Augusti 2020!
Orostider i världen! Så också orostider i Japan där man nu förbereder sig för den andra vågen, den
andra corona vågen. Den första klarade man av på ett för många oväntat bra sätt! I tsunamins
hemland kan man det där med katastrofer. Det vill säga traditionella katastrofer som jordbävningar,
tyfoner och förödande flodvågor. Minns bara senast när naturen visade sin okontrollerbara kraft i
Fukushima och den förödande flodvågen som raserade kärnkraftverkets skyddsmurar.
När skakande bilder av naturkatastrofens omfattning nådde omvärlden satte denna genast igång
med att tolka händelserna och beskriva framtiden. Som så många gånger förr visade sig våra
västerländska mätinstrument vara alldeles för trubbiga, rent av obrukbara gentemot den japanska
verkligheten. Vi blev upprörda över att man tackade nej till nödbostäder som inte uppfyllde de strikta
japanska byggnadsnormerna. Och vi ondgjorde oss över att lavinhundar, efter jordbävningen i Kobe,
inte fick komma in i Japan när de saknande stipulerade vaccineringar.
Katastrofer i Japan innebär inte att lagar, förordningar och kulturella restriktioner upphör att
fungera, tvärtom, de blir mer centrala än någonsin. Om det för oss västerlänningar är viktigare att i
kris agera snabbt och kraftfullt än att agera rätt, så gäller motsatsen i Japan. Även i katastroflägen
gäller det att minimera risker och inte göra fel. ”Ingen flexibilitet” säger omvärlden. ” Principfast och
hållbar långsiktighet” säger japaner.
Men nu hotar en ny sorts fara. En fara där det inte finns etablerade regler för hur man bör agera.
Men denna utmaning passar väl in i japanernas psyke. Man är nämligen motvindens och
uppförsbackens okrönta mästare. Här kommer den tusenåriga kollektiva kampen mot naturkrafterna
till sin fulla rätt. Se bara hur japanerna efter Fukushima korrigerat, justerat, förändrat och anpassat
sitt samhälle till en ny verklighet för energisektorn med omfattande satsningar på inte minst
solenergi.
Förändringens vindar blåser i Japan. Vilka blir de bestående lärdomarna från den nya faran? Dvs.
förutom att den japanska ansiktsmasken omvärderats i västvärlden. Ja, omvärlden har anledning att
noggrant följa utvecklingen i Japan. Men, vi bör också minnas att japanska förändringar företrädesvis
sker genom många små steg, ofta två steg fram och ett steg tillbaka.

