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Redaktören har ordet
Denna gång presenterar vi årets Hedeniuspristagare redan i detta nummer. Det
blev barnkirurgen Gunnar Göthberg som i
många år har kämpat för en lag mot manlig
omskärelse. Han kommer att motta sitt pris
på Humanismens Dag den 20 november.
Vi får även ta del av den konferens som
hölls i Stockhom där det nya idéprogrammet diskuterades, bland annat. Många talare
var inbjudna, bland andra den brittiske filosofen Stephen Law.
Dessutom får vi läsa om hur Världskongressen i Oslo var. Det finns en videofilm på
Humanisternas hemsida som kort sammanfattar dagarna. Den är dock på engelska men
rekommenderas ändå.
Reportaget denna gång reflekterar över
kvinnors inflytande i idéhistorien från år
300. De fanns, och de var många, men tyvärr
inte alls dokumeterade och refererade till
som många män har blivit. Vi får en känsla

för de strömningar i samhället som gällde
för olika tider i historien.
Nytt för detta nummer är att Unga Humanister har fått en egen sida i tidningen.
De kommer fortsättningsvis att skriva om
vad de gör och planerar för framtiden. Detta
gör vi för att även vi i Humanisterna ska få
ta del av vad de unga gör, men även för att
de inte har någon egen tidning och kan då
skicka HumanistInfo till sina medlemmar.
Vilket är positivt för oss som får en större
spridning och fler läsare.
Julen är i antågande
och på sidorna 16 och
17 finns det många bra
julklappstips. Jag önskar
er alla en härlig helg och
Gott nytt år.
Vi ses i februari nästa
år.
lena.lindgren@humanisterna.se

Nästa nummer kommer i februari
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Höstkonferens

Christer Sturmark, ordförande, talade bland annat om den nya mediestragi som förbundet ska använda sig av.

Ett viktigt steg för
Humanisternas nya idéprogram
Humanister samlades den 29 och 30 oktober på ABF i Stockholm, till
en höstkonferens, under ledning av Staffan Gunnarsson och Irene
Rune. Huvudfrågan gällde att samla synpunkter och reflektera kring
idéprogrammet som ska antas på kongressen till våren.

Först ut var en engelsk gästföreläsare,
filosofen och humanisten Stephen Law,
aktuell med boken ”Kort om humanism”.
Han problematiserade föreställingen om
en god gud på ett både pedagogiskt och
underhållande sätt, men hans redogörelse
var inte invändningsfri och åhörarna fyllde i med många frågor efteråt.
Deltagarna fick sedan, genom Staffan
Gunnarssons försorg, ta del av en historisk genomgång av humanismens idérötter från antiken, genom renässansen och
skulpterad av upplysningen för att landa
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i vår både upplysta och samtidigt allt oftare, dunkla tid. Gunnarsson gav också
en historik över ett antal humanistiska
deklarationer respektive idéprogram, där
han började i USA med oavhängighetsförklaringen 1776 och fortsatte via bl. a.
FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 1948 och så vidare.
De olika Humanistiska manifesten daterar sig från det första 1933 fram till det
norska, taget 2006.
Det svenska förbundet bildades 1979
och då antogs endast stadgar. Så små-

ningom, 1993, formulerades ett idé- och
handlingsprogram. Det första svenska
renodlade idéprogrammet antogs 2008.
Tanken är nu, att förbundet ska anta ett
nytt program 2012 och det är detta som
deltagarna uppmanades att ha synpunkter och bidra till.
Det kom många förslag till ändringar
och förbättringar och dessa uppmanades
man att skicka till Fredrik Idevall, som är
sammankallande för idéprogramarbetet.
Programmet kommer att skickas ut på remiss, och därefter kommer ett slutförslag
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Notiser

Höstkonferens

Queerinstitut har firat
”Heterohatets dag”
Göteborgs Queerinstitut, en sammanslutning med tokvänsterprägel
som bl. a. har haft evenemang på
Världskulturmuséet, har firat ”Heterohatets dag”, en ”antiheterosexuell
högtidsdag” ägnad kampen mot ”heterofascisterna”. Institutets agerande
visar på en skrämmande omdömeslöshet, och det belyser kulturrelativismens utbredning i queerrörelsen.
Hat betraktas alltså av vissa aktivister
som förkastligt bara när det riktas
mot den egna gruppen, men det anses vara helt i sin ordning att använda
mot andra!
Lars Torstensson

Auktoritära människor
Auktoritära människor gör att man
aldrig glömmer sig själv. Man är
iakttagen och granskad, samtidigt
ignorerad. Man blir en tiondel av sin
personlighet, en ögontjänare och ett
visset blomster.
Lena Andersson, DN 2011-10-22
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Dr Stephen Law, brittisk filosof och författare till ”Kort om humanism”, var först ut av
dagens talare.

att finnas på kongressen för ombuden att
behandla.
En genomgående önskan var att idéprogrammet tydligt ska framföra vad
Humanisterna är för och en mindre
framtoning på vad förbundet är mot. Det
är viktigt att humanismen, forskning och
utveckling framhålls som det avgörande i
vår samhällsvision.
Det framfördes önskemål om en tydlig
struktur och vägledning genom att ha ett
idéprogram med bestående värderingar,
ett handlingsprogram med mer konkreta
mål på medellång sikt och en verksamhetsplan som är en årlig målsättning för
vad förbundet vill uppnå.
Att inte enbart vända sig till akademiker var ett upprepat krav, att skriva
begripligt för en bredare publik och att
kunna tilltala dem som är ovana med
svenska språket. Att uttrycka en tydligare människosyn och framhålla empatin
som central punkt i de mänskliga relationerna, ansågs behöva betonas. Man
ville att idéprogrammet skulle visa på en
medvetenhet om miljö, natur och djurs
lidande och sätta det i sitt sammanhang.
Att se livet som helhet och att framhålla
barns och kvinnors särskilda rättigheter,
då de ofta befinner sig i underordnad
ställning, i olika grad, beroende på vilket
samhälle det handlar om. Programmet
bör uttrycka en medvetenhet om människans existensvillkor.
Det är mycket viktigt att programmet
framhåller och förklarar många människors behov av ceremonier vid viktiga

Foto: Urban Jansson

I augusti utkom Gunilla Thorgrens
biografi över RFSU:s grundare, Elise
Ottesen-Jensen, ”Ottar och kärleken”.
Hon var prästdotter, men blev ateist.
I RFSU:s tidskrift Ottar nr 2/2011
intervjuas Thorgren om boken. Hon
svarar så här på frågan ”Vem är Elise
Ottesen-Jensen för dig?”:
– Innan jag började jobba med det
här var hon den där fräsiga tanten
med hatt som pratade om sex och
preventivmedel på ett ganska frejdigt
sätt. Men vartefter jag har letat efter
henne så har jag hittat 1900-talets
främsta och tuffaste kvinnliga rebell.
Hon var verkligen syndikalist och
anarkist också i sitt handlade, om
man ser till hur hon hjälpte till med
illegala aborter och drev en koppleriverksamhet för homosexuella.
Hon kringgick helt enkelt lagar och
förordningar om de var i vägen för
henne. Ofta får man en känsla att det
hade sin upprinnelse i den övermakt
som hon upplevt i sin religiösa uppfostran.

Foto: Urban Jansson

1900-talets främsta
rebell

Staffan Gunnarsson var den som hade sammanställt dagen och dess program. Han berätade bland annat om humanismens historia.

tillfällen i livet, för att befästa ett minne,
en samhörighet, en utvecklingsfas. Att utveckla humanistiska högtider ansågs vara
en viktig uppgift för förbundet och detta
borde avspeglas i idéprogrammet.
Flera framförde nödvändigheten av att
första meningen måste vara slagkraftig.
Någon påminde om Strindbergs första
mening i Röda Rummet, hur känslan av
Stockholm förmedlades där.
Konferensen besöktes kort av Sveriges ende astronaut, Christer Fuglesang,
humanistmedlem och som i samklang
med sin forskargärning också har skrivit
barnböcker där han förklarar en del av
kosmos mysterier. Deltagarna uppskattade mycket det spontana inslaget och
vår rymdfarande författare fick signera
ett snabbt försvinnande antal böcker.
Mediestrategier

Ordföranden för Humanisterna, Christer Sturmark, höll under ett av de mindre, parallella seminarierna ett anförande om mediestrategier. Han jämförde
ett företags arbete med medierna med
den ideella organisationens och påpekade vikten av att agera så att bilden av
Humanisterna blir bra. Han påpekade
skillnaden mellan Humanisternas verksamhet och uppfattningen av den verksamheten. Dessa sammanfaller inte alltid. Ser omgivningen på Humanisterna
som ett kontroversiellt förbund så sker
ett avståndstagande och då når inte verksamheten sitt syfte, att vinna människor
för förbundets idéer.

HumanistInfo · nr 4 · 2011

Notiser
Sekularism är bra
för alla

Foto: Urban Jansson

Oavsett vilka trosföreställningar
man omfattar har man intresse av
ett sekulärt samhälle. Sekularismen
är det enda sättet att tillförsäkra alla
samma talan när det gäller de lagar
som vi alla lever under, så att ingen
grupp får en privilegierad ställning.
Det handlar inte om att vara ’antireligiös’. I själva verket skyddar ett
sekulärt samhälle religiösa grupper
lika mycket som det skyddar agnostiker eller ateister, och många religiöst
troende stödjer sekularismen.
Adam Knowles, ordförande i Gay and
Lesbian Humanist Association, inför
Kampanjen för ett sekulärt Europa,
som genomfördes i september.

Christer Fuglesang var den hemliga gästen
som hade bjudits in. Han gjorde ett kort
anförande.

Idag är läget så, menar Christer Sturmark, att man i offentligheten kan säga
vad som helst om Humanisterna, på ett
sätt som knappast skulle kunna ske med
något annat förbund – då skulle det bli
ett ramaskri. Det är denna negativa bild
Sturmark vill att medlemmarna ska verka
för att ändra på.
– Vi måste vara på hugget, skriva i lokaltidningar och fråga oss själva, hur vill
vi att andra ska tänka om oss? slog han
fast.
Fler kvinnor till förbundet

En fråga som Sturmark väckte var att hur
ska förbundet kunna locka till sig fler
kvinnor? Nu finns enbart ca 30 procent
kvinnor i förbundet och i Ungdomsförbundet. Att locka fler kvinnor skulle kunna ske genom att ta upp frågor som han
menar angår kvinnor, som exempelvis
barnens rättigheter och abortfrågan.
Som svar på en undran om dessa frågor inte i sig är ett uttryck för en bristande förståelse för genustänkande och jämställdhet, erkände han att förbundet bär
mycket av en ”ingenjörsmentalitet”.
På frågan om det finns en jämställdhetsplan i förbundet, blev svaret nekande.
Det borde bli ett uppslag till en annan
konferens att diskutera jämställdhet och
genusproblematik, framhölls det.
Förbundet har anställt en praktikant
på deltid för att hjälpa till med pressmeddelanden och som även står till förfogande för att stötta de lokalavdelningar och
andra som vill få hjälp med artiklar och
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annat. Vill man ha hennes hjälp vänder
man sig till emilia.ericson@humanisterna.se.
Humanistiskt bistånd

Konferensdeltagarna fick lyssna till det
norska systerförbundets framgångsrika
solidaritetsarbete genom HAMU. ”Humanistisk aksjon for Menneskerettigheter
i Utviklingsland” är den del av HumanEtiskt Forbund bedriver solidaritetsarbete i en rad olika utvecklingsländer, med
stöd från NORAD, motsvarigheten till
SIDA i Sverige.
Humanisternas insamlingsarbete går
till ett mödrahem i Marocko, Oum El Banine. Där räddas kvinnor och barn, som
annars riskerar att bli mördade eller förskjutna, då fäderna till deras barn vägrar
ta sitt ansvar i barntillkomsten. Sven Olof
Andersson berättade om det hoppfulla
arbetet med mödrahemmet och vädjade
om stöd till insamlingen. Det går att läsa
om insamlingen på www.humanisterna.
se och www.oumelbanine.net och man
kan nå insamlingen via insamlingar@
humanisterna.se.
Andra seminarier avhandlade vår
verksamhet med ceremonier och konfirmationer, samt en separat konferens för
officianter, som var mycket uppskattad.
Retorik och debatteknik, liksom mycket
annat togs också upp under konferensen,
som samlade aktiva från i stort sett samtliga lokalavdelningar i landet.

Medlemsrekord i
humaniströrelsen!
Det finns fler gudlösa grupper i världen än någonsin tidigare. International Humanist and Ethical Union
(IHEU), världsförbundet för humanistiska, ateistiska, rationalistiska,
fritänkande och etiska kulturella
grupper, har nu 117 medlemsorganisationer från 38 länder. Under den
humanistiska världskongressen i
Oslo anslöt sig fem nya medlemsorganisationer till IHEU, som därigenom uppnådde den högsta medlemssiffran under sin sex decennier långa
historia.
IHEU News 2011-09-12

IHEU vill ha jämlikhet för
alla under lagen
Enligt Tysklands förbundskansler
Angela Merkel har Europas politik för mångkulturalism ”misslyckats fullständigt”. När intolerans och
diskriminering tillåts att frodas i
mångkulturalismens namn har något förvisso gått allvarligt fel. Enligt
IHEU-representanten Roy Brown,
som kommenterade en rapport till
”Rådet för Mänskliga Rättigheter”
om samtida former av rasism, är det
i sig en form av rasism att blunda för
kvinnoförtrycket i Europas minoritetssamhällen.
IHEU News 2011-10-08

Rebecca Hybbinette
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Intervju: Gunnar Göthberg

Foto: Urban Jansson

Årets Hedeniuspristagare

Kirurg Gunnar Göthberg är utsedd till Årets Hedeniuspristagare och kommer att få motta sin utmärkelse på Humanismens dag den 20 november.

Vill ha lag mot omskärelse av pojkar
Årets Hedeniuspris har tilldelats Gunnar Göthberg för
hans ställningstagande mot omskärelse av pojkar. Urban
Jansson har träffat Gunnar på hans arbetsplats Drottning
Silvias Barn- och Ungdomssjukhus i Göteborg, där han är
överläkare inom barnkirurgi.
Vi kommer direkt in på ämnet för dagen
– omskärelse av pojkar. Gunnar börjar
med att beskriva ursprunget till kirurgin
och hur lagen tidigare reglerat vem som
fick operera, det vill säga även utföra omskärelse.
– Vi kirurger kommer ursprungligen
från frisörskrået. Frisörerna var fältskärer
på slagfältet och fick använda kniven. Så
kvacksalverilagen tillät en icke-kirurg att
operera. Det betyder att när det gäller att
skära, så fanns det lite töjsmån. Detta gav
upphov till begreppet ”köksbordskirurgi”,
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som är ett begrepp som innebär att det
var dåliga omständigheter, man använde
ett rum vilket som helst där det fanns ett
bord. Men det var inte hygieniskt och det
gjordes mer eller mindre klantigt.
Han berättar att den här typen av ingrepp inte är vanliga idag, utan det sker
på ett förhållandevis bra sätt, rent tekniskt. Åtminstone i Västra Götalandsregionen, som Gunnar arbetar i. Idag finns
det en lag som omfattar omskärelse av
pojkar upp till arton år. Den föreskriver
att det ska finnas smärtlindring och god

hygien och man har även förtydligat att
det ska vara en läkare som utför ingreppet. Men Gunnar är inte nöjd med lagens
utformning.
– Jag vill att omskärelse av pojkar ska
jämställas med kvinnlig omskärelse, det
vill säga att den ska förbjudas. Individen
själv ska få bestämma. Om det sedan är
vid 15 eller 18 år får vi fundera över. I
andra sammanhang tar vi med barnets
uppfattning vid 15 års ålder. Det finns
inga medicinska skäl för omskärelse. Det
innebär ett övergrepp på den lille pojken.
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”

Min arbetsgivare kan inte tvinga mig. Det har hänt
att jag blivit ombedd av föräldrar att genomföra en
omskärelse då jag ändå har en pojke nedsövd. Jag
säger att det inte finns några medicinska skäl och att
pojken själv kan få ta ställning när han blir vuxen.

