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På senaste tiden har jag funderat en del 
kring positivt kontra negativt tänkande.  Jag 
ser faror med de två och försöker därför så 
långt det går att snarare vara realist. 

När jag blickar framåt och spekulerar 
över vad det nya året kommer att inne-
hålla har jag som så många andra dock lätt 
att falla in i det positiva tänkandet. När jag 
blickar framåt över 2013 kan jag inte låta bli 
att tänka att detta är året då vi Humanister 
får större möjligheter att påverka samhälls-
utvecklingen. 2013 är året då våra röster blir 
hörda mer och mer. 2013 är året då vi inte 
behöver lägga ner dyrbar tid på att förklara 
att när vi står upp för barns religionsfrihet 
eller deras rätt att slippa våld och förtryck, 
oavsett vilken kulturell- eller religiöslott 
de tilldelats, är inte det samma sak som att 
gå Sverigedemokraternas ärenden. Det är 
tvärtom en kosmopolitisk hållning, vilket 
är det i särklass tydligaste avståndstagandet 
från främlingsfientliga åsikter. 

2013 är med en sådan positiv utblick 
året då vårt folkbildande och opinionsbil-

dande arbete får genomslag där det som 
bäst behövs. Politiker beslutar exempelvis 
att utreda rådande lagstiftning kring organ-
transplantationer och Högsta domstolen 
finner det orimligt, och i strid med barns 
mänskliga rättigheter, att föräldrars val av 
livsstil ska diktera barnens utbildning. Jag 
ser dock en risk för att detta positiva siande 
om 2013 inte kommer stämma överens med 
verkligheten när året väl summeras. Kanske 
det därför är bäst att återgå till ett mer realis-
tiskt tänkande som utgår från att 2013 tro-
ligtvis inte är året då kulturella och religiösa 
föreställningar och övertygelser tvingas stå 
tillbaka för de universella mänskliga rättig-
heterna. Tur då att Humanisterna finns för 
att ta denna, stundtals 
ensamma strid, för varje 
människas möjlighet att 
utöva sina rättigheter, 
oavsett var livets lotteri 
placerat en.

Emilia Ericson
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Intervju

Vi träffas på Piratförlaget i deras lokaler 
på Kaptensgatan i Stockholm. Jan är re-
dan på plats och vi sätter oss i ett kon-
ferensrum. Jag har ett helt batteri med 
frågor med mig, som vi tar oss igenom. 
Min tanke är att börja prata om några av 
Jans karaktärer. Längst bort i tiden har vi 
Arn Magnusson, som skildrats i ett antal 
böcker och även filmats.

– Arn hade ett självklart förhållnings-
sätt till katolicismen, förklarar Jan. Han 
trodde på nåden, bönen och bikten. Man 
skulle kunna säga att han hade samma 
inställning som dagens islamistiska fun-
damentalister.

Detta innebar att man skulle slå ihjäl 
dem som inte hade samma gud.

– Men Arn omprövade sin ideologi 
och kom fram till att de kristna och mus-
limerna hade samma gud. Han höll dock 
fast vid kristendomen.

Varför Jan skrev om Arn berodde på 
att han i mitten av 90-talet upptäckte en 
liten tidningsnotis där Englands kamp 
mot islam beskrevs.

– Det fanns en stor mängd kärnvapen 
som skulle användas mot Sovjet, som nu 
inte längre existerade. Istället vände man 
sig mot islam.  Hur skulle man förresten 
kärnvapenbomba en religion? (skratt)

De flesta av oss känner till Jan 
Guillous böcker. Några av dem 
innehåller delar som har kopp-
ling till religion. Vilken inställning 
har författaren själv till religion 
och hur ser han på religionernas 
betydelse i samhället? Urban 
Jansson har träffat Jan Guillou för 
att få svar på ett antal frågor.

Jan Guillou och religionerna

Jan Gillou samtalar med HumanistInfos skribent Urban Jansson om religionernas betydelse i samhället.
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Jan uppfattade detta som det andra he-
liga kriget i historien mot islam.

– Jag ville skildra det första kriget mot 
islam och därför blev det en tempelrid-
dare i form av Arn, som jag bestämde mig 
för att beskriva. 

Evigt behov av tröst bevarar religionerna
Just nu håller Jan på med tredje delen av 
romanserien ”Det stora århundradet”. I 
de första böckerna skildras modern till 
de tre pojkarna Lauritzen som en from 
kristen kvinna.

– Hennes liv är att be och arbeta. Hon 
är bokstavstroende och har från början 
svårt att acceptera att hennes ene son är 
homosexuell.

Skillnaden mellan de två epokerna 
Arn och familjen Lauritzen vid förra se-
kelskiftet är stor när det gäller religionens 
inflytande.

– På Arns tid var man katolik – det 
fanns inget alternativ. Då Maren Kristine 
Lauritzen levde fanns det olika inrikt-
ningar av kristendomen. Alternativet att 
inte tro fanns också.

Den homosexuelle sonens förhållande 
till religion beskrivs så här i boken: För 
hans vidkommande var Gud en omo-
dernitet. Vad några herdefolk i Främre 
Orienten trott eller inte trott för tvåtu-
sen år sedan, eller rentav mer, hade helt 
enkelt ingen innebörd i det moderna 
1900-talet.

Min fråga blir då varför inte utveck-
lingen gått åt detta håll. Vad är det som 
gör att religionerna även in på 2000-talet 
har en så stor betydelse för människor?

– Det är det eviga behovet av tröst och 
letandet efter meningen med livet.

Bröderna var tre till antalet och den 
äldste sonen behöll sin barnatro. Han vil-

le göra rätt för sig och åkte hem till Norge 
efter ingenjörsutbildningen i Dresden, för 
att arbeta medan de yngre letade nya vä-
gar.

– De yngre bröderna lämnade religio-
nen på grund av teodicéproblemet. De-
ras far hade dött och mamman lämnats 
ensam. Hur skulle man kunna tro på en 
sådan gud?

– Den äldste brodern hade ett mer 
intellektuellt förhållningssätt till religio-
nen och såg gud mer som en jämlike. Det 
skulle modern aldrig gjort.

Svårt att ta ställning i omskärelsefrågan
Den kanske mest kände av Jan Guillous 
karaktärer är Carl Hamilton. 

– Han har inget förhållande till religio-
nen egentligen. I familjen har man alltid 
gift sig i kyrkan, men det har ingen dju-
pare innebörd för honom. Som student 
blev han medlem i Clarté. För dem var 
religion som opium för folket.

I boken ”Ordets makt och vanmakt”, 
som är en självbiografisk bok, beskriver 
Jan i ett stycke att han inte har någon egen 
tro.

– Det stämmer. Jag har ingen religion. 
Och jag skriver samtidigt att det är mig 
helt främmande att ironisera över andra 
människors religiösa upplevelser.

Och frågan är hur långt den här res-
pekten sträcker sig?

– Ja, så länge de religiösa håller sig 
inom lagens ramar är det okej. Men det 
finns religiösa föreställningar som inte 
håller sig inom lagar och förordningar. 
Som exempel kan jag tycka att föräldrar 
som vägrar att deras barn ska få insulin är 
ett sådant fall.

Jan har svårt att bestämma sig vad 
han tycker i omskärelsefrågan av små 

pojkar, som görs av religiösa skäl.
– Det beror lite på dagsformen, skäm-

tar han. Det man kan använda som för-
svar är religionsfriheten. Men å andra 
sidan är det ett kränkande av barnet, en-
ligt FN:s mänskliga rättigheter. Däremot 
är kvinnlig könsstympning mycket enk-
lare – det görs inte av religiösa skäl och 
därför är det klockrent att det ska vara 
förbjudet.

Den tredje guden är framtagen via 
omröstning
I sin självbiografi har Jan Guillou på ett 
ställe uttryckt att han är en tvivlare.

– Nej, det är jag egentligen inte. Jag har 
lämnat det där bakom mig. Jag blev ateist 
redan i 15-årsåldern och gick ur kyrkan 
så fort det var tillåtet.

Han har också beskrivit den kristna 
trosbekännelsen som något orimligt i sin 
bok.

– Man får föreställa sig Jesus som en 
gudomligt inspirerad profet. En av hans 
idoler var Johannes Döparen, så man får 
förutsätta att han också var gudomligt 
inspirerad. Men hela berättelsen om Je-
sus har gjorts i efterhand. Flera decennier 
efter hans död – man har format kristen-
domen via olika kongresser. Den tredje 
guden i trosbekännelsen är framtagen via 
omröstning.

– Det slutade med att kristendomen 
är utvecklad till en intellektuell konstart, 
som man måste ha hjälp av experter för 
att tolka. Här revolterade Martin Luther 
och Muhammed – egentligen var de rätt 
lika.

– Muhammed tog fram två saker som 
skilde sig från kristendomen. Det första 
var att varje människa står i kontakt med 
gud och det andra är att det inte finns 

Intervju

”Man får föreställa sig Jesus som en gudomligt 
inspirerad profet. En av hans idoler var Johannes 
Döparen, så man får förutsätta att han också var 
gudomligt inspirerad. Men hela berättelsen om 
Jesus har gjorts i efterhand. Flera decennier efter 
hans död – man har format kristendomen via 
olika kongresser. Den tredje guden i trosbekän-
nelsen är framtagen via omröstning.
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några teologiska krångligheter.
Jan berättar en rolig anekdot om vår 

förre stadsminister Göran Persson. Vid 
något tillfälle hade Persson sagt att han 
önskat bli präst. Några journalister frå-
gade honom om hans tro. 

– Han hade svarat att han stod i direkt 
kontakt med gud och att det inte finns 
några teologiska krångligheter. När jag 
var på Bokmässan i samband med att 
detta uttalande gjordes så träffade jag två 
muslimer – en kurd och en turk. Jag frå-
gade dem vad de ansåg om Göran Pers-
sons religion. ”Han är en av oss”, svarade 
de och skrattade.

Har en politisk livsåskådning
I Jan Guillous böcker hittar jag oftast att 
hans stavar gud med litet ”g”.

– Det är den icketroendes lilla marke-
ring, säger han med ett leende. Däremot 
skulle jag stava Maren Kristens Gud med 
stor bokstav. 

Och hur betraktar Jan gud?
– För mig är han en politisk faktor av 

väldigt stor betydelse. Det är både en ide-
ologi som har betydelse i politiken, och 
en filosofi. Ett exempel på betydelsen av 
gud är att man idag inte kan bli president 
i USA utan att säga att man tror på ho-
nom.

Jag frågar vem som har skrivit bibeln 
och koranen.

– Bibeln är ett kollektivt jobb. Koranen 
är mer mystisk – Muhammed var ju själv 
analfabet, så koranen måste vara nedteck-
nad efter hans död. Med de brister vårt 
mänskliga minne har. Den skrevs på ett 
språk som anses vara väldigt vackert och 
klart – det var inte så man talade på den 
tiden. Denna urkund har man istället an-
passat sitt språk till. 

– Det är färre författare till koranen än 
till bibeln. Dessutom är bibeln justerad 
ett antal gånger.

Jag frågar vilken livsåskådning Jan har.
– Jag har en politisk livsåskådning – 

socialist. Tror på en helt annan världsord-
ning än den vi har. Och meningen med li-
vet, (han rycker på axlarna), har jag ingen 
jävla aning om.

Det finns många religionskritiska 
böcker, men Jan har inte läst till exempel 
Dawkins, Harris eller Onfray.

– Det skulle vara galopp genom öppna 
dörrar för mig. Däremot läste jag Hede-
nius någon gång under gymnasietiden.

Islam ersätter kommunismen i Afrika
Vi övergår till att diskutera om förnuft 
och vetenskap är två bra saker att förhålla 
sig till när det gäller att få svar på de vik-
tiga frågorna om livets uppkomst som 
exempel.

– Ja, det är bra saker. Men det finns 
stora kollisioner i historien då kyrkan 
inte accepterat vetenskapen. Till exem-
pel att jorden inte skulle vara universums 
medelpunkt.

Han berättar om fynd som gjorts i 
Varnhem från 1100-talet. Man har hittat 
en överarm som är opererad och hopfäst 
med en metallbit. Ägaren av armen har 
troligen levt i flera decennier efter opera-
tionen.

– Tänk att det stod munkar och gjorde 
operationer redan på den tiden! Men se-
dan förbjöd kyrkan medicinsk forskning 
under flera hundra år. Den mänskliga ut-
vecklingen är inte bara en snygg stigning 
utan den går som en berg-och-dalbana.

Men nu forskas det och idag är Sverige 
ett av världens mest sekulariserade län-
der.

– Detta märker man främst genom 
att vårt land är helt befriat från religiösa 
argument i politiken. Till och med Krist-
demokraterna tvingas vara smygreligiösa 
på ett svårförklarigt sätt.

Å andra sidan finns en utbredning av 
islam i världen.

– Ja, speciellt i Afrika. Nu prövar man 
islam som idag fyller samma funktion 
inom befrielsekampen som kommunis-
men gjorde på 1950- och 60-talen. FRE-
LIMO, MPLA och ANC var kommunis-
ter. Idag skulle de ha varit islamister.

När det gäller svenska förhållanden 
diskuterar vi huruvida man ska tillåta bö-
neutrop från minareter.

– Inom ramen för religionsfriheten 
bör det tillåtas. Och så länge de är harm-
lösa.

Gillar inte att kyrkan har tillträde till SR/ SVT
Vi avslutar med att prata lite om Huma-
nisterna. 

– Jag ser Humanisterna som en harm-
lös organisation, som inte gör något som 
helst ont. 

