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PROBLEMET, MISS BIRDWELL,

ÄR ATT NI ÄTER SOM EN GRIS
rottning Silvia hade som
vanligt alldeles rätt: amerikaner är feta - 30 procent
av dem, påstår en fårsk undersökning. Resultatet, enligt samma
studie, av en idisslande livsstil och alldeles
for mycket mat. Deras ensak? Inte nu
längre, inte sedan en ny våg av antidiskrimineringsiver sveper genom det
amerikanska domstolsväsendet, den här
gången riktad mot de trångsynta fettofoberna.
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Medborgerliga rättigheter
Så har till exempel Deborah Birdwell, en
tjock kvinna i Cookeville, Tennessee,
stämt en lokal biografågare, sedan 160
kilo av miss Birdweil visat sig omöjliga
att pressa ned i någon av salongens stolar.
Och i San Diego borta i Kalifornien
krävs en idrottsarena på skadestånd efter
att en herre där misslyckades med att ta
sig igenom vändkorset i entren. De åberopar bägge en medborgerlig rättighet att
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inte forödmjukas offentligt for sitt val av
livsstil. Liknande processer forsiggår över
hela USA - personer som tvingats betala
for två säten på flyget, som av omsorg om
fjädringen nekats tillgång till hyrbilar etc.
De tjocka vinner nu enligt uppgift cirka
12 domstolsmål i veckan. En advokat i
Adanta som specialiserat sig på området
meddelar i The Sunday Times att han for
närvarande driver drygt 300 fall av diskriminering mot överviktiga. Enligt egen
utsago har han hittills inte förlorat ett
mål. En särskild påtryckningsgrupp, the
Association for the Advancement of Fat
Acceptance, finns också behjälplig när
omvärlden inte vill anpassa sig till fetmans speciella fordringar på utrymme
och bärkraft.

Lyckan gjord
Kan de överviktiga därtill påvisa något
direkt medicinskt fel på ämnesomsättning eller dylikt är deras lycka gjord på
allvar. Med den ett par år gamla rättig-
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hetslagstiftningen för handikappade,
Americans with Disabilities Act (tack
George Bush!), definieras nämligen ett
handikapp som "varje känd fysisk eller
mental begränsning". Namngivna som
undantag är blott pyromani, pedofilism,
kleptomani och en handfull manier till,
medan bland annat en blind brandman,
en verkställande direktör med långt framskriden hjärncancer och en "inlärningshandikappad" Oätt korkad) advokataspirant med lagstiftningens hjälp tilltvingat sig återanställning och ordentliga
skadestånd.

Klagolåt
Att äta så mycket som de här människorna gör måste rimligen uppta en stor
del av deras vakna tid. Lår, magar och
höftpartier på upp till hundra kilo styck,
byggdes lika litet som Rom på en dag.
Och är det då inte en underbar metafor
för vår tid och dess speciella anda. Att när
en person som miss Birdweil for en gångs
skull släppte taget om gaffeln, var det bara
för att kunna höja ett anklagande pekfinger mot sin omvärld? Är det inte talande, att när hon till omväxling tittade
upp från tallriken och vände ansiktet mot
världen, var det bara for att upplåta sin
stämma i en klagolåt över varje annan

tänkbara syndabock än sitt eget groteska
missbruk av matbordets gudagivna gåvor?
- Titta, tycks miss Birdweil vilja säga
oss, här sitter jag hemma i Cookeville
och äter som en smärre gris, och ni gör
bäst i att anpassa er innan advokaterna
klår er på allt ni äger och har!

Vägande tillskott
N u begränsas i någon mån dessa människors potential att besvära sin omgivning
av det faktum att de normalt inte blir särskilt gamla. Världens fetaste kvinna, Carol Y eager i Michigan (540 kg), var till
exempel inte mer än 34 år när hon lämnade sitt jordiska hölje härom månaden.
Har vår biografägare riktig tur kan alltså
miss Birdweil (38) och hennes process,
ha hunnit läggas till handlingarna i god
tid fore nästa storfilmspremiär hunnit ner
till Tenessee.
Men sedan bland annat folkpartiet på
senare tid visat betänkligt intresse för
rättighetslagar och diskrimineringsförbud
så gör vi nog klokt i att forbereda oss på
den här sidan Atlanten också. Kanske är
det bara en tidsfråga innan alla vanlottade
och eftersatta i Det Glömda Sverige far
ett nytt och verkligt tungt vägande tillskott?
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