Då finns det principiellt ingen skillnad
mellan kvinnlig och manlig omskärelse.
För gemene man är det så uppenbart att
kvinnlig omskärelse ska förbjudas, för då
tänker man sig ett stympande ingrepp.
Man skär bort blygdläppar och gör andra groteska ingrepp. Alla ingrepp i det
kvinnliga könsorganet kallas FGM som
står för Female Genital Mutilation och
omfattar alla de fyra olika typerna av
mutilism, som betyder stympning.
Gunnar berättar att det i delar av Afrika endast görs ett symboliskt ingrepp så
att det bara blöder lite.
– Detta ingrepp kallas ”prickning” och
är den lindrigaste formen av FGM. Men
även dessa ingrepp är förbjudna i Sverige.
All form av kvinnlig omskärelse är alltså
förbjuden, men ingen form av manlig
omskärelse.
Gunnar kan inte på rak arm säga om
det finns något land i världen som har en
sådan lag han vill ha.
Har själv genomfört omskärelser

När Gunnar var ung och började arbeta
på 1970-talet gjordes omskärelse av pojkar rutinmässigt på sjukhusen.
– Jag gjorde själv sådana både i Göteborg och i Borås. De skulle göras och
man tänkte inte så mycket på det. Sedan
kom en faktor som gjorde att man slutade
göra det – ekonomin. Det fanns inte plats
inom verksamheten.
1991 började Gunnar på barnsjukhuset i Göteborg, som numera heter Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus,
och fick FN:s barnkonvention för ögonen.
– Den säger att man ska ta hänsyn till
barnet och inte göra något som skadar
barnet. Det står också om barns rätt till
hälsa och barns rätt att ta del av beslut
som berör dem. När man gör en omskärelse gör man ett ingrepp som man

HumanistInfo · nr 4 · 2011

inte kan återställa. Det är ett stympande
ingrepp och då insåg jag att det är fel att
göra omskärelseoperationer.
Som läkare har man alltid rätt att vägra
genomföra en omskärelse när den saknar
medicinsk indikation.
– Min arbetsgivare kan inte tvinga mig.
Det har också hänt att jag blivit ombedd
av föräldrar att genomföra en omskärelse
då jag ändå har en pojke nedsövd. Jag säger att det inte finns några medicinska
skäl och att pojken själv kan få ta ställning när han blir vuxen.
Det sägs att det görs cirka 3 000 omskärelser i Sverige per år. Majoriteten görs
på privata kliniker. De är inte illegala i
egentlig bemärkelse.
– Komplikationer är blödning och infektion. Ibland händer det att man tar bort
för mycket av förhuden vilket skapar livslångt problem. Vi får in pojkar till akuten
ibland som blivit omskurna ”på stan” för
att det blöder och att de har ont. Då får
man en berättelse om att det är gjort på
ett hyggligt sätt. Men problemet är att om
man gör något med lokalbedövning på
ett litet barn, så finns det ingen pojke som
lägger sig frivilligt och tar emot den där
bedövningssprutan. Detta är definitivt ett
övergrepp där föräldrarna är delaktiga.
Skillnad mellan judiskt och muslimskt

De religioner som kräver omskärelse är
islam och judendom.
– Enligt den muslimska traditionen är
pojkarna någonstans mellan tre och sju år
– de flesta är i fyraårsåldern. Den judiska
traditionen är mer strikt och där ska det
ske när pojken är åtta dagar. När man genomfört omskärelsen har de fest.
Gunnar tar nu fram ett papper och
visar på skillnaden mellan judarnas och
muslimernas sätt att omskära.
– Judarna drar ut förhuden så långt

det går och skär sedan av den, vilket
innebär att det finns kvar en del förhud
över kanten på ollonet. De använder ett
instrument som både klämmer till och
skär av, vilket innebär att det inte blöder
så mycket. Den muslimska traditionen
innebär däremot att man ska ta bort all
förhud, vilket innebär att det blir mer
komplicerat. Dessutom är pojkarna äldre
vilket också försvårar.
Det finns också mycket tradition som
styr omskärelser.
– I USA höll man på med omskärelse
av alla män fram till 1980-talet, men de
har slutat. Man kan tycka att det är ett
enkelt ingrepp, men de såg riskerna. Man
fann att det till och med inträffade dödsfall på sjukhusen.
Gunnar ser inga fördelar med omskärelse i dagens samhälle.
– Det finns däremot en historisk bakgrund till att man gör det. Man gjorde det
först på beduiner som bodde och levde i
öknen. Sand under förhuden orsakar inflammationer och infektioner. Men det
argumentet håller inte i nutid, för idag
har man vatten och god hygien. Efter
hand har det blivit religiösa övertoner i
det hela.
Det har diskuterats om omskärelse förebygger smittspridning, t.ex. livmoderhalscancer hos kvinnor.
– Man kan se hur HIV exploderade i
USA på 1980-talet. De män som då var
vuxna var födda på 40-, 50- och 60-talen
när alla pojkar blev omskurna. Man kan
alltså utgå från att alla de homosexuella
män som drabbades var omskurna. Det
vill säga att omskärelse inte har haft någon förebyggande effekt. Detta är en tanke som man måste fundera på.
Idag diskuteras att omskära män i
Afrika för att minska spridningen av HIV.
– Då är man inne på andra aspekter.
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Intervju: Gunnar Göthberg

Foto: Urban Jansson

När Gunnar Göthberg var ordförande i Svensk barnkirurgisk förening skickade han ut en enkät bland
medlemmarna och frågade om de
tyckte att omskärelse av pojkar bör
förbjudas. En majoritet tyckte det.

Man skapar en säkerhet hos männen som
gör att de tror att de inte behöver skydda
sig. Det är genom information man kan
minska spridningen.
Både en rättslig och medicinsk fråga

Gunnar har varit ordförande i ”Svensk
barnkirurgisk förening” och var med om
att genomföra en enkät bland de cirka 60
medlemmarna.
– Då kom det fram en enhetlig uppfattning om att omskärelse inte ska genomföras inom offentlig sjukvård. Alla barnkirurger tyckte dock inte att det skulle
förbjudas. Majoriteten tyckte det däremot.
Då enkäten presenterades var Gunnar
den som var ansiktet utåt från föreningens sida och därför också har fått personifiera läkarnas motstånd mot omskärelse i media. Han har även fått möjlighet
att framföra dessa åsikter inom Läkarsällskapet.
– För några år sedan blev jag kontaktad av en ung juriststudent som höll på
med ett examensarbete kring vad som är
religionsfrihet. Jag menade att det definitivt inte handlar om religionsfrihet när
ett par föräldrar låter omskära sin pojke
och på det sätter märker honom in i en
religion. Det blir tvärtom – det blir religionstvång. Det är alltså en både rättslig
och medicinsk fråga.
För cirka tio år sedan uppstod mycket
problem i Malmöområdet. SKL (Sveriges
Kommuner och Landsting) fattade då ett
beslut.
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– SKL har sagt att omskärelse ska finnas tillgängligt inom den offentliga vården. Men de har inte sagt hur, vilket innebär att det är upp till varje landsting att
organisera hur det ska gå till. De har indirekt sagt att det ska tillhandahållas men
till självkostnadspris. Men när man sedan
ser hur det blir där man tecknat avtal, så
går det in åtminstone tusen kronor från
det offentliga vid varje ingrepp.
I Västra Götalandsregionen där Gunnar arbetar görs för tillfället inga omskärelser alls i den offentliga vården.
Inget lätt beslut för politikerna

Gunnar ser Hedeniuspriset som ett
mycket bra tillfälle att få ge en presentation och att skriva någonting.
– Jag planerar att skriva en artikel för
att publiceras. Jag kommer att ställa upp
i alla sammanhang där frågan diskuteras.
Vi pratar om Hedenius engagemang i
förnuft. Gunnar har också en syn på omskärelse utifrån sitt förnuft:
– Om man pratar förnuft och omskärelse kan man jämföra med djuren. Alla
manliga djur har ju sin penis skyddad.
Ollonet kommer fram när djuret får erektion. En apa är ju aldrig omskuren!
Dessutom finns det smörjande körtlar
under förhuden som tas bort vid en omskärelse.
Gunnar kommer att fortsätta arbeta
för en ny lag men ser också svårigheter.
– Jag förstår att det inte är något lätt
beslut för våra politiker att förbjuda om-

Om Gunnar Göthberg
Arbete
Barnkirurg och Överläkare vid Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus i Göteborg. Gastrokirurg inriktad
på mage och tarmsystemet. Arbetar
med barn, allt från de som fötts under 24:e veckan och väger 500 gram
till stora tonåringar som väger över
hundra kilo.

Intressen
Musik. Har spelat klarinett. Sjunger
lite i en manskör. Tycker om att röja på
tomten. Skidåkning och skridsko på
vintern. Golf och paddling på sommaren. Bor i Borås vid en sjö, där årstiderna ger fina möjligheter till rekreation
och där det är vinter på vintern.

Favoritmusik
Går gärna på Konserthuset i Göteborg, speciellt då Gustavo Dudamel
dirigerar Göteborgs Symfoniker. Lyssnar på Monica Zetterlund och Jan
Johansson. Var på Roxette-konserten
i Göteborg i somras. Väldigt blandat
alltså.

Livsmotto
Vill hjälpa till och göra mitt bästa.

skärelse. Men med tiden tror jag ändå att
vi kommer dithän. Det är ett stympande
ingrepp som i sig kan ge mannen problem. Man får lobba för det kontinuerligt,
avslutar Gunnar.
Urban Jansson
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Världskongress i Oslo

Storslagen kongress i terrorns skugga
Med tragedin på Utøya och bombattentatet i Oslo som fond, höll den
internationella humaniströrelsen sin världskongress i den norska huvudstaden 12–14 augusti. Tema var mycket passande ”Humanism and
peace”, vilket hade fastställts år i förväg. Evenemanget samlade humanister från fler länder än någonsin. Här får vi ta del av två versioner av
vad som avhandlades under kongressen.
Temat råkade alltså slå an till väldigt aktuella händelser och man hedrade offren
från massakern med upprepade tysta minuter. Själva möteslokalerna på Youngtorget i centrala Oslo hade som många
andra byggnader fått sina fönster utslagna av bomben i regeringskvarteret, vilket
ännu var avspärrat. Blomsterhavet framför Domkyrkan hade börjat vissna bort,
så här tre veckor efter händelsen.
Den förra kulturministern i Norge,
nuvarande ordföranden för Human-Etisk
Forbund Åse Kleveland, kunde öppna
kongressen under dessa något speciella
förhållanden, men inramningen var im-
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ponerande och arrangemanget utsökt.
Med norrmännens resurser hade man i
stor utsträckning kunnat bjuda in utländska och externa föreläsare, liksom företrädare från många utvecklingsländer.
Alla världsdelar fanns representerade.
Problematiskt fredstema

Fred är naturligtvis ett mycket angeläget
ämne för humanister att ta upp. Definitionen flöt emellertid ut en hel del och
frågor om allmän säkerhet baserad på
miljömässig, social och ekonomisk förståelse av människan blev avhandlade.
Dessa resonemang dominerade vid sidan

av frågor som korruption, konsumism,
matvanor och en rad andra aspekter, som
alla har de gemensamt att de inte har något fastställd relation till förekomsten av
krig, varken vad som orsakar dem eller
hur man undgår att hamna i våldskonflikter. (Ojämlikhet eller fattigdom leder
t. ex. inte i sig till krig eller terror, rika länder är heller inte mindre benägna att gå i
krig, snarare tvärtom, vilket all historisk
erfarenhet visar.) Ett populistiskt, snarare
än ett vetenskapligt närmande till huvudtemat kunde anas. Därför blev aldrig
diskussionen så konkret, välgrundad och
fruktbar som den skulle ha kunnat bli.
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Foton: Arnfinn Pettersen

Johan Galtung.

Sophie in’t Veld.

Som en slags ”key note speaker” den
första dagen hade man valt att bjuda in
sociologiprofessorn Johan Galtung som
förvisso är sekulär, men ändå fördunklar
hans extrema motvilja mot västvärlden
och USA och hans vurmande för diverse
socialistdiktaturer genom åren, förmågan
till en riktigt balanserad världsanalys. Det
var inte värdigt ett globalt möte för demokratiska humanister, med vetenskapliga
anspråk på ett allvarligt tema. Galtung är
pionjär inom fredsforskningen, men har
sedan länge upphört att vara uppdaterad
inom detta fält. Han tenderar i stället att
förirra sig in i konspirationsteorier.
Under sitt tal, liksom i en norsk dagstidning samma dag, jämförde han terroristen Anders Behring Breiviks fasansfulla dåd med vad norska NATO-piloter
utfört i Libyen till skydd för befolkningen och mot en särdeles avskyvärd
tyrann som Khadaffi. Han sa vidare i en
tidningsintervju att i ”Breivik ser vi oss
själva”, såsom förövare i Afganistan där
soldater på FN-uppdrag ”jagar och dödar
talibaner” på precis samma sätt som den
norske terroristen på ett läger mejade ned
försvarslösa ungdomar från ett demokratiskt politiskt parti. En ytlig liknelse av
mentalitet, resulterandes i en moralisk
relativism, där motiven och legitimiteten
i en handling totalt nonchaleras.
Han anser vidare att talibanerna har
rättfärdiga målsättningar i Afganistan,
men var den sekulära rättsstat, de människorättsliga principer och de grundläggande medborgerliga behov Galtung
säger sig försvara skulle ta vägen om talibanerna fick en ny chans är höljt i dunkel.
Det är synd att demokratisynen inte
tilläts genomsyra diskussionerna om
krig och fred på kongressen. De entydiga
forskningsrönen på området presenterades förvånande nog inte, t. o. m. förnekades av föredraghållare. Humanister borde
ha en rationalistisk hållning och basera
sig på kunskap och erfarenhet när de
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Linda Polman.

”

Sonja Efferickx.

Det är synd att
demokratisynen inte til�läts genomsyra diskussionerna om krig och fred på
kongressen. De entydiga
forskningsrönen på området
presenterades förvånande
nog inte, t. o. m. förnekades
av föredraghållare.

