Varför accepterar vi en politik som går emot våra intressen?
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Den progressiva agendan håller på att misslyckas med förödande följer för bl a klimatet. Men det går att vända utvecklingen. Det skriver George Monbiot i en artikel som Klimataktion kan publicera exklusivt med hans och The Guardians tillåtelse.
Så här står vi nu, i en välordnad kö vid porten till slakteriet. Fattiga straffas för fel begångna av de rika, uppfattningen om att rättigheter omfattar alla attackeras, de sociala skyddsnäten monteras ner: Bortsett från några mindre protester så har inget av detta fått oss ut på gatorna. Att vi kunnat acceptera en politik som motverkar våra egna intressen är det stora mysterium som genomsyrar 2000-talet. I USA kräver industriarbetare högljutt att slippa allmän sjukförsäkring och insisterar på att miljonärer ska betala mindre skatt. I Storbritannien verkar vi vara redo att överge de sociala framsteg som våra förfäder riskerade livet för, med knappast mer än ett litet morrande. Vad är det som har hänt med oss?
Jag anar att svaret ges i den mest intressanta rapport jag har läst detta år. Common Cause, skriven av Tom Crompton från miljöorganisationen WWF, går igenom en rad fascinerande framsteg inom psykologin (1). Den erbjuder, som jag ser det, ett motmedel mot den sjukdom som för närvarande hemsöker varje viktig fråga från välfärd till klimatförändring.
Progressiva rörelser har, enligt Crompton, varit hängivna en myt om mänskligt beteende som han betecknar Upplysningsmodellen. Enligt denna modell gör människor rationella val genom att värdera fakta. Allt som behövs för att övertyga människor är att presentera information: de kommer sedan att använda denna information för att bestämma vilka alternativ som bäst gynnar deras intressen och önskemål.
En stor mängd psykologiska experiment demonstrerar emellertid att det inte fungerar på det sättet. Istället för att göra en rationell kostnads-nyttoanalys så väljer vi att acceptera information som bekräftar vår identitet och våra värderingar, och att bortse från information som gör motsatsen. Vi formar vårt tänkande utifrån vår sociala identitet, och undviker att på allvar utmana denna. Att konfrontera människor med obekväma fakta kommer troligen bara att stärka motståndet mot förändringar.
Vår sociala identitet är formad av värden som psykologer klassificerar som antingen yttre eller inre. Yttre värderingar handlar om status och personligt avancemang. Människor med en stark betoning på yttre värderingar är fixerade vid hur andra uppfattar dem. De månar om finansiell framgång, image och berömmelse. Inre värderingar handlar om relationer med vänner, familj och samhälle, och om att acceptera sig själv. De som har en stark betoning på inre värden är inte beroende av beröm eller belöningar av andra människor. De har över-tygelser som går utanför dem själva. Få människor tillhör fullständigt den ena eller den andra kategorin. Vår sociala identitet är formad av en kombination av värden. Men psykologiska tester i närmare 70 länder visar att värderingar kan grupperas tillsammans i överraskande tydliga mönster. De som exempelvis värderar finansiell framgång högt har mindre empati, starkare manipulativa tendenser, är mer attraherade av hierarkier och ojämlikhet, starkare fördomar mot främlingar och mindre intresse för mänskliga rättigheter och miljö. De som har starkare inre självkänsla har mer empati och mer engagemang för mänskliga rättigheter, socialrättvisa och miljö. Olika värderingar ”kuvar” varandra: ju starkare yttre mål och värderingar desto svagare inre mål.
Vi är inte födda med våra värderingar. De formas av vår sociala omgivning. Genom att påverka vår uppfattning om vad som är normalt och acceptabelt styr politiken våra sinnen lika mycket som våra levnadsomständigheter. Fri och allmän sjukförsäkring tenderar exempelvis att stärka våra inre värderingar. Att utestänga fattiga från hälso- och sjukvård normaliserar ojämlikhet och förstärker yttre värderingar. Den starka högerstyrning av samhället som började med Margaret Thatcher och som fortlevt under Blair och Brown, med regeringar som hyllade dygder såsom konkurrens, marknaden och finansiella framgångar, har förändrat våra värderingar. Exempelvis visar en brittisk socialattitydundersökning under den aktuella perioden ett starkt minskande folkligt stöd för en politik som omfördelar rikedom och möjligheter(2).
