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För en omprövning i Coronapolitiken och mer förståelse för mångfalden av
åsikter i krisen

Coronapandemin är inte bara en extremt komplex hälsohändelse. Den 
infaller också i en tid av stora miljömässiga, sociala och geopolitiska 
förändringar, och ja, den är i sig en del av dessa förändringar. För att 
förutom de problem som belastar oss alla i form av klimat-, hunger- och 
fattigdomskriser - åtföljt av väpnade konflikter, flykting elände och 
svårigheter – så enligt UNICEF, svälter nu ytterligare 130 miljoner 
människor världen över som ett resultat av pandemin, utöver de 700 
miljonerna som redan lider nöd. Dessa förändringar och svårigheter kräver
nya tänkesätt både i stort och smått.

Pandemin och sättet att hantera den på har konfronterat majoriteten av 
världens befolkning med det faktum att många saker som hittills har tagits
för givet plötsligen inte är det längre: att dagligen gå till jobbet, gå på 
dagis och skola, den personliga friheten att röra sig, att resa att shoppa, 
delta i evenemang, bröllop, begravningsceremonier, familjefester, 
fritidsaktiviteter och mycket mer.

Skärmen har blivit den centrala mötes- och kommunikationspunkten. Den 
påskyndade digitaliseringen av alla livets områden upplevs inte bara som 
en välsignelse. För en hälsosam utveckling behöver barn och ungdomar 
först och främst upplevelser och kontakter i verkligheten.

Dessutom finns det en oro för att konsekvent spårning av infektionskedjor 
och vaccinationsregister samt andra kontroll- och övervakningsinstrument 
som anses nödvändiga kommer att leda till  en framtid där man måste 
förvänta sig att dessa övervakningsinstrument kommer att användas igen 
och när som helst i tider när nationella nödsituationer uppstår i form av 
terrorism och nya pandemier. Hur måste demokratin utvecklas så att 
rädslan för våld, sjukdom och död inte blir fiender till frihet och personliga 
rättigheter?

Många undrar vilken framtid som väntar oss? Vilken typ av 
medborgardeltagande behövs för att hålla demokratin levande för 
framtiden med tanke på denna förändrade övergripande situation? Hur 
kan det civila samhället specifikt involveras i en nödvändig omprövning - 
även i Coronapolitiken?

Barn och ungdomar drabbas särskilt hårt av denna nya era. De upplever 
inte bara rädslan och oron hos de vuxna omkring sig, utan de har också 
sin egen rädsla för framtiden. De upplever också social isolering, och 
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många upplever också ökat våld i hemmet. Befintliga hjälplinjer och barn- 
och ungdomspsykiatri är redan kontinuerligt överbelastade.
Med tanke på dessa fakta är det förståeligt att samhället alltmer har 
polariserat sig till å ena sidan dem som bekräftar, motiverar och stöder 
den tidigare Coronapolitiken, och å andra sidan ett växande antal 
medborgare som är allt mindre och mindre villiga att göra detta och som 
motsätter sig den av olika skäl. Strid och konflikter i familjer, 
bostadsområden  eller på jobbet är resultatet. 

Upplevelsen av potentialen för konflikter, men också tabun om att tala om 
ämnet för att bibehålla social fred, har motiverat oss att också titta på 
olika sätt att tänka, varav några, som är ansvariga för dessa ståndpunkter,
står i bjärt motsättning mot varandra. Därför att, beroende på vilken 
uppfattning man har, underbyggds dessa med tillhörande fakta  och 
möjligheten till ömsesidig förståelse försvinner. Men om man kan förstå 
den andras sätt att tänka och tillåta sig själv  att söka lösningar som ger 
rättvisa till den andres olika synpunkter, så kan tolerans och social fred få 
en chans. Motivationen kan då växa för att engagera sig och hitta kreativa
gemensamma lösningar i svåra konflikter. Fem av dessa tänkesätt 
presenteras här som hittills särskilt har bidragit till polarisering med deras 
efterföljande argument. Vårt memorandum ägnar sig åt att göra dessa 
tänkesätt begripliga och därigenom bidra till en konstruktiv dialog.