Richard Norman.

mer aktiva i dessa frågor, för ingen annan
kommer att stå upp för våra åsikter.
Globalt är förstås problemen än värre
och som exempel på vilka olyckliga konsekvenser oreflekterade sedvänjor kan ha,
nämnde hon att 360 000 kvinnor varje
år dör i barnsäng, helt i onödan. Endast
religiösa traditioner och ibland ren vidskepelse om att ta alltför unga flickor till
brud ligger bakom största delen av dessa
fall – dessa flickor är alltså helt enkelt inte
fullt mogna att få barn än, men faller offer
för okunskap.
Dödligt bistånd

analyserar svåra samhällsproblem, men
tyvärr lämnades en del övrigt att önska på
denna punkt. Man missade chansen att
lyfta fram etablerandet av demokratiska
system som det bästa – och troligen enda
– sättet att skapa en stabil fred. Komplexet
religion-politik i relation till fredsfrågan
föll märkligt nog också i stort sett bort.
Välförtjänt humanistutmärkelse

En person som däremot verkligen bidrog
med sin skarpa och övertygande analys
var den nederländska EU-parlamentarikern Sophie in’t Veld. Hon fick även ytterst
välmotiverat motta en Humanist Award
på kongressen. Som ledare för den Parlamentariska plattformen för politisk sekularism i Europa var hon väl skickad att
berättade om sin outtrötliga kamp mot
kulturrelativism och religiöst inflytande i
Europa. Hon har även varit med om att
bilda ”Alliance for a Secular Europe”.
Hennes erfarenheter är till stor del
dystra, men hon hävdar konsekvent individens rättigheter, som något staten
måste garantera mot religiösa och etniska
gruppers anspråk på makt över enskilda
medborgare, särskilt kvinnor och barn.
Hon uppmanar alla humanister att bli

Författaren och journalisten Linda Polman gjorde ett av de mest intressanta
framträdandena under kongressen. Hon
attackerade mycket av de internationella
hjälporganisationernas arbete och frågade om man mest är till för sig själva eller
andra. Inte sällan blir insasterna så tillfälliga och dåligt koordinerade att resultatet
är destruktivt; man har förvärrat läget,
gynnat krigsherrar och just de diktaturregimer som är huvudproblemet, vilket
gör framtidsutsikterna ännu sämre.
Samma scenarier upprepas gång på
gång, inte minst i svältkatastrofernas
Afrika, där hungersnöd cyniskt utnyttjas, t. o. m. frammanas av korrupta ledare
som tar betalt för att släppa fram biståndet. Existensen av villiga givare orsakar
därmed krig och svält. Utan övergripande ansvar från demokratiska regeringars
sida och FN-samordning är detta dömt
att misslyckas, enligt Polman.
Bland nyheterna efter det internationella förbundets (IHEU) generalförsamling fanns att Brasilien fick sin först
invalda medlemsorganisation och att det
tidigare fristående ungdomsförbundet
(IHEYO) numera utgör en sektion av International Humanist and Ethical Union.
Staffan Gunnarson, vice precident i
Europeiska humanistfederationen
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Humanister från femtio länder samlade
Det tog en stund att inse att den trasiga
klockan på Youngstorge var ett resultat av
explosionen, av terroristens konstgödsel,
strategiskt placerat vid maktens boningar.
Humanister från över femtio länder samlades i kongressalen i Oslos Folkets Hus
med detta attentat som en brutal påminnelse av en komplex värld. Människor
kom från alla kontinenter, där krig och
uppror är vardagsföreteelser, men Oslo
var den sista platsen i världen man kunde
förvänta sig något sådant, sa många av
delegaterna.
De norska humanisterna samlar kring
70 000 medlemmar och tillhör de största
förbunden inom IHEU. Åse Kleveland,
ordförande för Human-Etisk Forbund,
öppnade kongressen med orden:
– Det var tre veckor, fyra timmar och
22 minuter sedan fönstren i detta hus, i ett
fredligt hörn av världen, skallrade av en
bomb. Det mördades 69 ungdomar, varav
den yngsta var 14 år och totalt 77 människor förlorade sina liv och flera blev
skadade för livet. En ung norrman, en terrorist, ville styra i Kristi namn och tempelriddarordens. Han påminner oss om
att extremism är farligt i alla sina former.
Därefter tog ett gediget kulturprogram
vid, något som kanske är naturligt för en
f.d. kulturminister.
Sonja Eggerickx, president för IHEU,
uttryckte respekt för norrmännens organisation av kongressen och sin beundran
av hur det norska folket har hanterat den
tragedi som skedde den 22 juli.
– Vi applåderar det svar som gavs av

Stoltenberg, att möta terror med mer öppenhet, tolerans, respekt och solidaritet.
Vi måste kämpa för en värld i fred och
därför har vi satt fredsfrågan i centrum
för vår kongress. Fred är mer än frånvaron av krig, säger hon. Vi måste skapa
utrymme för dialog och respekt, visa att
vi har normer och värden. Mänskliga rättigheter är den värdegrund vi bör kunna
enas om. Det finns inget utrymme för
dogmatism inom humaniströrelsen, markerade hon bestämt.
Förutom fred, var det värnandet av
miljön och nödvändigheten av att ändra
våra levnadsvanor och kampen mot korruption som var de centrala frågorna
humanisterna diskuterade. Dessa saker
hänger ihop och alla dessa ingredienser
är förödande för det mänskliga samhället,
sades det från talarstolen. Diskussionerna
slutade i antagande av tre resolutioner:
en mot korruption, en för fred och en för
rätten att ha icke religiös stödpersonal i
militären. Under framför allt utlandsuppdrag följer en präst med; humanisterna
vill ha en icke troende stödperson.
Ett 20-tal forskare talade vid kongressen och bland dem var filosofen Richard
Norman som resonerade om huruvida
det fanns något som ett rättvist krig. Krig
uttrycker ofta djupa skillnader mellan
värderingar, menar han, och man ska inte
låta sig luras att tro att det skulle finnas
något som kan kallas för ett ”rättvist krig”
(jus ad bellum). Det finns alltid konsekvenser av ett krig och kan dessa stå i proportion till de människoliv som förstörs?

Med rätten till självförsvar, menar han att
det kan finnas en stor skillnad mellan det
individuella självförsvaret och en nations.
Det är inte helt givet att det är med krig
man ska svara på en aggression när det
gäller en nation.
Johan Galtung, grundaren av disciplinen freds- och konfliktstudier, spann vidare på katastrofen i Oslo och förespråkade samtal som konfliktlösning.
David Polock, president i den engelska
humanistorganisationen och kommande
värd för nästa kongress i Oxford om fyra
år, sade:
– Det krävs politisk vilja och aktivitet
för att begränsa möjligheterna till krig. Vi
måste bekämpa hungern och anpassa oss
till de miljökrav som finns. Vi måste bekämpa korruptionen och de supernationella bolagens beslutsfattande över gränser och människors huvuden.
Informationen fortsatte med att lyfta
fram kvinnornas situation i alla konflikter där kvinnorna är offer mer än män
och vi kan också se att kvinnorna kan
spela en större roll i konfliktsbekämpning. FN:s fredstyrkor kostar 0,5 procent
av hela världens militärkostnader. Ändå
spelar FN:s 60-åriga fredsbevarande styrkor en viktig roll.
En uppräkning av vad FN gör en dag
på jorden, som den 10 oktober 2010, belyser ändock att FN är den organisation
som förmår samla det stöd som världen
kräver.
Rebecca Hybbinette

”Alla behöver en etisk och moralisk grund”
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Åse Kleveland är en aktiv konfirmationstalare och verksam i den ceremoniverksamhet som HEF är känd för i Norge.
– Det är oerhört inspirerande, men när
jag började var det fortfarande kontroversiellt. Vid ett tillfälle tog två mammor ut
sina barn, medan jag talade.
Idag utförs sekulära konfirmationer
i Norge på 350 ställen och det är 10 000
ungdomar som konfirmeras utan gud,
varje år.
– Behovet ökar och vi kommer att
utbilda många fler konfirmationshållare
och officianter för andra ceremoniella
sammanhang, säger hon och rusar ut till
förberedelserna av det avslutande kultur-

Åse Kleveland har
varit aktiv i HumanEtisk Forbund i 30 år.
Foto: Rebecca Hybbinette

Jag mötte Åse Kleveland som hastigast
mellan alla möten och frågade henne vad
det var som gjorde henne till humanist.
– Jag har ingen religiös bakgrund och
har aldrig trott på gud. Jag var 18 år då jag
kom till fattiga områden i Asien, en fattigdom upprätthållen av religion och när jag
kom hem gick jag ur kyrkan, säger hon.
Åse Kleveland har varit medlem i Human-Etisk Forbund i 30 år.
– Alla behöver en etisk och moralisk
grund, men det är inte detsamma som
att behöva en gud. Det är viktigt att HEF
erbjuder ett alternativ till en religiös livssyn, tydliga levnadsregler att hålla sig till,
säger hon.

programmet. Det
visar sig att Åse
Kleveland
själv
bland andra uppträder. De sjunger
Olle Adolphsons sång ”Barn är ett främmande folk” och det var 18 år sedan hon
senast sjöng i ett officiellt sammanhang,
och första gången hon sjöng denna sång
översatt till engelska.
Rebecca Hybbinette

11

Idéhistoria

Kvinnors roll inom
olika idéströmningar
När man läser idéhistoria är det lätt att få bilden att kvinnor spelat ytterst
marginella roller i den intellektuella utvecklingen. Vid en närmare anblick
går det ändå att hitta intressanta exempel på hur kvinnor haft influenser
på det intellektuella livet, och ofta har de också utmanat den manliga
normen. Dock har historien om dem sällan skrivits.
Beroende på period har idéhistorien utvecklats inom religionen eller inom det
mer filosofiska. Allt som oftast har det
blandats. I de flesta samhällen har den patriarkala traditionen varit stark och dessutom den som nedtecknats. På många
universitetsinstitutioner pågår en febril
aktivitet för att studera och lyfta fram det
kvinnliga perspektivet.
Det kanske mest överraskande är faktiskt det som skedde under tidig kristendom, de 300 första åren, innan kyrkan
tog en helt annan, hierarkisk och enhetlig vändning. Under tiden för kristendomens utbredande, var Romarriket i det
stora hela accepterande mot olika religioner. Att de kristna kom att bli förföljda
var snarare på grund av att de inte ville
acceptera kejsaren som överhuvud.
Det går att se varifrån kristendomen
hämtade sin inspiration. Förutom från
Judendomen kom den från många av de
kulter som återfanns inom Romarriket,
exempelvis Mitraskulten, en ljuskult där
25 december firades som Mitras födelsedag, eller den östromerska Isiskulten
där Isis avbildades ammandes Horusbarnet samt Artemis som också hon var
jungfrugudinna. Det är tydligt att även
nyplatonismen som då var stark i den
hellenistiska kulturen inspirerade till den
tydliga skiljelinjen mellan kropp och själ.
Romarriket var, för sin tid, ganska tillåtande också vad gäller kvinnans roll. Både
skilsmässa och eget ägande för kvinnor
var tillåtet. Ett antal rika, uttråkade romerska kvinnor blev både ekonomiska,
men också intellektuella, sponsorer av
kristendomens utveckling under dessa
första århundraden, ”kristendomens mecenater”. Många kvinnor var särskilt aktiva inom det tidiga klosterväsendet, ”de
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tidiga kyrkomödrarna” som de kallas, och
de arbetade nära kyrkofäderna på 300-talet, dels med att anlägga kloster men även
med den teologiska utvecklingen. I likhet
med de flesta kvinnor i historien har de
inte fått mycket uppmärksamhet för sin
verksamhet och sitt bidrag till kristendomens utveckling.
De lärda flydde österut

Intressant nog är att vi vet att Islam, under denna period, var mycket öppen för
den lärda kulturen och faktum är att
många av de lärda flydde österut. Kunskapen överlevde i de arabiska länderna
och i deras universitet tills den återupptäcktes av västvärlden under renässansen. Islam hade inte samma behov av att
finna EN väg och detta ledde, då, till att
den var ganska accepterande mot andra
religioner. Detta kan ironiskt nog bero
på att Islam krigade sig till frälsning, till
skillnad från kristendomens inledande
fas där valet att bli frälst betonades (detta
kom att ändras i och med korstågen). Liksom i Romarriket innehöll det islamska
riket många ockuperade områden och
man skulle helt enkelt inte klara av att
omvända alla medborgare. Dessutom var
muslimerna affärsmän; de var i behov av
bra relationer.
En tanke som slår en när man studerar de tre religionerna Islam, Judendom
och Kristendom är att de alla är monoteistiska, det vill säga de bygger på EN gud.
En gud innebär ju rent logiskt att välja ett
kön, inte två. Även om det framhävs att
det är meningen att gud ska vara könlös
så har tilltalet till guden varit fadern, och
gud omnämns än i dag som ”han”. Bara
det är starkt och skapar en kraftig bild av
könen till omvärlden. Kvinnans roll har

Hildegard av Bingen
blivit koncentrerad till moderskapet –
och inom kristendomen en moder som
föder ett barn utan att ha haft samlag.
Att gå i kloster kan i vår tid tyckas vara
ett uttryck för kvinnoförtryck, men för
adliga kvinnor på medeltiden kunde detta vara ett bättre alternativ än att leva i ett
äktenskap med en betydligt äldre man de
själva inte valt. För sin tid kunde kvinnor
göra en riktigt bra karriär inom klostervärlden. Här kunde de arbeta intellektuellt och faktum är att redan på 900-talet
förekom kraftig kritik av manscentreringen i bibeln. Kvinnorna försökte ge
jungfru Maria en mer framträdande roll.
Men då det inte fick bli för hotfullt urartade kvinnornas bidrag ofta till allehanda
mystiska aktiviteter såsom självsvält eller extatiska föreningar med gud då det
mystiska området var mer godkänt för
kvinnor. Hildegard av Bingen är den mest
kända kritikern och hon skapade en ny
offentlig roll för den tänkande kvinnan.
Hon efterlämnade en rad verk inom både
naturvetenskap, medicin, drama och poesi och hon korresponderade med Påven,
gudsmän och kungar över hela Europa.
Hon gav råd och hade sannolikt stort inflytande på tidsandans idéer. Hon beskrev
ett samband mellan man, kvinna, kropp
och ande.
Den höviska kulturen

Under 1000-talet skapade den allt mer
dekadenta utvecklingen inom den katolska kyrkan en längtan efter något nytt och
mer ”äkta”. I de allt fler och mer självständiga småhoven i Europa, särskilt i södra
Frankrike, utvecklades den höviska kulturen under sen medeltid. Det diktades och
sjöngs på hoven och kvinnan spelade en
central roll, men knappast på ett jämlikt
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Eleonora av Aquitanien Marie de Champagne
sätt utan snarare som ideal, upphöjd på
en piedestal, och ofta tillskriven ädla ideal
med vilka hon skulle ”hjälpa” mannen att
bli en bättre människa. Mer intressanta
för idéströmningarna var de kvinnor som
själva diktade såsom Eleonora av Aquitanien samt Marie de Champagne. Eleonora skilde sig från den franske kungen
och gifte om sig, bara det ett styrkeprov
för sin tid. Trots den stora dubbelmoralen, i form av de ständiga korstågen med
sitt brutala dödande, var den höviska kulturen förmodligen en stark inspiration
till den kommande renässansen. Det var
ändå en begynnande frigörelse för människan från det starka kyrkliga förtrycket.
Det var främst ouppnåelig kärlek som
skildrades i dikter och dramer, kanske
inte så konstigt då de adliga oftast giftes
bort av politiska skäl. Att människor började sjunga och dikta om kärlek mellan
två personer som inte kunde få varandra
av religiösa eller kulturella skäl, var ändå
ett steg framåt i någon slags friare syn på
kvinnan, som en jämlik motpart i kärlek.

