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Stockholm 2003-09-05

Med Jesus klarnar visionen för Sverige, Europa och världen.
Folkomröstningens resultat är folkets ställningstagande. I internationell jämförelse kan
folkomröstningar betraktas som ett demokratiskt privilegium. Sveriges riksdagsledamöter
kommer att välja antingen att respektera folkets röst eller att parlamentariskt hävda bättre
vetande mot folkviljan. Företrädesvis råder fyra makter i en god demokrati: folkopinion,
vetenskap, stat samt Gud. Den legitimt representativa demokratins skyldighet blir att
balansera ansvar inför dessa tre auktoriteter: 1) folkviljan 2) kunskapsorienterat, intellektuellt
trovärdigt samt långsiktigt visionärt ledarskap 3) Guds allmänt uppenbarade vilja i den kristna
kanon. Sveriges Riksdags skyldigheter inkluderar att respektera, representera och skydda
svenska folkets intressen.
Det demokratiska styrelseskicket ansvarar för etiska processer i beslutsfattande,
innefattande respekt för korrekt representation gentemot folkviljan. Inrikespolitisk folkrätt bör
därför rimligen inbegripa trofast betjäning av det folk som styrelseskicket representerar, och
ej vice versa. Etiska regler inom den svenska valadministrationen och lagstadgad ordning
kring folkomröstningens förrättande existerar genom beslut SFS 1979:369 och 2003:83.
Sverige har tidigare genomfört fem landsomfattande folkomröstningar med alternativ kring
frågor om: medlemskap i EU, kärnkraft, tjänstepension/tilläggspension, högertrafik samt
rusdryckesförbud. Beslutsfattande i rikspolitiskt viktiga angelägenheter utifrån kommissioner,
råd, remisser eller folkomröstningar bör rimligtvis förutsätta att resultat tolkas utifrån
proportionerlig respekt för processens grad av demokrati samt av parternas kunskapsnivå
och expertisens förtroendekapital. Etik kring den rådgivande folkomröstningens validitet som
indikativt vägledande eller som auktoritativt beslutande för Sveriges parlamentariker kan
anses som otydligt juridiskt fastlagd.
I ett evighetsperspektiv är frågan om Sverige ska införa euron som valuta närmelsevis
irrelevant. En sarkastisk omformulering av folkomröstningens frågeställning kunde ha varit:
”Anser du att gräset är grönare på andra sidan?” Global solidaritet och humanitär
fördelningspolitik bör medge alla människors lika värde även utifrån människans konsumtion
och prestation. Skatteväxling med övergång från beskattning av mänsklig prestation till
beskattning av konsumtion av världssamfundets gemensamma naturliga resurser, samt lika
lön för lika prestation kan framstå som två processer i harmoni med global solidaritet.
Människovärdet är oberoende av hennes konsumtion, prestation eller ackumulerade
resurser. Människans värde är i evighetsperspektivet intimt och exklusivt korrelerat till
hennes skapare. I paritet med Gud är människovärdet oändligt komplext men värdefull
ytterst genom det (1) att Gud har tänkt om henne och verkligen skapat henne (2) att hon
existerar och (3) att Gud älskar henne. Eftersom människans värde genom mänskliga
faktorer varken kan devalveras eller revalveras så är frågan om valuta betydelselöst i det
större perspektivet.
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Globaliseringen fortskrider. Stater och kontinenter utvecklar starkare ömsesidigt beroende.
Sociala och kulturella system, konsumtionsmönster och kosmopolitiska livsstilar alltmer
homogeniseras. Ekonomiska och ekologiska beroendefaktorer stärks och förtydligas.
Trender i globaliseringen indikerar också skiftning av maktkoncentrationer från folklighet till
suveränitet. Formella avtal och eventuellt dolda politiska uppgörelser koncentreras till en
alltmer fjärmad elit. Distansen mellan medborgerlig opinion och politisk representation
tenderar att öka, analogt korresponderande med bl.a. tendenser till degression av
tidsaspekten mellan politiskt beslut och folklig eller sakkunnig förankring. Demokratiskt valda
processer konfronteras med snävare tidsmässiga marginaler som underminerar reflektion
över fackkunskap och visliga beslut. Hastandet efter konfliktlösningar leder till artikulerade
fredsproklamationer med avsaknad till verklig och gestaltad fred. Fraktioner av statsmakterna
kanske strävar att utsläta sociologiskt fundamentala olikheter med förskönande och falsk
religionsharmonisering. Under ytan av globalismens enhetliga fasad fortskrider dock
samtidigt en verklig differentiering av etik, livsåskådning och moralisk praxis.
En historisk och logisk riktning i territoriellt och socialt identitetsskifte, som följd av
effektiviserade kommunikationsmedel, kan förenklat beskrivas som en förskjutning av
identifikation från familj till socken, från socken till nation, från nation till EU och eventuellt
från EU till erkänd världsmedborgare. Världsmedvetandet ökar. Geografiskt och socialt
lokala angelägenheter blir globala angelägenheter och globala angelägenheter blir lokala
angelägenheter. Våra idag splittrade sociologiska identiteter oscillerar sannolikt från tid och
sammanhang mellan de humangeografiska föreställningarna som svensk och som europé.
