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På väg mellan två möten smiter jag in på supermarket Rewe och akutköper en klase bananer till 

döttrarna som bestämde sig för att äta två var till frukost. Väl ute igen skrider jag med snabba steg 

över en markering i trottoaren som berättar att fram till den 9 november 1989 hade jag blivit skjuten 

om jag hade gått där. 

Eftersom Berlinmuren var 16 mil lång är det ganska ofta som jag passerar sådana markeringar, och så 

mycket Berlinare har jag blivit att jag oftast inte reagerar. Men just i dag stannar jag (och inte bara 

det – jag lägger mig ner på marken och tar en selfie). Jag tar några djupa andetag och låter 

tacksamheten skölja över mig. Tacksamheten över att jag, trots att världen innehåller narcissistiska 

politiker, klimatförändringar, populism och terrorhot, faktiskt kan gå från Öst- till Väst-Berlin precis 

när jag vill, utan att någon stoppar mig, granskar mina identitetshandlingar eller, för den delen, 

skjuter mig till döds. 

När det i början av 1960-talet stod klart att människor i Östtyskland i allt större skaror flydde till väst 

stod de styrande i Östberlin inför ett val. De hade kunnat säga "Ok, vi fattar. Ni vill också ha 

möjligheten att leva utan att staten spionerar på er, att vara er egen lyckas smed och att genom eget 

arbete ha möjlighet att skapa er det liv ni önskar. Vi lovar att förändra oss i riktning mot frihet och 

marknadsekonomi." Men så sa de inte. I stället byggde de en hög mur och sköt de människor som 

ville flytta från öst till väst, som ville bestämma över sina egna liv. 

Vi har, som mänsklighet betraktat, kommit så långt: Vi lever i genomsnitt längre, i alla världens hörn. 

Vi är friskare. Allt färre människor lever i extrem fattigdom. Listan på framsteg kan göras lång. Och 

det som har gjort allt detta möjligt är frihet, individualism och marknadsekonomi. Alternativen 

präglade av statlig kontroll och styrning har inte fungerat (det var därför Berlinmuren föll) och 

fungerar fortfarande inte (det är därför det är svält i Nordkorea och kaos och laglöshet i Venezuela). 

Och därför kan jag gå här med min plastpåse med bananer utan att riskera livet. 
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