Christine de Pisan

renässansen, i alla fall inte synligt. Man
kan faktiskt snarare tala om en tillbakagång än om framsteg vilket kan tyckas
konstigt, men på grund av de strategiska
giftermålen blev kvinnan en viktig ”handelsvara” och hon skulle därmed prydas
och vara så vacker som möjligt, därav en
viss ytlighet. Nytt var dock att kvinnorna i
de övre samhällsskikten fick en fin utbildning – som de tyvärr sällan fick någon
användning för i praktiken. Däremot verkade de, som många gånger i historien,
troligen som viktiga samtalspartners till
sina män ”bakom ridåerna”. En viktig kritiker av denna tids bild av kvinnan som
kuttersmycke är Christine de Pisan som
levde och verkade i Paris på 1400-talet.
Hon gick i sin omfattande litteraturproduktion till angrepp mot bilden av kvinnor som mindre intelligenta och den förnedrande bilden att kvinnor skulle njuta
av sexuella övergrepp och erotisk underkastelse. Hennes kritik känns märkligt
aktuell även i dag.
Ett mer sekulärt samhälle

Humanismen föddes

I den nya stämningen som rådde i Norditalien och Sydfrankrike hittade de grekiska manuskripten sin väg tillbaka till
Italien och Platon började studeras igen.
Det var nu humanismen föddes, eller
återupplivades, och först och främst som
en yrkesbeteckning då det syftade på aktiviteter som dokumenterade det människor hade för sig, historieskrivning,
författande av dokument etc. Därefter har
begreppet vidgats till att omfatta och beskriva ställningstagande som särskilt beaktat människans predikament.
Det har skrivits en del om detta och
tyvärr var kvinnorna inte en riktig del av
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Det nyhumanistiska bildningsbegreppet
från 1800-talet som handlade om klassisk skolning i grekiska och latin samt
kunskap om det klassiska bildningsarvet etc. skapade en stark utveckling mot
ett mer sekulärt samhälle i den västliga
delen av världen. Under 1800-talet var
kvinnor fortfarande i vår del av världen
satta under mannens förmyndarskap och
husbondevälde, som det kallades, var inskrivet i lagen. De yrken som kunde finnas för kvinnor var husguvernanter eller
konstnärliga yrken, och här kom plötsligt
under mitten av 1800-talet ett antal framgångsrika kvinnliga författare fram och
påverkade samhälle och idéströmningar

Frederika Bremer
starkare än vad som kanske var väntat,
ofta med starka humanistiska förtecken.
Fredrika Bremer i Sverige med sin starka
vardagsrealism och hennes alldeles för tidiga initiativ att skapa ett internationellt
kvinnoförbund för fred och frihet är ett
exempel. Ett senare är Selma Lagerlöf
med sin egen livsstil och sitt framgångsrika författarskap. I England skrev Mary
Ann Evans, alias George Eliot, om självständighetens starka luft och hon kom
att leva i synd med mannen hon älskade
men som hon inte fick gifta sig med.
Hon drog också tidigt slutsatsen att hon
var ateist från att i tidiga tonår ha varit
fanatiskt religiös. Samtidigt i USA, skrev
Harriet Beecher Stowe, som snarare var
en religiös humanist, sitt starka inlägg
i slaveridebatten, ”Onkel Toms stuga”,
vars omåttliga succé av många uppfattas
som själva upprinnelsen till att slaveriet
avskaffades. Hennes böcker var ett starkt
inlägg i debatten om både svartas och
kvinnors ojämlika roller i samhället. Alla
dessa kvinnor beskriver en barndom där
deras skarpa intellekt och vilda personligheter stängts inne av konventioner och
traditionell flickuppfostran.
Efter 1900-talets utveckling ser det
naturligtvis annorlunda ut. Kvinnor behöver inte verka i det tysta och det finns
inga legala eller familjerättsliga hinder för
att kvinnor ska kunna föra fram sin röst.
Ändå kan man reflektera över att det är
något tunnsått med kvinnliga debattörer
av den humanistiska filosofin, med undantag naturligtvis. Vi ser fram emot att
kvinnorna tar för sig och utnyttjar den
frihet som råder i dagens debattklimat
och forskning.
Lisa Lönner Pulkkinen
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Schyman sviker offren
för hedersförtryck
Jag uppskattar ... Gudrun Schyman
för hennes arbete för jämställdhet
men är samtidigt oerhört besviken
på hennes syn på kampen mot hedersrelaterat våld som något rasistiskt ... Idag är det stora problemet
en form av omvänd rasism där man
blundar för hedersvåldet genom att
inte beakta invandrarkvinnors och
ungdomars rättigheter med hänsyn
till kultur och religion.
Sara Mohammad i en intervju på
ottar.se

Europakommissionen
diskriminerar
icke-religiösa
Europeiska Humanistfederationen
(EHF) anklagar Europakommissionen för att diskriminera icke-religiösa organisationer genom att svika
sin lagliga förpliktelse att arbeta med
sådana på samma sätt som med religiösa grupper. Man har regelbundna
möten med kyrkorna, men ställer sig
ofta negativ till överläggningar med
icke-religiösa. ”Detta är antingen
inkompetens från kommissionens
sida eller, vilket vi fruktar, ett försök
att skydda religiösa privilegier från
granskning”, säger EHF-presidenten
David Pollock i ett uttalande i oktober

Multikulturalister är
intoleranta
När multikulturalister och identitetspolitiker säger att kulturer och
religioner bör ha rättigheter begår
de ett allvarligt misstag. Deras idéer
gör att redan mäktiga personer inom
minoriteter stärks, och att de svagaste inom grupperna tillåts förtryckas.
Ironin är träffande: Debattörer som
påstår sig vara för mångfald och tolerans är intoleranta mot de mest utsatta.
Irshad Manji, muslimsk dissident och
lesbisk feminist, intervjuad på Newsmill 2011-10-13 med anledning av att
hon gett ut en ny bok, ”Allah, liberty
and love”
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Aktiviteter i lokalavdelningarna

Välkomstmässa i Umeå
Torsdagen den 8 september deltog återigen Humanisterna Umeå i Studenternas Välkomstmässa på Umeå Universitet. Detta evenemang samlar en mångfald
olika föreningar som på detta sätt ges möjlighet att visa upp sig och sin verksamhet
för nyanlända universitetsstudenter.
Humanisterna Umeå deltog med informationsbord där broschyrer om humanism och provexemplar av SANS delades ut. Ett flertal olika boktitlar med
humanistisk inriktning visades också upp.
Vid bordet fördes många samtal om vad
humanism är, vad Humanisterna vill och
vad Umeåsektionen har för verksamhet.
De som bemannade informationsbordet
under Välkomstmässan var Patrice Vincentie, Patrik Brynolfsson, Ludvig Grahn
samt undertecknad.
Partrik Brynolfsson diskuterar humanism med
Lars Nilsson

en intresserad student vid Umeåhumanisternas
informationsbord under Välkomstmässan.

Insamling

Givare räddade Oum el Banine!
I augusti skrev vi om en ekonomisk kris
på vårt insamlingsmål i Agadir. Pengarna
var slut och desperationen stor. Existensen för kvinnohus och dagh em var i fara.
Medlemmarna ställde upp och donerade
över 50 000 kronor inom en månad. Ni är
fantastiska!
– Pengarna från Sverige är en stor
trygghet. Ni agerar snabbt och lyckas
ofta skicka pengar när ingen annan gör
det. Tack vare dem har nivån på hjälpen
kunnat hållas uppe. Bristen är fortfarande
mycket besvärande, men hotar inte organisationens existens.
Så hälsar personalen på Oum El Banine, genom sin svenska representant Jennie Silis. Hon berättar att pengar från Humanisterna samt hennes egen insamling,
var den enda inkomsten organisationen
hade i augusti.
– Utan dessa hade de tvingats ransonera verksamheten kraftigt. Ett stort tack
till Humanisternas givare och förhoppning om fortsatt stöd så att vi kan fortsätta vårt viktiga arbete!
Givmildheten har fortsatt. Årets resul-

Foto: Jennie Silis

Notiser

tat är redan (1 nov) otroliga 160 000 kronor. Som jämförelse sände vi 120 000 under hela förra året. Ett särskilt tack måste
framföras till två donatorer som skänkt
femsiffriga belopp!
All aktning och tack till små och stora
givare – många bäckar små blev en strid
flod när nöden var som störst. Vårt mål
i år är 200 000 konor. Hjälp oss nå det,
pengarna räddar liv och hälsa!
Se även vår annons på sidan 28 samt
information på www.humanisterna.se.
SO Andersson
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Notiser
Svenska kyrkan och
judeförföljelserna

Höstinspark i Uppsala
I slutet av augusti hade vi i Uppsala en
höstinspark. Vi begav oss iväg till Botaniska trädgården för en gemensam fika, umgänge och samtal. Uppslutningen kunde

ha varit bättre, men vi som var där hade
väldigt trevligt. Det är trevligt att anordna
lite ”friare” aktiviteter också, som omväxling.

Världens längsta bokbord
Det var trångt på Drottninggatan i Stockholm när ”Världens längsta bokbord”
bredde ut sig.
Humanisterna var givetvis på plats.
Många bläddrade i vårt annorlunda utbud av böcker från bl. a. Fri Tanke. ”Kort
om Medvetande” (yngre män) och Richard Dawkins ”Illusionen om Gud” (alla
kategorier) väckte nog mest intresse. När
kassan räknades hade 32 böcker och tid-
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skrifter sålts. Dawkins och Christer Sturmarks ”Tro och vetande 2.0” toppade försäljningsstatistiken.
Enkla uppdaterade foldrar om Humanisterna hade en strykande åtgång, inte
minst viktigt! Många intressanta diskussioner – både ris och ros –med förbipasserande satte piff på eftermiddagen för
bokbordsvolontärerna.
Anneli Noréus

Elisabeth Åsbrinks bok ”Och i Wienerwald står träden kvar” visar ”hur
delar av Svenska kyrkan så sent som
på 40-talet höll fast vid det förmoderna judeföraktets grundtes om
judarna som kristusmördare, liksom
dess tendens att skilja mellan bra och
dåliga judar. Svenska Israelmissionen
ville naturligtvis väl, ville gärna rädda
judar. Men inte så mycket från nazismen som från deras judiskhet, inte så
mycket till liv som till kristendom’”
skriver Åsbrink.
Björn Wiman i Dagens Nyheter
2011-08-28

Naiv proislamism i
Svenska kyrkan
Det är i många fall, enligt kyrkans officiella uttalanden, värre att kritisera
islam än kristendom. En kristen får
vackert acceptera diverse framställningar av Jesus med motiveringen att
gudsbilder ju måste få ifrågasättas.
Samtidigt emotsätter sig kyrkan publicering av muhammedkarikatyrer
med hänvisning till att muslimer kan
känna sig kränkta. Är det inte rimligt
att samtliga gudsbilder bör kunna
ifrågasättas? Tydligen inte.
Är det samma naiva snällhetskultur
som hittills hindrat kyrkan från att
hantera konflikter och ledarskapsproblem som nu omöjliggör ett kritiskt granskande av islam? Vi vill ju
inte stöta oss med någon. Vi kristna
är ju snälla, förlåtande och toleranta.
Och snällast av alla är svenska kyrkan.
Men är det alltid snällt att hålla med?
Och hur länge ska vi tolerera det intoleranta? Hur kan vi, exempelvis,
under samma vecka dels stödja Pride-festivalen, dels stödja en religion
som förespråkar dödsstraff för homosexuella? Men sådana frågor får
inte ställas. Islam ska skyddas från all
form av provokation och konfrontation intill absurditetens gräns. Även
om det innebär att undanhålla fakta.
Prästen Helena Edlund i en debattartikel i Kyrkans Tidning 2011-08-18,
Kyrkans identitet offras på korrekthetens altare.
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Recensioner
Höstmörkret är här och det är hög tid att börja
fundera på julklappar. Här är några tips på
hårda klappar att lägga under granen.

Personligt – samtal med fritänkare
I boken ”Personligt – samtal med fritänkare” berättar 24 välkända personer på
ett överraskande och nära sätt om sin
livssyn, utan gudstro eller religion men
med ett starkt engagemang i människan,
samhället och livets stora frågor. Boken är
i ett större ”soffbordsformat” och innehåller intervjuer åtföljda av vackra porträtt
av fotografen Nadja Hallström.
I Personligt möter vi kända personer på ett sätt vi aldrig tidigare sett dem.



Ovanliga och nära möten i
både bild och text.
De medverkande är: Eva
Dahlgren, Richard Dawkins, Göran Lambertz, Lena
Andersson, Georg Klein,
Stellan Skarsgård, Nyamko
Sabuni, PC Jersild, Christer Fuglesang, Sture Linnér,
Dilsa Demirbag-Sten, Michel Onfray, Björn Ulvaeus,

Förlag: Fri Tanke
Richard Levi, Kaj Fölster,
Torbjörn Tännsjö, Sara
Mohammad, Sven Hagströmer, Gudrun Schyman, Sam Harris, Åke
Ortmark, Maria Robsahm
(f.d. Carlshamre), Hans
Bergström och Daniel
Dennett.

Följande länk ger dig ett specialerbjudande för medlemmar: www.fritankesmedja.se/books/personligt-humanisterna

Kort om-serien
Nu finns den populärvetenskapliga serien
”A very short introduction to” från ansedda Oxford University Press på svenska. Idealisk för tågresan, semestern, kaféet
eller som en snabb introduktion för den
som vill läsa något som utmanar tanken.
Kort om-serien kombinerar framstående analyser och ny forskning för att
göra svåra ämnen mer lättillgängliga. Serien finns både i tryckt upplaga och som
e-bok för iPad och andra läsplattor.

Förlag: Fri Tanke
Följande titlar finns att tillgå:
Kort om etik
Kort om fri vilja
Kort om globalisering
Kort om hjärnan
Kort om humanism
Kort om känslor
Kort om medvetandet
Kort om mänskliga rättigheter
Kort om vetenskapsfilosofi
Kort om yttrandefrihet

 Som medlem i Humanisterna kan du köpa ”Kort om humanism” till specialpris. Den är skriven av den brittiske filosofen
Stephen Law och ger en utmärkt introduktion till humanismens filosofiska och moraliska grunder.
Följande länk ger dig ett specialerbjudande: www.fritankesmedja.se/books/medlem-humanism

Det muslimska problemet
Det muslimska problemet är ett öppet
brev från författaren – ”en muslimsk röst
för förändring” – till muslimer och ickemuslimer världen over.
Irshad Manji, som själv är muslim,
hävdar att islam måste införliva en mångfald av idéer, trosuppfattningar och människor för att kunna utvecklas i en alltmer
globaliserad värld. Manji diskuterar kvinnors roll inom islam, det långtgående hatet mot judendomen och förekomsten av
slaveri i muslimska länder.
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Det muslimska problemet visar hur muslimer kan
– och bör – återupptäcka
islams förlorade tradition
av fritt tänkande, ijtihad, för
att förnya tolkningarna av
religionen i 2000-talet. Möjligheten till förnyelse finns
främst i väst, där tanke- och
yttrandefrihet ger muslimer utrymme att utmana
och själva utmanas i sin tro.

