
Ungdomens sociala inställning.

Alla som nar följt mcd i utvecklingen de senaste 20—

30 åren har märkt de omvälvande förändringar, som
ha försiggått. Orsakerna är många och tydliga, —

vi vilja inte gå närmare in på dem här. Vi, som hör
till de äldre, må firma oss tillrätta i nya förhållanden
och livsformer. Denna omvandlingsprocess förändrar
vårt sätt att bedöma det som sker omkring oss och i
oss. Så fort går det, att vi knappt förmår att följa
med. Förändringarna visar sig kanske tydligast i den
stora skillnaden mellan generationerna: de unga, det
vill saga de frän 16 år upp till 20 är »barn av tiden»,
barn av »stålet och betongen». — Många av de äldre
anser att de är omöjliga och svåra att förstå, andra
åter försöker följa dem och förstå dem. Alla är vi väl
eniga om att de är annorlunda än vi var. Detta visar
sig även i deras sociala inställning.

Då vi var unga, vi som är 40 — 50 år i dag, — det
är närmast kvinnor jag talar om — var det icke många
som var socialt inställda, helt enkelt av den orsak, att
kvinnorna hade haft så liten insikt i sociala förhål-
landen, så litet ansvar utanför sin begränsade värld
och mycket liten rörelsefrihet. Inte heller var vi eko-
nomiskt oberoende, så vi kunde inte ta del i något
offentligt även om vi själva ville det.

Så kom förändringen i kvinnornas inställning om-
kring sekelskiftet, vi fick utbildning, kontakt med
samhället utanför stuguväggarna och anledning att

taga ansvar om vi ville. Med rivande fart blev kvin-
norna självförsörjande och samhället räknade med
dem pä ett helt annat sätt. — Om det icke gjorde det,
sade vi ifrån: här är vi. — Några fick en verklig so-
cial inställning och tog vakna och ivriga fatt på so-
ciala uppgifter. Men det har ganska säkert varit en be-
svikelse för mänga att icke flera kvinnor har gjort
den samhälleliga insats, man väntat, och i dag står vi
inför det faktum, att det tillsynes är mycket fä unga,
som är socialt inställda. Det ser ut som om de är nega-
tivt inställda till samhällsfrågorna och utan samhälle-
ligt ansvar. »De är kalla och egoistiska», säger mänga.
»De har icke intresse för människorna och deras nöd,
de är likgiltiga för hur det går med människorna om-
kring dem blott de bara bärga sig själva.» Låt oss se
litet närmare pä detta, — det vore för sorgligt, om det
är sant.

)'ag talar om cleita ämne i clag är clet mccl ut»
gängBpunlit frän förriällanclena i mitt eget lancl, även
i liar >u länderna «a olilla uivecliling att olili-
heter även i ungdomenB «ociala inBtällning mä,Bte göra
B>g Ilännoar. Ocn i världen utanför Inorden lian det
vara andra verkningar av andra orBal<er. IVlen Badana
Bom internationell BamfärdBel ocli BamnällBprol?!emen
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alleBtädeB är i vara dagar, lian det i fall BpäraB
ett gemenBamt drag i det hela. — ?rohlemci pä en ort

finneB ocliBa pä andra orter, även om det nar en annan
kärg.

Ixsormalt Bett torde det i samhälle under alla
tider vara förhållandevis sa, Born nar det Btura hjärtat
för männisliornas nöd och Bam Ber det Born sitt liall
att offra eget liv för air h)älpa andra. Den verliliga
sociala inBtällningen pä alrruigtisli l?>az är iclie de
mängaB.

Bädant var det i var ungdom och Badant är det i
dag. Det vi därför lian tala om är gennrnBnittsinBtäll-
ningen. Och det finnes «om sagt mänga som menar alt
ungdomen av i dag i det Btc>ra hela iclie a!l8 är socialt
intresserad.

Det kan finnas mänga omständigheter som kan vara
orsak till denna syn.

i. Kampen för tillvaron har under de senaste tio
arena blivit ständigt hårdare. Ekonomiska depressions-
tider, rationalisering och arbetslöshet har skapat så
knivskarp konkurrens, att envar har blivit tvungen
att vara sig själv närmast. Detta gäller inte minst de
unga. De måste koncentrera sig på egen framgång och
egen chans. Var annan människa nar blivit konkur-
renten, som måste övervinnas och bekämpas. All tid
och tanke nar tagit självets möjligheter i betraktande.
De unga nar tvingats in i de vuxna människornas
kamp om brödet, innan de har kunnat utvecklas till
en fast formad personlighet med inställning till na-
gonting överhuvud. De nar blivit produkter av kam-
pen för tillvaron i en vargatid, som helt visst inte ska-
par en social inställning. Här är säkert en av de or-
saker som gör att de unga är mycket mer egoistiskt
än altruistiskt inställda nu.