Detta värderingsskifte har förstärkts av reklam och av media. Medias upptagenhet av makt-spel, listor över rika människor, mäktiga människor, inflytelserika, intelligenta och vackra människor, besattheten vid att framhäva kändisskap, mode, snabba bilar, dyra semestrar: allt detta inpräntar yttre värden i våra sinnen. Genom att skapa känslor av osäkerhet och otillräcklighet – och därmed försvaga vår inre självkänsla – undertrycker de också inre värderingar.
Annonsörer, som i hög grad använder sig av psykologer, är väl medvetna om detta. Crompton citerar Guy Murphy, global planeringsdirektör för marknadsföringsföretaget JWT. Marknadsförare bör, enligt Murphy, ”se sig själva försöka manipulera vår kultur; vara sociala ingenjörer, inte varumärkesföreträdare; manipulera kulturella krafter, inte varumärkesintryck” (3). Ju mer de främjar yttre värderingar, desto lättare är det att sälja sina produkter.
Högerpolitiker har också, instinktivt, begripit betydelsen av värderingar för att förändra den politiska kartan. Berömda är Margaret Thatcher’s ord att ”ekonomi är redskapet; målet är att förändra hjärtat och själen.”(4) Konservativa i USA undviker i allmänhet att debattera fakta och siffror. Istället framför de sina argument så att de både tilltalar och förstärker yttre vär-deringar. Sakta men säkert, genom mekanismer som sällan genomskådas eller diskuteras, minskas utrymmet där progressiva idéer och diskussioner kan frodas. Den progressiva responsen på denna trend har varit förödande.
Istället för att konfrontera denna förskjutning av värderingar har vi försökt anpassa oss. Tidigare progressiva politiska partier har försökt tillfredsställa förändrade sociala attityder: tänk på alla dessa New Labour’s försök att locka medelklassen, som ofta bara var ett maskerat egenintresset. Genom att göra detta har man understött och legitimerat yttre värderingar. Många aktivister för miljö och rättvisa har också försökt nå människor genom att tala till egenintresset: genom att förklara hur exempelvis minskad fattigdom i utvecklings-länder kan utöka marknaden för brittiska produkter, eller genom att försöka få människor att köpa hybridbilar med argumentet att dessa kan imponera på vänner och öka din sociala status. Den taktiken förstärker också yttre värderingar, och minskar ytterligare möjligheterna att lyckas med framtida kampanjer. Grön konsumism har varit ett katastrofalt misstag.
Common Cause föreslår en enkel motstrategi: att vi slutar försöka dölja våra värderingar och istället försöker förklara och kämpa för dem. Progressiva aktivister, menar man, borde försöka öka förståelsen för den psykologi som inspirerar till politisk förändring, och visa hur den manipulerats. De borde också gå samman och utmana de krafter – i synnerhet reklam-industrin – som gör oss osäkra och själviska. Labours nyvalde partiledare Ed Miliband förefaller inse behovet av detta. På Labours konferens nyligen sa han att han ”vill förändra vårt samhälle så att gemenskap och familj, inte bara arbete, värderas” och att han ”vill förändra utrikespolitiken så att den alltid baseras på värderingar, inte bara allianser... Vi måste göra oss av med gammalt tänkande och stå upp för dem som tror på att det finns mer i livet än resultaträkningen.”(5)
Men det finns en paradox här, som innebär att vi inte kan förlita oss på politiker att genom-föra dessa förändringar. De som är framgångsrika politiker är, per definition, människor som prioriterar yttre värderingar. Deras ärelystnad får gå före sinnesfrid, familjeliv, vänskap – och även kärleken människor emellan.
Vi måste genomföra denna omställning själva. Människor med starka inre värderingar måste sluta skämmas för dem. Vi måste argumentera för den politik vi vill ha, inte med egennyttan som argument utan på grund av att den är empatisk och bra; och mot politik som vi tycker är självisk och dålig. Genom att hävda våra värderingar kan vi förverkliga de förändringar vi vill se. George Monbiot Publicerad i The Guardian 12 Oktober 2010
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