Av: Irshad Manji
Förlag: Fri Tanke
Muslimsk
reformation
börjar i väst.
Det muslimska problemet har översatts till
mer än 30 språk, inklusive
arabiska, persiska, urdu
och malajsiska. Detta är
Manjis första bok i svensk
översättning.
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Hej då! Begravningsboken
Journalisten Lotte Möller, mest känd för
att skriva om trädgårdar, ger nu ut en bok
i konsten att ta farväl av de döda. Boken
är till hälften en ren handbok i det praktiska, till hälften en genomgång av olika
begravningsseder, religiösa så väl som
sekulära. Det finns vissa likheter med
Magdalena Ribbings råd för sällskapslivet
i allmänhet – men det som frapperar är
det goda humöret, som effektivt blåser
bort den unkna likdoft som annars vidhäftar ämnet. Steg för steg går författaren
igenom de frågor som efterlevande ställs
inför: vilken byrå ska man anlita, hur man
får jäktade läkare att utfärda dödsbevis,
kyrklig eller borgerlig ceremoni, vad man
själv kan göra, val av kista, kremering eller jordbegravning, annons, minnesstund,

minnesrunor,
gravplats,
gravsten och inte minst
räkningen. Lotte Möller har
närläst ett antal fakturor,
inte sällan saltade i onödan.
För den som inte visste det
förut: Begravningsbyråer är
i högsta grad affärsdrivande
företag.
Förutom de praktiska
råden ger boken en kulturhistorisk exposé av hur
begravningar numera går till inte bara i
Sverige utan också i våra grannländer.
I Danmark och England finns större
svängrum för personliga och originella
insatser. Ett specifikt svenskt oskick är
att det får gå så lång tid mellan dödsfall

Religionernas historia

Av: Lotte Möller
Förlag: Arena
och begravning, särskilt i
storstäderna där väntetiden kan dra ut långt över
en månad. Orsaken är seg
byråkrati, senfärdiga läkare, arbetsbelastade präster
med mera. Vilket leder till
krav på balsamering och
transporter hit och dit.
Allt som givetvis hamnar
på fakturan.
Till bokens förtjänster
hör att den är lättläst och vackert formgiven med fina fotografier. Den ersätter inte
”Den svenska högtidsboken”, som tyvärr
länge varit svår att få tag på. Men är ett
utmärkt och praktiskt komplement.
P C Jersild

Av: Sören Wibeck
Förlag: Historiska Media

– Om tro, hänförelse och konflikter
Världens stora religioner har utövats i
tusentals år. De har skänkt människor
kraft, mod och mening, men de har också
skapat djupa och dödliga konflikter. Även
om vi idag inte ser några religionskrig,
där syftet är att breda ut den egna tron
och krossa en annan, så ingår religionen
som en faktor i många konflikter. Religion, etnicitet och politik vävs ihop. Mellanöstern och Nordirland, Indien och Pakistan, Iran och Turkiet är några exempel.
I ”Religionernas historia” skildras en

rad viktiga religioners uppkomst och utveckling ända
fram till vår tid. Författaren
Sören Wibeck skriver utifrån
ett historiskt perspektiv och
presenterar inte bara de kända
religionerna såsom judendom,
kristendom och islam utan
även till exempel zoroastrism,
sikhism och konfucianism. Vi
möter en fascinerande värld
med många dimensioner:

Fornnordiskt lexikon
Som kontrast kan man för nöje skull läsa
lite om vår egen forna mytologi, vår kulturhistoria. Varför inte friska upp minnet
eller öka på kunskapen om våra ”gudar”.
Det är inte bara den grekiska mytologin som har många gudar att läsa om,
även här dyker det upp gudar, halvgudar
och människor.
Då detta är ett lexikon är den väldigt
lättillgänglig. Slå upp det som intresserar
dig mest och fortsätt sedan därifrån.
Som exempel kan jag ta guden Oden
med sina korpar och sin häst Sleipner.
Slår man upp Sleipner får man där veta
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att ”han är bäst bland hästar, honom äger Odin, han
har åtta ben”.
Sedan förklaras var
Sleipner kom ifrån. Sleipner föddes av Loke i stogestalt. Denne hade med
sina gnäggningar lockat
den starka arbetshingsten
Svadilfare in i skogen, så att
han försummade att släpa
fram sten till Asgårdsmurens tursabyggmästare, den
namnlöse jätten, för att denne inte skulle

hängiven tro, stark människokärlek, intensivt sökande, djup intolerans,
glödande fanatism, kristna
korståg och islamiska heliga krig.
Detta är en pocketbok
på 480 sidor.

Av: Åke Ohlmarks
Förlag: Tiden
få bygget färdigt i tid. Lokes list fick också andra
följder.
”Men Loke hade haft
en sådan färd med Svadilfare, att något senare födde han ett föl, det var grått
och hade åtta ben, och det
är den bästa hästen bland
gudar och människor”.
Jag beundrar dem för
den fantasi de lade i sina
sagor.
Lena Lindgren
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Insänt
Filosoficafé med eftertanke
Den 20 september var det premiär för
Stockholmshumanisternas
Filosofiska
café. Närmare 20 deltagare lyssnade till
den unge filosofen Karim Jebaris samtal
kring temat ”Människovärde och värdighet”, som utgick ifrån Immanuel Kants
syn på saken och jämfördes med tre andra filosofiska meningar på samma tema,
bl.a. Nihilismen.
I det filosofiska samtalet mellan deltagarna uppstod lite begreppsförvirring
och några enskilda försök att tala om hur
det egentligen ligger till. Det hör kanske
till samtalsformen att förvirring gärna
uppstår i sökandet efter innebörden av
filosofens resonemang. Själv är jag novis
i såväl samtalsformen som i ämnet för
kvällen. Efter en del frustration och motsägelsefulla meningar att smälta fick jag
ändå behållning av kvällen och vill berätta om min egen personliga tolkning av
samtalet.
Mycket kort uttryckt menas med
”människans värdighet”, i detta sammanhang, var och ens rätt till sitt eget liv. Kant
menade att denna värdighet är lika för
alla människor oberoende av om människor i olika sammanhang kan anses
ha olika värden. Detta synsätt ligger till

grund för vår tids regler för de mänskliga
rättigheterna, där alla t.ex. anses vara lika
inför lagen.
De flesta av oss har i inga svårigheter
att acceptera tanken om denna likhet,
men ändå uppstår ständigt situationer
där olika värderingar tillåts inkräkta på
andras värdighet. Delvis beror det på att
vi har olika värderingar och synsätt men
det tycks även finnas en omedveten tendens att vilja skatta sina egna värderingar
som viktigare än andras. Vi hittar gärna
ursäkter, som formuleras som en bakomliggande god vilja, för att begränsa andras
värdighet.
I ett förtydligande exempel på problematiken beskrev Karim Jebaris en situation där frågan är om det är rätt att ingripa i en händelseutveckling som leder
till att en grupp oskyldiga dödas och att
ingreppet innebär att en annan oskyldig
dödas i stället. Kant ansåg att det är fel att
ingripa om ingreppet leder till att någon
oskyldig dödas, oavsett hur många eller
vilka som dödas istället, eftersom den
som ingriper blir ansvarig för någons
död, medan vid ett uteblivet ingrepp ligger ansvaret någon annanstans. Om man
i sin bedömning väger in att fler dödas

utan ingrepp så låter man värdet väga
mer än värdigheten, man blandar alltså
ihop begreppen, enligt Kant (om jag förstått saken rätt).
Jag anser att Kant har rätt och jag anser
att detta gäller i många mycket mer vardagliga händelser än själva döden. Man
kan t.ex. döda någons vilja eller döda ett
samtal, genom att framhärda på ett sätt
som kränker viljans eller samtalets frihet.
Jag uppfattar Kants ord som ett uttryck
för en ödmjukhet inför livets möjligheter.
I ett psykologiskt avseende uppfattar
jag viljan att ingripa trots den dödande
konsekvensen som en överdriven tro på
sin egen betydelsen. Jag tror att den som
ingriper inte har förstått värdet i att inte
ingripa, värdet i att låta andras värdighet
få den plats den förtjänar, värdet i att själv
kunna släppa taget. Jag tror att den som
avstår ifrån att ingripa kan se potentialen
i att låta värdigheten växa, att låta samtalet flöda fritt mellan deltagarna.
Detta är min högts personliga reflektion över svårigheten att vara ödmjuk.
Om jag förstått saken rätt så var Immanuel Kant däremot inte känd för att vara
ödmjuk.
Per Alm

Är du 14 eller 15 år och funderar på vad du ska göra i sommar?
Vill du träffa personer i din ålder och diskutera stora och små frågor?
Är du förälder och har ett barn som skulle kunna vara intresserad?

Då är humanistisk konfirmation ett bra alternativ!
Sommaren 2012
har vi följande läger:

• Vecka 24, 15–21 juni
Linköping, www.valla.fhsk.se
Höör i Skåne, www.backagarden.se
• Vecka 31, 30 juli–5 augusti
Åmsele utanför Umeå, www.amselecamping.se
• Vecka 32, 6–12 augusti
Tollarp i Skåne, www.axona.se

Priset är 5 600 kr för lägren i Linköping och Skåne samt 5 200 kr för lägret i Åmsele.
Läs mer och gör en intresseanmälan på www.humanisterna.se/konfirmation
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Fritt tänkt

Av Peder Palmstierna

… ignoscere divinum?
Errare humanum est, ignoscere divinum. Så lyder det
gamla ordstävet i sin helhet: Att fela är mänskligt, att
förlåta gudomligt. Ur ett kristet perspektiv kanske
det tolkas som att det är människan som felar och
”Gud” som förlåter. Vi humanister tror som bekant
på mänskligheten utan gudomligheters tillhjälp, så
hur kan vi tolka den gamle romarens ord?
Vad skall vi med förlåtelse till, till att börja med?
Vi tror ju inte på någon arvssynd utan håller oss till
det personliga ansvaret. Det skulle aldrig falla mig in
att be någon om ursäkt för något jag inte själv gjort.
Om mina förfäder och –mödrar handlat illa svarar
inte jag för det, däremot kan jag förstås ta starkt avstånd från det.
Det personliga ansvaret, tillsammans med en konsekvensetik, ger troligen en starkare moralisk grund
än ett gudomligt allförlåtande. Men varken en humanistisk moral eller en moralisk humanist är ofelbara.
Vi kan varken förutse eller värdera alla konsekvenser av vårt handlande, särskilt inte om vi måste välja
snabbt. Och även om vi kunde det, är det inte säkert
att vi har modet och styrkan att följa samvetets röst.
Vi är ju nämligen människor, och att fela är mänskligt.
När man handlat illa och känner skuld, då kan det
enda sättet att bli kvitt bördan vara förlåtelse. Om
handlandet inte drabbat någon särskild kan det räcka
att man förlåter sig själv, om man handlat illa mot
någon får man förstås be om förlåtelse. Det är då som
förlåtandet kan bli mer än gudomligt, nämligen verkligt och mänskligt.
Detta förutsätter för det första en uppriktighet hos
den som ber om förlåtelse. Att slänga ur sig ett ”förlåt”
och strax göra om det duger inte. En variant av det
latinska ordstävet är ”Errare humanum est, perseverare diabolicum”: Att fela är mänskligt, att framhärda
djävulskt.
För det andra förutsätter det vilja och förmåga hos
den sårade parten att förlåta. För en gud á la svensk
kristendom är förlåtandet ingen konst, ”han” är ju för
det första fullkomlig, för det andra påhittad. Men för
en känslovarelse som människan krävs det mer. Vissa
har av naturen lättare att förlåta, andra svårare, men
alla kan vi öva oss i konsten genom att noga begrunda våra känslor och söka förstå den felandes motiv.
Vissa brott kan förstås vara alltför grava för att medge
förlåtelse, men för det mesta borde förståelse kunna
leda till förlåtelse.
Allt detta rör sig dock om förlåtelse för det onda
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man gjort. Men för det goda man vill men icke gör,
för att tala med Paulus (Romarbreven 7:19), krävs det
ingen förlåtelse för detta?
Som humanist tror jag på människans förmåga
att överträffa sig själv, men jag har också ”insikt om
människans naturliga begränsningar och existentiella villkor”, som det står i Humanisternas idéprogram.
Vi människor är inte bara starka, vi är svaga också
och vi måste få vara det. Den som ständigt visar sin
styrka gör snart slut på den.
Ett av de ”existentiella villkoren” är vår sårbarhet
inför denna gnagande känsla av att inte räcka till, inte
vara duktig nog. Kanske finns det här ett utrymme
för en mer allmän förlåtelsetanke inom humanismen? En som inte riktar sig mot en viss, utförd handling utan bara säger att ”det är OK, du kan slappna av,
du är bara en människa.” Det är gott och väl att säga
att man för att fylla sitt liv med mening exempelvis
kunde söka ett botemedel mot cancer, men risken är
att man låter som om man måste vara framstående
forskare för att räknas som meningsfull. Detta är ju
ingen särskilt humanistisk tanke.
Jag har en god vän, uppväxt i ett icke-religiöst
hem, som blev kristen efter en familjetragedi. Vid ett
tillfälle pratade vi om våra respektive livssyner och
hon uttryckte då att en sak hon uppskattar med kristendomen är just att det är OK att vara svag. Är inte
detta ett av kristendomens starkaste kort? Detta med
”syndernas förlåtelse” innefattar ju inte bara arvssynden, utan även de små tarvliga ”vardagssynder” vi alla
gör oss skyldiga till, som att ta en kaka för mycket
eller säga något dumt. Den kristne guden förlåter det,
är det då lättare för den troende kristne att förlåta sig
själv för det?
Kanske skulle vi vinna på att tydligare framhäva
inte bara människors storhet utan även hennes litenhet? Att införa ett syndabegrepp i humanismen vore
förstås synd, men jag menar att humanismen står för
en ”kom som du är”-inställning som vi borde skylta
mer med. Vi borde låta alla förstå att för en humanist
behöver du inte vara en übermensch för att räknas,
du kan vara en helt vanlig ”knegare”, bara du ställer
upp på våra mest grundläggande värderingar, såsom
demokrati, en religiöst neutral stat och att man ska
vara snäll mot varandra.
För att parafrasera Monty Python: ”You don’t have
to be a six-footer, you don’t have to have a great brain!
You don’t have to have any clothes on, you’re a human
the moment dad came!”
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Debatt
De sekulära ceremonierna behöver kompletteras
Humanisterna har gjort stora och goda
ansträngningar för att skapa sekulära alternativ till religiösa ritualer. En medvetenhet finns i förbundet om ritualers betydelse som hjälp att skapa sammanhållning och mening, glädje och tröst i livets
viktiga skiften. Så har sekulära alternativ
till dop, konfirmation, bröllop och begravning skapats. Det som däremot saknas är sekulära motsvarigheter till mer
vardagliga religiösa ritualer.
Ett exempel är bikten. Miljoner människor biktar sig regelbundet och jag är
övertygad om att många har stor glädje
av det. Att få tala öppet med en klok människa som har tystnadsplikt och stor erfarenhet av det som kallas själavård och
som dessutom kan ge goda råd utifrån
en syn på livet och människan som man
har gemensam måste kunna vara mycket
givande. Psykoterapi är väl det närmaste
vi har av sekulära företeelser, och sådan
erbjuds endast ett fåtal och har dessutom
inte mycket av vardaglighet över sig.
Ett annat exempel är dyrkan av förfädernas andar. Jag är inte uppvuxen med
sådan, men jag föreställer mig att det
skulle kunna vara stärkande att på ett sys-

tematiserat sätt tänka på dem vi har ärvt
våra gener och en stor del av våra åsikter
av. De har fött oss, uppfostrat oss och stöttat oss, och i de flesta fall älskat oss på ett
sätt som vi inte själva kan förstå innan vi
får egna barn. De har en gång varit själva
sinnebilden av trygghet och det skulle
säkert vara bra för oss att återskapa den
känslan i våra tankar, att låta våra förfäder
hjälpa oss att känna oss bekräftade.
Både bikt och förfäderskult saknas i
den lutherska kyrkan, liksom många andra ritualer som också skulle kunna vara
oss till nytta och glädje. Världen är full
av religioner med långa traditioner och
stor ackumulerad visdom om människan,
men det verkar som om Humanisterna
(ännu) inte har höjt blicken från sitt eget
ursprung och sin egen kultur. Visst verkar
vi i ett land starkt präglat av lutheranism
och visst är det lättast att tala om och skapa alternativ till företeelser som alla känner till, men det är ändå en etnocentrism
som egentligen inte är värdig oss humanister. Nog vore det ett spännande äventyr att genomsöka världens religioner på
jakt efter goda exempel!
Allra bäst vore dock att utgå från män-

niskans psykologiska behov. Liksom religionerna har vetenskaplig forskning ackumulerat kunskap om människans själ. Vi
vet till exempel att människor mår bättre
av att samarbeta än av att konkurrera och
vi vet hur viktigt det är att få känna sig bekräftad. Möjligen vet vi också vilka behov
av ritualer vi har, även om inte jag känner
till någon sådan forskning. Man kan också vända på resonemanget och säga att vi
vet vilka psykologiska behov människan
har och att vi utifrån den kunskapen borde kunna utforma en uppsättning ritualer
som på ett optimalt sätt tillfredsställer
dessa behov. Vetenskapen borde kunna
optimera detta på ett mycket bättre sätt
än religionerna, som dels har utvecklats
under tider då jämlikhet, jämställdhet
och mänskliga rättigheter inte varit högt
värderade, dels haft synnerligen blandade
drivkrafter, varav människors psykiska
välbefinnande bara varit en.
Slutsatsen är given: Humanisterna bör
förutsättningslöst söka kunskap om vilka
sekulära ritualer det vore lämpligt att utveckla och sedan göra det.
Torsten Rehn

Är Du den vi söker för sommarens viktigaste uppdrag?

