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I  en av  de  akademiska miljöer  som jag  är  verksam i  utgick  nyligen,  i  det  förtäckta
påbudets form, en kollegial rekommendation om att använda ett mera ”rättvist” utbud av
kurslitteratur.  Cirkuläret  var  inte  enbart  ett  uttryck  för  att  meritokratiska  värden  har
ersatts  av jämlikhetsanda inom universitetsvärlden, utan också för att  den s.k.  Social
Justice-rörelsen alltmer har flyttat fram sina positioner.

Erik Ringmar har i Befria universiteten (Timbro) ingående skildrat det alltmera absurda
ideologiska spel som utspelades om en kurs om kritiker av det moderna samhället. Vid
den statsvetenskapliga institutionen i Lund tillämpades som tumregel att fyrtio procent
av kurslitteraturen skulle vara skriven av kvinnor. Kvinnliga författare skulle till varje
pris pressas in på Ringmars kurslista, även om det inte förelåg några för kursens syfte
lämpliga böcker med nämnda avsändare.

Kraven  från  studentaktivister  och  universitetsledningar  stannar  emellertid  inte  vid
kvotering av litteratur. Psykologen Johan Grant avskedades av Lunds universitet sedan
enstaka studenter funnit hans undervisning ”kränkande”. Och vid Uppsala Universitet
drabbades en lektor av reprimander efter att hon, som svar på en studentfråga, refererat
till bruket av N-ordet i ett äldre uppslagsverk.

Det finns således goda skäl att notera rubriken på en artikel av professor John McWhoter
i det ansedda liberala magasinet The Atlantic: ”Universitetslärare är riktigt, riktigt oroade
för sin akademiska frihet”. McWhoter hänvisar till en undersökning enligt vilken mer än
hälften av de svarande av karriärskäl i dag drar sig för att  uttrycka en kontroversiell
uppfattning i högskolemiljö.

McWhoter  menar  att  ”en  fanatisk  världsbild”  ligger  bakom  det  alltmera  repressiva
klimatet  i  den  akademiska  världen.  Denna  världsbild  och  dess  teoretiska  grundvalar
skildras  i  en  nyligen  utkommen,  alldeles  för  litet  uppmärksammad,  bok:  Cynical
Theories.  Författarna,  Helen  Pluckrose  och  James  Lindsay,  går  i  närkamp  med  den
postmodernistiska strömningen och dess – alltmera förödande – politiska konsekvenser.

Rötterna  till  den  ovan  skisserade  utvecklingen  står  att  finna  i  en  allt  annat  än
lättillgänglig  fransk  filosofisk  kontext.  Under  sent  1960-tal  ifrågasatte  en  krets  av
intellektuella de så kallade stora berättelserna – religionens, vetenskapens men också
marxismens. Sanningar med stora S förklarades äga mytologisk status. En subjektivistisk
och relativistisk idékrets inledde ett segertåg som förde dess bärande tankegångar ut från
seminariesalarna i Paris till varje skrymsle av den västerländska offentligheten. Nästa
gång du hör en svensk journalist klandra ordningsmakten för bruket av begreppet ”klan”,



en idrottsförening be om ursäkt för bruket av en etniskt laddad symbol eller företrädare
för Sveriges Kristna råd ifrågasätta yttrandefriheten med hänvisning till att muslimer inte
får  kränkas  är  det  denna  tankevärld,  omsatt  i  politisk  aktivism,  som  du  precis  har
konfronteras med.

Pluckrose’s  och  Lindsay’s  bok  tillhandahåller  en  katalog  över  hur  den  akademiska
aktivismen har satt den västerländska vetenskapliga kulturens bärande principer ur spel.
Till  exempel  har  begreppet  ”rättvisa  inom  forskning”  omsatts  i  att  delar  av  den
akademiska  gemenskapen  undviker  att  citera  texter  skrivna  av  vita,  manliga  och
heterosexuella  vetenskapsmän.  Forskning  som söker  åberopa  objektiva  kriterier  som
evidens  och  koherent  argumentation  sägs  stundom  ge  uttryck  för  en  förtryckande
kulturell konstruktion.

Kännetecknande  för  postmodernismen  är  att  verkligheten  –  alltifrån  vetenskapliga
artiklar till varumärken – hela tiden förstås som ett maktspel mellan priviligierade och
förtryckta.  Den huvudsakliga kanal  med vilken de överordnade utövar makt  över de
underordnade är enligt den postmoderna världsbilden språket. Därför har vår offentlighet
med  förkärlek  hellre  diskuterat  uttrycket  No-go  zoner  än  gängkriminaliteten  som
grasserar  i  dessa  geografiska  enheter  (eufemistiskt  omtalade  som  ”särskilt  utsatta
områden”).

Cynical Theories framstår som obligatorisk läsning för var och en som vill förstå vår 
samtids offentliga kultur; en kultur som utan kunskaper om dess teoretiska bakgrund, 
och från ett så kallat sunt förnuft perspektiv, annars riskerar att framstå som ren 
gallimatias.
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