
Ny h j är n tvättsparagraf 

N
ÄR VERKLIGHETEN 

överträffar dikten, 
brukar det ibland 
heta. Att science fic
tion-romanerna skul

le bjuda på begåvade omvärldsana
lyser trodde väl ingen på allvar för 
några år sedan. Men enligt den hippa 
utvecklingschefen på Sun Microsys
tems, Bill Joy ( datanärd kallades han 
förut), är det precis vad som kan 
komma att hända. I aprilnumret av 
tidskriften Wired medverkar han 
med en lång artikel om vad tekno
login framöver kan innebära för 
jordens befolkning- utrotning. 

Problemet, menar Joy, är den 
forskning som sker om nanotekno
logi, intelligenta robotar och gene
tiken. Han erkänner förvisso att 

Samtiden enligt Salt 
När en samhällsformation går 
under blir den härskande klassen 
depraverad och då hyllas bland 
annat till slut även homosexuali
teten. Samhällsformationen går ej 
under därför att homosexualiteten 
hyllas, men det är ett säkert tecken 
på att den inte har långt kvar. Nu 
finns dock två slags homosexuella, 
dels människor som skiljer sig från 
andra bara till följd av sin sexuel
la läggning och dels ett underskikt 
inom överklassen, vilket så länge 
klassen fyllde en historiskt nöd
vändig funktion hölls ned. När 
strukturerna rasar tränger emel
lertid inom alla klasser och insti
tutioner avskummet upp till ytan 
och blir dominant. 
Ulf Modin, författare till I pöbelns 
tid, i tidskriften Salt 
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denna forskning leder till fördel
aktiga resultat, men kommer 
ändå till slutsatsen att den är för 
farlig för mänskligheten och att 
den därför bör förbjudas. 
Annars kan det gå som UNA
bombaren förutspådde i sitt 
manifest: Datorerna tar över, 
mänskligheten utrotas. 

Wired-artikeln har skapat 
stor debatt i USA; Joy själv 
har jämfört artikeln med 
Einsteins varnande brev till 
Roosevelt om atombom
bens konsekvenser från 
1939. Kan ingen varna Joy 
för vad som hände med 
kärnkraften i Sverige efter 
att hjärntvättsparagrafen 
infördes. 

stackars framtidsbranscher 
Vi har sett spetsen på ekonomismen. 
Alla kanske inte har fångat skiftet, 
men om man följer internationell 
debatt så går vi mer mot en diskus
sion av statsvetenskaplig karaktär. 
Om hur samhället fungerar i ett 
vidare perspektiv. Det som upp
märksammas i Sverigebilden är inte 
skatterna längre, det är mer hur 
politiken fungerar och att vi är duk
tiga inom framtidsbranscherna. Då 
handlar det om musik och design. 
Göran Persson, fil stud i sociologi, poli
tiker, ej ekonom i Månadsjournalen 

stenbeck rekryterar 
Det är för att de jobbar som dårar 
och inte har någon moral över 
huvud taget. 
Jan Stenbeck svarar på frågan varför 
så många gamla SKP:are jobbar inom 
Kinnevik-koncernen? 

Världsbanksfi losofi (l) 
Ja, jag tror att den kinesiska socia
lismen har varit framgångsrik vad 
det gäller att engagera och få folk 
att delta. Den kinesiska ekonomin 
har ju öppnat sig nu. Det är 
någonstans i spänningen mellan 
socialism och liberala reformer 
som något sker. Det hann ju aldrig 
Gorbatjovs reformer göra i Sov
jetunionen. 
Sven Sandström, andreman på 
Världsbanken, filosoferar i Dagens 
Nyheter 

Världsbanksfi losofi (2) 
Men i stort sett har det gått bra i 
Ryssland. Nu finns en kraftfull 
ledning som vi har mycket kontakt 
med. I början fanns en del blå
ögdhet vad gäller privatiseringen. 
Sven Sandström fortsätter att filo
sofera i Dagens Nyheter 



Lyxen tillbaka 

H 
ANDEN PÅ HJÄRTAT NU, kära läsare: Visst 
var nittiotalet en pläga. 

Besparingshysterierna gick för längt, 
det skulle vändas på varenda krona. 
Fastighetsbolagsägda segelbåtar säldes till 

slumppriser, en dagens på Cafe Opera sänktes till 
femtiolappen, bostadspriserna på Östermalm föll under 
lO 000 kronor per kvadratmeter. Dessutom fick man 
förlänga skjortmanschetterna så att ingen säg att det var 
en Rolex runt handleden. 

Ett djävla skitsamhälle, rent ut sagt. 
Inte blev det bättre en bit in på årtiondet heller. Var 

och varannan köpte kioskcigarrer som de snoppade med 
tänderna och rökte till en avslagen lager - still och finess: 
noll. Snabbmatsställena tog över sushin, golf blev en 
folksport och det startades privata skolor även för min
dre bemedlade. Dessutom försvann lyxmagasinen: 
Månadens affärer och Bizniz sålde för dåligt, Gods & 
Gärdar blev mer gård än gods. Inget för oss med plati
nakorten. 

Säkert sossarnas fel det också. 
Men nu börjar man åter kunna känna igen sig i 

magasinständen. Inte bara där heller, för den delen. 
Några procent uppåt i ekonomin och man kan köpa sig 
en lägenhet i Åre och dricka en lunch-draja, utan att det 
klagas. Vem vet, kanske blir det en ny demonstration 
den 4 oktober i år? 

Men ungtupparna i den nya ekonomin strejkar väl 
då. De har uppenbarligen inte förstätt vikten av att vi 
samlar oss; de springer ju omkring i fleecetröjor och 
sportskjortor! 

Förresten, har ni sett den nya tidskriften Lifestyle? 
Sveriges mest exklusiva tidning, kallar den sig. Och visst 
stämmer devisen - men varför plockade man en chef
redaktör med bakgrund i arbetarbladet? Inga nyheter 
kommer Lifestyle med, förutom en annons med Foun
tains nya 47-fotare. Men vi i country clubben fick den ju 
gratis. 
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