Nu letar vi efter handledare till
sommarens humanistiska konfirmation!
Du jobbar i en grupp med fem andra handledare och ni kommer att hålla i diskussioner om livets stora
frågor såväl som att hålla i lekar. Du som söker är över 18 år, medlem i Humanisterna eller Unga
Humanister, och har naturligtvis ett stort intresse för ungdomar.
Vi ser gärna att du har ledarskapsförmåga, personlig mognad och är bra på att samarbeta med andra.
Det är viktigt att du är relationsskapande, uthållig och självgående.
Vi välkomnar många olika typer av handledare oavsett ålder, kön, könsuttryck och könsidentitet,
etnicitet, sexuell läggning och funktionalitet.

Du kan läsa mer om konfirmationen på vår hemsida www.humanisterna.se/konfirmation.
Skicka ditt cv, foto och personligt brev till konfirmation@humanisterna.se.
Ta chansen nu och hör av dig så snart som möjligt, vi rekryterar löpande.
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Namn och förväntningar
För några år sedan gick jag med i Humanisterna. Jag trodde då att jag gick in i en
humanistisk förening med sekulär inriktning. Nu har jag funnit att jag gick med
i en sekulär förening utan humanistisk
inriktning. Jag tror därför att jag kanske
ska lämna Humanisterna. Inte därför
att förbundet har ett felaktigt budskap –
tvärtom, jag instämmer till alla delar, men
delarna är ganska få – utan därför att man
seglar under falsk flagg. Namnet Humanisterna ger associationer, begreppet har
en historia. Det har använts om Petrarca
och Boccaccio på 1400-talet. Det har
använts om Goethe och Fichte på tidigt
1800-tal. Det har, med de humanistiska
fakulteterna vid de svenska universitetet
varit ett starkt begrepp sedan 1800-talet.
Nu har det, för att använda en modern
dataterm, kapats av en förening av män-

niskor som har som gemensam grund att
de inte är religiösa. Detta förbund når ut
till allmänheten (eller i varje fall till medlemmarna) med sitt budskap, och det är
ett mäkta smalt budskap. Det är så gott
som enbart fråga om religionskritik mot
en naturvetenskaplig bakgrund. Och de
fingrar som sträcks upp i luften för att
känna hur de internationella vindarna
blåser är enbart riktade mot väster.
Det finns ju en ganska bred humanistisk tradition i Europa. Om man bara
sträcker sig tillbaka till andra världskriget
kan man följa debatter och idédiskussioner från Heidegger och Sartre via Habermas och Foucault fram till Derrida och
Agamben. Jag kan inte påminna mig att
någon av dessa ens har nämnts i (f.d.) Humanisten. Det är ungefär som att diskutera fotboll och enbart hålla sig till Premier

League och strunta i La Liga och Serie A.
Jag tycker inte att ett förbund som
har ett smalt perspektiv ska använda ett
namn som ger associationer till breda
perspektiv och en vid och tolerant människosyn. Man borde byta namn till Sekulära Förbundet. Då skulle förmodligen
omvärlden acceptera det. Om man via
namnet ger en bild som väcker förväntningar har man skjutit sig själv i foten när
bilden inte stämmer. Där av mycket av
den kritik som drabbar förbundet.
Ett par titlar för dem som har intresse
av filosofiska tankar kring religiösa företeelser:
Mellan naturalism och religion,
J. Habermas,
Religionen, J. Derrida och G. Vattimo,
Homo sacer, G. Agamben.
Sven Östling

Replik Ordet ”Humanist” har flera betydelser på svenska. En betydelse är en beteckning på någon som har läst tex konsteller litteraturvetenskap på universitet.
Förbundet Humanisterna använder inte
begreppet i den betydelsen, även om säkert många av våra medlemmar är humanister även i den betydelsen. Därför blir
det oklart vad du menar när du skriver
”Nu har jag funnit att jag gick med i en
sekulär förening utan humanistisk inriktning”. Vi kräver inte att våra medlemmar
har en sådan specifik humanistisk utbildning, men har givetvis inget att invända
mot det heller.
En Humanist kan också vara en människa som engagerar sig i frågor om det
mänskliga och människans villkor. Att
vara humanist i den betydelsen är oberoende av vilken livsåskådning man har,
man kan vara kristen, muslim, hindu,
judisk, ateist eller ha någon annan livsåskådning och vara humanist i denna
betydelse. Förbundet Humanisterna har

i allra högsta grad en humanistisk inriktning i denna mening, eftersom arbetet för de mänskliga rättigheterna och
människors rätt att slippa olika former
av förtryck är helt centralt i vår verksamhet. Humanisterna är i detta avseende en
människorätts-organisation likt Amnesty
och vi opinionsbildar kring frågor som
rör det sekulära samhället och åtskiljandet av religion och politik.
Sen har ordet ”Humanist” också en
tredje betydelse som på engelska är mer
singulär än på svenska. Att ha en humanistisk livsåskådning innebär att man
har en naturalistisk världsbild, man ser
världen som naturlig, utan inslag av övernaturliga väsen, krafter eller gudar. Det
internationella begreppet “humanism”
(eller “secular humanism” som ibland
används synonymt) betecknar alltså en
livssyn med människan i centrum, utan
gudstro eller tro på andra övernaturliga
eller magiska fenomen.
Humanisterna som livsåskådningsor-

ganisation erbjuder sina medlemmar existentiell kunskapsutveckling och samtal i
form av seminarier, debatter, studiecirklar och social samvaro. Som livsåskådningsorganisationer erbjuder vi också
sekulära ceremonier som barnvälkomnanden, vigslar och begravningar, liksom
sommarläger för ungdomar som alternativ till kyrkans konfirmationsläger. Det är
viktigt för ungdomar att få chans att tala
om existentiella frågor, etik och moral,
mänskliga rättigheter med mera, utan religiösa skrifter som grund och utan ledning av en präst.
Förbundet Humanisterna i Sverige bär
samma namn som de flesta av våra systerorganisationer runt om i världen, t ex
British Humanist Association eller American Humanist Association, men vill inte
på något sätt förringa de andra betydelserna som begreppet humanism har i det
svenska språket.
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Christer Sturmark, ordförande
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Debatt
Sturmarks kryptohumanister
Som humanister argumenterar vi för ett
sekulärt samhälle. I polemiken mot förstockade kristna och auktoritetsbundna
muslimer är det ofta lustfyllt att använda
humorn som vapen. Kanske är det förklaringen till att Christer Sturmark vid ett
tillfälle benämnde nuvarande och tidigare ärkebiskopen Wejryd och Hammar
kryptohumanister. Fyndigt, snärtigt och
dräpande. Ja, kanske det. Men var det så
klyftigt egentligen?
Vad var det nu han sa? ”Jag har träffat
ärkebiskopen flera gånger och haft flera
samtal med honom. Jag tycker att han
är en mycket sympatisk man som egentligen är sekulär humanist innerst inne,
men som har valt att arbeta inom ramen
för den Svenska kyrkan, liksom hans företrädare K G Hammar. Min bedömning
är att båda egentligen är humanister. Låt
oss kalla dem kryptohumanister”. (Citerat
från Sturmarks egen blogg http://sturmark.blogsome.com/2009/07/03/kryptohumanisten-wejryd/. )
Sturmark möter två kristna, som
egentligen inte är kristna. Det är vad
han säger. De är i alla fall inte tillräckligt
kristna för att kallas riktiga kristna. De är
t.o.m. motsatsen till kristna. Han kunde

fylla rollen som skotten i baren, ni vet:
”Alla skottar älskar whiskey. Men Angus
dricker ju inte whiskey! Nä, men alla riktiga skottar dricker whiskey”. Det är ett
tankefel, som vi kallar ad hoc-felet. Man
lägger till ett villkor efteråt, när ens egen
generalisering inte håller.
Det här är inte bara putslustigt. Det
antyder något mer grundläggande. Sturmark ser för det mest extrema, bisarra
konsekvenser av kristendomen. De, som
inte tycks vara humana och förnuftiga,
stollarna och de förtryckande kristna, det
är de han oftast träffar. När han möter
trevliga representanter för t.ex. Svenska
kyrkan så stämmer inte den generella
bilden. De kan ju tolka bibelord på ett
tolerant sätt. De anser att mycket i bibeln
är präglat av sin tid, annat var symboliskt
redan då det skrevs, menar de. Hans definition av kristendomen och en kristen
person, hur den nu ser ut, stämmer inte
med det han har framför sig.
Definitionen av en kristen bör ärkebiskopen klara ut att förklara. Sturmark har
sin egen. Medlemskravet i en folkkyrka
är inte kategoriska: ”Man behöver varken
tro på gud eller de kristna dogmerna för
att vara medlem eller aktiv i den Svenska

kyrkan”. Jag är övertygad om att Wejryd
tror att Jesus kroppsligen uppstod från de
döda. Men ska vi definiera Svenska kyrkans kriterier? I någon debatt (jag tror det
var mot Elisabeth Gerle) hörde jag Sturmark indignerat betacka sig för att andra
definierade vår humanism.
Min poäng är att det är svårt med
generaliseringar. Det är också att bedra
sig själv om hur världen ser ut när man
enbart använder svart och vitt. Elisabeth
Gerle uttryckte åtminstone en klok mening i sin bok Farliga förenklingar: ”Problemen med övergrepp i Guds namn löses inte med att man hävdar att Gud inte
finns. Då försvinner bara den viktiga frågan om vilken Gud man inte tror på.”
Det är enkelt att kritisera påvens inställning till kondomer i ett HIV-drabbat
Afrika. Det är enkelt att fördöma Plymouthbröderna. Men hur ska vanliga anständiga medelklassgrannar mobiliseras
mot subtilare former av traditionellt tänkande, som har sitt ursprung i en religion
som i sin förlängning hotar vår tankefrihet? Svaren har jag inte. Men det första
steget bör ju vara att vi inte tillvitar dem
åsikter det inte har.
Kjell Sundberg

Replik Kjell Sundberg skriver att vi inte
bör ”tillvitar dem (de kristna) åsikter de
inte har”, och i detta har han givetvis fullständigt rätt. Jag har i några sammanhang
kallat ärkebiskopen Wejryd och den tidigare ärkebiskopen för ”kryptohumanister”. Kanske kan det missuppfattas och
då är det inte bra. I så fall beklagar jag
uttrycket. Min avsikt har dock varit att
göra det med glimten i ögat och en stor
portion värme. Det är ju nämligen så, att
båda dessa herrar som jag fått tillfället att
tala länge och väl med, står mycket nära

oss humanister när det gäller värdegrund
och synen på mänskliga rättigheter.
Vad jag dock tycker är bekymmersamt med Svenska kyrkan är att dess representanter alltför ofta tycks tro att dess
åsikter och värderingar är representativa
för kristendomen i allmänhet. Så är det
tyvärr inte. I själva verket befinner sig
den svenska kyrkans kristendomstolkning långt ut i ytterlighetens kant och är
i mycket kraftig minoritet. Den ”typiska”
kristendomstolkningen i världen är betydligt mera konservativ och förtryck-

ande i förhållande till kvinnor och hbtqpersoner, liksom betydligt mer fientligt
inställt till en sekulär värdegrund för
samhället, inte minst i medicinska frågor.
Med mitt kanske alltför putslustiga uttryck ”kryptohumanister” ville jag bara
säga att vi har mycket mera gemensamt
än med den genomsnittliga kristendomen i omvärlden. Jag beklagar om detta
har missuppfattats.
Christer Sturmark, ordförande

Vad betyder Charles Darwin för dig?
Jesus Alcala, jurist och tidigare
ordförande för svenska
Amnesty
Han har betytt oerhört mycket
inte bara för mig utan för hela
mänskligheten, alltså att man ser
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människan som en del av hela
utvecklingen, skillnaden mellan
djur och människa kanske inte är
så självklar.
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Öka motståndet mot skolandakter
I nr 3 av HumanistInfo framhåller Staffan Gunnarson att kyrkan är ett ”religiöst
rum med sina starka kristna symboler”,
och därför mindre lämplig att hålla skolavslutningar i, oavsett hur de utformas.
Det är en viktig synpunkt. Kyrkorna
pryds av kors och krucifix, bibeln ligger
på hedersplats framme vid altaret och bibelord pryder ofta väggarna. Lokalen är i
sig en bekännelse till kristendomen, även
om inga böner läses!
1994 hölls en omfattande debatt om
kristna skolavslutningar. Kommunförbundets förbundsjurist, Irene Reuterfors-Mattsson gjorde då efter en förfrågan ”bedömningen att en obligatorisk
skolavslutning i kyrkan inte överensstämmer med 2 kap 2 paragrafen i regeringsformen” - som handlar om religionsfrihet – ”även om avslutningen inte skulle
innefatta någon direkt gudstjänst, eller
några andra religiösa inslag”. Hennes motivering löd: En sammankomst i en kyrka
måste typiskt sett anses vara en sammankomst för opinionsbildning.
Gunnarson tycker ändå att vi bör ligga
lågt ”i denna relativt oviktiga fråga, som i
regel bara ger bad will och upprörda reaktioner”. Jag tycker att frågan är viktig,
och att vi snarare bör höja vår profil.

Genom skolandakterna bibringar
man unga, lättpåverkade människor uppfattningen att religionsutövning inte bara
är för de troende, utan är något som även
ateister och agnostiker bör ställa upp på.
De bidrar därigenom i hög grad till att
befästa den privilegierade ställning som
religionen åtnjuter på många områden –
samtidigt som den sekulära humanismen
diskrimineras – och som visar sig i form
av samhällsfinansierade religiösa friskolor, oemotsagd religiös propaganda i public service-TV, omfattande stöd till trossamfund, samhällelig indrivning av sådana samfunds medlemsavgifter, gudstjänster i riksdagens regi, o.s.v. I ideella
organisationer som RFSL och RFSU har
återkommande gudstjänster blivit en del
av verksamheten, trots att man påstår sig
vara religiöst obundna.
De icke troende är många, ofta en
majoritet, och skulle därför ganska lätt
kunna stoppa konfessionella möten i
sammanhang där de inte hör hemma,
om de uppträdde enigt och målmedvetet.
I stället ser vi alltför ofta hur övertygade
ateister, och t.o.m organiserade humanister, passivt accepterar religiöst förmynderi, och ibland t.o.m aktivt befrämjar
detta! ”Gudstjänsthumanismen” är dess-

värre en realitet. Dessa ateister sviker sin
övertygelse, och hjälper till att undergräva sekularismen. Kontrasten är stor
till de kristnas aktivism och principfasta
hållning.
I riksdagen finns t.ex en humanistisk
grupp, men vad jag vet har den inte en
enda gång protesterat mot riksdagsgudstjänsterna!
Om vi kritiserar skolandakterna på
rätt sätt skapar vi snarare good will än
bad will. Det viktigaste argumentet, som
vi rätt sällan använder, är enligt min mening att skolan inte bör sprida villfarelser, utan tillhandahålla kunskap som det
finns evidens för. De olika religionernas
konfessionella utsagor bygger ju i stället på uppenbarelser, som kan visa vad
som helst. Ofta är de också motstridiga.
Skolan lurar eleverna, när den ger sken
av att kunna garantera deras sanningshalt. Dessutom är det givetvis respektlöst
att pådyvla eleverna en tro som vissa av
dem tar avstånd ifrån. Skolan är ingen
kyrka!
Det handlar alltså både om religionsfrihet och om trovärdig kunskapsförmedling – värden som skolan borde sätta
högt!
Lars Torstensson