Den enda tidsmässigt oberoende identiteten finns dock i Kristus. Syndens konsekvens för
människan är skuld och förkastelse. Genom människans behov söker hon därmed
egenvärde och samhörighet. Människans individuella val i uppfattning om humangeografisk
identitet kan i riktning från det yttre till det inre förenklat beskrivas som: världsmedborgare,
europamedlem, svensk medborgare, familjemedlem, unik individ eller medborgare i
himmelriket. Svea rike är en humangeografisk föreställning emedan Guds rike är en
teologisk och andlig perception. Identitet som världsmedborgare förestår alla emedan
identitet som helig förestår medborgare i Guds rike. Kallelsen och potentialen som helig
utbjuds däremot till alla människor, av Guds nåd genom Kristus Jesus. Människan kan aldrig
förtjäna Guds kärlek; Guds nådefulla gåva om evigt liv är inte en lön för gott uppförande.
Individens egenvärde genom utanförskap eller gemenskap i EU är föga existentiell emedan
värdet av Gudsgemenskap är fulländat existentiell.
Makrokosmisk historia kan förenklat beskrivas som förändring från kosmos till kaos till
inbillad kosmos till verklig kosmos. När Gud skapade himmel och jord rådde perfekt ordning.
I syndafallet stördes Guds ordning så att i skapelsen uppblandades ett mått av kaos och
inbilsk kosmos. Skaparen uppenbarade till sin skapelse verklig kosmos genom Abrahams,
Isaks och Jakobs släkt och fulländat återupprättade skapelsen genom Kristus Jesus,
Messias. Mänsklighetens val kvarstår att bejaka sann kosmos eller falsk kosmos.
Ett gott samhälle bygger på kristna sociala normer, kristna värden, kristen moral och kristen
etik som distinkt skiljer den demokratiska teokratin från odemokratiska statsmakter. Kristen
etik beskriver absolut moraliskt gott och ont. Demokratisk samhällsförvandling motiveras
inifrån människan till utåtriktad påverkan. Icke-demokratisk samhällsreformation pådrivs
utanför människan oberoende av hennes vilja. I konstitutionell demokratisk ordning
respekterar och beslutar folkets rationella representantskap med hänsyn också till
folkopinionen. Majoritetens opinion är dock inte mer än popularitet. Popularitet återspeglar
nödvändigtvis varken godhet eller absolut sanning. Popularitet är endast ett mer
förekommande tycke.
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Sändare, budskap, medium, mottagare och perception möjliggör kommunikation. Dialog
skapar relation och relationer skapar samhälle. Kvaliteten och kvantiteten av relationer
beskriver samhällets egenskaper, samhörighet och identitet. Samfälligheter, stater, allianser
och pakter bildas, ombildas och nybildas utifrån överenskommen identitet. Överenskommen
identitet kan förankras utifrån demokratiskt representativa relationer eller utifrån företrädande
diskrepans.
Relation med Jesus Kristus är inte endast evighetsavgörande för den enskilda människan.
Relation med Jesus Kristus är även ödesdigert avgörande för vår gemensamma
samhällsutveckling; till kärleksvarmare klimat eller till kallare relationsklimat, till säker fred
eller till illusorisk fred, till representativ demokrati eller till maktelit; ett politiskt direktorats
institutionella polyarki. Relation med Jesus och äkta kärlek till människor är viktigare för
Sverige än formell gemenskap via politiska avtal. Sann fred förutsätter äkta relationer och
gemensam värdegrund. Sverige behöver Jesus mer än Sveriges behov av Europa. Europa
behöver Jesus mer än Europas behov av Sverige. Den exklusivt och evigt hållbara
värdegrunden för Sverige, Europa och världen är relation med Jesus Kristus.
Klyschigt missbruk av kronologiskt specifika beskrivningar om den sista tiden enligt Bibeln,
som schablonmässiga argument vid tolkning eller ställningstagande i samtida händelser, är
lättsinnigt misstag. Ändå kan varje mening i Bibeln med den Helige Andes uppenbarelse
bistå alla människor i alla tider med Guds eviga vishet. Utan att överdriva det eskatologiska
perspektivet på människans tillvaro idag kanske en vaken analys ändå kan generalisera att
globalismens baksida stärks av världsmakternas naturliga urval. Egocentricitet utväljer sig
själv, maktlystnad utväljer foglighet, karriärism utväljer lojalitet, emedan altruism, god visionär
utopianism eller god vetenskaplig realism frånstöts. Guds ord i 2 Timoteusbrevet är ännu
relevant för samtidens människor.
Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. Människorna kommer att
älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina
föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa,
fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för
Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. (2 Tim 3:1-5)
Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan
efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i
öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. (2 Tim 4:3-4)
Det kan uppfattas som att delar inom det partipolitiska etablissemanget skyltar och
tillkännager arrogant förakt gentemot folket med manipulerande halvsanningar, osanningar
och löftesbrott. Intet är nytt under solen, ej heller under Sveriges Riksdags tak (den
hebreiske Predikaren 1:9). Ett mynt har två sidor men myterna har många sidor. Sanningen
är evig, universell och objektiv. Aristoteles yttrade att sanningen är att säga om det som är,
att det är. Guds attribut och ord är sanna men människan är till sin natur retoriskt förgänglig.
Gud älskar dig!
Torsten Skarp
tjänare i ideella föreningen Jesus älskar Sverige
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