Han tar upp en fråga som vi ibland 
haft uppe på agendan.

– Enligt mig så är det helt fel att Svens-
ka kyrkan ska ha möjlighet att hålla pre-
dikningar i radio och TV. Det måste vara 
en gammal kvarleva från tiden då vi hade 
statskyrka.

– Men jag tror jag håller med om det 
mesta som Humanisterna står för.

Efter intervjun pratar vi lite mer om li-
vets mening. Jan kommer på att han kan-
ske har svaret.

– Man ska hålla på med det man är bra 
på!

Urban Jansson
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Långt ifrån alla viktiga händelser kommer 
dock med i årskrönikorna. Som engage-
rad i människorättsfrågor som rör främst 
barn och religionsfrihet är det därför in-
tressant att särskilt blicka tillbaka på och 
analysera de dalar som under det gångna 
året skulpterats av religioners och kultu-
rers påverkan på barns rättigheter. Nedan 
följer ett axplock av dessa dalar.

2012 tog över där 2011 års omskärel-
sedebatt slutade. Glädjen över att många 
stod upp för pojkars fysiska och psykis-
ka integritet byttes mot frustration över 
debattörers reflexmässiga viftande med 
religionsfrihetskortet. Det saknades näm-
ligen reflektion kring det faktum att det 
var föräldrarnas kort de viftade med, inte 
barnens. Föräldrarätten har aldrig varit så 
absolut som när religionsfrihetsargument 
äntrar arenan. 

De som försvarar omskärelse av pojkar 
tycks mena att barnkonventionen rättfär-
digar och underbygger föräldrars rätt att 
göra lite som de vill med sina barn i re-
ligionens namn. Detta är en feltolkning. 
Barnkonventionen stödjer barnets rätt att 
anta och utöva sina föräldrars religion. 
Att barnet har rätt till ledning betyder 
att barnet är den rättighetsbärande indi-
viden. Formuleringen i artikel 14, vilken 
stipulerar barns rätt till tankes- samvets- 
och religionsfrihet, samt formuleringarna 
i de artiklar som betecknas som grund-

läggande principer, ska enligt UNICEF:s 
handbok för barnkonventionen absolut 
inte tolkas som ett stöd för att ett barn 
automatiskt ska ansluta sig till sina för-
äldrars religion fram till sin 18 års dag. 
Slutsatsen borde vara enkel att dra – en 
konvention som handlar om individens 
rättigheter ska inte få användas som va-
pen för att skydda kollektivets sedvänjor. 
En religiös eller kulturell sedvänja som är 
avhängig ofrivillighet kan för övrigt inte 
sägas höra hemma i ett upplyst 2012. De-
batten fortsätter således med all säkerhet. 
Än är sista ordet inte sagt.

Gud och patriotism
2012 bjöd givetvis även på mörka dalar 
på andra håll runt om i världen. I USA 
tog diskussionen om Gud och patriotism 
fart. Trohetseden (”Pledge of Allegiance”) 
som alla skolelever säger inför starten av 
varje ny skoldag blev nämligen ett dis-
krimineringsärende i domstolen i Mas-
sachusetts. 

Det är väl knappast en nyhet att många 
amerikaner sätter ett likhetstecken mel-
lan gudstro och patriotism. När skol-
barnen varje morgon lägger höger hand 
på bröstet och vända mot klassrummets 
flagga svär trohetseden lovar de inte bara 
trohet mot sitt land utan även mot Gud. 
Det finns många elever och vuxna som 
inte är bekväma med detta men domsto-

len ansåg inte att det var diskriminering 
mot ateister eftersom elever kan välja att 
inte säga trohetseden. Att kalla detta för 
ett val är ungefär lika medmänskligt som 
att säga att barn kan avstå från att spela 
fotboll på rasterna om de tycker att lagen 
väljs på ett förödmjukande sätt. Att er-
bjudas möjligheten att avstå från att säga 
trohetseden är ett lika sympatiskt val som 
att barn kan avstå från att gå på julavslut-
ningen tillsammans med alla sina klass-
kompisar om de inte vill bli välsignade av 
prästen i kyrkan. Sådana valmöjligheter 
saknar så väl barnperspektiv som barns 
perspektiv. 

Häxanklagelser mot barn
I mars i år rapporterade den brittiska tid-
ningen the Guardian att häxanklagelser 
mot barn ökat kraftigt i Storbritannien. 
Afrikanska grupper varnade för att den 
kraftiga tillväxten av Pingstförsamlingar 
som tror på ”Kindoki” (typ av häxkonst) 
leder till att allt fler barn brännmärks som 
häxor och därmed behandlas fruktans-
värt illa. I vissa fall har häxanklagelserna 
lett till att barn torterats till döds. I snitt 
upptäcks åtta fall av exorcismliknande 
barnmisshandel i London varje år. Enligt 
uppgifter från Scotland Yard har 83 fall 
uppdagats de senaste 10 åren. Mörkerta-
let sägs vara stort. 

Sverige är dessvärre inte skonad från 

Många dalar under 2012
När ett nytt år står för dörren tenderar många att blicka tillbaka på året 
som gått. Varje år bjuder på sina toppar och dalar och mediernas årsk-
rönikor gör sitt bästa för att få det gångna årets händelser att framstå 
som särdeles speciella. Dock kommer inte allt med.

Årskrönika
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denna typ av barnmisshandel. Under 
samma månad i år blev två föräldrar åta-
lade i Borås tingsrätt för att ha försökt 
driva ut onda andar ur sin tolvåriga dot-
ter. 

Hemskolning i Sverige
I år uppmärksammades även hemskol-
ning i Sverige. I oktober i Göteborgs kam-
marrätt fick föräldrarna till fyra flickor 
igenom sin önskan om att hemskola sina 
döttrar enligt ortodox judisk tro. Denna 
tro inbegriper exempelvis strikta kläd-
koder och 30 böner om dagen. Hemskol-
ningens mål är bland annat att utbilda 
barnen till ambassadörer för föräldrarnas 
tro. Detta domslut är ännu ett exempel på 
hur vuxna människor utgår från att vux-
nas rättigheter trumfar barns. Det är även 
ett ypperligt exempel på hur barns öns-
kan vad gäller sin religionsfrihet, tankes-
frihet och samvetsfrihet antas vara den 
samma som deras föräldrars. Förr skulle 
sonen ärva sin fars yrke. Detta tankesätt 
om nedärvda identiteter och intressen 
har uppenbarligen många vuxna männis-
kor år 2012 inte gjort sig av med.  

Julen och julklappar
Trots många dalar tenderar julen ha en 
förmåga att avsluta året på ett positivt 
sätt. Julen har ju potential att frambringa 
extra generositet och välvilja hos männis-

kor runt om i världen. Många har dess-
utom lärt sig ta tillvara på denna julten-
dens, inte minst diverse hjälporganisatio-
ner som satsar på julgåvor. En panda eller 
späckhuggare räddas, en familj i Afrika 
får en get, en flicka får ekonomiska för-
utsättningar att börja skolan och en an-
nan blir plötsligt ett fadderbarn. Det finns 
däremot många som sällan utses till po-
tentiella mottagare av hjälporganisatio-
nernas julklappar och som därmed sällan 
pockar på folks samveten. Här tänker jag 
just på de människor, oftast kvinnor och 
barn, som får sina rättigheter kränkta i 
religioners och kulturers namn. Det är 
dessa människor som bland annat orga-
nisationer som Humanisterna vill upp-
märksamma i sitt arbete.

Vi får dock ofta frågan varför vi bara 
ägnar oss åt att uppmärksamma de re-
ligiösa och kulturella yttringar som är 
negativa. Detta är en ganska märklig och 
ogenomtänkt fråga med tanke på att den 
inte ställs till någon annan människo-
rättsorganisation. 

När Rädda Barnen kom ut med sin se-
naste rapport om barnfattigdom så fick de 
inga frågor om varför de inte istället rap-
porterar om hur bra många barn faktiskt 
har det. Relativt många barn i Sverige har 
ju faktiskt en förträfflig socioekonomisk 
bas att stå på. 

När Läkare utan Gränser kommer ut 

med sina rapporter anklagas de inte för 
att ge en enkom negativ bild av männis-
kors hälsotillstånd på utvalda platser i 
världen. 

Barnombudsmannen ombeds inte att 
skriva om hur bra många barn har det i 
Sverige utan kan fokusera på att arbeta 
för att utsatta barn ska få det bättre. 

Bris får aldrig frågan varför de inte 
har en glädje-linje dit barn kan ringa och 
bara berätta sina solskenshistorier.

Religiösa grupper brukar förövrigt 
vara ganska bra på att marknadsföra sin 
grupp och helt på egen hand hitta goda 
exempel på religionsutövning som för 
något gott med sig. Som engagerad i Hu-
manisterna kommer jag emellertid all-
tid belysa de dalar som orsakas av så väl 
religiösa som kulturella attacker på de 
mänskliga rättigheterna. 

Tänk om mediernas årskrönikor för 
2012 kunde uppmärksamma alla barn 
som under det gångna året blivit fysiskt 
brännmärkta in i en gemenskap, som iso-
lerats från oliktänkande och som fallit of-
fer för vidskeplighetens brutala sidor. 

Emilia Ericson 
Tidigare publicerad på Newsmill den 
19 december, 2012. 

Patriotism och att hylla Gud ses som samma sak i USA, häxankla-
gelser mot afrikanska barn i England och hemundervisning av 
ortodoxt judiska barn var några av de ämnen som diskuterades 
under 2012.
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Notiser

Ohelig allians mellan HEF 
och frikyrkorna i Norge
HEF (Human-Etisk Forbund) och 
frikyrkorna i Norge har under lång 
tid varit någorlunda eniga i livs-
åskådningspolitiken. Man önskar av-
skaffa statskyrkoordningen och säkra 
likabehandling mellan tros- och livs-
åskådningsorganisationer.

 Detta ses med oblida ögon av 
statskyrkan, och biskop Atle Som-
merfeldt säger i ett uttalande att fri-
kyrkorna måste vara med och för-
svara religionens roll i samhället, och 
inte liera sig med ”den lilla minoritet 
som vill avskriva Gud”.

 Erik Andreasson från Oslos Mis-
sionskyrka tycker att ”biskopens ut-
talanden är ett eko av hur de annor-
lunda troende församlingarna har 
blivit förtryckta av statskyrkan ge-
nom historien”. Han framhåller också 
att de som avskriver Gud inte längre 
är en liten minoritet i Norge.
 fritanke.no 2013-01-11

IHEU-maning till  
Englands ärkeiskop
Tre länder i Afrika, Nigeria, Uganda 
och Malawi, överväger att skärpa 
sina antihomolagar. Sådan lagstift-
ning upprätthålls ofta för att främja 
kristen ”moral”. International Huma-
nist and Ethical Union har utfärdat 
en varnande maning som går ut på 
att ”om homosexualitet ska förbli en 
angelägenhet inom Church of Eng-
land så måste den nye ärkebiskopen 
av Canterbury bredda sina vyer och 
erkänna det inflytande han har på 
den världsomfattande anglikanska 
gemenskapen”.
IHEU:s hemsida 2012-11-16

Republikanskt abort-
motstånd
Cathrynn Brown, republikansk leda-
mot i delstaten New Mexicos repre-
sentanthus, har lagt fram ett lagför-
slag om att våldtäktsoffer som blir 
gravida och gör abort ska straffas 
med upp tilll tre års fängelse. Hennes 
motiv är att det är brottsligt att för-
störa bevis.
Gunnar Jonsson i DN 2013-01-28

Frivilligt bidrag för en 
vigselceremoni?
Hur mycket får brudparet frivilligt ge för 
en vigselceremoni utöver statens 30 kro-
nor?

Hur mycket som helst förstås, för 
hembesök, rådgivning och resor. Det gäl-
ler också om brudparet är med i ett tros-
samfund som t.ex. Svenska kyrkan.  Men 
är du förordnad som vigselförrättare av 
länsstyrelsen så är det osäkert: ”Förord-
nande som vigselförrättare får inte använ-
das som ett led i kommersiell verksamhet. 
Förrättande av vigsel är myndighetsutöv-
ning som man inte får ta betalt för.” 

Under alla år som borgerlig officiant 
från 1995, så har jag genomfört nästan  
1 200 ceremonier, varav 75–80 procent är 
vigslar. Men för första gången på sjutton 
år är det någon som tycker att jag miss-
sköter mitt uppdrag, nämligen Länssty-
relsen i Stockholms län. Dessutom så till 
den grad att man vill återkalla mitt för-
ordnande. Det känns mycket tungt!  Jag 
överklagar.

Som ny ordförande i Human-Etiska 
Förbundet (nu Humanisterna) våren 
1995 blev jag involverad i icke-religiösa 
ceremonier: barnvälkomnande, borgerlig 
konfirmation, vigsel/registrerat partner-
skap och begravning. Det var angeläget, 
efterfrågat och jag prioriterade detta i 
min valda strategi. Jag ville att HEF skulle 
bidra med något som uppfattades som 
positivt genom att erbjuda högtidliga 
ceremonier åtminstone i klass med vad 
kyrkan erbjöd. 

Jag blev också officiant vid välkomst-
ceremoni för barn och borgerlig begrav-
ning i Järfälla kommun. Jag fick och får 
630 respektive 1 575 kronor för detta. För 
ceremonier utanför Järfälla får man välja 
mitt arvode (inkl moms) som mitt företag 
Migör! AB (erbjuder ceremonitjänster) 

fakturerar. En begravning har de senaste 
gångerna kostat 3 750 kronor. Göran 
Palm skriver i ”Den svenska högtidsbo-
ken” om en personligt vittnesbörd: ”När 
jag själv vid 1990-talets början skulle gifta 
(om) mig i Stockholms rådhus frågade 
jag om akten fick berikas med sång och 
musik. Då får ni gifta er i kyrkan, blev det 
direktavvisande svaret.”