Religionsbefriade skolavslutningar är inget hot
Staffan Gunnarson skriver överlag bra
och kritiskt om skolavslutningar, i drygt
fem sjättedelar av sitt inlägg. Men Gunnarson landar överraskande i att vi bör
ligga lågt, att frågan är relativt oviktig och
att vi ska akta oss för ”bad will”. Gunnarson menar också att barn från sekulära
hem inte drabbas av kyrkliga skolavslutningar, men att vissa andra barn (från
strängt religiös miljö förmodligen) drabbas, men det är väl de som far illa som
man ska ta hänsyn till?
I Christer Sturmarks svar framkommer det också tydligt att vi ska ligga lågt.
Sturmark nämner fyra frågor som vi ska
driva mera aktivt, att vi är emot; religiöst
förtryck av kvinnor och hbtq-personer,
religiös hederskultur och religiösa friskolor. Det är fyra viktiga frågor. Sen är det
väl inte bara religiöst förtryck vi ska vara
emot när det gäller kvinnor, sexuella mi-
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noriteter och hederskultur, allt förtryck är
inte religiöst. I just frågan om homosexuellas situation i Sverige, är det en fråga där
vi i stort redan har vunnit, att driva det
mera aktivt är lite att slå in öppna dörrar.
Positivt språkbruk ska vi försöka ha,
de som försvarar skolavslutning i kyrkan har ofta ett riktigt unket och hätskt
språkbruk. Vi ska tydligt tala om att religionsbefriade skolavslutningar inte är ett
hot mot de som vill gå i kyrkan, de kan
gå i kyrkan efter skoltid utan att blanda
in skolan, som bl.a. Gunnarson föreslår.
En skolklass kan givetvis besöka kyrkan
i studiesyfte, för att ställa kritiska frågor
t.ex. Man kan ju ta till lite spetsigare frågor också, som att fråga varför kyrkan ska
åka snålskjuts på skolplikten.
Det finns många skäl mot skolavslutning i kyrkan. Ska vi ligga lågt, akta oss för
”bad will” och upprörda reaktioner, samt

vara politiskt realistiska även om vi får
kraftigt motstånd mot våra ståndpunkter om homosexualitet, hederskultur,
kvinnoförtryck, aborter, könsstympning,
kreationism och religiösa friskolor också?
Skolavslutning i kyrkan är ingen oviktig
fråga, den drabbar nästan alla rakt av.
Jag är, liksom Gunnarson, skeptisk till
de senaste signalerna. Hellre skolavslutning i gympasalen än i kyrkan. Det blir
knepigt att säga ok till kyrkan men inte
till prästen. Det är ju ändå kyrkans lokal,
då borde de ju logiskt kunna kräva att
prästen är med på arrangemanget.
Skolavslutning i kyrkan grundar sig i
en kyrklig vilja att komma åt alla i tidig
ålder med budskapet att man ska huka sig
i underdånig respekt för kyrkan, de vill
hålla kvar sin gamla position. Det ska vi
stå upp emot.
Svante Nevéus
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Ordförande
Jessica Schedvin
jessica.schedvin@unghum.se
tel: 0733-896 153

Unga Humanister tar plats i HumanistInfo
I november 2007 bildades Humanisternas
ungdomsförbund. Tiden har gått snabbt och
vi är idag en självständig och snabbt växande
organisation – både ur medlemsaspekt och ur
idéaspekter.
Förbundet har i skrivande stund cirka 1 300
medlemmar och två väl fungerande lokalavdelningar, i Stockholm och Göteborg, där det
anordnas fika, filmkvällar och diskussioner.
Vi håller, liksom Humanisterna, på med att
ta fram ett idéprogram och fokus kommer att
ligga på positiv humanism där vi berättar vad
vi vill förändra i samhället – och hur det ska
gå till.
Min stora önskan är att Unga humanister
i framtiden kommer bli synonymt med positivitet, respekt och inte minst tolerans. Vi ska
leva upp till det vi vill förmedla!

Vi är väldigt stolta över att precis ha avslutat projektet ”Makten över tanken” som är ett
jämställdhetsprojekt med fokus på unga tjejer
och filosofi. Projektet har resulterat i flera utbildningar, filosofika och en lärobok med texter om och av både nutida och dåtida filosofer.
Alla filosofer är kvinnor, vilket gör boken unik
i sitt slag.
Jag är glad över att vi får möjlighet att få en
sida i HumanistInfo, för att i framtiden ge ett
ungt perspektiv på humanism och ge dig som
medlem i Humanisterna möjlighet att se vad
ungdomsförbundet gör. Vi ger även dig som
medlem i Unga humanister möjlighet att läsa
en intressant tidning. Jag hoppas att du uppskattar och får utbyte av Unga humanisters
åsikter och verksamhet.
Jessica Schedvin, ordförande

Vice ordförande
Fredrik Bränström		
fredrik.branstrom@unghum.se
Lokalordförande i Göteborg
Ralf Damaschke
ralf.damaschke@unghum.se
Lokalordförande i Stockholm
Magnus Nordlander
magnus@nordlander.se
Kontaktperson i Umeå
Sebastian Jenneteg
jenneteg@gmail.com
Kansli
kansli@unghum.se
Gilla oss på Facebook
www.facebook.com/unghum
Kolla in vår hemsida
www.unghum.se

Unga Humanister utvecklas ständigt!
Unga humanister strävar hela tiden att utöka
verksamheten och därför håller vi för tillfället på med att starta upp nya lokalavdelningar.
Och vi behöver din hjälp! Bor du i Linköping,
Malmö, Lund, Uppsala, Umeå eller Falun och
vill aktivera dig på lokal nivå kan du kontakta
kansli@unghum.se för mer information. Alla

idéer från alla åldersgrupper är varmt välkomna!
Vi kommer även att organisera ett antal intresseföreningar, exempelvis Unga Skeptiker,
Unga Transhumanister och Unga Politiska
Humanister.
Hör av dig om du är intresserad!

Bredd och djup i Göteborg
Hej på er hälsar Unga Humanister Göteborg,
stolta representanter för UngHums goaste lokalförening! För er som inte vet så mycket om
oss vill vi presentera oss och vad vi håller på
med. Sedan vi startade 2008 har vi hållit igång
en liten men stadigt växande verksamhet där
vi fördubblat vårt medlemsantal till över 250
ungdomar.
Det påstås ibland att ungdomar är lata och
ointressrerade av att lära sig nytt. Det känner
vi inte alls igen hos våra medlemmar som är
otroligt frågvisa, älskar att diskutera och framför allt överraskar med sin allmänbildning.
Ett event där detta syns tydligt är på våra
”Filosofika”, som hålls en gång i månaden, ett
samtalsforum med högt i tak. Varje gång presenterar en ny diskussionsledare ett nytt ämne
som bearbetas med argument, undringar och
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åsikter tillsammans med fikabröd och varm
dryck.
Vi har en princip att alla är välkomna oavsett om de är medlemmar eller inte. Vi tror på
samtalet och att disskutioner är viktiga för att
man ska utvecklas som människa. Därför uppmuntrar vi alltid våra medlemmar att ta med
sig en kompis!
Ett annat viktigt inslag i vår verksamhet är
återträffar för de som gått humanistisk konfirmation. Här fördjupar och breddar vi lägerinnehållet där man bland annan får prova på att
leda aktiviteter.
Förutom vår regelbundna verksamhet arrangerar vi ibland föreläsningar. Vi deltar varje
år på bokmässan, regnbågsparaden och har en
uppskattad minivinterfest strax innan jul.
Ralf Damaschke

Stöd verksamheten
Vi har beslutat att införa stödmedlemskap, vilket innebär att du som
är äldre än 30 år eller inte är student kan stödja vår verksamhet
och benämnas som stödmedlem.
Det enda du behöver göra är att
sätta in en valfri summa (minst 50
kronor) på PG 468853-7.
Glöm inte att skriva ditt namn och
e-postadress, så kommer vi att
kontakta dig. Om du är stödmedlem kommer du att få inbjudningar till större arrangemang som vi
anordnar och eventuella nyhetsbrev.
Alla bidrag är varmt välkomna!
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HUMANISTERNA
Humanisterna
Organisationsnr: 802009-5348

www.humanisterna.se
e-post: info@humanisterna.se

Kommentar
Christer Sturmark, ordförande

Förbundskansli: Humanisterna,
Box 16241, 103 24 Stockholm,
tel. 08-508 622 90,
Plusgiro: 66 36 59-1
e-post: kansli@humanisterna.se

Lokalavdelningar
Humanisterna Gotland
Ordförande: Ulf Ekvall
ulf.ekvall@humanisterna.se
Humanisterna Jönköping
Kontaktperson: John Abramsson
jonkoping@humanisterna.se
Humanisterna Kalmar
Ordförande: Desiree Liljevall
desiree.liljevall@riksdagen.se

Vad ska vi lära våra barn?
Från och med i år står det uttryckligen i kursplanen för ämnet religionskunskap (som borde heta ”livsåskådningskunskap”) i grundskolan att man också ska lära sig om livsåskådningen ”sekulär humanism”.
Därför har jag ägnat mig att gå igenom ett
tiotal av de skolböcker som oftast används i
detta ämne i grundskolan. Det var en närmast
chockerande upplevelse. De flesta behandlar
inte humanismen alls, och de som gör det
beskriver den fullständigt felaktigt. Bland annat tror många av författarna att ”ateism” är
en livsåskådning och innebär samma sak som
humanism, vilket i sig är helt felaktigt. Andra
böcker buntar ihop ateism/sekulär humanism
med andra ”udda” livsåskådningar som satanism, scientologi och new age!
Om man hade läggningen att bli kränkt så
vore detta ett bra tillfälle.
I en bok ägnas en sida åt en beskrivning av
ateism/sekulär humanism och jag kunde inte
finna en enda mening som innehöll en korrekt beskrivning. Helt klart är att vår obligatoriska skolundervisning om sekulär humanism, om den alls förekommer, är fullständigt
förvriden. Ateister och humanister framställs
som fullständiga knasbollar.
I december genomför vi ett seminarium
för läroboksförfattare i detta ämne, och förklarar vad som är uppåt väggarna i dagens
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läroböcker och hur undervisning om sekulär
humanism faktiskt bör bedrivas. Läroböckerna saknar till och med så enkla insikter
som att en livsåskådning inte kan definieras
genom vilka metafysiska antaganden den inte
gör. En livsåskådning måste definieras genom
vilka antaganden den faktiskt gör.
I den sekulära humanismens fall antas en
naturalistisk verklighet där naturlagar styr
snarare än övernaturliga krafter. Detta tror
inte de religiösa på, men det tror humanister
på. Men läroböckerna definierar den sekulära
humanismen som ”de som inte tror på Gud”.
Givetvis sakligt korrekt, men det är som att
definiera islam som ”de som inte tror att Jesus är guds son”. Jag tror att en muslim skulle
tycka att det var en ganska fattig definition av
islam.
Den nedlåtande attityden till sekulär humanism tar sig också många andra uttryck,
inte minst i samhällsdebatten. Likaså fortsätter regeringen att förvägra oss en likvärdig
behandling med andra livsåskådningar, med
avseende på statligt stöd. Vi kommer nu att
kräva en lagändring i Sverige, situationen är
förstås inte hållbar för ett land och en stat som
vill kalla sig sekulär.
Men det sekulära projektet drivs vidare av
oss humanister med oförminskad kraft!

Humanisterna Skaraborg
Ordförande: Gunilla Härefelt
humanisterna.skaraborg@hotmail.se
Humanisterna Stockholm
Ordförande: Lars Höglund
stockholm@humanisterna.se
Humanisterna Syd
Ordförande: Gunnar Hjert
syd@humanisterna.se
Humanisterna Umeå
Kontaktperson: Lars Nilsson
tel: 070-655 86 69
umea@humanisterna.se
Humanisterna Uppsala
Ordförande: Anders Martinsson
tel. 0709-13 63 23
uppsala@humanisterna.se
Humanisterna Värmland
Ordförande: Dag Nordmark
dag.nordmark@bahnhof.se
Humanisterna Väst
Kontaktperson: Urban Jansson
vast@humanisterna.se
Humanisterna Örebro
Ordförande: Fredrik Idevall
tel. 070-572 63 69
orebro@humanisterna.se
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HUMANISTERNA
Humanismhelg i Göteborg

Kan ni hjälpa mig?

Det finns massor av humor om
religion, religiösa, vidskepelse och
liknande. Tyvärr verkar det finnas väldigt
få skämt om oss humanister, ateister och
agnostiker.
Jag samlar på roliga historier,
skämtteckningar, youtubeklipp, roliga
textavsnitt i skönlitteratur m.m. som
handlar om oss humanister.
Har du några tips så e-posta mig:
fredrik.idevall@humanisterna.se.

”Humanismens kärnpunkter”
Vi arrangerar en kortvariant av Sommarveckan.
Hela helgen ägnas åt korta teoripass och intensiva gruppdiskussioner.

30/3–1/4

1 500
kronor!

Från redag kl. 18.00 till söndag kl. 15.00.
Middag på fredagen,
Lunch/middag på lördagen,
Lunch på söndagen,
Plus fika.
Preliminärbokning på vastbloggen@gmail.com

HumanistInfo som PDF

Tips om webben
På Humanisternas hemsida finns väldigt mycket material att botanisera
bland. Här är några exempel.
HÖSTNYHETER

OND KEMI – berättelser om människor, mord och molekyler
av Ulf Ellervik
Förord av Leif GW Persson

Kemi är inte en ond vetenskap. Tvärtom, livet självt består av en rad kemiska
processer. Men som så många andra vetenskaper har kemin också en ljusskygg sida. Här finner vi droger, gifter, sprängämnen och ond bråd död.
I Ond kemi har de mörka aspekterna fått bilda utgångspunkt för en diskussion om vardagens kemi, ofta med ett uns kulturhistoria och inte sällan med
en kärleksfull glimt i ögat. Var det de giftgröna tapeterna som tog livet av
Napoleon? Hur kommer det sig att en rad kända målningar är bestrukna med
pulvriserad mumie?
Följ med på en spännande vandring till kemins okända domäner. Resan
börjar i det svavelosande helvetet och slutar i signalsubstansernas kärlekshimmel.

Video

Här har du möjlighet att se debatter, föredrag, seminarier eller intervjuer.
VINNARE AV

π - PRISET 2010

Dialog

SAMARBETE
av Patrik Linderfors
Människans tillvaro är genomsyrad av samarbete. Från gener, organ och
neuroner till samhället organisatoriska uppbyggnad.
Oftast har samverkan uppkommit för att de ingående delarna haft
något att tjäna på det, men inte sällan verkar de faktiskt förlora på
interaktionen. Vad är det då som förklarar samarbetet? Och hur kan
man egentligen förstå att vi regelbundet gör tjänster åt människor som
vi inte är släkt med? Hur uppstår tankar som att det är rätt att riskera
livet för landet, religionen eller friheten?
Patrik Lindenfors lotsar dig genom ett spännande forskningsfält som
förenar vår kunskap om människans biologi med våra moderna samhällen - den mänskliga superorganismen.

Här finns Humanistbloggen, Humanistiskt forum och Extroende.

Om oss

Bli medlem

GUDLÖS ETIK – en befrielse ur religionens tvångströja
av Birgitta Forsman

Här ligger äldre nummer av HumanistInfo.

