F o l k - r a s - m a n s k lhi ge t
Rudolf Steiner var en av de forsta i
vArt Arhundrade som framholl, att alla
gamla ras- och blodsgemenskapermAste
overvinnas. Steiner var sA radikal att han
hdvdade att t o m nationalismen, en "helig
ko" vid seklets borjan, inte annat var dn en
fortsdttning av ras- och stamgemenskaper.
Endast genom fria individer kunde
utvecklingen gA framAt. I sin skrift "Frihetens filosofi" utvecklade han det teoretiska grundlaget for en etisk individualism.
Endast den ansvarsmedvetnamdnniskan
kan i frihet byggu det sociala.All socialism
som pAtrycks utifrAn forlorar etisk kraft. PA
samma sdtt forlorar alla impulser som styrs
av ras- och blodsinstinkter sin etiska kvalitet och ddrmed sociala kraft. I stdllet stiills
grupp mot grupp i oforsonlig kamp
Europa kommer da att gi mot forodande
framtida krig.
I en foredragscykeli Christiania 1910
forsokte Steiner pAvisa nodvdndigheten av
en ny folkkdnnedom
varje folk mAste
forstA sitt eget om man skulle kunna stdlla
sig i positiv relation till andra folk. Kdrlek
till det annorlunda, respekt for sdrarten
som har sA mycket att lAra oss, mAste utvecklas.Hdvdar man att alla mdnniskor dr
lika, identiska, sA bdddar man for rasism
och folkhat. Ty alla folk
liksom alla
mdnniskor - dr olika, unika, egenartade.
Ndr man krdver att andra skall likna en
sjdlv for att vara "riktig", dA genererasrasism. Odmjuk inlevelse, empatiformiga dr
vad som behover utvecklas idag hos en
mdnsklighet, som blivit alltmer sjdlvisk.
I foredragsserien forsokte Steiner karakterisera olika folk och raser - det som
vi mAste bli medvetna om i vArt omedvetna och overvinna. Varje folk, varje ras har
positiva och negativa sidor. Naturligtvis
gdller det inte minst den vita rasen, som
bragt sA mAnga problem over mdnskligFolkvett . 2/9'1.

heten till forintelsens grdns. Vi dr alla olika
men likvdrdiga. Vi mAste ldra oss uppskatta
olikheterna.
Om man forsoker karakterisera olika
trddslag och framhiller tallens knotiga grenar och jiimfor med bjorkens outvecklade och
omtalar tallens losa virke jdmfort med ekens
hArda, starka, dA kan nAgon utropa "Vilken
rasist - han kallar tall knotig, bjork outvecklad och fortalar t o m virket i tallen". Ungefdr
si gAr vissa grupper tillvdga ndr man vill
misskreditera antroposofin. Steiners foredrag, avsedda att vdcka folkforstielse gor
man till rasistisk propaganda genom att helt
enkelt utesluta allt positivt som sdgs i karakteristiken. "Kvinnan har svagare muskelsystem dn mannen, kortare lemmar, men har
formAgan att fortplanta livet och ndra det
vdxande. Mannen dr mera fortrdad". Ar det
"rasism", antifeminism med "anklagelser"
om svagt muskelsystem, korta lemmar,
mannen fortalas! Idag dr det svArt att
overhuvudtaget tala .om folkindividualiteter
utan att missforstis. AndA dr det enda vdgen
till overvinnande av folkhat och rasism.
"Ingenting leder sA till
den grad in i dekadans
som ideal byggda pA ras- folk- och blodsgemenskaper" (Steiner 26/ 70 7917)."Varje enskilt folk, jag t o m alla enskilda smi folkspillror har i helheten sin sdrskilda uppgift"
(16/61910).Svenskenidag har svArtfinna sin
identitet, i det nya Europa, i vdrlden. Vi har
berovats historien och sjdlvkdnnedomen.En
ny positiv folkkunskap ar nodvdndig.
Hans Moller