Men är du icke-religiös och som i mitt 
fall humanist blir det problem.

Det kan inte varit lagstiftarens mening 
att diskriminera en seriös, uppskattad 
vigselförrättare som sätter ”kundens” be-
hov och önskemål i fokus. 

Det kan inte vara så att om du engage-
rat vill hjälpa till under rimliga villkor att 
skapa en högtidlig, personlig, vigselcere-
moni i samklang med brudparets livssyn 
och smak inte kan vara förordnad som 
vigselförrättare.

Får jag nu förbud att vara ceremoni-
konsult? Oavsett utfallet får vi kämpa för 
en snabb lagändring! Den är dålig, illa ge-
nomtänkt. För inga trossamfund bör ha 
rätt att förrätta juridiskt bindande vigslar 
med speciella villkor. Endast myndighe-
ter. Alla livsåskådningar bör behandlas 
lika. Religiösa organisationer ska inte ha 
vigselrättigheter och begravningsväsen-
det bör inte hanteras av Svenska kyrkan.  

I Norge föreslår nu livsåskådnings-
rådet, en kommitté tillsatt av kulturde-
partementet, att kyrkan inte längre ska 
ha det juridiska uppdraget att viga. Den 
uppgiften ska utföras av staten. Kyrkan 
kan sedan genomföra vilka religiösa ce-
remonier den vill för vigda par. Liksom 
Humanisterna sina. 

Mikael Göransson
Borgerlig officiant och vigselförrättare

Ojämlika villkor för ceremonier
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Bönens regelverk

Nyheten om att 20-årige Adam 
Lanza hade gått bärsärkagång 
med automatvapen på Sandy 
Hook Elementary School i New-
town, Connecticut och mördat 20 
barn och sex vuxna fick människor 
runt om i världen att stanna upp. 

Efterdyningarna av denna brutala skol-
skjutning bestod, som vid alla tidigare 
skolskjutningar, av en uppblossande va-
pendebatt. Den här gången med faktiska 
lagändringar som följd. 

Det är emellertid inte detta jag vill ta 
upp här. Vad som även följde av skolskjut-
ningen var nämligen bön och åter bön. 
De som följt den amerikanska massmedi-
ala bevakningen av tragedin kanske upp-
märksammade att många journalister av-
slutade sina rapporteringar med att säga 
något i stil med ”de drabbade familjerna 
finns med i våra tankar och böner” eller 
”vi lyfter upp alla drabbade i våra böner”. 
I vanlig ordning fylldes även Facebook 
av kommentarer kring det fruktansvärda 
som hänt i Newtown. Ofta var det just bö-
ner som erbjöds.

Att vara välsignad
Alla dessa religiösa inslag kanske går 
många obemärkt förbi. Många tycker nog 
att det ter sig som fullkomligt självklart 
att USAs president vid ett känslomässigt 
tal till nationen kallar föräldrarna till de 
överlevande barnen för välsignade. Att så 
många i USA på fullaste allvar hävdar att 
de är välsignade eller har haft änglavakt 
vid ett visst tillfälle ifrågasätts sällan.

Men vad innebär det i förlängningen 
att säga att man är välsignad? Vad är det 
för Gud som välsignar vissa familjer men 
inte andra? Har denne Gud ett välsignel-
sesystem som kan utforskas i någon mån? 
Eller är det lika outgrundligt som hens 
vilja påstås vara? För mig ter sig detta väl-

signande till höger och vänster som bru-
talt godtyckligt. 

Om Gud är allsmäktig så kan man ju 
tycka att denne Gud kunde ha välsignat 
hela Sandy Hook då Lanza beväpnade sig 
och begav sig mot skolan. Att neka föräld-
rarna till 20 utsatta barn sin välsignelse 
må vara allsmäktigt men ack så elakt. 

Bön för sig själv eller sin familj
Både i politiken, i media och på Facebook 
tycks många ha ett ogenomtänkt förhåll-
ningssätt till bön och välsignelse. Ofta 
ser jag hur mina amerikanska Facebook-
kontakter ber omgivningen om en bön 
för sig själv eller sin familj. Senaste exem-
plet i raden är en tjej som skulle läggas 
in för en okomplicerad operation och där 
hennes pappa skrev på Facebook och bad 
omgivningen att be för dottern. 

Ponera nu att det finns en Gud. Om 
reglerna var sådana att flest böner vinner, 
ja då kan jag förstå pappans vädjan. En lo-
gisk strategi för dotterns snabba tillfrisk-
nande helt enkelt. Det skulle däremot vara 
en väldigt orättvis regel. Fattiga föräldrar 
till ett sjukt barn i Mali har ju troligtvis 
inte tillgång till Internet och följaktligen 
ingen möjlighet att få sin vädjan om bön 

hörd av särskilt många människor. Deras 
barns chanser att få gehör från Gud är 
alltså under ett sådant regelverk avsevärt 
mindre. Bara en ondskefull eller möjligen 
likgiltig Gud kan försvara ett sådant regel-
verk.

Relativt triviala önskningar
En annan sak som får böner att framstå 
som ogenomtänkta är att de ofta inte 
handlar om livsavgörande saker utan kan 
röra relativt triviala önskningar som att 
ens son ska komma in på rätt utbildning, 
att man ska få det där jobbet man alltid 
velat ha eller att köksrenoveringen ska bli 
klar i tid. Är inte sådana böner för övrigt 
höjden av narcissism? 

Jorden befolkas av människor som 
utsätts för krig, svält, epidemier, sexuella 
övergrepp, könsapartheid och/eller köns-
stympning. Om inte Gud ser till att sätta 
stopp för den misären, varför skulle den-
ne se till så att en köksrenovering blir klar 
på utlovad tid? Återigen blir väl svaret att 
Guds vilja är outgrundlig. Men är inte det 
bara ett annat ord för ondskefull i sam-
manhanget? Vem vill egentligen laga mat 
i ett kök som blivit klart i tid tack vare en 
Gud som samtidigt inte stoppade ett krig 
eller ett övergrepp på ett barn? 

Att som troende tala till sin Gud är ju 
en sak, det kan jag förstå att gudstroende 
gör. Det är varken något som jag uppfat-
tar som överdrivet självcentrerat eller 
ogenomtänkt. Att däremot be guden om 
saker och tro att det fina köket, sonens 
lyckade utbildning och ens roliga jobb 
är resultaten av besvarade böner är både 
ogenomtänkt och självupptaget. Bönens 
kraft återupplivade inga barn på Sandy 
Hook. Snarare kan bönen, med risk för att 
framstå som alltför synisk, få människor 
som har det bra att känna sig utvalda och 
särskilt förtjänta utav sin lycka. 

Emilia Ericson

Bönen en form av narsissism
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De vill bevara ”det goda med reli-
gion” utan att för den skull blanda 
in någon religion i det hela. Två 
komiker öppnar nu en kyrka för 
ateister i London.

Med start i januari öppnar en ny slags 
”kyrka” i London. Många inslag kommer 
att påminna om en vanlig söndagsguds-
tjänst, men ett grundläggande element 
kommer att saknas, nämligen Gud. Stand-
up-komikerna Sanderson Jones och Pippa 
Evans menar att de fick idén till kyrkan 
när de insåg att de gillade mycket av det 
som kristendomen erbjöd, men inte kun-
de ta del av det eftersom de inte tror på 
Gud. Sanderson Jones kallar projektet för 
”en del ateist-kyrka och en del jublande 
show”, säger han till tidningen Mediaite.

– Vi tyckte att det vore synd att inte 
kunna njuta av de bra sakerna med reli-

gion, som känslan av gemenskap, bara på 
grund av en teologisk oenighet, sade han.

Ateist-kyrkan kommer att heta Sön-
dagsförsamlingen och erbjuda bröllop, 
begravningar och regelbundna samlingar 
på söndagar. Den första söndagssamling-
en kommer att handla om hur man hjäl-
per människor att hålla sina nyårslöften. 
Sanderson Jones hoppas att ateistkyrkan 
får bli en god samlingsplats för Londons 
ateister.

– Vi borde alla vara löjligt tacksamma 
över varje ögonblick vi får leva i ett av de 
bästa länderna i världen. Om kyrkan blir 
en plats för andra vore det bra. Vi vill bara 
att människor ska känna sig uppmuntrade 
och glada när de lämnar.

Nyligen gjordes en undersökning i 
Storbritannien som visar att en av tre in-
vånare är ateister.

Josefin Lilja, Dagen 2013-01-06

Den 30 januari i år innebär en historisk 
vändning för Sidmennt, Islands Huma-
nistförening. Sidmennt har de  senaste 
tio åren arbetat för en lagändring som 
innebär att regeringen ger sekulära livs-
åskådningar samma juridiska status som 
religiösa livsåskådningar redan åtnjuter. 
Sidmennt är tacksam för minister Og-
mundur Jonassons arbete med att intro-
ducera och driva igenom lagändringen i 
riksdagen. 

Än åtnjuter dock den evangelisk-luth-
erska statskyrkan på Island många juri-
diska och ekonomiska privilegier som 
varken Humanisterna på Island eller nå-
gon annan livsåskådningsorganisation får 
ta del av. Den nya lagändringen är emel-
lertid ett viktigt steg i arbetet för likvär-
dighetsprincipen på Island. 

Det återstår att se när den svenska re-
geringen väljer samma väg.
Sammanställt av Emilia Ericson

Notiser
Homoäktenskap hotar 
religionsfriheten
Ledande engelska katoliker har på 
senare tid trappat upp sitt motstånd 
mot premiärminister Camerons 
planer på att legalisera samkönade 
äktenskap. Mer än tusen katolska 
präster har undertecknat ett brev till 
Daily Telegraph som säger att om så-
dana äktenskap införs kan det hota 
den religiösa friheten på ett sätt som 
för tankarna till ”århundraden av för-
följelse” av katoliker i Storbritannien. 

Tillsammans med jämlikhetslagar 
och andra legala begränsningar kan 
regeringens planer inskränka frihe-
ten för katoliker som arbetar i skolor 
och välgörenhetsinrättningar att tala 
om sin tro på äktenskapet, skriver 
prästerna. De menar även att friheten 
att tala från predikstolen kan vara i 
fara.
Joseph Patrick McCormick i 
PinkNews.co.uk 2013-01-13

Bra beslut i 
Europadomstolen
Europadomstolen för mänskliga rät-
tigheter har nu avgett utlåtanden i 
fyra fall av påstådd diskriminering av 
kristna som den har prövat. I tre av 
fallen förklarar domstolen att det inte 
rör sig om diskriminering.

 Det bekräftar att religionsfriheten 
endast ger rätt att manifestera sin tro, 
så länge det inte inkräktar på andras 
rättigheter. Att kristna inte får på-
tvinga andra sin religion betyder inte 
att de är förföljda.

 Andrew Copson, som leder Bri-
tish Humanist Association. säger i 
ett uttalande: Politiskt kristna lob-
bygrupper och socialt konservativa 
media torgför en offerberättelse. Men 
vad de beskriver som diskriminering 
och marginalisering av kristna är i 
själva verket det korrekta upprätthål-
landet av mänskliga rättigheter och 
jämlikhetslagar och -principer som 
skyddar alla människor mot orättvis 
behandling – och vi är glada att dom-
stolen har erkänt detta.
Humanistbloggen 2013-01-15

Englands första ateistkyrka

Jämställdhetslag för 
livsåskådningar på Island

Internationellt

Stand-up-komikerna Sanderson 
Jones och Pippa Evans har startat 
en ateist-kyrka och den kommer 

att heta Söndagsförsamlingen.
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Unga Humanister har i januari haft års-
möte. Lokalföreningarnas valda ombud 
samlades tillsammans med den avgående 
styrelsen och andra intresserade med-
lemmar för att rösta om propositioner 
och motioner, samt diskutera förbundets 
framtid. 

I samband med årsmötet höll förbun-
det även gemenskapsaktiviteter och en 
presentation av nuläget i Unga Humanis-
ters projekt om kritiskt tänkande.

På årsmötet valdes en ny styrelse med 
Magnus Nordlander som ordförande. 
Till ytterligare ledamöter valdes Fredrik 
Bränström, Simon Klein, Eric Wadenius 
och Felizia Wallier.

– Jag tror att 2013 kommer bli året då 
Unga Humanister verkligen tar fart igen, 
säger den nytillträdda ordföranden Mag-
nus Nordlander. 

– Unga Humanister är unikt. Vi är Sve-
riges enda ungdomsförbund för de med 
en icke-religiös humanistisk livsåskåd-
ning och med de nya medel som Unga 
Humanister fått har vi bättre möjligheter 
än någonsin att lägga starkt fokus på våra 
medlemmar och göra förbundet till det 
bästa ungdomsförbundet vi kan.

Årsmötet röstade även igenom för-
bättringar av förbundets idéprogram och 
stadgar, en ambitiös verksamhetsplan 
för 2013, och beslutade att från och med 
2014 införa en medlemsavgift om 100 kr 
per år enbart för medlemmar som under 
året fyller 26 år eller äldre.

– Vi är mycket nöjda med införandet 
och storleken av medlemsavgiften, säger 
Fredrik Bränström, styrelsens kassör. 

– För att Unga Humanister ska kunna 
stå starkt i framtiden behöver vi flera 
olika inkomstströmmar, vilket medlems-

avgiften hjälper oss att uppnå, samtidigt 
som den inte är en allt för stor ekonomisk 
börda på våra medlemmar.

