I världen har till dags dato, den 21 mars 2020, enligt uppgifter från
Folkhälsomyndigheten närmare 11 400 individer dött av coronaviruset, i
Europa över 6000 och i Sverige har 20 hittills avlidit.
Volvo Cars korttidspermitterar, som uttrycket är, 25 000 anställda i
Sverige. Lastbilstillverkaren AB Volvo permitterar 20 000. Scania stänger
sina fabriker där 9 000 anställda berörs. Landet stannar upp. Allting
stannar upp. Makten visar sin sårbarhet. Statens förmåga sätts på prov.
Där vi trodde oss kunna hitta styrka, finner vi bräcklighet. Var finns det
oantastliga faderliga skyddet? Var finns omsorgen? Vem tar ansvar? Hur
visar sig solidariteten när krisen tar fast form? Kommer de som anser sig
vara starka att sko sig på krisen? Hur delar vi förlusten? Hur kan de med
störst behov få skydd? Hur kan vi alla få vårt behov av beskydd
tillgodosett? Vi har blivit intensivt rädda för att dö och för att drabbas av
arbetslöshetens gissel och en påföljande fattigdom. Vi är paralyserade
av rädsla. Coronaviruset drabbar fattig som rik. Man som kvinna. Alla
etniciteter och hudfärger. Coronaviruset är kosmopolitiskt och har lämnat
nationalismen bakom sig.
Vi måste tänka oss att vi skall försvara Samhället. Det samhälle som har
förmågan att ta ansvar och som inkluderar; det övergripande och
gemensamma blir något mer än summan av utspridda, ensamma och
egoistiska individer fångade i den egna desperata kampen för att
överleva. Låt oss försöka att ta fram de bästa sidorna i oss alla. Låt oss
göra gemensam sak. Nu, som så ofta, är det som förenar viktigare än
det som skiljer oss åt.
We sit here stranded, though we're all doing' our best to deny it. (Bob
Dylan från "Visions of Johanna").
Icke desto mindre kan vi bli förnuftiga, ansvarstagande och genomsyras
av följande tanke: genom våra gemensamma ansträngningar kommer vi
åter att skymta ljuset. Det är möjligt att stå ut med ovissheten och
osäkerheten. Prövningen kan göra oss modigare och vi kan börja våga
ställa de avgörande livsfrågorna.
Per Magnus Johansson den 21 mars