2. Ltt annat moment Bom verliar i Bamma rilitning
är utan tvivel /o> ge-
nom lirig eller pä annat Bätt. Det är förßtäeligt att en
av dem /ttrade: »Du pratar c>m att )ag Bliulle vara
zaml>ällßreformator, 8e stora 8/ner ocn arl?eta pä läng
Bilit för att nä fram till att realißera dem. Varför i all
världen Bliall vi göra det, dä vi inte enß vet om det
finnes nägot zamnälle att reformera? blasta manad lian
vi )'u Bitta när utan nägot — med det
nela ödelagt.» Intet under att ett Badant resonnemang
avtrulil)ar «ocial l<änßla och Bamhälleligt ansvar, ocn
sliapar dagßzländemännißlior Bom har hioit ett enda
intreßße, att fä ut det meßta mögliga av det 80m finneß
i nuet för Big B>älv och de Bina.

). Dcc är ganßlia intreßßant att lägga märlic till attvar tidz unga växer upp ien tid da Bpecial>Bering är lö-
-Ben för dagen. Det gäller hade vr!ießuthildning och



personligt liv törreßten. 3pecialißering i alla former
utvecklar enßic!ighet ucli gör horisonten Bnävare.
far l?äc!e intreßße- ocn vänzlzapßl?anc! inom clet särom-
räcle, man rör Big pä. 80m har anclra intreßßen
ocn anclra fack l?lir oviclliommancle för en, ocn en Ba-
-6an inßtällning skapar inte intreßße för Bamhället. Vi
Ber clet t.ex. inom föreningslivet, alla Bcautflickor um-
gaß meßt mcc! scouter, forl>uclßvänner har «itt liv inom
sin särgrupp o.s.v. Naturligtvis mäste man i varclags-
lag även träcla ut ur clenna grupp, men elär var ens
h)ärta är, elär är oclißä ens skatter och inställningen
färgas clärav. ?>sär liarnen lnegvnner sä ticligt i för-
eningsliv, 80m cle nu gör och Bpecialißcrar sig pä ett
sa, ticligt staclium i skolan, kommer cletta natulligtviß
att inverka pä clcrn.

Xnnu Btarkare verkar litet Benare olikheten i poli-
NBka äßkäclningar »antingen eller» parollen, som nu
har olivit sä stark. anhängare är uvicl-
kummanclc eller fiencler, clet gäller att föra fram mitt
partis paroll och framälska partic!ißciplin. Da vi har
ätßkilliga politißka l?arnföreningar färgas mentalite-
ten mycket ticligt av partiinställningen, och inte l?ara
politiskt, men även pä anclra omräclen är partimotsat-
sen sä hanclgriplig, att man inte kan unclra över att
clet gar ut över clet sociala intreßßet, 80m l?Iir liclancle
harpa.

4. 3kolan skulle uppfostra till social inställning.
Det är säkert att folkskolan, l?ottenskolan för alla l?arn,
sä sam vi nu har clen i flera lancl, utjämnar klasskill-
naclen. Larn och ungclom frän alla
kommer tillsammans och vänder sig vicl att umgås mccl
varanclra. spurten är ett annat omräcle elär cletta sker.

.Ylen clärmecl skapas icke nägot större socialt intresse
— envar lever i «in milD och väljer kamrater elär.

unclervisningen ger utan tvivel större insikter i
samhälleliga förnällanclen. (3ör man en unclersökning
lilancl cle unga i clag, ser man att cle vet mycket mera
om hur samhället är upplivggt, cle känner till cle tek-
nißka uttrvckena, kan 8a att Bäga hela fraßeo!ogin.
lVlen vetenßkapliga unclerßökningar vißar att cletta har
icke givit clem moißvaranc!e intreßße för B)älva männi-
skans livsförhällanclen, cle känner till systemet, men
inte livet liakom clet. Ivloclärn ungclom stär anmärk-
ningsvärt kall inför människors nöcl, trots att cle teo-
retiskt vet att clen linnß och faßtän 6e känner till mecl-
len att liekämpa clen. Detta är ett faktum.

;. Vi har ockßa uncler arens lopp fatt vacl vi ofta
kallar clet är aktieliolagens,
kooperationens, gruppens ticlevarv. Den enskilcla in-
cliviclen stär sällan isoleracl mccl oclelat ansvar för
nägot — clet är stvrelscn, kommittén, generalförsam-
lingen 80m har anßvaret. är utminuterat till
clec ytterßta. Det gruppen gör — eller försummar att
göra — gör ocksä )ag mccl gott samvete. Den enskilcla
far clet i clet hela taget lättare, och man skulle tro att
clenna inßtäl!nmg Bkulle Bkapa Bocial ÄBpekt, men clen
Bkapar hellre ansvarslöshet. (Genomsnittsmänniskan är
i alla fall säclan, att hon inte vill anstränga sig för att
ha en mening, när hon inte tvingas elärtill,

Of>.a har )ag tänkt pä om livet av i clag är sä svart
att clet clriver clen enskilcla incliviclen in i gruppen
(massan). iVlan orkar inte sta osäker, otiezkvclclacl och
ensam, man förmär inte taga ansvar för clet som Bker,
innan man vet, vacl anßvaret l?estär i, och sä söker
man betäckning lulancl massan.