1. Vad är tanken bakom de globalt samordnade åtgärderna för att 
framgångsrikt bekämpa pandemin?

Det är det moderna  naturvetenskapliga tänkesättet. Det utgår ifrån att 
COVID-19 är en allvarlig, smittsam virussjukdom - inte jämförbar med 
säsongsinfluensa. Fruktansvärda bilder av de allvarligaste fallen med 
dödlig konsekvens och många kistor har ingraverat sig i minnet av 
miljarder människor. De åtgärder som vidtas av regeringstjänstemän och 
WHO härrörande från denna insikt är tydlig: viruset måste bekämpas 
under alla omständigheter. Dessutom är argumenten logiska: hälso- och 
sjukvårdssystemet skulle snabbt bli överbelastat och oförmöget att ta in 
alla sjuka människor om pandemin fick fritt utlopp. Personer med tidigare 
sjukdomar och äldre människor är särskilt utsatta, varför de behöver 
särskilt skydd.

Konsekvensen av detta tillvägagångssätt är att göra allt för att bryta 
infektionskedjorna, förhindra den allvarliga utvecklingen, utveckla 
effektiva vacciner och förbereda befolkningen för massvaccinationer som 
anses nödvändiga. Denna typ av observation är avgörande, och  7-dagars 
incidensen fungerar som en enhetlig bedömningsgrund. Tydliga siffror och 
fakta baserade på statistiska bevis bestämmer förfarandet och - väl 
kommunicerat i media - har en övertygande effekt på majoriteten.

Men smärtsamma personliga, sociala, kulturella och ekonomiska 
kollaterala skador visar tydligt i vilken utsträckning levnadsvillkoren 
drabbas av denna ensidigt tänkta strategi. Speciellt eftersom intrycksfulla 
siffror från den tyska Folkhälsomyndigheten (RKI, Robert-Koch Institut) och
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WHO visar att drygt 20% av dem som testade positiva är symptomfria, och
att majoriteten av de återstående ca 80% smittade endast lider av lindriga
till måttliga symtom. Ur denna synvinkel verkar det viktigt att inkludera 
ytterligare aspekter och att stimulera till en diskussion om hur dessa kan 
kombineras på ett sådant sätt att mer livsvänliga handlingsalternativ kan 
bli effektiva.

2. Det salutogenetiska tänkesättet frågar: Varför blir inte alla smittade 
sjuka och av de som blir sjuka  varför blir inte alla allvarligt sjuka? 
Vad håller människor friska?

Att förstå hälsa kräver ett mer komplext tänkesätt. Hälsa är det instabila 
jämviktstillståndet mellan de faktorer som kan skada organismen och 
möjligheterna till regenerering och resistens, som sammanfattas under 
termen immunkompetens. Enligt detta tänkesätt är viruset inte den enda 
orsaken till pandemin utan också organismens mottaglighet för viruset. 
Det beror på denna känslighet om symtomen på sjukdomen kan utvecklas 
eller inte. Detta faktum återspeglas också i WHOs och RKIs senaste 
statistiska redovisning (den 21 mars 2021) :

Det finns för närvarande 7,87 miljarder människor på jorden
Av dessa har hittills testats positiva: 122,542,424 = 1,58%
Av de smittade dog: 2 703 620 CFR = 2,21% (CFR = dödsfall)

Som jämförelse: Tysklands befolkning: 83 miljoner
Testat positivt 2.659.516 = 3,2% av dem dog 74.664 CFR = 2,8%

och Brasilien: Befolkning: 211,8 miljoner Testat positivt: 12,5 miljoner = 
5,9% av dem dog: 312,206 CFR = 2,5%

Dessa siffror visar per den 21 mars 2021 att av de 7,87 miljarder 
människorna världen över hade hittills 122,5 miljoner Corona rapporterats 
positiva och att av dessa positivt rapporterade personerna dog 2,2% 
(CFR). I Tyskland rapporterade RKI samma dag totalt 2,66 miljoner 
människor som var positivt smittade med korona. Det är 3,2% av en total 
befolkning på 83 miljoner. Av dessa rapporterade 3,2% Corona-positiva att
2,8% dog av eller med Corona (CFR).

