Kan du föreställa dig någonting
som kan få dig att ändra åsikt i
den här frågan?
JA

Om ett av dina argument visar
sig vara felaktigt, går du då med
på att sluta använda det argumentet (i alla diskussioner)?
JA

Är du beredd att hålla dig till
vissa grundläggande principer
rörande rim och reson när vi
diskuterar det här ämnet?
JA

Nu har vi en diskussion.
Jag pratar med dig om det här
ämnet under förutsättning att
följande regler följs.

Vår diskussion

NEJ

Tack för att du vill diskutera det
här ämnet med mig! En diskussion
är en dialog mellan människor, där
deltagarna i diskussionen är villiga att
Det här är inte
en diskussion.
ändra sina åsikter
NEJ
Jag tänker inte prata
om det är klokt
med dig om det här.
att göra det. Ibland
blandar vi ihop
”diskussion” med
NEJ
”debatt” eller ”föreläsning”. Sådana
icke-diskussioner
Exempel:
är ett rent slöseri
Den position som har mer stöd
i förnuft än den andra, och som
med tid, eftersom
dessutom stöds av fler bevis,
alla inblandade
ska anses vara sann.
parter är ovilliga
Det är upp till personen bakom
en viss position att bevisa att den
att byta synsätt.
positionen är sann.

1. Inga nya argument får föras in i diskussionen
så länge ett gammalt argument finns kvar olöst.
2. Gå inte vidare till ett annat argument om det visar sig
att fakta som du förlitat dig på inte stämmer.

För att inte slösa
bort vår tid får du
gärna använda den
här enkla guiden
för att avgöra om
vi verkligen kan ha
en diskussion om
det här ämnet.

3. Tillhandahåll bevis för din hållning och/eller dina argument.
4. Argumentera aldrig att du inte behöver bevis.

Bröt du mot någon av de här
reglerna under diskussionen?

JA

Du fuskade.
Diskussionen är avslutad.

NEJ

GRATTIS!
Det är så här rationella människor
byter idéer med varandra.

Du anses ha gått med på samtliga motargument fram till den här punkten.
Du har förlorat din rätt att klaga på
den här diskussionen i efterhand.

