Karakteristiskt

Rejäla tag

Mä nga är ch ockerade över vå ldsa mheten i Me! Gibsons
film atiserin g av Jesu lidande och det fö rs allva rliga diskuss io ner om syftet m ed och uttolkningen av grymhetern a. Men va rför det? Gibson s Braveheart, so m han
både regisse rade och spelade huvud rollen i, va r ju en
sä rd eles o täck historia- i sin kombin ati o n av kärlekssce ner i gräsli gaste kalkonkvalitet och to rtyrscener präglade av perfekt gehör. Åskådaren blev mer oroad över
up phovsm annens mentala sta tus än gripen av filmen.
O m Me! Gibsons passio nshisto ri a blivit en uppvisn ing i sadism är det in character, so m det heter i Hollywood.

"Terro rism ska bekämpas m ed lagliga m edel, inte med
den här typen av utom rä ttsliga av rättningar": så ko m menterar La il a Freivalds mordet på Hamasledaren schejk
Yassin . Jov iss t. Nu vill vi gä rn a hö ra m er om just den
svenska rege rin gen s kraftfulla kam p m o t terro ris ter?
O BS! Fliti g medverkan i änglakö rer räknas inte.

Inte mer, snälla
"Hon vägar vara personlig" är rubriken på en
idolintervju med en program ledare i P 3 (DN
23/3). Ack ja. Efter mer än ett decennium av soffprogram, robinsonader, babbelradio, prutt- och
snopp-tv, vore det inte en lisa med fler opersonliga tråkmånsar?

Den
som har rent mjöl
•
o
1 pasen, etc
"Lå ta folk ki ssa i en burk är min sta problemet" säger
facke ts fö reträdare (SvD 23/3) apro på förslag om obligato riska drogtester även fö r restaurangpersonal (!). Nej,
fö r fac kpamp ar har det aldrig varit något problem att
beskära individers rätt.

Kontrollera mera
De n fråga som inställer sig är: Finn s det n ågon yrkesgr upp över huvud taget so m skall slippa dra ner byxo rn a på befallning? Bör inte all a riksd ags män också
tvingas lämna kissprov? Det är rimligen lika viktigt att
riksdagsledamö ter är drogfria som att servitörer är det.
Och den som har rent mjöl i påsen kan väl inte ha något
att invända?

Oförskämda antydningar
Vä nsterparti ets avdelning i Gnesta bryter sig ur moderpartiet och ändrar namn till vän sterdemokraterna, meddelas det. Det är tråkigt att alla andra vän sterpartister
på det sättet skall pikas för att vara odemokratiskt lagda.
Partiet har faktiskt en läng tradition av helhjärtat stöd för
exempelvis den sovjetiska, östtyska och kuban ska folkdemokra tin .

Flyglar på drift
Ett antal kulturjournalister har bli vit synn erli gen upprö rda över att Sida skall skeppa flyglar till Indien. Indier
skall väl spela sitar! Med tanke på de samlade erfare nheterna av svenskt utvecklingsbiständ to rde dock oron för
västerländsk kulturimperialism va ra obefogad. Det finn s
mycket goda chanser att flyglarna fö rsnillas på vägen.

Ring i nosen
En stor d el av Sveriges vuxna , m yndiga medbo rgare
skulle tvingas gå frän hus och hem om de fick en utgiftshöj n ing på l 000 krono r i m ånaden , medd elar statistik
frå n Svenska Bankföreningen. "Det kan exempelvis räcka
m ed att m axtaxan slo pas för att en barnfamilj skall fä
problem", kommenterar en priva tekonom (SvD 27/3).
Troligen är inte riktigt alla lika bedrö vade över detta
sa kern as tillstånd . Att ta så mycket som möjligt i skatt
och sedan ge tillbaka pengarna som presenter frän den
offentliga sektorn skapar lättmanövrerad röstboskap.

"Till sist trillade han själv ner i en av sina gravar
på Martyrernas kyrkogård i Gaza./---/Rätt man
på rätt plats, kort sagt."
EsrefOkumus på Expressens kultursida (23/3),
apropå Hamasledaren Ahmad Yassins hädanfärd.
"Kerry' s first wife was responsible for his political
career. To say there was a Iot of tension over
money at the end would be an understatement.
Heinz is reportedly careful not to spoil him too
much, bu t if he wins the to p prize the purse
strings will toosen for good. After all, she, too, got
it the old-fashioned way. She married into it. Does
m arrying two very rich women disqualify a man
from the White House? Of course not, bu t then
marrying for money is not illegal, just not very
man!y."
The Spectators societetskolumnist Taki om John
Kerry och han två stormrika fruar, Julia Thorn och
Teresa Heinz.
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