Unga Humanister bygger mötesplatser 
för ungdomar med en humanistisk, se-
kulär livsåskådning där de kan reflektera 
kring livets stora frågor, lära av varandra 
och få stöd och verktyg för att utvecklas 
som människor. Ledstjärnorna i huma-
nismen är kritiskt tänkande och omtan-
ke. Vi använder dessa för att förbättra oss 
själva och samhället. Vi vill skapa ett sam-
hällsklimat där vi ärligt, öppet och sakligt 
utmanar våra egna och andras idéer.

Vid frågor kontakta Magnus Nord-
lander på ordf@unghum.se eller besök 
www.unghum.se

Unga Humanisters förbundsstyrelse

Notiser
Antisemitism i norsk 
muslimsk församling
Det är judarnas fel att norska medier 
skriver negativt om islam, säger le-
darna för en av Norges största mus-
limska församlingar. Och visar med 
sina uttalanden att norska muslimer 
inte behöver hjälp från andra för att 
få dålig press.

Det är inte ofta klassisk antisemi-
tism utövas på öppen scen i Norge. 
17 januari i år stack emellertid det 
antisemitiska trollet upp huvudet i 
Dagsavisen. Det skedde i en intervju 
med Nehman Al Shah och Ghulam 
Sarwar, andlig och världslig ledare 
för Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat-
moskén i Oslo, som har 5 000 med-
lemmar.

De bägge moskéledarna anser att 
många norrmän har en negativ syn 
på islam, och de förklarar detta med 
att det är ”judar som står bakom me-
dierna – det är det som förstör”. 
Arnfinn Pettersen i Human-Etisk For-
bunds nättidning fritanke.no 
2013-01-17

Islamiskt skolad våld-
täktsman slapp fängelse
En muslimsk man som våldtog en 
13-årig brittisk flicka har sluppit en 
fängelsedom efter att en domare fick 
höra att han gick i en religiös islamisk 
skola där han fick lära sig att kvinnor 
är värdelösa.

Adil Rashid, 18, gjorde gällande 
att han inte var medveten om att det 
var olagligt för honom att ha sex med 
flickan eftersom hans utbildning 
lämnade honom okunnig om brittisk 
lag. Vanligen resulterar sådana brott i 
fyra till sju års fängelse.
Paul Bentley i Mail Online 
2013-01-25

Andlighet enligt
Lena Andersson
Fantasin är den ande som står till 
buds, både för materialister och för 
dem som tror på övernaturliga ting.
Sans nr 1, 2013

Årsmöte med 
ny ordförande

Unga Humanister

Magnus Nordlander är nyvald ordförande för 
Unga Humanister.
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Barnet i fokus 2012

Barnrättsprojekt om 
rasism och intolerans

Detta har synts i lokalavdelningars val av 
olika seminarier och föreläsningar under 
året samt på nationell nivå där förbundet 
fortsatt att uppmärksamma problemet 
med hedersrelaterat våld, inte minst med 
Hedeniuspriset som i år gick till Nyamko 
Sabuni för sitt arbete mot hedersrelaterat 
våld i Sverige. 

Humanisterna har även uppmärk-
sammat de häxanklagelser som lett till 
barnmisshandel samt hemskolning av 
barn till extremt religiösa föräldrar. Hu-
manisterna välkomnade det faktum att 
FN införde den internationella dagen för 
flickor. Syftet med detta initiativ är att 
för en dag belysa flickors utsatthet i värl-
den. Humanisterna hoppas att denna dag 
kommer ha stor genomslagskraft och att 
detta initiativ kommer att ha en positiv 
inverkan på de barnrättsfrågor som Hu-
mansiterna arbetar med.

Utöver opinionsbildning och folkbil-
dande verksamhet har Humanisterna un-
der hösten drivit ett barnrättsprojekt om 
rasism och intolerans. Detta arbete har 
kunnat genomföras tack vare medel från 
Ungdomsstyrelsen. Jag (Emilia Ericson) 
har varit projektledare för detta arbete 
under hösten. I syfte att ta fram en manu-
al kring hur man kan prata med ungdo-
mar om känsliga frågor som rör just ra-
sism och intolerans har jag varit ute och 
träffat sex gymnasieklasser. De fick under 
cirka två timmar diskutera diverse påstå-
enden och frågor. Deras diskussioner och 
svar användes sedan i framtagandet av 
manualen tillsammans med de samtal jag 
fört med klassernas respektive lärare. Det 
har varit en spännande höst med intres-
santa diskussioner och möten. 

Just nu inhämtas feedback från olika 
håll och manualen kommer således un-
der en period att revideras. Den kommer 
att bli klar senare i vår.

Även om barnet i fokus-året lider 
mot sitt slut så hoppas i alla fall jag på 
att många av de som engagerar sig i 
Humanisternas verksamhet ute i lan-

det fortsättningsvis kommer att arbeta 
barnfokuserat. Tänk om Humanisterna i 
framtiden kan ses som en självklar röst i 
arbetet att stärka barns rättigheter, så väl 
nationellt som internationellt! Det går 
sällan lång tid mellan gångerna då man 
kan läsa om hur barns rättigheter kränks 
i religiösa kontexter. Den 6 januari rap-
porterade New York Times att miljontals 
barn i Indonesien kan nekas separat un-
dervisning i naturvetenskapliga ämnen 
från och med juni i år. Den indonesiska 
regeringen överväger just nu ett förslag 
som skulle innebära att natur- och sam-
hällsvetenskapliga ämnen slås ihop och 
delar på undervisningstimmar så att lek-
tionstiden för religionsundervisning kan 
fördubblas. En knapp månad senare, den 
3 februari, skrev the Guardian om ytterli-
gare en pedofiliskandal inom den katol-
ska kyrkan. Denna gång var det en kyrka 
i Los Angeles i USA som under årtionden 
mörkat systematiska övergrepp på barn. 
Tiotusentals sidor har nu offentliggjorts 
på 122 präster som anklagas för sexuella 
övergrepp på barn.  Ja, ibland är det så 
smärtsamt tydligt hur religioners makt 
kan skada barn. Det är tydligt att ytter-
ligare initiativ under 2013 behövs för att 
framför allt försvara artikel 14 i barn-
konventionen om tankes- samvets- och 
religionsfrihet. Av alla 54 artiklar i barn-
konventionen är det just artikel 14 som 
har flest reservationer mot sig i. Att för-
svara denna rättighet ter sig därför som 
ett givet uppdrag för Humanisterna även 
framöver.
Emilia Ericson

Från och med kongressen 2012 har barnet varit i fokus 
för Humanisternas verksamhet. 

Notiser
Sabuni – den modigaste 
ministern 
Den avgående jämställdhetsminis-
tern Nyamko Sabuni ”har varit en 
stark och modig politiker som har 
stått emot kulturrelativister och kri-
tiserat den röstfiskande särbehand-
lingen av människor på grund av 
deras kultur, religion och ursprung. 
Det finns många som försöker vilse-
leda samhället och skrämma blåögda 
naiva svenskar om att det är rasistiskt 
att prata om hedersvåld.

Hon har tydligt förklarat och visat 
att det inte är arbetet mot hedersvål-
det som skapar rasism utan relativi-
seringen av människors rättigheter 
och värde, hederskulturen och he-
dersmorden på Sara, Pela, Fadime, 
Abbas, Jian, Maria, Mustafa, Manid-
jeh som skapar och befäster rasis-
men. Hon har försvarat flickorna och 
pojkarna som fostras, hotas och mör-
das i hederskultur.

Hade vi inte Nyamko som jäm-
ställdhetsminister, hade vi inte en 
utredning om barn och tvångsäkten-
skap idag. Utan henne hade vi inte de 
extra tillsatta insatserna mot heders-
relaterat våld på regeringsnivå.
Sara Mohammad, ordförande i Riks-
föreningen Glöm Aldrig Pela och Fa-
dime, på Newsmill 2013-01-22

Malis kvinnor tvingas 
bära slöja
Sjuksköterskan Aminta Suleimans 
tillvaro förändrades radikalt när is-
lamisterna tog kontroll över norra 
Mali med slöjtvång och förbud mot 
musik. Elektriciteten försvann. Af-
färerna plundrades. Det sociala livet 
förändrades. ”Vi kunde inte längre 
fira bröllop eller dop, och de tvingade 
oss kvinnor att bära de här slöjorna”.

Aminta Suleilman tar på sig en vit 
hijab som täcker hennes överkropp 
men lämnar ansiktet fritt. Slöjorna 
måste varje kvinna bära, även små-
barn, annars riskerar de spöstraff 
enligt den tolkning av sharia som 
islamisterna förespråkar. TV-sänd-
ningarna har stängts av, och radioap-
paraterna sänder propagandamedde-
landen varvade med texter ur Kora-
nen.
Erik Esbjörnsson i DN 2013-01-22
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HumanistHjälpen

HumanistHjälpen utökad 
med fler stödområden
Intresset för humanitär insamling 
ökade åter bland medlemmarna 
under 2012. Ett stort tack till alla 
varmhjärtade givare, ni skänkte 
tillsammans 240 000 kronor! Re-
sultatet har ökat varje år sedan 
starten 2008. 

Den tidigare insamlingsformen övergick 
i december till insamlingsstiftelsen Hu-
manistHjälpen. Medlemsinsamlingen 
och stiftelsen har under 2012 arbetat 
parallellt, årsresultatet avser de samman-
lagda donationerna. Många medlemmar 
har stött både medlemsinsamlingen och 
stiftelsen. Övergången blev möjlig först 
när alla HumanistHjälpens tillstånd var 
klara och webbsida med betalsystem kom 
igång. Allt arbete har utförts ideellt och 
hellre fått ta tid än kosta pengar. 

Kostnaderna för stiftelsens första år har 
kunnat begränsas till 14 500 kronor, främst 
utgifter för myndigheter, rätt till 90-konton 
och bankavgifter. Insamlingen är nu alltså 
även öppen för allmänheten. Förhopp-
ningen är att hjälpmöjligheterna ska öka 
betydligt, genom ett bredare deltagande, 
fler hjälpmål och enklare betalservice.

Sociala framgångar för Oum El Banine
Oum El Banine var även under 2012 det 
främsta fasta hjälpmålet, med en budget 
på 150 000 kronor. För 2013 har minst 

samma summa beräknats. Det verkliga 
utfallet styrs av donatorerna. Oum El 
Banine har bland annat haft framgångar 
i sitt sociala opinionsarbete. Ogifta kvin-
nor med sina nyfödda kan nu i något 
större utsträckning än tidigare återför-
enas med sina familjer. 

På kvinnohuset finns ständigt 6–8 
höggravida eller nyss förlösta kvinnor. På 
daghemmet lika ständigt ett 40-tal barn, 
medan deras mödrar utbildar sig eller ar-
betar.

Stöd till häxanklagade barn
Young Humanistas Network är ett nytt 
fast hjälpmål som stiftelsen deltar i till-
sammans med norska HEF’s hjälporga-
nisation HAMU, vilken deltagit i Nigeria 
sedan 2008. Vårt stöd kom igång först i 
höstas men har redan fått donatorer som 
vill hjälpa barn, vilka av olika kyrkor i 
Nigeria anklagas för att vara häxor och 
trollkarlar. Barnen får hjälp bort från mil-
jöer där de misshandlas och torteras. De 
sätts istället i skola och utbildas till egen 
försörjning. Deras familjer vägrar ofta ta 
barnen tillbaka, de är rädda för de påståd-
da demonerna.

Nytt kvinnohus
HjälpFonden är ett hjälpmål som också 
tilltalar många donatorer. Härifrån kan 
både akuta och långsiktiga bidrag gå till 
olika behov. Bland organisationer som 
fått bidrag märks AHDDANE, ett nytt 

kvinnohus och daghem strax utanför 
Agadir. Även svenska organisationer kan 
få bidrag till sin verksamhet.

AHDDANE har startats av Mme Ma-
hjouba, Oum El Banines grundare, som 
efter sin pensionering beslutat sig för att 
fortsätta sitt uppmärksammade sociala 
arbete. Hon har på bara ett halvt år skapat 
ett kvinnohus/daghem, där kvinnor och 
barn får livsuppehållande hjälp. Kvinnor-
na är dock inte enbart ogifta mödrar, utan 
överhuvudtaget ensamstående mödrar 
med barn. Änkor, fängelseänkor, frånskil-
da, övergivna samt även ogifta. Mme Ma-
hjouba vill vidga perspektivet och visa att 
i princip alla kvinnor utan man, behand-
las illa i samhället och är i behov av hjälp. 

Hedersvåld och sektförföljda
Även inom Sverige har stöd delats ut 
från Hjälpfonden. Bland annat har GAPF 
(Glöm Aldrig Pela och Fadime) fått bi-
drag till två manifestationer mot heders-
våld. Hjälpkällan har också fått ett bidrag 
till sitt stödarbete bland dem som lämnat 
någon sekt och därefter lider av socialt 
tryck och utfrysning.

Med det stora stödet från tidigare och 
nytillkomna givare har vi alla runt insam-
lingen mycket stora förhoppningar inför 
2013. Den sekulär-humanistiska Huma-
nistHjälpen är en annorlunda 90-stiftelse, 
hjälp oss hjälpa ännu fler!

