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NP Debatt  

Upphör Våldet om det försvinner ur televisionen?  
− Av Veijo Baltzar – 

 

På senaste tid har man diskuterat våldet, för och emot. Också jag skulle vilja fora fram några åsikter I frågan. 

“Bort med våldet från televisionen”. De orden får en att fundera över om finska folket verkligen är så svagt 

att det inte kan se på tv om det sands våldsprogram.  

 

 

 

För det första vill föräldrarna verkligen låta sina 

barn bli efter I utvecklingen, eftersom om 

föräldrarna en gång är så beskyddande borde de 

också förbjudna sina barn alla tidningar, allslags 

nyheter och avskärma dem helt från omvärlden. 

Eftersom världen är full av våldsdåd.  

Eller är det någon som tror att våldet upphör att 

existera m det försvinner från tv-rutorna?  

Den lilla knappen  

Jag tror inte att finländarna är svagare än andra 

folk och skulle acceptera en Al Capone som 

idealfigur och kopiera hans gangstertrick. Jag tror 

inte att brottsligheten stiger. Men om det är så att 

familjerna inte vill att barnen skall se t.ex. Vilda 

Västernserier så finns det ju en liten knapp på 

apparaten som man kan trycka på.  

För det andra: filmerna med s.k. Våld sands ju 

alltid så sent att barnen I de familjer som verkligen 

försöker uppfostra sin avkomma sover. Jag tror 

inte att något barn I en ordentlig familj är vaket 

efter kl.21.  

Tv ingen uppfostrare  

Men om det är så att barnen är vakna vid elvatiden 

eller halvtolvtiden, borde familjerna påbörja 

uppfostringen från ett alldeles annat hall. Enligt 

min uppfattning skall familjen handha barnens 

uppfostran, inte televisionen, jag vill uppfostra 

dem själv.  

Enligt min åsikt är tv-serierna gjorda I en 

uppbyggande anda och det goda segrar alltid I  

 

 

 

dem. Om ett barn inte har vuxit skevt, kan det 

tvärtom ha nytta av också dessa program, som på 

sitt sätt vidgar ramarna för barnens värld. Varför 

skulle man uppfostra barnen enbart I pappas snäva 

lilla värld? Just en sådan liten värld frambringar 

själviska människor som senare marker att de har 

misslyckats? De råkar lätt in på brottets bana. Det 

borde vara klart för var och en, tycker jag, att barn 

som förstörs av serier är på något sätt sjuka.  

Är vi så svaga? 

Det är orätt mot alla dem som köpt en dyr tv-

apparat att de måste uppfostra sådana människors 

barn som inte själva kan göra det. Borde man inte 

vända sig till någon annan instans än televisionen?  

Jag har frågat några personers åsikt om tv-serierna 

och de har varit av ungefär samma åsikt som jag. 

Inte kan väl någon innerst inne tro att serierna 

skadar barnen, inte är vi väl så svaga.  

Men om vi verkligen är så svaga att vi inte får 

barnen I säng före halv elva om vi inte vill att de 

skall se tv, då skulle det faktiskt vara skäl att ändra 

disciplinen inom familjen och inte uppfostra barn 

som ingenting vet om omvärlden. Barn som bara 

känner till sin egen familj och får göra vad  de vill, 

t.ex. vaka hela natten.  

Huvudsaken är att andra inte ska få njuta av det 

som det här barnens föräldrar inte kan njuta av.  


