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Apropå Tv-våldet: 

Stäng av eller ändra på familjedisciplinen! 
– Av Veijo Baltzar – 

 

För och emot avlägsnandet av våld har man diskuterat på senaste tid. Jag vill också föra fram några synpunkter 

i frågan. ”Bort med våldet ur TV”. Dessa ord får en att undra om Finlands folk verkligen är så ömtåligt, att det 

inte kan se på tv om man visar våld.  

 

 

 

För det första, vill dessa föräldrar lämna sina barn 

så efter i deras utbildning? Ty om föräldrarna är så 

beskyddade borde de också förbjuda sina barn alla 

tidningar, alla slags nyhetssändningar och hålla 

dem helt på sidan om den övriga världen är fylld av 

våld.  

Eller tro en del människor att om våldet avslängas 

från televisionen så existerar inte längre något 

våld? Jag tror inte att det finska folket är svagare 

än andra och började identifiera sig med någon Al 

Capone eller hård hjälte och göra gangster-tricks. 

Jag tror inte alls att brottsligheten skulle öka.  

Stäng av!  

Men om det så är, att familjerna inte vill att deras 

barn skall se t.ex. västernserier, så finns det en 

liten knapp som man kan trycka av på.  

För det andra så sänds de filmer som innehåller 

s.k. våld så sent på kvällen, att barnen sover redan 

i de familjer som verkligen vill uppfostra sina barn i 

rätt riktning. Enligt min mening vakar inte barn i 

ordentliga familjer mera efter klockan nio. Och om 

det är så att barnen är uppe ännu vid elva eller 

halv tolv tiden så borde dessa familjer börja 

uppfostra sina barn i frågor som ligger familjen 

mycket närmare, och inte med televisionen.  

Inte tv:s sak 

Jag tycker att det hör föräldrarna till att lära och 

beskydda sina barn. Det är inte televisionens sak 

Åtminstone då jag får egna barn kommer jag inte  

 

 

 

att anförtro deras uppfostran åt tv. Dem skall jag 

uppfostra själv.  

De serier som går hos oss är också enligt min 

mening gjorda med goda avsikter och det goda 

segrar alltid över det onda. Om det inte hos barnet 

finns något fel, så kan det däremot ha nytta av 

också dessa program. För på sitt eget sätt kan 

också de öppna barnets blick och vidga dess 

världsperspektiv.  

Inskränkt värld 

Hur skall man fostra de barn som har bara en liten 

värld, moderns och faderns? En sådan inskränkt 

världsbild fostrar just de själviska människor, som 

senare kommer underfund med att de misslyckats. 

Den kan leda t.o.m. till brottslighet. Var och en 

måste enligt min mening medge att de barn som 

tar brottsliga intryck av dessa serier är på något 

sätt sjuka.  

Det är orättvist mot många av dem som köpt tv 

och betalt dyrt pris för apparaten att de nu inte 

längre får se vad de vill. Knappast visste de att de 

skulle bli tvungna att lära sådana barn vars 

föräldrar inte själva är kapabla att ta hand om 

dem. Kunde man inte vända sig till någon annan än 

televisionen? 

Familjedisciplin  

Då jag har frågat mig för hos andra om de här 

serierna har de haft ungefär samma synpunkter 

som jag. Jag tro nog att ingen innerst inne tror på 



att dessa serier förstör barnen. Inte tror väl någon 

att vi är så ömtåliga.  

Men om det verkligen är så att vi är såpass dåliga 

att vi t.ex. inte får barnen i säng före halv elva ifall 

vi inte vill att de ska se på tv. Ja, då vore det nog 

skäl att ändra på att fostra världsmedborgare som 

ingenting vet om världen. Barn som bara vet om 

sin egen familj att man får göra vad man vill. 

T.o.m. dant som föräldrarna till dessa barn ogillar.  

 