Sven Olof Andersson

Pedagogiskt pyssel för ett gäng 
glada treåringar kräver en skicklig 
lärare. Fatima Said på Oum El 
Banine hjälper barnen att skapa 
en elefant.
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Juridiskt bindande vigslar

I Norge föreslår nu livsåskådningsrådet, 
en kommitté tillsatt av kulturdeparte-
mentet, att kyrkan inte längre ska ha det 
juridiska uppdraget att viga personer. 
Den uppgiften ska utföras av staten. Kyr-
kan kan genomföra vilka religiösa cere-
monier den vill för vigda par, men det är 
inte kyrkan som i juridisk mening viger 
paren. 

Detta är den väg Sverige också borde 
gå. I praktiken betyder det två saker:

• Att kyrkan inte agerar som en statlig 
myndighet.

• Att staten inte lägger sig i vilka perso-
ner de olika samfunden vill eller inte vill 
genomföra religiösa äktenskapsritualer 
för.

Äktenskapet är en urgammal överens-
kommelse mellan två personer eller släk-
ter, ägnad att skapa ordning i samhället, 
reglera barnafödandet, säkra arvsrätt och 
faderskap.

Som institution har äktenskapet levt 
kvar trots att de ursprungliga skälen 
luckrats upp. Människor gifter sig och vill 
i hög utsträckning fortsätta med det ef-
tersom äktenskapet för de flesta inte är en 
fråga om juridik utan om livspoesi. Med 
äktenskapet bekräftar kärleksparet att de 
har valt varandra, att förhållandet är se-
riöst och att det är varaktigt. Vigselcere-
monin och bröllopsfesten markerar ett 
viktigt beslut och en ny livsfas. 

Numera är det också tillåtet med sam-

könad vigsel i Svenska kyrkan. Äkten-
skapsutredningen från 2008 föreslog det, 
men vågade inte gå hela vägen till att se-
parera den juridiska uppgiften från den 
ceremoniella.

De samfund som så önskar måste få 
neka att hålla vigselceremonier för ho-
mosexuella, för personer från ett annat 
samfund eller med en annan livsåskåd-
ning, såväl som för personer som avviker 
från vad just detta samfund kan accepte-
ra: frånskilda, infertila, kvinnor som inte 
är oskulder eller vad det nu kan vara för 
exkluderande skäl man vill upprätthålla i 
sin religiösa tolkningstradition.

Religiösa traditioner och samfund är 
ofta exkluderande. Just därför är det oac-
ceptabelt av staten att lägga myndighets-
utövning, i detta fall vigselförrättning, i 
samfundens händer. Inga trossamfund 
bör ha rätt att förrätta juridiskt bindande 
vigslar, endast myndigheter.

Många länder har redan civiläkten-
skap. Till exempel införde Spanien, trots 
katolska kyrkans starka inflytande, köns-
neutrala civiläktenskap 2005.

Obligatoriskt civiläktenskap tydliggör 
att äktenskapet i sig inte är en religiös fö-
reteelse. Var och en måste fatta ett med-
vetet beslut om hen, utöver den civila vig-
selakten, vill knyta sitt äktenskap till en 
viss livsåskådning.

Äktenskapet är inte enbart en känslo-
mässig företeelse utan också en juridisk 

institution där staten agerar mot den en-
skilde. För att utveckla Sverige i sekulär 
riktning – önskvärt för varje modernt, 
pluralistiskt land – bör den enda juridiskt 
bindande vigselakten vara den civila.

Norge har en lång tradition av att be-
handla olika livsåskådningar likvärdigt. 
I Norge uppbär till exempel den norska 
humaniströrelsen statligt stöd på samma 
villkor som andra livsåskådningsorga-
nisationer. Den sekulära humanismen 
är ur statens synvinkel i funktionell och 
ekonomisk mening likvärdig med andra 
livsåskådningar som kristendom, islam 
med flera.

I Sverige erkänns inte sekulärhumanis-
men av staten. Den ansvarige ministern 
Stefan Attefall (KD), själv aktiv pingstvän, 
vägrar erkänna andra livsåskådningar 
som likvärdiga hans egen. Hans statsse-
kreterare Ulf Perbo går till och med så 
långt som att i ett seminarium under po-
litikerveckan i Almedalen kalla den seku-
lära humanismen för fundamentalistisk 
och jämföra humaniströrelsen med en 
joggingförening.

Sverige har mycket att lära av Norge. 
Sveriges regering behöver vakna upp ur 
sitt hemmablinda och kulturkristna per-
spektiv. Vi lever i en global och mångkul-
turell värld.

Christer Sturmark
Publicerad i Sydsvenskan den 18 januari.

Alla livsåskådningar bör behandlas lika. Religiösa organisationer ska 
inte ha juridiska uppdrag, varken vigsel eller begravningsväsende 
bör hanteras av Svenska kyrkan.

Lägg över ansvaret för 
vigsel på myndigheterna
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I januari månad grundades ”Förenade 
Humanister”, en ny organisation med må-
let att ”främja en positiv humanism och 
arbeta för ökad dialog mellan olika livså-
skådningar”. Man kopplar sin humanism 
till nyckelord som sekularism, vetenskap, 
demokrati och mänskliga rättigheter. Be-
greppet ”positiv humanism” beskrivs som 
att man istället för att fokusera på skill-
nader väljer ”att se vad som förenar, för 
att gemensamt kunna angripa de brister 
och problem vi ser i världen. De huma-
nistiska idealen om mänskliga rättigheter, 
förnuft, vetenskap och medmänsklighet 
förenar många människor oavsett privat 
livsåskådning eller tro.”

Denna förståelse av humanism som 
något livsåskådningsneutralt är radikalt 
annorlunda än den globala humaniströ-
relsens specifika och väletablerade defini-
tion av humanismen som en livsåskåd-
ning på rent sekulär grund. Det interna-
tionella humanistförbundet (IHEU), dit 
bland andra svenska Humanisterna är 
anslutna, har tagit som sin huvuduppgift 
att företräda icke-troende som vill främja 
en förnuftsbaserad, etisk och demokra-
tisk livsåskådning, vilken inte kan vila på 
några föreställningar om det påstått gu-
domliga eller övernaturliga.

Respekt för varandras åsikter 
Förenade Humanister säger sig vilja 
främja dialog genom ett öppet samtalsk-
limat där ”respekt för varandras åsikter” 
råder, något som traditionellt sett inte 
brukar förknippas med en humanistisk 
hållning, som tvärtemot för att kunna 
försvara sina ideal har haft som vana att 
kategoriskt avvisa alla inhumana och 
anti-demokratiska åsikter. Vad Voltaire 
och alla anhängare av humanismen däre-
mot brukat göra är att konsekvent hävda 
alla meningsmotståndares rätt att fram-

föra sina åsikter, en väsentlig skillnad.
Hur den yttrandefrihet som man inom 

Förenade Humanister starkt försvarar ska 
kunna utnyttjas med bibehållen respekt 
för andras åsikter förklaras inte närmare i 
det principprogram man presenterat. Ytt-
randefriheten inkluderar ju normalt även 
rätten att kritisera andras uppfattningar 
och det i stort sett i vilka former som 
helst. Ett antal uttalanden från grundarna 
pekar i olika riktningar. Förbundsord-
föranden Per Pettersson omtalar t ex sig 
själv på sin blogg, som att ”Jag agerar all-
tid utifrån det som jag anser vara rätt och 
riktigt. Jag låter inte andra saker spela in, 
exempelvis hur andra kommer uppfatta 
saker eller om det kommer att provocera 
någon.” På Newsmill har han efter lanse-
ringen i stället betonat vikten av att kom-
municera (humanism) på rätt sätt, så att 
man exempelvis inte kan uppfattas som 
aggressiv eller arrogant.

I en intervju i Dagen framförde en an-
nan styrelsemedlem, Jessica Schedvin, att 
”Jag förespråkar en positiv humanism där 
det inte primärt är relevant vad man är 
emot. Särskilt när det gäller religion som 
är så känsligt, folk blir lätt ledsna eller 
kränkta. Tar man det till en mer politisk 
nivå är det en annan sak.” På Newsmill 
framförde hon å andra sidan att ”Bland de 
saker som jag ogillar mest är konsensus. 
Konsensus leder till inbördes beundran 
utan framåtanda. Det är genom olikhe-
ter diskussioner blir givande och därmed 
får man också ett resultat.” Ena stunden 
framträder alltså bilden av personer som 
helt utan sidoblickar gärna provocerar 
och som skyr ett kvävande klimat där 
krav på konsensus råder. I nästa ser vi i 
stället några som vill föra en försiktig 
gemensamhetsskapande dialog, där man 
undviker kritik eller att ens beröra det 
som skiljer människor åt.

Frågan är hur man ska lyckas kombi-
nera att hålla fokus på vad som förenar 
och aldrig riskerar att såra folk, med den 
rättframhet och tydliga åsiktsbrytning 
man samtidigt anser måste till för att en 
diskussion ska kunna bli tillräckligt öp-
pen och fruktbar. I förkant av bildandet 
så har ett antal medlemmar av Förenade 
Humanister framfört kritik av Humanis-
terna och speciellt hur religionskritiken 
bedrivs. Om man på ”den politiska ni-
vån” själva nu ändå kommer att ägna sig 
åt religionskritik, så är frågan hur man 
egentligen skiljer sig åt på denna punkt. 
Att man avviker från Humanisternas de-
finition av humanism står dock klart och 
på några avgörande punkter har organi-
sationerna inte samma karaktär.

Olika syften
Även om man delvis har gemensamma 
utgångspunkter, så kan man förmoda att 
målgrupperna kommer att skilja sig åt 
mellan dessa två organisationer, särskilt 
avseende intresset för att konsekvent ut-
veckla en uttalat sekulär livsåskådning, 
liksom vad gäller att principiellt se reli-
giös tro som ett av de viktigaste hindren 
för att kunna uppnå idealen om förnuft, 
vetenskap och en medmänsklig etik.

Humanism är alldeles särskilt på 
svenska ett mångtydigt ord som ingen 
kan ta monopol på, men när det gäller 
begreppet humanism som livsåskådning 
– och inte som en alllmän benämning på 
det medmänskliga – så är det Humanis-
terna och den internationella rörelse vi 
tillhör, som länge har kunnat hävda rätten 
till detta honnörsord. Hur diskussionen 
om humanism kommer att gå vidare i 
Sverige återstår att se. Vi kan bara hoppas 
att Förenade Humanister kan bidra kon-
struktivt i utvecklingen.
Staffan Gunnarson

Förenade Humanister

Nytt humanistförbund bildat
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Debatt

Till gemenskapens försvar
I sin artikel ”Gemenskapens baksida” 
i HI 4/2012 menar Per Dannefjord att 
det är farligt för Humanisterna att ska-
pa gemenskap kring den humanistiska 
livsåskådningen och i synnerhet att ut-
föra ceremonier. Gemenskap och ritualer, 
hävdar han, leder nämligen oundvikligen 
till dogmatism och begränsande normer. 
Denna svepande tes förtjänar en närmare 
granskning.

Till att börja med kan vi konstatera 
att vi alltid blir påverkade av att intera-
gera med någon annan människa. Den 
andras idéer och uppförande kommer 
på det ena eller andra sättet göra avtryck 
på våra egna tankar och beteendemöns-
ter. När det uppstår en långvarig kontakt 
med någon som vi kommer väl överens 
med blir vi ofta gradvis mer lika varandra 
i tanke och handling. Detta behöver inte 
vara ett tecken på konformism utan kan 
också bero på att det pågående utbyte har 
lett till ett slags jämviktsläge. En sådan 
samstämmighet kan lätt förskjutas eller 
brytas av nya externa impulser.

När människor går bortom enskilda 
personliga kontakter och bildar sam-
manslutningar med flera blir växelverkan 
mellan individerna mer komplex och 
sammanflätad. Bilden kompliceras ytter-
ligare av att vi inte längre bara förhåller 
oss till de enskilda personerna som ingår 
i gruppen utan även till gruppen som hel-
het. I alla gemenskaper, oavsett om de är 
små som familjer och vänskapskretsar el-
ler stora som ideologiska kollektiv eller 
hela samhällen, uppstår kraftfulla sociala 
processer som kan ha en stor inverkan på 
individens beteende.

Få skulle förneka att denna gruppdy-
namik kan ha negativa effekter. En lös 
konsensus kan förhärdas till en norm 
som alla gruppmedlemmar förväntas an-
passa sig till. I många grupper vågar män-

niskor inte yttra kontroversiella åsikter 
eller så tystas de ner för att upprätthålla 
familjefriden. Vi tenderar att bilda för-
domar om de som inte tillhör den egna 
gruppen och att betrakta gruppen som 
unik och speciell.

Det är dock orealistiskt att förvänta 
sig att människor ska avstå från att söka 
gemenskap för att undvika dessa risker. 
Vi har ett djupt rotat emotionellt be-
hov av att vara del av ett större socialt 
sammanhang. Under största delen av 
mänsklighetens historia var det nöd-
vändigt för individens överlevnad att 
tillhöra en stark och stabil grupp. I vår 
moderna civilisation är detta inte längre 
fallet, men samhörighetsinstinkten som 
utvecklades genom det naturliga urvalet 
lever kvar. Så länge det inte finns någon 
teknik för att stänga av den förblir ge-
menskapskänsla en viktig förutsättning 
för vårt personliga välmående. Även om 
risken för grupptryck och grupptän-
kande är allvarlig så uppväger den inte 
potentialen för ökad personlig uppfyl-
lelse. Att söka kärlek blir inte heller irra-
tionellt av att det finns en risk att hamna 
i en missbruksrelation.

