Pressmeddelande den 1 oktober 2019

Ny bok vill visa vad som händer med dig om du ser på dig som ett djur
– Den här boken är den viktigaste som jag har skrivit, säger Cai Svensson. Jag har jobbat mentalt med
den hela livet men skrivit ner den först under det senaste året. Boken består av fem essäer som på
olika sätt söker formulera en grund för det unikt mänskliga, en mänsklig värdighet. Dessutom
beskrivs i boken en rad allt starkare tendenser i vår tid till att förminska människan. Denna s k
reduktionism har den humanistiska rörelsen i alla tider sökt bekämpa.
– Dagens samhällsklimat visar att den kampen måste intensifieras, fortsätter Cai Svensson.
Cai Svensson, fil dr och lektor, behandlar i sin bok Pilgrim under stjärnorna – Fem essäer om människans
värdighet främst hoten mot människans värde och värdighet. Han reder ut frågan om det finns någon
kvalitativ skillnad mellan människa och djur, och om det verkligen kan vara så som vissa seriösa
naturvetenskapliga forskare påstår att universum är till för människan. Finns människan rent av till för att
göra universum medvetet om sig självt? Är det verkligen seriös forskning från samma framstående fysiker att
påstå att det kan finnas ett evigt liv för den civilisation som Homo sapiens har utvecklat? Skulle allt detta
stämma är väl människan närmast universums medelpunkt. Och då har hon onekligen en alldeles särskild
värdighet, som inte på något sätt får kränkas.

Människan är inte ”bara ett djur bland andra”

Att i den offentliga debatten på olika sätt ge uttryck för åsikten att ”människan är bara ett djur bland andra”
innebär onekligen att man krattar manegen för dessa ständiga hot mot människans värdighet.
– Personligen har jag aldrig sett på mig själv som ett djur, säger Cai Svensson. Jag reagerar starkt och
oreserverat mot varje påstående med innebörden ”människan är bara ett djur bland andra”. Att därför mer
eller mindre dagligen möta människor, ofta välutbildade, som finner denna min hållning närmast komisk är
givetvis högst frustrerande.

Samhällsandan förråas, trösklar sänks, spärrar förslappas

– Det är bara att hålla med de forskare och filosofer som nu på allvar börjat reagera mot den traditionella
forskning och den dominerande samhällsdebatt där människan förminskas till ett djur bland andra. Ny
forskning visar faktiskt att den som uppfattar sig som ett djur är mindre empatisk och visar mindre förståelse
för de grundläggande mänskliga rättigheterna än den som har en religiöst eller filosofiskt grundad
människosyn. Det ligger nära till hands att här se den yttersta grunden till många av vår tids
samhällsproblem.
Vi lever i en hektisk tid med infostress och ständig uppkoppling till sociala medier. Egentid för att begrunda
vad det innebär att vara människa och vilken plats människan har i universum tycks bli alltmer sällsynt. I
stället är vi upptagna av sådant som djupast sett är betydelselöst. I Pilgrim under stjärnorna lyfts stora
gestalter fram som tagit dessa grundläggande livsfrågor på fullaste allvar och som med sina tankar bekämpat
olika hot mot fundamentala humanistiska värden. Förhoppningsvis ger boken dig som läsare inspiration till
att påbörja dina egna andliga resor, dina egna pilgrimsfärder under stjärnorna.
För vad händer egentligen med dig om du ser dig som ett djur? Det är en oroande fråga som den här boken
försöker besvara. Efter läsningen kommer du inte att se på dig själv på samma sätt som tidigare.

Om Cai Svensson

Cai Svensson är född och uppvuxen i Linköping. Han är fil dr och lektor (sv-hi-re) och har gett ut ett flertal
verk, bl a memoarböcker, dikt- och aforismsamlingar. Han driver även sajter och bloggar på nätet.
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