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26/9 Vad är demokrati? - Lars Lindblom med gäst
Demokrati är det sämsta styrelseskicket, förutom alla andra, sa Churchill. Och så kan man
ju säga, men vad menar man då egentligen att demokrati är för något? Varför är demokrati
bättre än andra sätt att styra ett land, och vilka skulle nackdelarna som Churchill antyder
vara? Ja, vad är egentligen demokrati?
24/10 Vårt förakt för svaghet - Jan Aronsson med gäst
Vår fascination inför makalösa prestationer inom idrott eller andra arenor har en tendens
att förföra och locka till stum beundran. Även inom den politiska arenan beundrar vi
starka ledare och personligheter. Bakom denna beundran ligger en mer eller mindre dold
värdering: svaghet är dåligt. Ju mer vi fascineras av styrka desto mer tycks vi avsky
svaghet. I sin extrema polariserade form skapas ett förakt för svaghet. Denna tudelning är
kanske naturlig men är den önskvärd? Vår tendens att beundra styrka leder till
motsvarande vämjelse med samma mått. Men varför är svaghet dåligt? Och bör vi dämpa
vår beundran nästa gång vi ser Zlatan göra mål för att balansera den negativa
konsekvensen av vår (medfödda?) starkt laddade värdering av styrka och prestation?
7/11

Tillit - Madeleine Hayenhjelm och Sara Belfrage

Vad är tillit? Vad är pålitlighet? Är det tillit som gör samhället stabilt eller är det i själva
verket pålitlighet som är viktig? Om alla vore pålitliga, spelar det då någon roll om vi litar
på dem dessutom? Är tillit en slags gissning om att den man litar på är pålitlig? Kan vi lita
på någon i en mening men inte i en annan – eller är tillit ett omdöme om någons hela
karaktär? Finns tillit över huvudtaget eller är det bara frånvaron av misstänksamhet och
vaksamhet? Kan man säga att spädbarn utan språk och begrepp om fara litar på sina
föräldrar? Men i så fall kan det inte vara som en gissning …
12/12 Dopning - naturlig förstärkare eller sportförstörare? - Niklas Möller och Kia Sigge
Dopning är förbjudet i alla sporter, ibland till och med olagligt. Fusk, fel och farligt säger
många. Men att elitidrott är farligt tycks vi ofta acceptera. Och i vissa idrotter är dopning
mycket vanligt. Vore det inte då mer rättvist för alla om den tilläts? Handlar inte sport i
vilket fall om att prestera så bra som fysiskt möjligt - borde utövarna då inte få tillgång till
de mest effektiva metoderna? Går det ens ihop: om samma kemiska resultat kan uppnås
via tryckkammare eller höghöjdsträning som via en spruta, varför skulle det ena vara
tillåtet men inte det andra?

