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Inte höra, inte se, inte fatta  

 

Journalister är ofta inte särskilt begåvade. Många journalister ser inte sina egna skygglappar, och 

därför blir de framsnidade orden ofta en tunn anrättning. ”Upp flyga orden, tanken stilla står. Ord 

utan tanke aldrig himlen når”. 

Den 10:e november 2016 har Svenska dagbladet en journalist, som i det första stycket i den första 

ledaren efter att Donald Trump blivit vald till president, skriver: ”Populisternas tid är nu. … Det går 

dock att bemöta dem. ” Vad fan är en populist? Det är ett ord som skjuts från höften utan eftertanke. 

Ordet tycks så självklart innebära en illasinnad figur och att de som väljer att lyssna på denne är 

dumma i huvudet. Populist, fascist, misogyn (ett annat modeord just nu, trevligt – det liksom visar att 

man är lite bildad), främlingsfientlig, islamofob – det är bara att ösa på. Men man har liksom inget 

fattat - det är populisten det är fel på! Och vi, fina vi, ska ställa det till rätta igen. Och så producerar 

man ord på ord och när tåget kör över en, så har man fortfarande inget hört, inget sett och inget 

fattat. Det blir hemskt när tillvaron inte längre stämmer med ens egen bild över vad som är rätt. 

Världen vaknar upp till efterrationaliseringar. Nu ska det obegripliga förklaras – eller inte. För att vara 

ärlig mot journalisten ifråga så fortsätter denna ledare sedan med flera kloka förslag. 

Journalister må i allmänhet vara måttligt begåvade. Men det finns en kategori som ska vara lite finare 

och det är de som bjuds plats att skriva på ledarsidor. Alla exempel nedan är från Svenska Dagbladet, 

Dagens Nyheter, Expressen och Aftonbladet dygnet efter att Trump höll sitt segertal. Det är som om 

journalisterna tävlar i att försöka vara mest rätt på plan. 

”Segern för Donald Trump är redan det värsta som hänt sedan kriget i Irak. Det kan komma att bli 

den värsta händelsen sedan Jalta.” Jaså! Så detta är sanningen. Tänka sig. 

”Vi vaknade upp till en annan värld. En mörk sida av det amerikanska samhället vann i USA” Jaha är 

det så? Halva amerikanska folket är mörkt. Och Gunnar Hökmark ser inte att när nittio procent av 

journalisterna häver ur sig sådana saker att man kan ta nittio procent av dem och lägga dem i en korg 

med sorgliga och oförbätterliga tyckare. 

”Donald Trump är essensen av denna amerikanska populärkultur, och många älskar honom. För att 

han har samma smak som de. För att han som de (alltså de män vi nu främst talar om) tycker att 

kvinnans plats inte är i politiken utan i hemmet.”  Jan-Erik Larsson brukade skriva intelligenta artiklar, 

men det är som skygglapparna inför vad som händer i världen har gett honom tunnelseende. 

”USA får en okvalificerad president – och världens diktatorer applåderar (och under denna rubrik en 

bild där Putin och Trump kysser varandra)”. Michael Winiarski brukar också vara hyfsat balanserad. 

Han fortsätter ” Trumps seger gläder också hans ideologiskt likasinnade i det som författaren Anne 

Applebaum har döpt till ”Populistiska Internationalen”; främlingsfientliga nationalister som förenas 

av beundran för en stark ledare, och de har ofta djupa band till dagens Ryssland.”  Ja, ös på bara. 
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”USA har röstat för en farlig ledare”. Till och med en så (före detta) ansedd tidning som New York 

Times idkar lite självrannsakan: ”Journalister porträtterade Trumps anhängare, de som fortfarande 

trodde att han hade en chans, som verklighetsfrånvända. I slutändan var det tvärtom” (Jim 

Rutenberg). Nå Hökmark, heja, heja! Samma ledare avslutas med ”Donald Trump berömmer sig av 

att vara oförutsägbar, och hans omdöme har hittills visat sig obefintligt. USA har gjort ett mycket 

obehagligt val.” Ja, helt obefintligt asså. Och för att vara petig, det är inte USA som gjort detta val, 

det är halva deras röstande befolkning. Asså, ba va! 

”God natt Amerika, godnatt världen! USA:s folk ser ut att ha valt en obalanserad lögnare till 

president. Donald Trump kan bli en fara för hela världen.” Vem som är författare till dessa ord på 

Expressen framgår inte, men det är lika tendensiöst som Peter Wolodarski, men faktiskt än plumpare 

formulerat. Vad ser Expressen som inte 60 miljoner amerikaner ser? Skarpsinnet på denna 

kvällstidning måste vara oändligt – åt något håll. Upp flyga orden … 

”Det är klart att det finns alternativ till högerpopulism. En politik som bekämpar klyftor, ifrågasätter 

privilegier och förhindrar att välfärden urholkas i jakten på vinst”. Kan man ta med en smiley? Så 

skönt att Ingvar Persson har klart för sig hur mörkerkrafter ska bekämpas. 

Det får räcka med citat nu. Nä, förresten, en till från Aftonbladets Anders Lindberg: ”Putins världsbild 

äntrar Vita huset”. 

Det är ofta svårt att se vad som händer framför ögonen. Än svårare är att se dess betydelse. 

Konsekvensen och betydelsen av stora militära slag visar sig ofta när man kan blicka tillbaka. 

Många hot har försvunnit av sig själva.  Den Sovjetiska kommunismen imploderade till sist. Andra ha 

måst besegras. Det Tredje riket dog i en bunker i Berlin 1945. När Romarriket började krackelera är 

svårt att avgöra, men Adrianapolis 378 var en början och Alariks plundring av Rom 410 markerar ett 

slut för det västliga Rom – ”Staden som hade tagit hela världen blev själv tagen.” 

Men andra hot finns kvar. Muselmanerna stoppades i västra Europa i Poitier i oktober 732. I öst la sig 

serbernas blod på Kosovos fält i juni 1389. Det bromsade framfarten. Vid Lepanto stoppades dess 

sjökrafter och Wiens portar höll både 1529 och 1683. Efter ottomanernas fall kunde man ha trott att 

faran var över, men idag har ett kalifat åter proklamerats och därmed har visionen om offensiv jihad 

till dess Islam råder i hela världen åter fått näring.  

Sovjet må ha försvunnit, men dess arvtagare PK lever. Kommunistpartiet definierade vad som var 

politiskt korrekt, vad som var partilinjen. Nåde den musiker eller författare som avvek från denna 

linje. Ibland fanns ingen nåd utan bara arkebusering. Idag är det mestadels politiker och journalister 

som tjänstgör som politruker. Nåde den som avviker från den politiskt korrekta linjen. Då kommer 

orden fascist, främlingsfientlig, misogyn, homofob, islamofob och det dessutom utan att de politiska 

kommissarierna tycks se motsättningen mellan Islam och avskyn mot kvinnofientlighet eller 

homosexuella. Tack och lov är det inte fysisk arkebusering som hotar. Det är bara utfrysning, 

förlöjligande och utanförskap som är hotet. Intellektets arkebusering. 



Tidningen Kulturen förefaller ha upphört 
Skriven dagen efter Donald Trump vann 
presidentvalet 2016 

Man kan se det amerikanska presidentvalet som en strid om politisk korrekthet. Vår tids hävande av 

Wiens belägring. Kanske en era av intellektuell frihet har randats. Man kan ju alltid hoppas eller så 

kan man vara lite populist och säga att halva Amerikas befolkning består av mörker. 

 