Även i dagens sekulära Sverige lever slentrianuppfattningen kvar att etik
hör ihop med religion. Ofta har religionen ett outtalat inflytande i de
politiska processerna.
I Gudlös etik diskuteras aktuella etiska frågor som surrogatmödraskap,
fosterdiagnostik, stamcellsforskning, dödshjälp och många andra kontroversiella områden. Med stöd av dessa exempel hävdar Birgitta Forsman att den mänskliga moralen fungerar bäst om man fritt får diskutera
sig fram till vad som är bra och dåligt.
Etik ska bedrivas med argument, inte med stelbenta dogmer, menar
Forsman.
OND KEMI – berättelser om människor, mord och molekyler

HÖSTNYHETER

av Ulf Ellervik

Förord av Leif GW Persson
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Kemi är inte en ond vetenskap. Tvärtom, livet självt består av en rad kemiska
processer. Men som så många andra vetenskaper har kemin också en ljusskygg sida. Här finner vi droger, gifter, sprängämnen och ond bråd död.
I Ond kemi har de mörka aspekterna fått bilda utgångspunkt för en diskussion om vardagens kemi, ofta med ett uns kulturhistoria och inte sällan med
en kärleksfull glimt i ögat. Var det de giftgröna tapeterna som tog livet av
Napoleon? Hur kommer det sig att en rad kända målningar är bestrukna med
pulvriserad mumie?
Följ med på en spännande vandring till kemins okända domäner. Resan
SAMARBETE
börjar i det svavelosande
helvetet och slutar i signalsubstansernas kärlekshimmel. av Patrik Linderfors
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Kemi är inte en ond vetenskap. Tvärtom, livet självt består av en rad kemiska
processer. Men som så många andra vetenskaper har kemin också en ljusskygg sida. Här finner vi droger, gifter, sprängämnen och ond bråd död.
I Ond kemi har de mörka aspekterna fått bilda utgångspunkt för en diskussion om vardagens kemi, ofta med ett uns kulturhistoria och inte sällan med
en kärleksfull glimt i ögat. Var det de giftgröna tapeterna som tog livet av
Napoleon? Hur kommer det sig att en rad kända målningar är bestrukna med
pulvriserad mumie?
OND KEMI – berättelser om människor, mord och molekyler
Följ med på en spännande vandring till kemins okända domäner. Resan
av Ulf Ellervik
börjar
i det svavelosande helvetet och slutar i signalsubstansernas kärleksFörord av Leif GW
Persson
himmel.

eXIsteNtIellt MaGasIN I UPPlYsNINGeNs aNda

De kränktas herravälde
Svartvit debatt om yttrandefrihet
Religion och demokrati
Konsten är aldrig helt fri
Religiösa friskolor

Som medlem i Humanisterna får du prenumerera
TEMA:
Mänskliga rättigheter
på SANS för endast 270 kr för 4 nummer.
och religionsfrihet
Ordinarie pris är 365 kr.
Sans är en unik tidskrift i Sverige – ett existentiellt magasin om samhälle, vetenskap, etik och livsåskådning.
Med namnkunniga skribenter som till exempel Lena
Nr 4 ute nu.
Andersson, P C Jersild, Niklas Ekdal, Pernilla Ouis, Per
Bauhn, Christer Fuglesang, Björn Ulvaeus och Magnus Norell, präglas Sans
av fritänkande och verkar i upplysningstraditionens anda.
Beställ prenumeration via www.prenservice.se och ange Internetkoden
221-221116. Det går också bra att ringa kundtjänst 0770-457169 (öppet
vardagar 8.30–16.00) och uppge denna kod.
interaktionen. Vad är det då som förklarar samarbetet? Och hur kan
man
att visig
regelbundet
gör tjänster
människor
somtill lik också finns i
Huregentligen
kan det förstå
komma
att ett ämne
som åt
lockar
flugor
vi inte är släkt med? Hur uppstår tankar som att det är rätt att riskera
vissa
Var det
giftgröna tapeterna som tog livet av Napoleon?
livet
förparfymer?
landet, religionen
ellerde
friheten?
När
blirLindenfors
kaffe giftigt?
Patrik
lotsar dig genom ett spännande forskningsfält som
förenar vår kunskap om människans biologi med våra moderna samhällen - den mänskliga superorganismen.

Ond kemi är populärvetenskap när den är som bäst. Ulf Ellervik skriver om
prästen som förgiftade nattvardsvinet, misslyckade mord och om tavlor
målade med mumiestoff. Ond kemi handlar också om världens giftigaste
ämne – botox – och sauvignon blanc-druvans nära släktskap
med
katturin.
GUDLÖS
ETIK
– en befrielse ur religionens tvångströja
Allt förmedlat med ett uns kulturhistoria och en kärleksfull
touch.
av Birgitta
Forsman

Följ med på en spännande vandring till kemins mörkare sidor. Resan börjar
i dagens
lever slentrianuppfattningen kvar att etik
GUDLÖS ETIKÄven
– en befrielse
ur sekulära
religionensSverige
tvångströja
i det svavelosande helvetet och slutar i signalsubstansernas
kärlekshimmel.
hör ihop med religion. Ofta har religionen ett outtalat inflytande i de
av Birgitta Forsman
politiska processerna.
Litteraturpriset π för bästa populärvetenskapliga
manus
inom
det naturÄven i dagens
sekulära
Sverige
slentrianuppfattningen
kvar frågor
att etik som surrogatmödraskap,
I Gudlös
etiklever
diskuteras
aktuella etiska
vetenskapliga området delas ut av Kungl.hör
Vetenskapsakademien
i religionen ett outtalat inflytande i de
ihop med religion. Ofta har
fosterdiagnostik, stamcellsforskning, dödshjälp och många andra konsamarbete med bokförlaget Fri Tanke. politiska processerna.
troversiella
områden.
Medsom
stöd
av dessa exempel hävdar Birgitta ForsI Gudlös etik diskuteras
aktuella
etiska frågor
surrogatmödraskap,
fosterdiagnostik,
stamcellsforskning,
dödshjälp
och många
andrabäst
kon-om man fritt får diskutera
man
att den mänskliga
moralen
fungerar
troversiella områden.
Med
dessaärexempel
Birgitta Forssig fram
tillstöd
vadavsom
bra ochhävdar
dåligt.
man att den mänskliga moralen fungerar bäst om man fritt får diskutera
Etik ska bedrivas med argument, inte med stelbenta dogmer, menar
sig fram till vad som är bra och dåligt.
Forsman.
Etik ska bedrivas
med argument, inte med stelbenta dogmer, menar
Forsman.

Humanisterna
är för ...
… naturliga förklaringar av det till synes gåtfulla, t ex fotosyntesen och bins
kommunikation.
… ett öppet samhälle där kritiskt tänkande hyllas och debatt applåderas, där
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I vår strävan att bli mer miljömedvetna
och dessutom hålla nere våra kostnader
erbjuder vi alla, som vill, att få HumanistInfo i digital form, som PDF-fil.
Vill du ha HumanistInfo som PDF
framöver, meddela kansliet detta på:
kansli@humanisterna.se.
Du som vill få tidningen i pappersform
får givetvis det även i fortsättningen.

Är människan medveten?
Religion – en mänsklig idé

/ Lena Andersson / Per Bauhn / Ove Bring /
/ Madeleine Sultán Sjöqvist / Bo Rothstein /
/ Eskil Franck / Sara Larsson / Niklas Ekdal /
/ Christer Fuglesang / Susan Blackmore /

Som medlem i Humanisterna får du vår
medlemstidning HumanistInfo (4 nr/år).
• Medlemskap i Humanisterna kostar 365
kr per år.
• Ungdomar och heltidstuderande betalar 180 kr per år.
• Heltidstuderande över 25 år kan skicka
in ett inskrivningsbevis från universitet,
högskola eller motsvarande för att erhålla den lägre avgiften.
• Om man är flera personer i ett hushåll
som vill gå med kostar medlemskapet
100 kr för de ”extra” hushållsmedlemmarna.
Man måste ha fyllt 12 år för att bli
medlem i Humanisterna. Alla avgifter
gäller löpande ett år från betalningsdagen.
Gå in på www.humanisterna.se

utvecklingen baseras på ständigt
nya rön till skillnad mot stela
dogmer och eviga sanningar.
… den evolutionära förklaringen till livets utveckling och
arternas uppkomst. En verklighetsuppfattning som ligger nära
den objektiva verkligheten har

i sig ett större överlevnadsvärde
än andra uppfattningar.
… andliga, eller om du så vill,
sinnliga upplevelser! Av t. ex.
naturen, konst och kultur.
… konstnärliga och andra försök
till tolkning av livserfarenheter.
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Humanism enligt Collins Dictionary:
”…avvisandet av religionen, till förmån för
utvecklingen av mänskligheten
på dess egna premisser.”

Lokal information
Skaraborg
Vi kommer att ha en studiecirkelträff om
”Tro och vetande 2.0”.
• 30/11, kl 19.00 i ABF:s lokaler i Skövde.

Stockholm

Vårens aktiviteter är under planering
och uppdaterad information kommer
kontinuerligt på vår blogg (humstockholm.wordpress.com/) och på Facebook
(www.facebook.com/HumStockholm).
Humanisternas filmcirkel på biografen
Zita, Birger Jarlsgatan 37, fortsätter under vintern.
• 18/1, 2012 visas ”Nader och Simin, en
separation”.
• 8/2, 2012 visas ”Miraklet i Lourdes”.
Filmerna börjar kl. 18.30 och biljettpriset
är 70 kr. Direkt efter varje film träffas vi
för en diskussion på café Vurma, Birger
Jarlsgatan 36.
För mer information om filmcirkeln:
www.zita.se/evenemang/filmklubbar/
humanisternas-filmcirkel.
• 6/12 anordnar vi höstens andra filosoficafé på café Ritorno, Odengatan 80-82.
Mer information kommer på vår blogg.
Stockholmsavdelningens årsmöte.
• 15/3, 2012, kl. 18.00, i ABF-huset,
Sveavägen 41. Inplanerat är också ett
medlemsmöte 19/4, kl. 18.00. Det mötet
är bland annat en förberedelse inför 2012
års kongress (28-29 april).

Syd
• 28/11, kl 18.30: Medlemsmöte om nya
idéprogrammet. Humanisternas nya idéprogram skickas snart ut till medlemmarna för påsyn. Detta möte är för medlem-

mar i Syd som vill diskutera innehållet.
Styrelsemöte
• 30/11, kl. 18.00–21.00
Välkomna till våra pubkvällar i Malmö.
• 7/12, kl. 18.00–20.00, Moriska Paviljongen, Folkets Park, Malmö.
En värd finns alltid på plats i minst två
timmar. Både medlemmar och övriga intresserade är välkomna!
Styrelsemöte
• 17/1, 2012, kl. 18.00–21.00.

Umeå
Vi kommer att fortsätta med att ha två
typer av regelbundet återkommande aktiviteter: Humanistpubar på Restaurang
Rött nära Umeå Universitet, samt diskussionskvällar med gästföreläsare på Bokcafé Pilgatan. Datum och tema för dessa
diskussionskvällar är i skrivande stund
inte klart. Vi hoppas att du får regelbunden information om vår verksamhet via
e-post. Om inte, anmäl din aktuella epostadress till kansli@humanisterna.se
samt umea@humanisterna.se, så får vi
med dig i vårt nästa medlemsutskick. Och
för dig som inte har en e-postadress har vi
en sista utväg till det aktuellaste: vår blogg
http://humumea.blogspot.com/.

Kontakta oss gärna med synpunkter eller
för att delta i verksamheten: uppsala@
humanisterna.se.

Örebro
• 19/12. Julavslutning av studiecirklarna.
Vi diskuterar resten av studiematerialet.
ABF i Örebro.
Missionsskolan Örebro
Agneta Blom kommer att medverka på
Örebro Missionsskola i december och
samtala med studenter om humanistisk
livsåskådning.
Bokmässan i Örebro
13–15/4, 2012. Vi har anmält oss till att
delta på 2012 års bokmässa i Örebro. Vi
planerar då ett samarbete med Humanisterna centralt och/eller Fri Tanke.

Årsmöte för Humanisterna Umeå.
• 14/3. Vi återkommer med information
om tid och plats.

Uppsala
• 13/12. Samtalskväll, på Pub 19, Svartbäcksgatan 19, alltid kl 19.00.
• 17/12. Midvinterfest för medlemmar.
• 4/3, 2012. Årsmöte.

Flera lokalavdelningar skriver blogg. Gå in på respektive avdelnings hemsida och se vilka som gör det.

Lokala aktiviteter

Kvalitetssäkring av medlemsregistret

Tänk på att du som medlem själv kan ta initiativet till lokala
träffar med andra humanister där du bor. Det kanske till och
med kan vara fröet till en egen lokalavdelning? Eller bara en
trevlig gemenskap med likasinnade.
Skicka e-post till kansli@humanisterna.se och berätta om
dina idéer så meddelar vi medlemmar i ditt område att de kan
höra av sig till dig!

I samband med att HumanistInfo kommer ut, skickar vi
ett e-postmeddelande till alla medlemmar för att kontrollera att vi har rätt e-postadress. Om du får det behöver du inte göra någonting. Om du däremot inte får
något e-postmeddelande ber vi dig att skriva ett e-brev
till kansli@humanisterna.se och meddela ditt namn,
adress och korrekt e-postadress!
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Posttidning B
Humanisterna
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

Kongressen och lokalavdelningarnas årsmöten
2012
Kongressen 2012
• 1,5 dagar på ABF i Stockholm; lördag e. m. den 28 april och söndag den 29 april,
• kallelse med tid, plats, ombudsfördelning och motionsdeadline senast den 3 mars,
• motionsdeadline den 17 mars,
• ombudens namn förbundsstyrelsen tillhanda senast den 31 mars,
• kongressmaterialet utsänds till ombuden senast den 14 april.

Lokalavdelningarnas årsmöten 2012
• ska hållas under februari-mars,
• kallelse (i HumanistInfo och/eller på webben) senast fyra veckor innan årsmötet,
• motionsdeadline ska vara tre veckor innan årsmötet,
• årsmötesmaterialet – motioner, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsrapport,
verksamhetsplan och budget samt valberedningens förslag – ska göras tillgänglig för medlemmarna senast två
veckor innan årsmötet,
• ett ombudsmöte öppet för alla medlemmar ska hållas innan kongressen (Obs! mötet är för att ge alla intresserade
medlemmar tillfälle att med sina lokalt utsedda ombud diskutera ärendena som ska behandlas på kongressen;
ombuden har ett viktigt förtroendeuppdrag och det är varje ombud själv som avgör sitt ställningstagande till de
olika kongressfrågorna, i linje med sin egen uppfattning och sitt samvete).
Ovanstående information enligt våra förbundsstadgar respektive normalstadgarna för lokalavdelning.
Eventuella frågor besvaras av undertecknad.
Ellis Wohlner, ansvarig i förbundsstyrelsen för stadge- och organisationsfrågor
ellis.wohlner@humanisterna.se

Ditt stöd räddar liv!
Många humanister vill hjälpa medmänniskor i nöd. Du kan stödja där mänskliga
rättigheter satts ur spel genom lagar, religion eller traditioner.
Oum el Banine är en ideell organisation
i Agadir, Marocko. De driver kvinno- och
daghem, vilket räddar livet på kvinnor och
barn. Att som ogift bli gravid strider mot
lag, religion och hederstraditioner. Okunskap eller våldtäkt anses inte vara förmildrande omständigheter. Den gravida kvin-

nan mister oftast all trygghet genom att
tvingas bort från familj och samhälle.
Som månadsgivare får du löpande gåvorapporter från verksamheten.
Du kan också ge bort ett Gåvobevis som
present. Läs mer på hemsidan!
HAMU drivs av norska Human Etisk Forbund. De prioriterar projekt där kvinnor
och barn förtrycks på religiösa grunder.
Några exempel är omskolning av tempelprostituerade, rehabilitering av kriminella

Nästa nummer kommer i februari

och stöd till gatubarn. Hjälpländer finns i
Asien, Afrika och Sydamerika. Läs mer på
hemsidan!

Stöd med en gåva!
Humanisternas Pg: 30 87 63-2
Märk inbetalningen med ”Oum El Banine”
eller ”HAMU”.
Varje krona skickas – allt arbete och all administration utförs ideellt!
www.humanisterna.se
insamlingar@humanisterna.se