Detta kan jämföras med de aktuella siffrorna från Brasilien den 30 mars 
med 2,5% CFR. Även om de rapporterade dödligheten per land i Brasilien 
för närvarande är bland de högsta, mäts de mot den höga 
befolkningsmängden i Brasilien ligger de på  världsgenomsnittet och är för
närvarande lägre än i Tyskland i förhållande till den totala befolkningen.

Det är också känt att i Tyskland var 89% av de avlidna över 70 år och de 
flesta av dem hade tidigare sjukdomar. Båda faktorer talar för en 
begränsad eller åldersrelaterad försämring av immunkompetensen.

Detta innebär att ju mer robust immunförsvaret och tillhörande försvar i 
kroppen är, desto lägre är risken för att bli sjuk. Med tanke på dessa siffror
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är det förståeligt att inte bara många medborgare utan också experter 
upplever regeringens pandemihantering oproportionerlig och frågar till 
exempel: Varför investeras det inte mer i hälsovårdssystemet och i 
utbildning av ytterligare sjuksköterskor och specialister för att optimera 
hälsovården? Är det inte nödvändigt här att tänka om, bort från en 
vinstorienterad sjukvård till en patientorienterad sjukvård som också är 
förberedd för pandemier? Varför inte skydda riskgrupperna på hög nivå, 
tillhandahålla skyddskläder av hög kvalitet för besökare på äldreboenden 
och vårdhem och FFP2-maskskydd som har kvalitetstestats?

Varför utvecklas inte tillsammans med de drabbade medborgarna metoder
för verklig riskbedömning på plats i företagen, på dagis och skolor, som 
inte bara tar med i beräkningen
att viruset teoretiskt sett kan påverka vem som helst, utan  också räknar 
med den betydligt högre sannolikheten att de flesta håller sig friska? 
Speciellt barn och ungdomar för vilka allvarliga förlopp eller 
komplikationer är extremt sällsynta.

3. Det psyko immunologiska tänkesättet: vad gör rädslan för sjukdom 
och död med oss? Vad ger mod, hopp och självförtroende?

Redan under den första lockdownen skrev Dieter Fuchs en kommentar i 
Stuttgarter Zeitung den 17 april 2020: 11,4 miljoner familjer med 
minderåriga barn tvingas på något sätt organisera inkomstbringande 
sysselsättning, lärande och barnomsorg, i en stat till stor del isolerad från 
andra människor som skulle kunna hjälpa till( ...) Deras grundläggande 
rättigheter till utbildning, fri rörlighet och socialt utbyte ignoreras. Ett 
samhälle som belastar föräldrar och barn i flera månader kommer att 
betala ett högt pris för det. "

Sedan dess har varningens röster ökat exponentiellt. Men vuxna betalar 
också ett högt pris. Depression ökar och kroniska sjukdomar förvärras. 
Rädslan för sjukdom och död, oro för din egen existens, jobbet, den 
ekonomiska överlevnaden eller mindre bra utbildningsmöjligheter - alla 
dessa saker drabbar sinnesstämningen. Vad kan man göra för att 
motverka detta?

Varför kan inte media parallellt till det dagliga rapporterandet om antalet 
infektioner och dödsfall vara uppmuntrande och inge mod och därmed 
bidra till det som stärker immunförsvaret? På hösten, i början av den 
andra vågen av pandemier, krävde till exempel intensivvårdsläkaren och 
internisten Harald Mattes, professor vid Berlin Charité och överläkare vid 
Havelhöhe-sjukhuset, att man skulle gå bort från krishantering mot 
”riskstratifierad handling". Finns det inte behov av rundabordssamtal där 
sådana förslag diskuteras och möjligheten att omsätta kreativa förslag i 
praktiken under kontrollerade förhållanden? Positiva tillvägagångssätt för 
detta testas för närvarande här och där. Här spelar medborgarnas 
personliga ansvar för sin hälsa en central roll.
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Hälso- och resilienceforskningen (återhämtningsforskning) på sjuttiotalet 
och åttiotalet samt psykoneuroimmunologisk forskning har i alla fall på ett 
adekvat sätt visat i vilken utsträckning negativa känslor som stress, 
rädsla, osäkerhet, maktlöshet, ihållande oro och förtvivlan försämrar eller 
till och med skadar immunsystemet. Medan positiva känslor som mod, 
hopp, förtroende, närhet och trygghet stärker detta. Sist men inte minst är
det känt hur bön och meditation kan väcka och stabilisera positiva känslor,
speciellt i tider av kris.