S v ar :
Moller bekrdftar tydligt att antroposofin
anser att mdnniskor har olika psykiska
egenskaper efter sin "rastillhorighet" och
"folktillhorighet". Minniskor
av olika
"raser" sdgs
"olika
vara
men likviirdiga".
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I en bdttre vdrld dn den vi lever i
kunde detta kanske ha varit ett oforargligt
pAstAende.Tyvdrr lever vi emellertid i en
vdrld ddr rasismen fortfarande dr en kraft
att rdkna med. Rasism finns i mAnga varianter. De farligaste varianterna deklarerar
inte oppet att de anser att mdnniskor har
olika vdrde alltefter sin "ras". Apartheids
foresprAkarehar t ex hiivdat att vita, svarta
och fdrgade har lika viirde men att de dr olika, och diirfor ocksA ska leva Atskilda. Den
som dr motstAndare till rasdiskriminering
(och det iir siikert Moller) bor akta sig for att
ge indirekt understod At sAdana uppfattningar.
Rudolf Steiners teorier om "ras"skillnader saknar varje form av verklighetsunderlag. Det finns t ex inget som helst
stod i psykologisk eller annan vetenskaplig
forskning for de skillnader mellan
mdnnisko-"raser" som han gjorde giillande.
(Mollers botaniska bildsprik dr for ovrigt
grovt missvisande. Vi mdnniskor skiljer
oss inte At som tallar, bjorkar och ekar. Vi
tillhor alla samma art.)
Som framgick i min artikel i Folkvett
(1988,nr 4) sammanfaller ddremot Steiners
uppfattningar om de olika "rasernas"egen-

skaper med giingse rasfordomar bland vita
mdnniskor. Detta dr skil nog att ta avstAnd
frAn hans rasldror. En aldrig sA stark
overtygelse bland antroposofer om alla
mdnniskors lika vdrde dndrar inte pA detta.
For sin tid var Steinersuttalanden inte
siirskilt anmdrkningsvdrda. De var ett
timligen milt uttryck for de pA denna tid
gdngse uppfattningarna. Det anmdrkningsvdrda iir att vAra dagars antroposofer inte
klarar av att sdga: "Pa denna punkt hade
Steiner fel. Detta tar vi avstAnd ifrAn."
Moller hdvdar att "enda vdgen till
overvinnande av folkhat och rasism" d.r att
fdsta storre vikt vid skillnader mellan
"raser" och folk.
Hans stAndpunkt innebdr
att mdnniskor ska bemotas pA olika sdtt alltefter vilken "ras" de tillhor. Att gora sA dr
alldeles detsamma som att lAta sitt handlande styras av rasfordomar. Ett sidant beteende dr visserligen forenligt med en abstrakt tro pA alla mdnniskors lika vd.rde,
men det dr inte forenligt med full respekt
for varje enskild individ som en unik och
likaberdttigad medmdnniska.
Sven Ove Hansson

A n t r o p o s o f io c h i n t e l l i g e n s
I den norska tidskriften Humanist, w 4-s 1990,bemdtte antroposofen Niels Magnus Bugge
den svenske journalisten HAkan Blomqvists kritik av antropoiofin. SA hiir skrev han bli
"1..De sitater jeg
anforte i min- forrige artikkel burde kunne vise at Steiner har et langt
mer sarnmensattsyn pa rasenesforskjellighet enn det som HB og den litt mer redelige s.d.
Hansson tilskriver ham. 2. Angaende negrenes 'intelligens'. Intelligens er hos Steiner
langtfra utelukkende et verdipositivt ord. Det er ikke uten videre ide-ntisk med intuisjon,
visdom eller klokskap, og heller ikke nodvendigvis forbundet med moral og godhet. tnnenfor Steinerpedagogiken forsoker man derfor A motvirke en ensidig inteiig"ensutvikkling ved ogsd A legge vekt pi helt andre egenskaper.,
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