I-Itan att man vet clet I?Iir man i högre gracl sam-

hällsvarelze än man anar. I-lär nar vi kanske kommit
till kärnan i clen nya in«tällning, «om vi söka att för-
sta utifrån förhällanclena som cle är.

Under de sista 10— 15 åren har det försiggått en
förändring i det vi förr har kallat socialt arbete: hjälp
åt samhällets värnlösa och olyckliga. — I vår egen
ungdom uppbars detta av privata sammanslutningar
och enskilda människor, som var socialt intresserade
på rent mänsklig basis, och de unga, som var, vad vi
kallar socialt inställda, tog fatt på detta område efter
förmåga och anledning. Självklart är det många unga
som gör detsamma i dag som är — men huvudinställ-
ningen är en annan, och anledningen därtill är icke
densamma som förr. Ty nu tar man det för givet att
stat och kommun skall ha både skyldighet och rätt att
ordna med alla sina medborgares väl och ve och att
blanda sig i deras livsförhållanden.

Ingen stat, vilken livssyn och vilken styrelseform
den än representerar, ser bort frän den stora massans
krav på en bestämd levnadsstandard som är männi-
skovärdig, och en viss säkerhet i arbetsförhållandena,
som kan skapa och trygga en sådan standard. Man
har lärt att känna orsakerna till samhällets svagheter
och ser dem som ett helt, som måste bekämpas genom
det helas insats: genom stats- och kommunala åtgär-
der. Detta kallas nu icke bara mänskliga rättigheter
utan medborgarrättigheter. Den enskilda människan
nar inträtt i massan av statsmedborgare, och det är
massan som sådan, som skall utvecklas och gå fram.
Sådan är ungdomens syn i dag, och om de kan synas
okänsliga gentemot den enskilda människans problem,
så är de av den, som nar en stark social känsla, in-
tresserade av det helas väg till det bättre. Som för-
hållandena är, har deras sociala inställning fört dem
fram till socialpolitiken. Det är själva utformningen
av det politiska systemet, som intresserar dem, själva
ideologien, som systemet skall omspänna. Vi står in-
för en sökande ungdom, en ungdom som är på ett
helt annat sätt positivt viljande än ungdomen för blott
fem är sedan.

Medan vår sociala inställning i mycket byggde på
känslan, står i dag viljan i centrum. En av dem, som
har gett uttryck för vad de unga känner, skriver:

Pliktmänniskan är det ideal mot vilket vår sam-
hällsuppfattning för oss, ett ideal som är framsprun-
get ur vår uppfattning av samhället som en levande
organism genom tiden. Vi är trötta på den andefat-
tiga lyckomoral, som ser ögonblickets njutning som
det högsta, vilket tillvaron kan bjuda oss. Vi känner
vämjelse inför den tomma och meningslösa jakten
efter nöjen, som förgår i en »dagen efter»-stämning.

Ihåligheten i den moderna kulturen har statt fram-
för oss i all sin nakenhet, och en sökande ungdom
ser sig om efter något nytt, något bärande som kan
skänka livet ett mål och en mening. Det är därför
som pliktmoralen måste bli en av tidens bärande idéer.
I pliktmoralens spär följer heroismen. Det heroiska
idealet disciplinerar, det eggar till kraftansträngning
och energi. Heroismen är viljemänniskans ledande mo-
ral, men den kan adla den enklaste småbonde i en
avsides krok av världen till ett lyckligt liv i pliktupp-
fyllelsens tecken. Det är icke bara statsmännens och
fältherrarnas lovprisade storhet, som har givit vår
historia dess glans, det är också de tusende namnlösas
heroiska kamp i ofredens och missväxtens hårda tider.

Allas plikt till offer för allas gemensamma bästa,



pa nationell Frund eller zenom internationell
— 8a Ivder de UNF2B Bociala inBtällninz i daF. Detta
fäller all den valana ungdomen, antingen den Bta,r i
det liriBtna l)roderBliapetB leder eller i andra grupper
med ideal pa annan grund. Det är en BÖl<ande, viljan-
de ungdom, ungdom, Bom osta nar
«vart att 8e Bammannanget mellan generationerna söre
dem, Bom när allt llommer omkring docli liar givit dem
de värden, Bom den ait det den vill.
Den nar brutit med de äldre ocli Bölcer sig tillsamman
kör att lili Btarll, tv de är mvcliet unga. Därför roller
den ledare, 8«m den far tillit till ocn Bom äger ocn
kräver det, Bom den 8)älv Böl<er: c>c/? c>//e^
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vilja. Och de vinnes av en ledare, som kan ge barn
av en kall, hård vargatid det de mest av allt hungrar
efter: kärlekens förstående bjärtevärme,

Här finnes budskapet till mödrarna, till oss alla
vuxna kvinnor. Gud har givit oss förmåga att öva in-
flytande och vilja till att bruka den. Han har givit
oss intuition, profetisk siargåva. I barnet och den
unga människan anar vi det stora som tiden skall
bringa. Ser vi vårt ansvar i dag? Får vi kraft till
att bära det och vill vi åtaga oss det arbete som be-
höves för att kunna följa de unga och förstå dem?
Måtte detta ske.
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