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riskt b1r/har burit siirskilda krafter
motsvarandemlnniskans olika lldrar, sA forfaller man till rasism om
man vf,rderar en Alder hogre f,n en
annan.
"amerikanJag skrev i Antroposatt
ska min en geng av hlnsynslot
vinningsbeglrslog negrer i kedjor m6nniskor som stod pA barnets utvecklingsnivA- och slipade dem frAn
urskogenfria liv till sitt eget hemland for att forslava och grymt ut"
nyttja dem... Och jag avslutarmed
att hlvda att den enda losningennu
6r att amerikanernagor allt for att
hoja de forslavadenegrernatill sin
egennivA och standard.- Kravallerna i Los Angelesfor nAgramAnader
sedanbekrdftardetta.
Detta stycke ser Hansson som en
bekrlftelse pA att jag stoderSteiners
uppfattningatt negrer stod pA barns
nivl. - Jag anserinte att negrer stAr
pA barns utvecklingsnivA och sA
ansAginte Steiner. Det ror sig om
nyanser.I naturtillstAndeti Vlstafrika stod negrernapA barnetsufvecklingsnivA, etr uppfattning som bekrdftas genom t ex Mary Kingsleys
skildringar.Fcir hennevar det nAgot
positivt, hon ilskade siff Afrika, en
kontrast till det viktorianska England. N[r mlnniskan llmnar naturtillstAndet, nf,r alfabetisering och
skolglngborj ar, forlndras medvetandet, och det [r inte bara positivt.
Ingen av de mlnga svenskawaldorflIrare jag klnner skulle vilja stodja
"Negrer
ett s[ grovt uttalandesom
stArpAbarnetsnivA". Dlremot skulle
flertalet nog stddja, att man kan
uppleva nlgot varmt och spontanti
motet med afrikaner och deras kul"16ror",
han vill
tur. Steinerger inga
vlcka tankar.
For att kunna forstA mlnniskan,
mlnniskor, krivs ett tlnkande som

aktiverar bAda hjlrnhalvorna. De
mltmetodernair
naturvetenskapliga
ett grovmaskigt n6t som inte kan
flnga sjllsliga nyanser. Det klarar
konsten,diktningenbittre - en kunskap som vAr tekniska tid undervlrderat. Vad slfu mot ossvid motet
med t ex afrikansk eller indisk kultur? Vilka annorlunda stimningar.
Vad ligger bakom? Vi vet sl lite,
gAtornair stora. Redanmellan smllinning, skAning och dansk mdrks
splnnande skillnader. Kan en ny
sund folkpsykologi bana veg for
forstAelsemellan Europasfolk och
vlrlden? FrAganhar varit tabu sedan
1945. EG gor frAganhogaktuell.Kan
komma till hedet mAngnationella
ders?
Vetenskapenoch dessmetoder
ufvecklas stindigt. Vetenskapen6r
grlnsoverskridande.
En dag kanske
vi kan bevisavad alla visste:Att folk
dr olika. Kan antroposofin vara
rasistisk om den med all makt bekimpar rasism?
Hans M\ller

Svar:
Rudolf Steinerhdvdadeatt han pi
ockult vlg kunde faststilla att
mdnniskor av olika "raser"hadeolika
psykiska kdnnetecken.Det finns
emellertidinga som helstvetenskapliga
belziggfor nigra sldana psykiska
skillnader.Vi mdnniskor dr forvisso
mycket olika, men de psykiska
olikheterna har ineet att skaffa med
ttras tt.

Steinerspistf,endenom "rasernas"
klnnemdrken dr lika trista som banala
flterspeglingarav vdsterlindska och
imperialistiska rasfordomar. Detta
giiller inte minst hans ptstflendenom att
svarta mdnniskor skulle ha - eller ha
haft - en mera barnslig personlighetdn
mbnniskor med annan hudftirg. Det 6r
ett anmhrkningsvdrttecken pi trohet
mot Steiner att Moller flterigen- flr
1992 -forsvarar dessaptstAenden."I
naturtillst8ndeti vdstafrika stod
negrernapt barnetsutvecklingsniv8,en
uppfattning som bekrdftas genom tx
Mary Kinsleys skildringar."
For att bekiimpa rasism och
frlmlingshat behovsingen "ny sund
folkpsykologi" grundad pi Rudolf
Steiners rasfcirdomar.Tvdrtom krdvs
att vi gor upp med alla former av
rasfordomar.
Sven Ove Hansson
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