Opium för aktivister
Jag undersöker här hur aktivism ibland förvandlas till
stimulerande drog som passiviserar aktivister.

Informationsmissbruk
Symptom: Missbrukaren känner behov att informera och
bli informerad. Man fyller gärna sina vänners ’inkorg’
med fakta och information om vad som sker i rörelsen
eller i världen. Vänner görs därför gärna medberoende.
Informationsmissbrukaren upplever att information har
en magisk kraft som gör världen, regeringen eller
individen bättre.
Behandling: Ursäkta dig och gå iväg när folk prackar
på dig information vid föredrag eller vid kaffebordet.
Använd filter i din email. Skicka inte information
vidare även om den känns frestande viktig.
Information dränerar aktioner på kreativ kraft. Ifall
du är organisatör, skicka inte ut information, ange
istället en länk eller hänvisa till ett arkiv. Viss
information som datum, plats och klockslag kan vara
nödvändigt, det går inte att vara informationsabsolutist.
Informationsmissbrukaren kan träna sig berätta
berättelser istället för att informera. Berättelser
och politiska aktioner kan hamna i resonans och
stärker då varandra. Berättelser blir ofta ett
effektivt skydd mot informationsmissbruk.

Förtrycksmissbruk
Symptom: Negativ information är en farligare variant
av informationsdrogen. ’Förtryck’-missbrukaren vill

inte gärna acceptera att hon eller han är missbrukare.
Missbrukaren känner behov av att informera andra, och
själv bli informerad, om förtryck, våld, övergrepp,
krig och missförhållanden. ’Förtryck’-missbrukaren får
stimulans av att tänka på motståndaren och låta dennes
handlingar fylla ens tankar. Man blir mer stimulerad
av motståndarens ondska än av att försöka leva
lösningen.
En variant är att utvinna stimulans ur skvaller om
enskilda personers misstag eller övergrepp.
’Förtryck’-missbrukaren gör gärna andra medberoende
genom att pracka på dem historier och skvaller om
missförhållanden och elände.
Behandling: Fokusera på att bygga istället för att
vara emot. Utveckla innovativa lösningar istället för
att bara säga nej till det som fungerar dåligt. Träng
undan det negativa genom att försöka leva det samhälle
man vill ha.

Föredragsmissbruk
Symptom: Föredragsmissbrukare söker aha-upplevelser
och nya insikter. Föredragsmissbrukaren utvinner kraft
och tillfredsställelse av att förvandlas till åhörare,
åskådare och publik. I USA kallas föredragsmissbrukare
för seminar junkie.
Föredrag genererar olika former av stimulans som gör
att den stillasittande åhöraren utvinner kraft och en
känsla av engagemang. Föredrag blir då magisk
fetischism. Effekten avtar snabbt så man söker snart
nya föredrag.
Behandling: Undvik föredrag där det inte ges möjlighet
till aktiva samtal i smågrupper. Diskutera, konspirera
och
organisera
är
bra
behandlingar
mot

föredragsmissbruk.
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