Givet att de flesta människor kommer 
att fortsätta söka sig till gemenskaper är 
det oerhört viktigt att skapa sådana som 
är icke skadliga. Vi kan notera att det 
brukar förekomma större grupptryck i 
sammanslutningar som det är svårt att 
lämna: grupptrycket är större i sekter än 
i mindre stängda religionsgemenskaper, i 
grundskoleklasser än i universitetskurser, 
i familjer än i lösa vänskapskretsar. Frivil-
lighet är alltså en viktig faktor. Det gör 
också skillnad i hur många olika grup-
peringar en person ingår. Skulle man för-
lora alla sina sociala kontakter och hela 
sin personliga identitet om man stängs ut 
ur en grupp är man beredd att anpassa sig 

och offra betydligt mer än när man har 
ett mer varierat umgänge och en mer di-
versifierad identitet. Av oerhört stor vikt 
är dessutom med vilket syfte man skapar 
en gemenskap och vilken intern kultur 
som uppstår inom den. Samlas man för 
att utöva och propagera en irrationell tro 
är det inte märkligt att dogmatismen som 
gruppen redan från början byggde på yt-
terligare förstärks genom de interna so-
ciala processerna. En grupp som samlas 
kring ideal om upplysning, eftertanke 
och förnuft kan däremot bli ett värdefullt 
forum för respektfullt ifrågasättande och 
konstruktivt idéutbyte.

Gruppdynamik kan nämligen också 
vara en positiv kraft. Undertecknade har 
själv fått uppleva hur kontakten med mer 
pålästa och intellektuellt tränade männis-
kor som vi fick genom humaniströrelsen 
inspirerade vårt eget kunskapssökande 
och utmanade våra tankar. Längtan ef-
ter uppskattning och beröm kan ge extra 
incitament till att engagera sig för sina 
medmänniskor, vilket nog de flesta väl-
görenhetsorganisationer kan intyga om. 
I gemenskaper har vi möjlighet att ge-
nom arbetsdelning och ömsesidigt stöd 
utnyttja de egna styrkor och kompensera 
för de egna svagheterna. Socialvetenskap-
lig forskning visar dessutom att männis-
kor jobbar hårdare och snabbare när de 
har andra omkring sig än de gör när de 
är ensamma. Så länge det de jobbar för är 
positivt är det ju bara bra.

I själva verket är det svårt att tänka sig 
hur någon politisk eller annan ideologisk 
rörelse skulle kunna bli framgångsrik 
utan att främja sociala band mellan sina 
medlemmar. Det må vara de stora målen 
som lockar folk i början, men det är till 
stor del gemenskapen som får de att stan-
na kvar. Få orkar engagera sig på längre 
sikt utan att ha roligt med och få stöd och 
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uppmuntran från andra, hur viktiga de än 
tycker att rörelsens målsättning är. Själv-
klart finns det en viss risk att gruppdyna-
miken kan gå i överstyr så att upprätthål-
landet av gemenskapen bli viktigare än 
de ursprungliga mål och värderingar som 
den grundades på. Den risken finns dock 
inte bara i existentiella gemenskaper så 
som Per Dannefjord framhäver utan även 
i rörelser som driver en enskild politisk 
fråga eller i egentligen vilken samman-
slutning som helst: de flesta av oss har 
nog någon gång vittnat ett par som stan-
nade ihop bara för relationens skull trots 
att det egentligen inte fanns någon kärlek 
kvar. Den bästa försäkringen mot en så-
dan utveckling är att bygga in granskning 
och omprövning i gemenskapens stom-
me, så som vi humanister gör.

Förvisso är det också så att en grupp 
blir stelare ju mer den växer. Det kan 
vara av ondo för att viktiga förändringar 
bromsas, men kan också vara positivt ef-
tersom det blir svårare för nya galenska-
per att sätta sig fast. Och även i de största 
och trögaste sociala strukturerna kan för-
ändring äga rum, även om det tar längre 
tid. Förhärdade normer om vad som är 
normalt kan breddas, som nu håller på 
att ske med till exempel samhällets syn 
på samkönade förhållanden. Segregerade 
grupper kan växa ihop. Även dogmatiska 
religiösa organisationer som den katolska 
kyrkan har genomgått stora förändringar 
i sin historia.

Till slut, låt oss gå in på Per Danne-
fjords uttalanden om ceremonier. Han 
menar att det är svårt att hitta någon 
annan mening med dessa än att de hjäl-
per befästa de normer som finns inom 
en viss gemenskap. I själva verket är det 
dock egentligen ganska lätt. En begrav-
ning hjälper anhöriga att ta avsked från 
en kär person som har gått bort. En vig-

sel är ett sätt att bekräfta, manifestera och 
fira kärlek. Konfirmationen uppmuntrar 
till reflektion kring livets stora frågor i 
en omtumlande livsfas. Ceremonier kan 
ta oss ut ur vardagsrutinen, påminna oss 
om vad som är viktigt i livet samt under-
lätta att dela med oss om och förstå våra 
upplevelser.

Det är säkert inte alla som känner att 
just de själva behöver eller vill delta i ce-
remonier för att uppnå de ovan nämnda 
mål. Faktum är dock att de är av stort vär-
de för många andra människor. Under-
tecknade ser det därför som mycket po-
sitivt att Humanisterna har en ceremoni-
verksamhet som erbjuder ett tilltalande 
sekulärt alternativ. Frivillighetsprincipen 
måste naturligtvis gälla. Det får inte upp-
stå någon förväntning om att alla huma-
nister ska genomgå de humanistiska cere-
monierna – något som det i nuläget inte 
tycks finnas någon fara för.

Per Dannefjord menar dessutom att 
de humanistiska ceremonierna inte är så 
öppna och fria som det påstås. Han har 
självfallet rätt i att de ger uttryck för hu-
manistiska värderingar och att de följer ett 
visst ramverk. De är öppna och fria i den 
meningen att de anpassas efter individu-
ella behov och önskemål i betydligt större 
utsträckning än t.ex. de flesta religiösa 
ceremonier. Risken att formerna kan bli 
fastare och att ceremonierna kan tömmas 
på sitt ursprungliga innehåll finns såklart, 
men den risken kan minskas avsevärt 
genom att helt enkelt vara medveten om 
den och att tillämpa kritiskt tänkande på 
verksamhetens utveckling.

Vidare menar Per Dannefjord att Hu-
manisterna importerar kristna värden 
eftersom vi importerar ceremonier från 
kristendomen. Det är dock snarare så 
att vi gör det samma med kristna tradi-
tioner som kristendomen gjorde med 

fornnordiska traditioner som jul och 
midsommar: vi skapar kulturella uttryck 
som på ytan liknar de som människor i 
dagens samhälle känner igen, men fyller 
de med ett alldeles eget innehåll. Den hu-
manistiska konfirmationen till exempel 
är en form av den rituella markeringen 
av vuxenblivandet som förekommer i så 
gått som alla kulturer världen runt, men 
istället för att indoktrinera ungdomar i 
en förutbestämd livssyn utmanar den till 
självständig och djup reflektion.

Struntar humaniströrelsen i männis-
kors emotionella behov gynnar vi bara 
de irrationella krafterna i samhället. Re-
ligionerna är duktiga på att tillfredsställa 
längtan efter samhörighet – vi får inte 
tillåta dem vara ”the only game in town”. 
Ett sekulärt och förnuftsbaserat alternativ 
behövs.

Vi har mycket att vinna på att skapa 
gemenskap och ceremonier kring den 
humanistiska livsåskådningen. Vi kan 
hjälpa varandra att bli mer medvetna 
om kognitiv bias och logiska fallgropar. 
Vi kan etablera ett socialt klimat där öp-
pen och saklig dialog värderas högt. Vi 
kan förebygga negativ gruppdynamik 
och dogmatism genom att uppmuntra 
till och berömma konstruktivt ifrågasät-
tande. Vi kan inspirera varandra till att 
söka kunskap och utveckla våra tankar. 
Vi kan skapa ceremonier som påminner 
om vikten av eftertanke och ompröv-
ning. Genom att erbjuda en tilltalande 
och engagerande gemenskap kan Huma-
nisterna få större möjligheter att sprida 
de goda memerna om förnuft och med-
mänsklighet.

Ralf Damaschke, 
suppleant Humanisterna Väst
Johan Ericsson Qvist, 
vice ordf. Humanisterna Stockholm
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Gemenskapens mångsidighet
Jag är inte bara medlem i Humanisterna 
– jag är humanist också. Det är en identi-
tet jag är stolt över. Faktum är att jag var 
humanist långt innan jag fick höra talas 
om humanismen och Humanisterna, jag 
visste bara inte om det. När jag varseblev 
detta såg jag en gemenskap för mig, med 
människor som delar min grundläggan-
de syn på världen och värden, min tro på 
människan och hennes roll i en naturlig 
värld. Redan innan dess fann jag både 
styrka och tröst i min livsåskådning som 
den var, men sedan jag fann Humanis-
terna har jag kunnat utveckla den till en 
än fastare grund för hur jag väljer att leva 
mitt liv.

Jag hör alltså till dem som Per Danne-
fjord menar utgör en fara för rationalite-
ten och kritiken inom förbundet. ”Styr-
kan i gruppens sociala gemenskap och 
rationalitetens minskade betydelse har ett 
samband” skriver han i HI nr 4/2012, en 
tes han understödjer genom att peka på 
nutida och historiska exempel som religi-
on, marxism, nazism och fotboll. Förvisso 
kan man odla en mycket stark gemenskap 
genom att elda upp folks känslor för det 
egna, mot det främmande. Men är detta 
den enda vägen till en gemenskap? Och 
går det att arbeta för någonting alls, ge-
mensamt eller enskilt, med förnuftet som 
enda drivkraft?

Kanske är det denna ovilja att tala om 
identitet och gemenskap, om mening 
och andlighet, denna strävan att endast 
hålla sig till sakfrågor, som får många av 
våra kritiker och även inom vår rörelse 
att utmåla oss som ”religionsfobiska”? 
Att vi i vår yttre kommunikation tar så 
långt avstånd från religionen att vi inte 
förmår spegla det som gör religionen till 
en levande kraft, en källa till styrka i så 
många människors liv – så som humanis-
men också kan vara? Är det rentav så att 
det faktiskt finns en misstänksamhet mot 
känslor inom humanisterna – och i så fall, 
varför?

Jag liknar gärna våra känslor vid häs-
tarna och förnuftet vid kusken i ett häst-

spann. Koppla bort hästarna, så kan kus-
ken lika gärna lägga sig att sova, spannet 
kommer ändå ingen vart. Låt kusken sova 
och hästarna löpa fritt, så kommer vi sä-
kert någonstans – troligen inte dit vi ville. 
En klok kusk vårdar sina hästar och lyss-
nar till dem, släpper dem fria när de så 
behöver men låter dem inte springa fritt 
om hen har ett mål för sin färd.

Känslorna har vi levat med sedan långt 
innan vi blev människor. Att vi av evolu-
tionen också blivit utrustade med förnuft 
betyder inte att vi kan lämna känslorna 
bakom oss. Det betyder istället att vi har 
blivit bättre rustade att förstå och hantera 
dem – att vi medvetet kan träna oss till att 
vara goda kuskar. Gnothi seauton, känn 
dig själv, stod det över Apollons tempel 
och upprepade Sokrates. Ett råd som kan 
tolkas och har tolkats på många sätt, och 
det ovanstående är min tolkning.

Detta, att förhålla sig lyhört men kri-
tisk till sina känslor, är för mig en omistlig 
del av min identitet som humanist och i 
det känner jag en stark gemenskap med 
andra humanister – en gemenskap som 
inte gör mig mindre benägen att komma 
med kritik men däremot mer mån om att 
kritiken skall vara både saklig och smak-
lig. Jag känner faktiskt gemenskap även 
med Per Dannefjord, trots att han inte 
vill kalla sig humanist. Han gör mig upp-
märksam på en svaghet med den huma-
nistiska delen av min identitet och det är 
jag tacksam för. Förnuftets röst får inte tas 
för given utan måste liksom demokratin 
ständigt erövras på nytt. En gemensam 
identitet får absolut inte odlas på bekost-
nad av det kritiska tänkandet.

Dannefjords svar på denna utmaning, 
att helt avveckla den gemensamma iden-
titeten, tycks mig dock som ett lysande 
exempel på vad som menas med att kasta 
ut barnet med badvattnet. För övrigt 
väcker det frågan hur en avveckling av 
den humanistiska identiteten, som redan 
sannolikt delas av en majoritet av våra 
medlemmar och dominerar vår rörelse 
globalt, praktiskt skulle genomföras och 

vilka konsekvenser det skulle få.
Baksida förutsätter framsida – en ge-

mensam identitet kan vara en fara men 
också en enorm styrka både för förbun-
det och för den enskilde medlemmen, nå-
got som Staffan Gunnarson belyser i sin 
artikel i samma nummer. Humanismen 
skiljer sig från de exempel som Danne-
fjord anför just genom att uppmuntra det 
kritiska tänkandet; att inte försöka göm-
ma undan några baksidor utan istället 
sätta ljuset på dem och göra dem presen-
tabla. Skilj ut det kritiska tänkandet och 
det som återstår är inte längre humanism 
utan bara en fasad.

Det är en sådan identitet jag tror kan 
bidra till att humanismen blir ett verkligt 
alternativ till religion även i Sverige. Hu-
manismen är nämligen en livsåskådning 
bland andra, men unik genom sin starka 
betoning på kritiskt tänkande och avsak-
nad av gudstro och därmed mer hållbar 
i längden. En humanistisk gemenskap 
skulle kunna bygga på en vilja att både 
ge och välkomna kritik, att ompröva sina 
ställningstaganden och ifrågasätta det 
förment självklara.

