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Angående att värna om 
jobben och leva i ett 
mångkulturellt och 

multireligiöst samhälle:
Många i Sverige idag till-

hör andra religioner än kris-
tendomen. De har andra 
högtider och helgdagar. På 
grund av detta måste många 
ta semester för att fira sina 
högtidsdagar och är lediga 
”utan skäl” när vi firar våra. 
De får också jobba för vanlig 
ersättning under sina stora 
helger medan de får ob-til-
lägg på för dem helt vanli-
ga dagar när vi har jul och 
påsk etc.

Mitt förslag är följande: 
Låt var och en ha möjlig-

het att bestämma vilka hög-
tidsdagar man vill ha. Om vi 
säger att det finns tio dagar 
enligt den kristna traditio-
nen så får man tio dagar 
som man kan välja under 
året. Detta leder inlednings-
vis till ett merjobb för ar-
betsgivaren.

Fördelen är att man då 
även kan få en stor grupp 
människor som inte behö-
ver betalas dubbla ob-tillägg 
på till exempel julafton och 
då får en mer flexibel möj-
lighet att använda sin perso-
nal utan stora kostnader och 
utan att det drabbar den en-
skilde, snarare tvärtom.

Vi som tillhör judisk 

och muslimsk tradition har 
fredag och lördag. Då skulle 
helt plötsligt söndagsper-
sonal som väljer att tillhö-
ra den judisk/muslimska tra-
ditionen arbeta under vanlig 
lön på söndagen.

Ob-tillägg kanske för 
många är det som gör att 
de vill jobba lite extra, det 
förstår jag. Men skulle 
det inte kunna vara så att 
många skulle tycka det vore 
skönt att kunna fira sina 
helger och högtider utan att 
behöva ta av sin semester?

Pierre Torwald 
Centerpartiet Ale

Låt var och en bestämma 
vilka högtider man vill fira
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När jag var fjorton 
år hade jag en rosa 
dagbok med hundar 

och hjärtan på. En förutsätt-
ning för att ens kunna skriva 
en rad i den var det guldfär-
gade hänglåset på sidan. Vad 
som började med en daglig 
redovisning av vad man haft 
för sig ersattes snart av dju-
pare tankar om identitet, 
kärlek och drömmar. 

Boken gömdes längst in 
under sängen och nyckeln i 
byrålådan för gud nåde den 
som tjuvläste mina inner-
sta tankar.

Jag är troligtvis inte 
ensam om att minnas dessa 
hemliga böcker med fordra-
de pärmar.

Sedan dess har något 
hänt. Låsen har plötsligt 
öppnats och alla hemliga 
dagboksblad har hamnat på 
Internet, fritt för vem som 
helst att ta del av. I blog-
garna avslöjas inte bara vad 
man gjort under dagen utan 
även hur man känner sig 
och vilka tankar man bär på. 
Det finns snart inga grän-
ser kvar för vad som är för 
privat.

Frågan jag ställer mig är: 
Vad är man ute efter?

Bekräftelse?
Kändisskap?
Respekt?
Medlidande?
Jag tror inte att det 

finns något att vinna på 
att ”skriva av sig” om sina 
grubblerier kring allt mellan 
himmel och jord och pu-
blicera för hela världen. 
Ena dagen är man stark och 
nästa är man svag. Så är 
det för alla människor, men 
frågan är vilken sida man 
väljer att visa upp i olika si-
tuationer. 

Som ny på en arbetsplats, 
där det gäller att visa enga-
gemang och tåga, vill man 
väl knappast avslöja sig med 
en självömkande blogg på 
nätet.

Samma gäller i alla sam-
manhang, som i relatio-

Vem läser din dagbok?
Krönika

ner med både partners och 
vänner. Visst, jag förstår 
tanken bakom att vara ärlig 
och våga lämna ut sig men 
frågan är om det verkligen 
är möjligt att förutse alla 
konsekvenser. 

Det handlar om att se 
hela bilden.

Jag beundrar dem som 
delar med sig av sitt levnads-
öde eller situation i syfte att 
bearbeta något och samti-
digt få andra att komma till 
insikt. Men man måste ha 
klart för sig att dagboksbla-
den på nätet skapar en bild 
av vem du är. Därför måste 
man vara konsekvent hela 
vägen.

Därmed inte sagt att 
bloggandet i sig behöver 
vara en negativ utveckling. 
Tvärtom bidrar dem till att 
väcka debatt och vanligt folk 
får möjlighet att säga sin 
åsikt. Bloggvärlden får allt 
mer inflytande i media och 
bidrar på många sätt till ett 
mer demokratiskt samhäl-
le. Likaså är det ett effektivt 
sätt att profilera sig på om 
man vill nå ut till en publik 
eller kunder och arbetsgi-
vare.

Här är syftet mer uttalat 
och därmed finns en annan 
medvetenhet om hur inne-
hållet används.

Gör man det bara på 
rätt sätt kan man dra 

mycket nytta av bloggen 
men omvänt kan den också 
orsaka mycket skada om 
man inte tänker sig för.

Många har ett behov av 
att skriva ner sina tankar och 
känslor för att få klarhet. 
Själv har jag alltid använt 
skrivandet som både terapi 
och hobby. Men dessa kaos-
artade rader skulle inte ens 
gå att hitta på en dataskärm. 

När jag nu sitter och tjuv-
läser liknande meningar på 
nätet som helt okända män-
niskor skrivit kan jag inte 
låta bli att undra hur man 
tänker. 

Kalla mig gammalmodig 
men jag vill fortfarande ha 
lite mystik kvar. Det är väl 
halva poängen med att lära 
känna folk, att försöka klura 
ut hur de resonerar. Jag vill 
inte ha något facit.

Mitt eget ligger i alla fall 
fortfarande i tryggt förvar 
under sängen.
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