
HERR INGENIØR – HERR REALIST – HERR ARKITEKT – HERR BYGGMESTER.

Tar vi feil når vi antar at De sikkert ofte har undret Dem over at det ikke har latt seg gjøre å «bygge
samfunnet» like solid som man bygger i stein og betong og jern?

Men har De tenkt over at forskjellen her er den at dere som byggmestere nøye kjenner og beregner
det materiale som dere bygger med,
mens alle de som gir seg ut for å bygge samfunnet, slett ikke kjenner og forstår det materiale som
de skal «bygge» med, og at dette kanskje er årsaken til at de forregner seg?

Det ville sikkert gå Dem like dårlig om De hadde like lite kjennskap til Deres materiale, som
statsmenn har til samfunnsmaterialet?

Bygningsmennene i samfunnene forkaster hittil bestandig «hovedhjørnesteinen» i det Levende
Samfunns byggverk. Vi håper derfor at Dersom den realist De er, vil være med på å undersøke
årsakene til alle kultursamfunn, i årtusener og inntil vår tid er falt sammen.

I vår tids arbeidsliv følger man det prinsipp å la alt arbeide av mer komplisert natur utføres av
fagfolk, folk med spesialkunnskaper på vedkommende arbeidsområde.

Imidlertid, når det gjelder det ansvarsfulleste av alle verv i vårt samfunn, det å stå i spissen for
selve samfunnets styre, da forlanges der ikke noen faglig innsikt hos dem som har ansvaret og
avgjørelsen.
Som den realist De er har De sikkert undret Dem over dette?
 

HERR SJØMANN – HERR SKIPPER – HERR LOS – HERR STYRMANN –
HERR MASKINIST.
Kjenner De et eneste tilfelle av skipsforlis som kan sies å skyldes ernæringen ombord?

Eller har De noensinne opplevd at De i tåken eller i styggvær har kunnet klare Dem ut av
vanskelighetene ved hjelp av teologi, ritualer, religiøse besvergelser eller ved såkalt
«folkeavstemning» ombord.

Har det noensinne hendt at man til sjøs har kunnet hjelpe seg med irrasjonelle metoder, eller mener
man at kun de mest mulig rasjonelle metoder fører fram?

Har det noensinne lykkes å overtale strøm, storm eller naturfenomener ved diplomati eller
parlamentarisme, diktatur eller ved folkeavstemning om bord?

Disse og lignende alvorsspørsmål gjelder det å bringe klarhet over.

Vi mener at alle folkeforlis skyldes sansebedrag og sinnsmisvisninger hos dem som «styrer» og
som velger styre.
[Bertram D. Brochmann]   [Samfunnsliv, 3/2009]

Å løse dagens sosiale og økonomiske problemer er ikke et maktspørsmål.
[Bertram D. Brochmann]   [Samfunnsliv, 5/2000]

Ingen riktig samfunnspraksis er mulig så lenge teorien er feil.
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