Jag tror faktiskt på människan. För 
mig är detta inte en tom fras, men det är 
jag själv som fyller den med innehåll. För 
mig betyder det att se människan som 
hon är, i all sin storslagenhet och ömklig-
het, att erkänna både hennes svagheter 
och hennes förmåga att av egen kraft, 
med förnuftig känsla och kännande för-
nuft, möta sina utmaningar – som indi-
vid och som grupp, från parrelationen till 
den samlade mänskligheten.

I Dannefjords text tycker jag mig is-
tället utläsa en misstro mot människan 
och hennes förmåga till självdistans. Och 
visst, som världen ser ut är det inte lätt att 
upprätthålla en positiv människotro. Men 
det var ingen som sade att det skulle var 
lätt att vara humanist. För den som söker 
enkla svar kan jag istället rekommendera 
närmsta religion.

Peder Palmstierna
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Replik
Peder Palmstierna, Ralf Damaschke och 
Johan Ericsson Qvist presenterar en 
mängd viktiga tankar om gemenskapers 
betydelse, men de hamnar ofta lite vid 
sidan av de tankar jag själv har och som 
antas vara föremålet för deras kritik. Vi 
tycks delvis tala om olika saker. Jag menar 
att vi bör skilja ”gemenskap” från ”män-
niskor som samlas för att arbeta med 
något”. Min text utgick helt ifrån denna 
distinktion. Förmodligen har jag varit för 
otydlig och jag ska därför ta tillfället i akt 
att försöka klargöra mina ståndpunkter.

Jag har självfallet inget emot att vi sö-
ker gemenskap med de människor som 
på olika sätt delar våra uppfattningar. Jag 
känner en stark gemenskap med många 
inom Humanisterna och denna gemen-
skap har jag för avsikt att vårda så gott 
jag kan. Men: att vi kan känna gemen-
skap med människor inom förbundet är 
något annat än att bygga förbundet och 
dess verksamhet på denna gemenskap. 
Om organisationstillhörigheten är en 
förutsättning för gemenskapen, annat än 
rent praktiskt, är gemenskapen inte sär-
skilt mycket värd. Att påvisa betydelsen 
av gemenskap påverkar således inte min 
ståndpunkt alls. 

Gemenskap är utan tvekan en resurs. 
Jag vågar rent av påstå att det är den vikti-
gaste sociala resursen vi har. Gemenskap 
gör gruppen starkare, därom råder inget 
tvivel. Men: denna resurs bygger inte på 
att gemenskapen är rationell. Tvärtom. 
Gemenskapen blir en resurs därför att 
den skapar en solidaritet långt utöver ra-
tionaliteten. Det är just det som gör den 
kraftfull, och oroande.

Ceremonier är viktiga för många män-
niskor och jag motsätter mig inte att Hu-
manisterna ska arbeta för ett ökat utbud 
av sekulära alternativ till vad de religiösa 
samfunden idag erbjuder. Men: det bety-
der inte att Humanisterna ska fylla detta 
behov. Jag beskrev ceremoniernas bety-
delse för organisationen och där kvarstår 
mina invändningar. Människors behov 

kan vi bidra till att uppfylla utan att själva 
tillgodose dem. 

Jag tycker att det är enormt viktigt att 
vi inte blir ”förnuftsmaskiner”, utan ska-
par sammanhang där känslor och ”irra-
tionella” uttryck får utrymme. Men: vårt 
arbete i förbundet ska grundas i ratio-
nella diskussioner. Känslor och andra ut-
tryck hör hemma i andra sammanhang. 
Det betyder inte att vi förlorar empati. 

Ralf Damaschke och Johan Ericsson 
Qvists diskuterar också gemenskapens 
syfte på ett problematiskt sätt. Ingen ska-
par en gemenskap med syftet att utöva 
och propagera, vad de själva anser vara, 
en irrationell tro. Att ”samlas kring idéer 
om upplysning och förnuft” blir i sam-
manhanget bara ord. Detta är vad Ro-
bespierre och Lenin skulle hävda att de 
gjorde. Syftet har ingen betydelse för hur 
förnuftiga vi är. Däremot kan formerna 
vara avgörande och formerna är vad or-
ganisationen har möjlighet att påverka. 
Gemenskaper lever sitt eget liv. Jag har 
dock aldrig formulerat några invänd-
ningar mot att vi samlar grupper för att 
diskutera tankar och idéer, eftersom det 
är något helt annat. 

Att vi skulle kunna undvika gemen-
skapens baksidor genom att vi betonar 
det kritiska tänkandet ser jag som något 
förmätet. Vi blir inte rationella därför att 
vi säger att vi är det. Människan är i hög 
grad styrd av känslor, föreställningar och 
behov som har ganska lite med vårt ra-
tionella tänkande att göra. Det ändrar vi 
inte på genom att vi pratar om kritiskt 
tänkande. Däremot kan vi undvika att 
medvetet föra in irrationella element i or-
ganisationen.

En livsåskådningsgemenskap kan inte 
byggas upp av rationalitet och kritiskt tän-
kande. Livsåskådningar är inte rationella, 
även om de kan innehålla mer eller min-
dre rationella element. En rationell ”livså-
skådning” skulle på sin höjd innehålla en 
metod. Så snart vi lägger sakpåståenden 
i den har vi formulerat något som man 

förväntas omfatta och därmed lämnat 
det kritiska tänkandet. I synnerhet gäller 
detta om livsåskådningen är explicit och i 
än högre grad om den är nedskriven. Det 
kritiska tänkandet står i motsättning till 
en överenskommen livsåskådning. När vi 
antas omfatta vissa sakpåståenden för att 
få vara med, har vi alltså redan rivit hål i 
det kritiska tänkandet. Om vi inte behö-
ver omfatta dessa är det meningslöst att 
tala om organisationen som en livsåskåd-
ningsgemenskap.

I detta ligger det uppenbara exemplet 
”jag tror på människan” som åtminstone 
Palmstierna tar på stort allvar. Jag är fort-
farande osäker på vad det betyder. Att 
en allmän ”tro” på människan knappast 
är rationellt grundad betraktar jag som 
ganska självklart. Alla de exempel som 
visar att ”människan” inte nödvändigtvis 
förtjänar vårt förtroende är så uppenbara 
att de knappast behöver räknas upp. Tror 
vi att all den bedrövelse och förstörelse 
människor har åstadkommit är resultat av 
människor, oförmögna till rationalitet och 
empati eller något annat, men att ”vi” är 
annorlunda, bör vi tänka en gång till. Det 
vore att både förhäva sig och bortse ifrån 
all den forskning som visar på vanliga 
människors förmåga till hemska hand-
lingar om de bara sätts i fel situation. Ge-
menskaper är centrala för denna förmåga.

Gemenskaper är än mindre rationella 
och kritiska än livsåskådningar. Gemen-
skaper centreras kring det vi har, och för-
väntas ha, gemensamt. Att ifrågasätta de 
gemensamma föreställningarna, vilket är 
en självklarhet i det kritiska tänkandets 
namn, hotar gemenskapen, varpå gemen-
skapen kommer att göra motstånd. Vårt 
behov av gemenskap är därför alltid ett 
hot mot rationaliteten och det kritiska 
tänkandet. Det betyder inte att vi ska 
bortse ifrån, eller motarbeta, det behovet, 
men vi behöver inte arbeta för att bygga 
in det i organisationen.

Per Dannefjord
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Humanism 2013
Humanismen blir hela tiden viktigare. 
Omvärlden präglas allt mer av nyheter 
om religiösa tolkningars begränsade och 
ibland livsfarliga inverkan på männis-
kor. På Irland dör en ung kvinna för att 
läkarna förvägrar henne en abort. Den 
extremistiska abortlagstiftningen på Ir-
land, sanktionerad av katolska kyrkan, 
har orsakat ännu ett människoliv.

I Indien tvingas Sanal Edamaruku att 
gå i exil sedan han hotas av fängelsestraff 
för att ha ”sårat religiösa känslor”. Hans 
brott: Han avslöjade att vattnet som rann 
från fötterna på en Kristusstaty i en ka-
tolsk kyrka kom från ett läckande rör 
från en näraliggande toalett. Edamaruku 
gästade nyligen Sverige, inbjuden av Hu-
manisterna i samarbete med föreningen 
Vetenskap och Folkbildning.

Den arabiska våren var naturligtvis i 
grunden en positiv händelse, men frågan 
är vad som kommer sen. Egypten har, i 
och med Muhammad Mursis maktö-
vertagande, fått en folkvald islamistisk 
president. Det går inte att ifrågasätta den 
demokratiska processen bakom hans 
väg till makten. Men det går att ifråga-
sätta vad hans inflytande kommer att be-

tyda för kvinnorna, HBT-personerna, de 
kristna och sekulära humanister i Egyp-
ten. Och det går sannerligen att ifråga-
sätta hans antisemitisiska uttalanden. 
Han har kallat ”sionister” (av de flesta 
tolkat som judar) för ”ättlingar till apor 
och grisar” och krävt att barnen i Egyp-
ten uppfostras att hata dem. 

Här hemma i Sverige prövas just nu 
huruvida en ultraortodox judisk familj 
ska ha rätt att hemskola sina barn. Frå-
gan är nu uppe i Högsta Domstolen och 
kommer ha en mycket viktig prejudice-
rande roll. Accepteras deras hemskol-
ning, kommer det att öppna upp en flod-
våg av hemskolningskrav från föräldrar 
som har olika filosofiska, politiska, eller 
new-age-inspirerade idéer om sina barns 
utveckling. 

För Humanisterna är det viktigt att vi 
gör vår röst hörd i detta sammanhang. 
Barnens rätt till utveckling får aldrig un-
derordnas föräldrarnas idéer om egen 
skolgång.

Jag hoppas att 2013 ska bli ett fram-
gångsrikt år för Humanisterna i Sverige. 
Vi hörs, vi märks och vi skakar om. Det 
behövs.
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Vi som jobbat med HumanistInfo under ett 
antal år har vid flera tillfällen diskuterat syftet 
med tidningen. Om HumanistInfo kan man på 
Humanisterna hemsidan läsa ”HumanistInfo 
skall ha en egen, informativ profil, anpassad till 
målgruppen och på ett tilltalande sätt skriva 
om ämnen som intresserar många läsare. Be-
vakningen av såväl riks- som lokala aktiviteter 
och olika möten inom förbundet, är väsentlig”. 

För oss som varit medlemmar länge minns 
att Humanisterna tidigare hade två tidningar 
– en vars främsta uppgift var att tillhanda-
hålla idédebatter och diskussioner, och en vars 
främsta syfte var att informera om förbundets 
aktiviteter. Sedan några år tillbaka kvarstod 
bara HumanistInfo. Tidningen du nu läser 
försöker så mycket det går att svara upp mot 
båda dessa, utan att alltid klara av att fullgöra 
något av detta riktigt tillfredsställande. Det ska 
också tilläggas att tidningen i dagsläget är det 
enda sättet förbundet kommunicerar med alla 
medlemmar. 

Vår övertygelse är att vi, i den tid vi nu lever 
med dess tillgänglighet till all sorts informa-
tion på Internet, i tidningar, på bibliotek etc., 
måste förtydliga syftet med HumanistInfo. 
En första fråga är givetvis om ni medlemmar 
tycker att Humanisterna bör ha en medlems-

tidning? Är det en klok investering av såväl de 
pengar det kostar att trycka och distribuera 
tidningen som de ideella timmar som läggs på 
att färdigställa den? Om svaret på den frågan 
är ja, vad ska en sådan tidning i så fall ha för 
syfte? 

Vi på redaktionen arbetar lite i blindo inför 
vad våra medlemmar vill ha ut av tidningen. 
Är det så att ni som läser tidningen vill åt de-
batterna och samtalen i tidningen eller läser ni 
den för att få information om de olika lokal-
avdelningarnas arbete? Tillför tidningen något 
utöver det som ni idag kan få via förbundets 
hemsida och andra kanaler?

Vi vill med denna text ta tag i frågan om 
innehållet tillsammans med er läsare och hop-
pas på att få höra era reaktioner! Vi hoppas på 
svar från er och dessa får ni gärna e-posta till: 
emilia.ericson@humanisterna.se. Det går även 
bra att skicka ett brev till: Humanisterna c/o 
Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stock-
holm.  

Vi behöver era åsikter senast den 6/3 2013.

Emilia Ericson, redaktör
Anna Bergström, ansvarig utgivare 
Lena Lindgren, layout 

Humanisterna 
Organisationsnr: 802009-5348

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

Kansli: Humanisterna, 
c/o Föreningshuset Sedab AB, 
Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm 
Tel. 08-55 60 61 48  
Plusgiro: 66 36 59-1
e-post:  

kansli@humanisterna.se 

Lokalavdelningar  

Humanisterna Gotland
Ordförande: Ulf Ekvall 
ulf.ekvall@humanisterna.se

Humanisterna Jönköping
Kontaktperson: Sune Enbjärde 
jonkoping@humanisterna.se

Humanisterna Kalmar
Ordförande: Desiree Liljevall 
desiree.liljevall@humanisterna.se

Humanisterna Stockholm
Ordförande: Lars Höglund
stockholm@humanisterna.se

Humanisterna Syd
Ordförande: Gunnar Hjert 
syd@humanisterna.se 

Humanisterna Södertälje
Ordförande: Peder Edström 
peder.edstrom@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@humanisterna.se

Humanisterna Väst
Kontaktperson: Urban Jansson 
vast@humanisterna.se

 Humanisterna Örebro
Ordförande: Fredrik Idevall 
tel. 070-572 63 69
orebro@humanisterna.se 

Humanisterna Östergötland
Ordförande: Adam Lagerqvist 
ostergotland@humanisterna.se

”En livsåskådning och ett förhållningssätt 
med fokus på mänskliga, snarare än gudomliga 

eller övernaturliga frågeställningar.”

