Nationellt prov i Engelska B 2012
Den tvärsäkra domedagsprofeten
Den 4 maj 2012 fick alla Sveriges elever som hade nationellt prov i engelska B en chans att bearbeta
vad Mia den Haan skrivit. Några dagar innan fick de ut ett tunt häfte med ett par artiklar, bland annat
en artikel som talar om hur hemskt det ska bli med tanke på miljöförstöring och klimat i den nära
framtiden. Det var en artikel av Mia den Haan, en annorlunda domedagsprofet.

Redan 2015 ska det bli katastrof med klimatetet och växthuseffekten och sedan 2025 ska ekologin braka ihop av
människornas skador. Det kunde våra elever läsa i en artikel som såg seriös ut. De har ju fått höra liknande saker
många gånger så det vill till att se igenom denna artikel. Min äldsta dotter gjorde det inte. Hon var en av dem som
fick denna artikel i handen innan ett nationellt prov.
Vem är då denna domedagsprofet Mia den Haan? Jo, en som får veta vad som ska hända i framtiden genom
visioner, drömmar och vissa andra kanaler och som får information från någon stor ande.
Vad bekvämt man behöver inte rota i någon forskning för att försöka se trender, behöver inte räkna på trender,
behöver inte ens räkna fel. Man får veta hur det blir genom drömmen och genom visioner. Man skulle kunna säga
bekvämlighets-domedagsprofet.
Det hela är ett enda stort dravel och det är dåligt av skolverket att skicka ut denna artikel bland våra elever. Våra
elever får redan höra så mycket negativt om framtiden så därför misstänker de inte något speciellt. Artikeln ger ett

relativt seriöst intryck, liknande som de sett tidigare. Som en elev sa till mig. Så fort det gäller miljön så är det
alltid så negativt.
Det finns så många andra bra engelska texter som är användbara. Eleverna borde åtminstone fått upplysningen
att Mia den Haan är en andeskådare. Sedan ser jag att artikeln är något justerad. Hon är ju en holländsk kvinna
och hennes engelska behövde kanske förbättras. På elevernas häfte finns nätkällan till artikeln, lägger in den och
kommer till en sida med många artiklar av olika slag men Mia den Haans artikel hittar jag inte där. Googlar på
titeln och får tag på artikeln på en annan sida. Här är adressen till den. http://www.streetdirectory.com/etoday/theeffects-of-consumerism-on-the-environment-wwcuaj.html
Om jag skulle ha fått föreslå någon artikel så skulle det vara en av Michael Crichton författare till boken
”Urtidsparken” som var grunden till filmen Jurassic Park. Han dog av cancer i slutet av 2008. Han har skrivit flera
böcker och om honom sägs det ” Crichton's first bestseller, The Andromeda Strain, was published while he was
still a medical student. He later worked full time on film and writing. One of the most popular writers in the world,
he has sold over 200 million books. His books have been translated into thirty-eight languages and thirteen have
been made into films.” Inte dåligt eller hur. Han avlade doktorsexamen i medicin som han även forskade i men
han är främst ihågkommen för storyn Jurrasic Park. Det finns en minnesida över honom men när jag skulle leta
fram en känd föreläsning av honom var den borttagen.

Hittade den på ett annat ställer tillsammans med två andra föreläsningar
http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/commentaries/crichton_3.pdf
Det är den andra föreläsningen ENVIRONMENTALISM AS RELIGION. Alltså miljörörelse som religion. Så här
börjar han:
I have been asked to talk about what I consider the most important challenge facing mankind, and I have a
fundamental answer. The greatest challenge facing mankind is the challenge of distinguishing reality from
fantasy, truth from propaganda. Perceiving the truth has always been a challenge to mankind, but in the
information age (or as I think of it, the disinformation age) it takes on a special urgency and importance.
We must daily decide whether the threats we face are real, whether the solutions we are offered will do any good,
whether the problems we're told exist are in fact real problems, or non-problems. Every one of us has a sense of
the world, and we all know that this sense is in part given to us by what other people and society tell us; in part
generated by our emotional state, which we project outward; and in part by our genuine perceptions of reality. In
short, our struggle to determine what is true is the struggle to decide which of our perceptions are genuine, and
which are false because they are handed down, or sold to us, or generated by our own hopes and fears.
As an example of this challenge, I want to talk today about environmentalism.
Vidare säger han: Today, one of the most powerful religions in the Western World is environmentalism.
Environmentalism seems to be the religion of choice for urban atheists. Why do I say it's a religion? Well, just look

at the beliefs. If you look carefully, you see that environmentalism is in fact a perfect 21st century remapping of
traditional Judeo-Christian beliefs and myths.
There's an initial Eden, a paradise, a state of grace and unity with nature, there's a fall from grace into a state of
pollution as a result of eating from the tree of knowledge, and as a result of our actions there is a judgment day
coming for us all. We are all energy sinners, doomed to die, unless we seek salvation, which is now called
sustainability. Sustainability is salvation in the church of the environment. Just as organic food is its communion,
that that pesticide-free wafer that the right people with the right beliefs, imbibe. There is no Eden. There never
was. What was that Eden of the wonderful mythic past? Is it the time when infant mortality was 80%, when four
children in five died of disease before the age of five? When one woman in six died in childbirth? When the
average lifespan was 40, as it was in America a century ago? When plagues swept across the planet, killing
millions in a stroke? Was it when millions starved to death? Is that when it was Eden?
Läs gärna vidare!
Visserligen är denna artikel längre men en duktig engelsklärare kunde ha gjort den något kortare utan att hans
tanker skulle tagit skada. Det skulle ha varit något att diskutera och skriva om, de religiösa
strömningarna/undertonerna i miljörörelsen.
Istället för att välja en duktig författare med intressanta tankar och bra engelska väljer skolverket en andeskådare
med dålig engelska, vilket bottennapp!

