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. Så är det. Det är naturligt. Men
egoismen kan också åstadkomma mycket elände. Politikerna inser att
varje väljare är sig själv närmast. Det lönar sig därför att utlova skattesänkningar för breda löntagargrupper även om det minskar utrymmet
för omsorgen av sjuka och fattiga. Det lönar sig att kritisera flyktingmottagningen även om det bidrar till att utsatta människor tvingas
tillbaka till ett liv i nöd och livsfara. Det lönar sig att motsätta sig
höjda miljöavgifter och bensinpriser även om detta bidrar till att miljökatastrofen kommer närmare. Det lönar sig genom flera röster i
valet.
Företag inom oljeindustrin och bilindustrin anlitar forskare och
lobbyister för att förhindra att miljölagar och miljöskatter begränsar
företagens vinster. Därigenom hindrar man de ansträngningar som
görs för att minska de koldioxidutsläpp som leder till en kommande
miljökatastrof.
Länder och grupper av människor startar krig. Stora områden blir förödda och mängder av människor dödas och lemlästas. Man gör detta
vanligen i någon religions namn. Men den gud man framför allt värnar om heter Mammon.
Egoismen har också brett ut sig i skolans värld. Betygen leder till
sämre självförtroende och sämre kunskaper för många elever. Trots
det fortsätter flera bland annat Folkpartiet och Moderaterna att plädera för betyg redan i årskurs fyra. Vem tjänar på det? Politiker som
vill framstå som handlingskraftiga? Enstaka lärare som vill ha betygen
som tumme i ögat på eleverna för att få dem att lyssna? Privilegierade
föräldrar som kan hjälpa sina barn till höga betyg och därmed till bra
utbildningar? Ekonomer som kan se en fördel med att tidigt grundlägga klyftan mellan rika och fattiga i samhället? Helt säkert är att det
är de skolsvaga eleverna som är de stora förlorarna.
Egoismen är roten till mycket ont. Den väger vanligen tyngre än hänsynen till både freden och miljön och värnandet av de svagaste i
samhället.

