster
vetenternationella
etc ska förmedlas av komskapsprojekt
som vårt nej till EG munal bostadsförmedinnebär. Neutraliteten ling, enligt kriterier
som myndigheterna
kommer med andra
ord att älskas allt fastställer. Syftet är
mindre av folket ju att bostäderna ska
mer den avskärmar fördelas jämlikt. Den
som är ordförande i
oss från EG.
LO eller chefredaktör
för hyresgäströrelsens
Neutraliteten är tör
tidning räknas dock
fin för att förfuskas
som extra jämlik och
bort av detta och att
behöver därför inte
vi skall älskas mindundergå kommunal
re ju mer vi avskärförmedling.
mar oss från EG.
Personer som vill
bo i en bostad som
Neutraliteten är
riksdagsmajoriteten
namnet på den första
inte tycker om får
akten i ett ofärdssubventioner,
inga
drama, ett drama i
betala
utan
måste
vilket vår omvärld
drygt dubbla boendeär i krig och vi kan
De som
kostnaden.
vara neutrala. Vår
skiljer sig, eller gifpolitiska ambition är
ter sig och flyttar

ja, i den meningen
kan man säga att
neutraliteten lör svenskarna är en myt av
oskattbart värde, en
molnstod om dagen
och en eldstod om natten som skall skydda
oss i nästa ofärdstid.

FRIA ORD

Största delen av svenska folket ställer
sig undrande inför
hur obskyra existenser och gangsters år
efter år kan få göm-

LAGLIGT
SPRIDANDE
AV SMÖRJA

förklarar hur vi ska
städa och laga mat.
Ett statligt råd rekommenderar ungdomarna
ett lämpligt levnadssätt, medan ett annat råd granskar barnens leksaker.
Hela verksamheten
finansieras genom att
staten tar hand om
cirka två tredjedelar
av alla inkomster, och
sedan delar ut dem
som bidrag eller "gratis" service.
Alternativet till detta offentliga omsorgssamhälle vore den
fria marknadsekonomin, där alla betalar
för genuint offentliga
uppgifter och sedan
lämnas i fred av
statsmakterna. Marknadslösningen innebär
att konsumtion och
produktion i sista
hand styrs av individernas önskemål.
Det svenska föreståndarsamhället underkänner marknaden.
Den socialistiska riksdagsmajoriteten säger
därmed antingen att
individerna inte förstår sitt eget bästa,
eller att individernas
konsumtion ska styras
inte av deras egna
önskemål utan av politikernas.
Sverige är världens
största daghem.
SANDER
( D- N. )
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Washington är
1
också vår neutralitet
ifrågasatt. Där brukar man säga att
Sverige ej ville vara
med i Marshall-planen, att vi sökte underminera Nato i Norge genom att vilja
skapa ett nordiskt
försvarsförbud - som
visserligen misslyckades -och 'vi vägrade
att gå med i Europasamarbetet på 50-talet när EG bildades,
vi läxade upp USA i
olika nedrustningskonferenser och stödde
USA:s fiender i NordVietnam, Kuba, Angola, Mozambique och
Nicaragua. Allt detta
gjorde vi trots att

NEUTRALITETEN
- EN MYT?

Hur ser då de två
stormakterna på
vår neutralitet? Folket från Moskva har
svårt att förstå vår
neutralitet. Man påminner sig hur vi i
mitten av 70-talet
försökte sälja Viggen
till fyra Natoländer flyg"århundradets
plansaffär'".
Enligt
Haag-konventionen från
1907 kan en n2.utral
stat antingen välja
att inte sälja vapen
till någon part eller
låta exporten vara
fri till de inblandade. Om Viggen-affären hade gått i lås
skulle alltså Sverige
vid konflikt vara
avstå
tvingat
att

(Stryk det icke önskade/1

au betala i "frivilligprenumeration" 250 kr.

att till garantifonden bidraga med

utgivning under år 1989

kr

Undertecknad förbinder sig härmed för Fria Ords
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för

Garantiteckning

NÄR skaffade Du
en prenumerant sist?

Ferb.1141.,W.7

från restriktioner för
krigsmaterielexport
gentemot militärblocken i vår del av
världen.
Det är mycket som talar för att extremt
permissiva samhällen
av vår typ inte förmår hantera sociala
masskatastrofer som
brottsexplosionen ( som
i gruppen pojkar 1517 år under en 50årsperiod uppvisat en
23-faldig ökning av
brott som är så grova att fängelse ingår
i straffskalan) , knark
vågen och aids-epidemin. 1 det långa
loppet kan priset för
efterkrigstidens hart
när otroliga tolerans
mot drogmissbruk och
asociala eller kriminella subkulturer visa sig bli övermäktigt.

.

MONARKIN...

ra när en monark
gör statsbesök i andra monarkier. Se på
och jämför vårt svenska kungapars officiella besök i Saudi-Arabien och i det kommunistiska Sovjet och
Kina. En president,
en fd partipolitiker,
vore icke att föredra.
Monarkin skapar, då
så krävs, högtidlig-

(Sv.D)

Nils Bejerot

För att hantera de
aktuella problemen
fordras nu breda och
långsiktiga politiska
uppgörelser,
som
sträcker sig längre
än till nästa val.
Förutom hög kompetens och nya kunskaper tarvar detta
kraft, vilja och storsinthet i alla politiska partier och där
till en betydande portion av den bristvara
som kallas politiskt
mod. Aids-epidemin
blir nog det moderna
välfärdsamhällets avgörande prövosten.

i fråga om individuella rättigheter men
allt för få har vågat
torgföra individens
skyldigheter mot sina
medmänniskor och mot
elementära samhälleliga spelregler.

EXTREMT
PERMISSIVA

Vi bör vara återhållsamma med att
använda ordet neutra
litet och hänga undan saken på en spik
Vi skulle vara försiktiga med att utnyttja
neutralitetsergumentet
för än det ena och
än det andra i diskussionen i världpolitiken . En sådan
försiktighet kan hjälTyvärr kan man
pa oss att lyckas
med neutraliteten om nog ana att vi lever
kriget skulle komma i en prefascistisk petill vår del av värl- riod, där politikerna
allt för länge har
den.
bjudit över varandra
Det viktiga för oss
Forufrån ,W.3
och obero
är frihet
ende. Neutraliteten
är inte ett mål i sig.
Den är ett medel till gäller det monarkiska
frihet och oberoende.
statsskicket. En ärftNär omvärlden lärt lig monarki innebär
sig att frihet för oss en behövlig kontinuiär viktigare än fred tet i statslivet.
blir vi farliga för
Monarkin
är en
varje inkräktare. Då, nationell
tillgång i
om inte förr, inser krislägen.
Glöm inte
han att priset han Christian X:s och Haafår betala är prohi- kon V11: s hållning
bitivt.
under senaste världs-

Ser man på vår
neutralitet både från
Moskvas och Washingtons sida så finns
det en betydande
skepsis jämfört med
vår trosvissa föreställning om denna
molnstod om dagen
och eldstod om natten.

det var amerikanernas kärnvapenparaply i Europa som
skyddade oss men det
ville vi då vårt
arbete ha bort.

LÖRDAGEN DEN 3 DECEMBER 1988
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