Humanism enligt Oxford Dictionary:

21

Hur ser HumanistInfos framtid ut?
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HUMANISTERNA
Lokal information

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

Jönköping
• Årsmöte på Jönköpings stadsbibliotek 
lördagen 2/3 kl. 13.30 i rummet ”Sagan”. 
Klockan 12.00 samma dag kommer Sver-
ker Johansson (forskare på Högskolan 
i Jönköping) att hålla ett föredrag med 
frågestund i samma lokal. Temat blir ”En 
värld utan Darwin”. En analys av hur to-
talt annorlunda världen skulle behöva 
vara för att Darwin skulle kunna ha fel 
och kreationisterna rätt.

Stockholm
• Årsmöte torsdagen den 14/3 2013, kl. 
18:00. Plats: Hedénsalen (4 tr.), ABF-hu-
set, Sveavägen 41, Stockholm.

MOTIONER och övriga frågor till års-
mötet måste vara styrelsen tillhanda se-
nast tre veckor före årsmötet, alltså tors-
dagen den 21 februari.

Komplett årsmötesmaterial, inklusive 
verksamhetsberättelse etc., kommer att 
finnas tillgängligt senast den 28 februari.
• Nominera kongressombud
Humanisternas förbundskongress äger 
rum 20–21 april 2013. Vid kongressen 
kommer stockholmsavdelningen att re-
presenteras av 21 ombud.

Du har nu möjlighet att nominera 
medlemmar som du tycker bör utses till 
kongressombud. Stockholmsstyrelsen 
kommer att ta emot nomineringarna och 
tillsammans med valberedningen presen-
tera ett förslag på årsmötet den 14 mars. 
Det är sedan årsmötet som beslutar vilka 
som ska utses till ombud.

Du är välkommen att skicka dina för-
slag, med motivering, till stockholm@
humanisterna.se. Vi behöver nomine-
ringarna senast söndagen den 24 februari.
 • Medlemsmöte inför kongressen
Torsdagen den 11/4, kl. 18:00 till ca 20:30
Plats: ABF-huset (Palmerummet), Svea-
vägen 41.

Inför Humanisternas kongress i april 
anordnar vi ett medlemsmöte för att dis-
kutera viktiga frågor som ska behandlas 
(motioner, förbundsstyrelsens proposi-
tioner, etc.)

Alla medlemmar är välkomna. De 
medlemmar som blir utsedda till kon-

gressombud på årsmötet uppmanas sär-
skilt att komma på det här medlemsmö-
tet och att ha läst kongresshandlingarna. 
Kongressmaterialet kommer att finnas 
tillgängligt via Humanisternas hemsida 
senast två veckor innan kongressen. 

Umeå
• Årsmöte sker på Pi-dagen, den 14/3, 
kl. 19.00 med hemlagade Pi-pajer som 
tilltugg. Välkommen till förhandlingar, 
fika och samvaro i källarlokalen på Östra 
Norrlandsgatan 68, Umeå. 
• Humanisterna Umeå blir samarbets-
partner i integrationsprojekt
Integrationsprojektet ”Vän i Umeå” är 
ett brett samarbete mellan ett flertal or-
ganisationer, såsom Rädda Barnen, Röda 
Korset, KFUM, Asylgruppen, Svenska 
Kyrkan, SFI (Svenska för invandrare) 
och Sensus. Detta projekt handlar om att 
försöka hjälpa svenskar och invandrare 
att lära känna varandra och blir vänner. 
Till detta positiva och meningsskapande 
integrationsprojekt har nu lokalavdel-
ningen Humanisterna Umeå anslutit sig.  
Ett åtagande som framför allt handlar om 
att bidra med ytterligare kontaktnät för 
att bland våra medlemmar försöka hitta 
människor som vill engagera sig i detta.  
Åtagandet att vara en ”vän” sträcker sig 
över ett år och innebär att man försöker 
ses två gånger i månaden. Sedan kan de 
inblandade förstås fortsätta träffas som 
vilka vänner som helst.

Är du Umeåbo och intresserad av att 
lära känna människor från olika länder 
samtidigt som du på ett mycket positivt 
och påtagligt sätt kan hjälpa invandrare 
att integreras i det svenska samhället?  
Tveka inte att anmäla ditt intresse till 
umea@humanisterna. se.
• Regelbundna aktiviteter: 
Humanistpubar på Restaurang Rött nära 
Umeå Universitet, samt diskussionskvällar 
med gästföreläsare på Bokcafé Pilgatan. 
Datum och tema för dessa diskussions-
kvällar får du regelbundet information 
om via e-post. Om inte, anmäl din ak-
tuella e-postadress till kansli@huma-
nisterna.se samt umea@humanisterna.
se. För dig som inte har en e-postadress 

har vi två andra kanaler för att ta del av 
aktuella aktiviteter: Vår blogg på http://
humumea.blogspot.com/ eller genom 
att gå med i vår Facebookgrupp.
Lars Nilsson, Ordförande Umeå

Uppsala
• Årsmöte söndag den 3/3 kl. 15.00, Stu-
diefrämjandets lokaler (lokal Orion), Por-
talgatan i Uppsala. Alla lokalavdelningens 
medlemmar är varmt välkomna.

Vi fortsätter med Samtalskvällar på 
Pub 19, Svartbäcksgatan 19, andra tisda-
gen i månaden: 12/3, 9/4, 14/5 och 11/6.

Ta gärna kontakt med oss på uppsala@
humanisterna.se om du har synpunkter, 
förslag eller idéer. Vår verksamhet är be-
roende av medlemmarnas insatser.

Väst
• Årsmöte torsdag den 14/3, kl. 18.30.
Plats: Vera Sandbergs allé 8 (rum Wasa C) 
Göteborg.

Motioner ska vara inlämnade senast 
21 februari och sänds till vast@humanis-
terna.se

Handlingar kommer att sändas ut per 
e-post och kommer även att finnas till-
gängliga på hemsidan.

Östergötland
• Årsmöte den 21/3, kl. 18:30 i Hörsalen 
på Linköpings Stadsbibliotek.
Följande aktiviteter är inplanerade fram-
över;
Pubkväll 6/2, kl 18:00 i Norrköping på 
Sangria
Pubkväll 20/2, kl 18:00 i Linköping på De 
Klomp
Pubkväll 6/3, kl 18:00 i Norrköping på 
Sangria
Pubkväll 20/3, kl 18:00 i Linköping på De 
Klomp
Samtal: ”Från Barnens ö till Ypsilon” – PC 
Jersild, medlem i Humanisterna, pratar 
om sitt författarskap. 22/4, kl 18:30 i Mel-
lanrummet på Norrköpings Stadsbiblio-
tek.
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 ”…avvisandet av religionen, till förmån för 
utvecklingen av mänskligheten

 på dess egna premisser.”

Humanism enligt Collins Dictionary:

HumanistInfo som PDF
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, med-
dela kansliet detta på: kansli@humanisterna.se. 

Du som vill få tidningen i pappersform får givet-
vis det även i fortsättningen. 

Medlemsförmån
Prenumerera på SANS 
Endast 270 kr för 4 nummer. (ordinarie pris är 365 kr.)
Sans är en unik tidskrift i Sverige – ett existentiellt magasin om samhälle, 
vetenskap, etik och livs åskåd ning. 
Beställ prenumeration via www.prenservice.se och ange Internetkoden 
221-221116. Det går också bra att ringa kundtjänst 0770-45 71 69 (öppet 
vardagar 8.30–16.00) och uppge denna kod.

Humanisternas bokklubb
Medlemmar i Humanisterna har tillgång till en egen bokklubb hos Fri Tan-
ke förlag. Kika på www.fritanke.se/humanisterna för att se vilka specialer-
bjudanden som finns för dig som medlem. 
Det tillkommer en fast fraktavgift på 39 kr, oavsett antal böcker du köper.

Kvalitetssäkring av 
medlemsregistret
I samband med att HumanistInfo kom-
mer 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-postmedde-
lande ber vi dig att skriva ett e-brev till 
kansli@humanisterna.se och meddela 
ditt namn, adress och korrekt e-post-
adress!

Foto: Peter Knutsson/Piratförlaget

Intervju med

Jan Guillou

Humanisternas medlemstidning 
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Humanisterna på webben

Hemsida: humanisterna.se

Facebook: facebook.com/humanisterna

Twitter: @svHumanisterna

Forum: forum.humanisterna.se

Poddcast: humanistpodden.wordpress.com

Mötesplats: extroende.se

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



Posttidning B 

Humanisterna
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30  Stockholm

Nästa nummer kommer i maj

Humanist Aid Sweden
Humanist Hjälpen

Vem hjälper du idag?
Genom HumanistHjälpen kan du hjälpa medmänniskor som 
utsätts för våld och förtryck. Socialt uteslutna mödrar med 
barn i Marocko, häxanklagade barn i Nigeria, hedersförföljda 
i Sverige. Du kan rädda drabbade till liv, hälsa och sociala 
rättigheter samt bidra till att skapa opinion.

HumanistHjälpen har ett sekulärt, humanistiskt arbetssätt. 
Uppgiften är att stödja människor som genom konfessionella 
läror och traditioner, får sina mänskliga rättigheter förtryckta.

Läs mer på vår hemsida. 
Använd QR-koden i mobilen. 

http://humanisthjalpen.se
kansli@humanisthjalpen.se

Pg 90 02 79-1   Bg 900-2791

Humanisternas medlemsinsamlnig, som startades 
2008, har nu flyttat över till HumanistHjälpen. Genom 
positionen som 90-stiftelse, kan insamlingen även 
nå allmänheten, samt därigenom växa och nå fler 
behövande än tidigare.

Vi ber vänligen tidigare givare i medlemsinsamlingen 
att ställa om sina donationer till 90-kontot.

• Torsdag 28 februari kl. 18.00
Kan religion och vetenskap förenas?
En del människor anser att naturveten-
skap och religion rör sig inom skilda 
domäner, där vetenskapen kan kart-
lägga det mätbara, medan religionens 
uppgift är att söka svar på frågor som 
meningen med livet och världen. Där-
med finns det heller ingen motsättning 
mellan de olika domänerna. Andra me-
nar att det finns en inneboende konflikt 
mellan religion och vetenskap och att vi 
måste välja mellan de olika synsätten.
De här olika infallsvinklarna behandlas 
i ett samtal mellan Ulf Jonsson, jesuit-
pater och professor i religionsfilosofi, 
Lotta Knutsson Bråkenhielm, dokto-
rand i religionsfilosofi vid Uppsala uni-
versitet och Christer Sturmark.
• Torsdag 7 mars kl 18.00
Tro, vetande och humanism i vår tid.
Debatten om tro och vetande, religion 
och politik, vetenskap och pseudove-
tenskap är mer aktuell än någonsin.
Christer Sturmark, ordförande i för-
bundet Humanisterna, föreläser om 
dessa frågor och diskuterar med pu-
bliken. Seminariet tjänar också som en 

introduktion till förbundet Humanis-
ternas verksamhet och ställningstagan-
den. Det passar utmärkt för nyblivna 
medlemmar eller de som är nyfikna på 
Humanisterna i största allmänhet.
• Torsdag 21 mars kl 18.00
Vad vet du egentligen om gener?
För att argumentera engagerat i sam-
hällsdebatten krävs trygghet och kun-
skap om de begrepp som används. Ca-
rina Ulvklo har doktorsexamen i mole-
kylär genetik men är i grunden biolog 
och brinner för att förklara intressanta 
saker som kan verka krångliga. Med 
hjälp av bilder och liknelser vill hon 
skapa aha-upplevelser som bidrar till 
förståelse för genetiska mekanismer 
och ge publiken verktyg att förstå och 
debattera evolutionen.
• Onsdag 27 mars kl 18.00
Sekulär andlighet – finns den?
Carl Gustaf Olofsson använder sig ib-
land av beteckningen ”ateistisk frilans-
teolog”. Han har sedan tonårens upp-
brott från en traditionell kristendom 
varit djupt engagerad i frågorna kring 
tillvarotolkning och andlighet från ett 
sekulärt, existentiellt perspektiv. Likhe-

ter och skillnader visavi traditionell re-
ligiositet och andlighet har varit en del i 
detta. Han driver sedan 1998 webbplat-
sen ”Språk, tro och religion” och ”Gus-
tafs videoblogg” sedan 2010.
• Tisdag 9 april kl 18.00
Tro, vetande och humanism i vår tid
Se 7 mars.
• Torsdag 25 april kl 18.00
Bortom kontroll? – Vetandets väg till 
det vi inte har en aning om. Peter Syl-
wan är populärvetenskaplig författare 
och vetenskapsjournalist med erfaren-
het från SR, SVT, DN och SvD. Hans 
specialintresse är att tolka och översätta 
den vetenskapliga världens svårfångade 
och komplexa kunskaper och göra den 
begriplig i den vardagliga världen. Han 
är aktuell med boken ”Att upptäcka 
det oväntade”. Om vetenskapliga miss-
lyckanden och storslagna resultat. Han 
ger en spännande inblick i ett antal 
vetenskapliga forskningsprojekt som 
visade sig ge helt andra resultat än de 
förväntade – oväntade upptäckter och 
innovationer som varje dag gör mänsk-
ligheten den största nytta.

Humanisterna Stockholm i samarbete med ABF

Seminarieserie i ABF-huset, Sveavägen 41 • Entré 60 kr


