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Cancel-kulturen som alltid funnits
Från dagens Paulo R, Soran I, och Göran L till gårdagens Stig Malm och Sigvard Marjasin. Män
som betett sig svinaktigt mot kvinnor vs gjort sig omöjliga i politiken, försnillat, förvanskat,
ljugit en gång för mycket m m. När män med makt/kändisar fått en upphöjd status och
tror/anser sig stå ovan lagen, ”entitlement” – ha/ta sig rätt till kvinnors kroppar eller andras
pengar utan att det ska få några som helst konsekvenser. Oaktsam våldtäkt kallas det idag på
svenskt lagspråk, få fälls dock tyvärr. Och en anpassningsstörning till vad som gäller vid
umgänget med det andra könet post-#MeToo och vad som gällde på stenåldern.
Under jägar- och samlartiden kunde människor som gjort grova brott mot flocken bli utfrysta
från den och därmed gå en snabb död till mötes. Att inte ha dess beskydd, värme, föda slutade
oftast med en katastrof. Idag kan och har personer i alla tider flyttat från stan/byn/landet när
det blivit för tufft att bo kvar och i många fall startat ett nytt liv utan att gråta ut i tv-soffor och
försöka nagla sig fast vid makten, härligheten och det förförande ljuset av att vara i centrum.
De kanske har bytt namn så de inte känts igen direkt och fört en mer undanskymd tillvaro.
Men dagens herrar gör i vissa fall ALLT för att via media och sociala medier få tillbaka sin
hjältestatus, trots allt som grävts upp om familjevärderingspriser, synen på feminister m m.
Det diskuteras också om blockning på t ex Facebook är att som betrakta som mobbing. Om
åsikter vs värderingar, som inte är OK i vissa grupper medan de i andra är helt rumsrena och
uppmuntras. Rasism, nazism, misogynism, fascism, miljöskeptiker, konspirationsteorier som
används som härskartekniker – förneka, förminska, förlöjliga, t ex Covid och dess
följdsjukdomar. Dessa företeelser har också funnits sedan vår urtid som Homo Sapiens.
Konspirationsteorin om pedofilringar som dricker barnblod är från år 1144 (riktar sig mot judar
precis som världsmakten, de hemliga sällskapen, guldägandet, bankirerna m m.)
Lika mycket som jag/vi väljer vilka vi vill umgås med i vårt vardagsrum och alltid har gjort det
så väljer jag vilka jag vill umgås med på min vägg i sociala medier och mina grupper. Då den
största och äldsta gruppen är nio år har jag haft gott om tid på mig att lära mig sätta allt
tydligare gränser, och efter hand och efter behov skriva 48 regler (som de flesta struntar i att
läsa och följa) som ska styra upp tillvaron för mig och alla andra. När argumentationsnivån
sänks till ”Gå och dö!” utesluts personen. När reglerna markant bryts (ingen egen
marknadsföring av produkter eller tjänster), utesluts personen. Och i min aktivism inom
antirasism ser jag hur horribelt vissa personer beter sig mot andra inkl döds- och våldtäktshot,
något jag totalvägrar. Flyktingar kallas parasiter, insekter, löss, ska skjutas, fängslas m m – jag
är invandrare. 30-talets förminskning av vissas människovärde har släppts loss i en allt vildare
takt och antalet grupper av oönskade människor som var många redan då har tillkommit.
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Wikipedia: ”Cancelkultur, ibland kallat utfrysningskultur, kränkthetskultur eller
utraderingskultur, är en modern form av ostracism där någon kastas ut från sociala eller
professionella kretsar – på internet, i sociala medier, eller från andra arenor i livet. Den som
utsätts för denna ostracism sägs ha blivit "cancelled.”
”Ordet cancelkultur syftar till den typ av aktivism där man försöker tysta personer med
kontroversiella åsikter, genom att t ex beröva dem sina plattformar på sociala medier eller att
få dem avskedade från sina arbeten. Detta ord var en del av nyordslistan 2020 från Institutet
för språk och folkminnen (Isof).” – https://synonymerna.se/
“Cancel culture — the phenomenon of promoting the “canceling” of people, brands and even
shows and movies due to what some consider to be offensive or problematic remarks or
ideologies — isn't all that new.” – Jämför bojkottslistor av svenska företag.
https://nypost.com/article/what-is-cancel-culture-breaking-down-the-toxic-online-trend/
Trump blev ju avstängd från Twitter för sin hatpropaganda och dess följdverkningar
06.01.2021 och har inte fått sin plattform tillbaka. Det är inte en mänsklig rättighet att hata,
hota eller uppmuntra/uppvigla till våld – det är ett brott.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/twitter-trump-ar-avstangd-for-gott
Trump är avstängd från Facebook och Instagram fram till år 2023.
https://sverigesradio.se/artikel/trump-avstangd-fran-facebook-och-instagram-till-2023
Och då kommer vi osökt in på frihet och vems frihet som ska räknas mest. Min frihet vs din
frihet? Din frihet att delta i demonstrationer för frihet mot andras frihet att inte bli smittade
och ett brott mot både lagen om demonstration och pandemilagen.
https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/demonstrationer/
Den tillfälliga pandemilagen 10.01 – 30.9.2021
https://www.regeringen.se/artiklar/2021/01/lattlast---om-covid-19-lagen-pandemi-lagen/
Och de interna och externa krafter som utnyttjar varje uns av de demokratiska verktygen för
att minska den svenska demokratin.
Inge-Mo, ICF Associate Certified Coach, ACC; specialiserad inom:
• Certifierad Hälsocoach
• Diplomerad Kost- och Näringsrådgivare
• Certifierad handledare i Sorgbearbetning
• Studerar till: Solution Focused BRIEF Coaching, DK
• Studerar till: Certified PQ Coach – Mental Fitness, USA
Driven, empatisk, inlyssnande och mån om klienten. En skriftlig
överenskommelse samt egenskrivna återanvändningsbara dokument enligt
klientens behov ingår alltid. Boka tid eller hör av dig om du har frågor
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