4. Det gräsrots demokratiska synsättet: autonomi, delaktighet och 
medansvar

När den välkända amerikanska datorexperten Josef Weizenbaum var i 
Tyskland under "George Orwell" året 1984 för föreläsningar och intervjuer,
tillfrågades han också om datorn skulle framskapa övervakningssamhället.
Han kunde bara bekräfta detta och han berättade att hans forsknings- och 
utvecklingsarbete hade finansierats fullt ut av USA: s 
försvarsdepartement. Han klargjorde också omedelbart (intervjun 
publicerades 1984 under titeln "Kurs på isberget") att om det kom till ett 
övervakningssamhälle skulle det inte vara datorns fel utan de människor 
som inte försvarar sina friheter. Hitler och Stalin visade att 
övervakningssamhällen inte är beroende av datorer.

För att förbli funktionella behöver demokratiska system å ena sidan 
”stimulans av frihet” (Novalis). Å andra sidan kräver detta glädjen i 
dialogen med dem som tänker annorlunda, vid rundabordssamtal, i 
medborgarforum och en rättvis debattkultur. Vilka förutsättningar behövs 
för uppfostran och utbildningen så att sådana färdigheter kan utvecklas?
Utbildningsexperter som Gerald Hüther har undersökt denna fråga under 
lång tid. I sin bok "Dignity" efterlyser han en utbildning som hjälper barn 
och ungdomar att utveckla en medvetenhet om mänsklig värdighet och 
frihet. Men hur ska detta lyckas när de normer och regler som föreskrivs 
av staten ökar snarare än minskar? För att inte tala om den ytterligare 
anpassningstrycket som nu drabbar barn och ungdomar under 
pandemiska förhållanden. Det är uppenbart att det krävs stor känslighet 
och beredvillighet att prata om dessa områden för att komma överens om 
riskstratifierade handlingsprogram för dagis och skola bland ansvariga 
lärare, föräldrar och myndigheter. Skoltid är dyrbar utvecklingstid! Inget är
mer lönsamt än total satsning på detta område! 

    5. Det spirituella tänkesättet och världsåskådningsfrågan

Efter andra världskriget har antroposofin, grundad av Rudolf Steiner, gett 
betydande bidrag inom jordbruk, medicin, läkepedagogik, pedagogik samt 
sociala företagarformer - inte bara i Tyskland utan runtom i hela världen. 
Även om dessa prestationer respekteras och erkänns står man fortfarande
oförstående inför deras ”spirituella överbyggnad” dvs det spirituella sättet 
att tänka, även av Steiner kallat vetenskap om det andliga.
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Naturligtvis finns inte i det rådande materialistiska-naturvetenskapliga 
sättet att tänka någon plats för en vetenskap om det andliga såsom den 
presenteras i antroposofin eller andra andliga verksamhetsinriktningar och
filosofier. Men det är de facto inte likgiltigt för ens eget tänkande och 
handlande vilka föreställningar som man gör sig om människan. Beroende 
på tankesätt och föreställningsförmåga skiljer sig uppfattningen om 
människan och svaren på frågan om livets mening. Att hantera sjukdom 
och död och tro på en andlig före denna- och efter denna existens formas 
också av den. Att utveckla respekt och tolerans för detta är kärnan i den 
humanistiska kulturen.

Slutsats
De fem tänkesätten som presenteras här ger en grund till att möjliggöra 
tvärvetenskapliga, olikartade perspektiv för att hantera pandemin. Livet är
en komplex process och vad som tjänar det likaså. En utveckling mot 
frihet och värdighet utan risk finns inte. Genom att komplettera varandras 
tankesätt och åtföljande handlingsalternativ, och genom att relativisera 
ensidiga synsätt blir det lättare att ge rättvisa åt livets komplexitet.
Lika viktigt som det är med tydliga politiska ramvillkor för att begränsa 
pandemin lika viktigt är uppmuntran till befolkningen till eget ansvar och 
att göra realistiska riskbedömningar där man är.
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