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Nu händer det saker, minsann. HumanistInfo har fått ny 
redaktion och nytt utseende, och snart kommer vi bara ut i 
digital form också.
 Låt mig börja med att presentera oss, personerna bakom 
HumanistInfo. Det är Peter Illi, en person med god erfarenhet 
av grafisk formgivning och även av humanistisk och skeptisk 
debatt som kommer att ha ansvar för tidningens layout och 
visuella framtoning. Och det är jag, Olle Svensk Strand, som ock-
så har erfarenhet av både redaktionsarbete och debatt, framför 
allt på nätet, som kommer att arbeta som tidningens redaktör.
 Vår målsättning är att öka intresset för HumanistInfo och 
vitaliteten i och kring tidningen. Naturligtvis kommer vi att ly-
hört lyssna på medlemmarna, vad ni vill ha ut av tidningen och 
vad ni vill läsa om. HumanistInfo är Humanisternas medlems-
tidning, det vill säga er tidning. Vi kommer att, utifrån de syn-
punkter som medlemmarna har och utifrån det uppdrag som 
vi får från styrelsen, jobba med att utveckla HumanistInfo både 
med avseende på utformning, inriktning och innehåll. Redan i 
detta nummer har vi, som ni ser, ett nytt utseende. Och i fram-
tiden är vår intention att hålla fokus på en levande interndebatt, 
vid sidan om information från förbundet och lokalavdelning-
arna, naturligtvis.
 Under förbundskongressen i april beslutades också att 
HumanistInfo i framtiden ska distribueras digitalt till alla som 
inte begärt att få den på papper. Hur, eller när, övergången till 
digital distribution kommer ske är ännu inte klart. Men vi kom-
mer att se till att övergången blir så enkel som möjligt för 
läsarna. Och naturligtvis också att den kommer att vara nåbar 
på så många plattformar som möjligt.
 Men det är inte bara HumanistInfo som håller på att byta ut-
seende. Även Humanisterna ska till att få en ny grafisk profil. 
Bland annat kommer den gamla happy human-figuren att få en 
modernare och självständigare utformning. Mer om detta finns 
att läsa om ni bläddrar framåt några sidor.
 Bläddrar ni så hittar ni också ett referat från förbundskon-
gressen, som bland annat innebar en mycket intressant debatt 
om Humanisternas manifest som skulle röstas igenom. Hur det 
det gick med den saken får ni läsa om i artikeln.
 Vi har också i detta nummer med några spännande debatt-
inlägg. Bland annat fortsätter den intressanta debatten om hu-
manistisk gemenskap: är det någonting positivt som vi ska upp-
muntra, eller finns det faror med en organiserad gemenskap? 
Förhoppningsvis slutar inte denna debatt här, utan fortsätter 
ute bland medlemmarna och även i kommande nummer av 
HumanistInfo.
 Väl mött till ett väldigt nytt nummer av HumanistInfo!

Omslag: Peter Illi.

Fotografier och illustrationer 
i tidningen vars upphovsman 
inte anges är så kallade public 
domain-verk. I de fall porträtt-
bilder av författare används i 
anslutning till publicerade ar-

tiklar och fotograf inte anges förutsätts rättighe-
terna till bilden tillhöra den som avporträtteras. 
Bilder som skickas till HumanistInfo skall vara 
i jpeg-format med en upplösning på 300 dpi. 
Beskärningar och färgkorrigeringar kan komma 
att göras. 

Förändringens tid
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Som förra året var årets kongress 
uppdelad på två dagar, en form som ger tid 
till mer diskussioner, något som i år var ex-
tra viktigt då två nyckelpunkter skulle be-
handlas: Humanisternas manifest och idé-
program. Och diskussion blev det, men mer 
om det längre fram.
 Christer Sturmark hälsade inledningsvis 
de 55 ombuden och övriga välkomna med 
ett kåseri om hur en rymdvarelse skulle 
kunna tänkas se på vår värld. Han visade 
på hur väsensskilda religion å ena sidan och 
humanism och ateism å andra sidan kan te 
sig i den tänkta rymdvarelsens ögon. Han 
tog också upp att allt fler kändisar ”kommer 
ut” som icketroende och sekulära, någon-
ting som säkerligen påverkar många andra.

 Efter Sturmark var det Ellis Wohlners 
tur att presentera resultatet av medlemsen-
käten. Inga större förändringar syns i årets 
enkät jämfört med den tidigare från 2010. 
De som svarat är fortfarande i majoriteten 
män över 50 år som inte vill delta aktivt i 
humanisternas arbete. Staffan Gunnarson 
berättade om hur undersökningen genom-
förts och vilka fallgropar som finns när re-
sultatet skall tolkas, och hur svårt det kan 
vara att reda ut hur väl enkäten stämmer 
med vad medlemmarna verkligen tycker: 
vilka har svarat, är de representativa? Är det 
de som är aktiva eller de som är missnöjda 
som svarar?
 I och med årets kongress inleds också ar-
betet med att praktiskt byta Humanisternas 

grafiska profil. Anna Bergström presente-
rade den nya profilen och några av de tan-
kar som låg bakom varför den bör bytas och 
hur förfarandet av valet att ge uppdraget att 
ta fram den nya profilen till Dan Jonsson 
gick till.

Engagerad debatt om manifestet

Så var det då dags att inleda årets stora 
diskussion, den om manifestet och idépro-
grammet. Arbetet med dessa har pågått un-
der ett par års tid, och nu har så redaktions-
kommitéen under Fredik Idevalls ledning 
lämnat sina förslag. Efter att Fredrik Ide-
vall, Anna Bergström och Bengt Westerberg 
presenterat förslagen kunde diskussionerna 
om manifestet börja. Det kom att bli en lång 
och intressant diskussion där många olika 
synpunkter och frågor kom till uttryck.
 Först upp i talarstolen var Sören Holst 
som inte kände igen förslaget med det som 
gått ut på remiss, eller med det uppdrag 
som kongressen gett styrelsen. Manifestet 
var fyllt av floskler och han ifrågasatte vad 
syftet med det är: är det att förklara varför 
humanism är det rimligaste förhållningssät-
tet så uppfyllde det inte detta, 
enligt honom. Han föreslog 

KONGRESS2013
KONGRESS2013
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Het debatt under
lyckad kongress

Av Olle Svensk Strand

Delar av den församlade kongressen. 
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att kongressen inte skulle fatta något beslut 
om manifestet, utan bara om idéprogram-
met. Som svar till Holst sa Westerberg att 
de försökt ta hänsyn till de synpunkter som 
inkommit under remissarbetet och att han 
trodde att kongressen skulle kunna ta ett 
beslut, om än efter de justeringar som fram-
kom under dagens diskussion.
 Gunnarson, som även är vicepresident i 
European Humanist Federation, fortsatte 
sedan med att ifrågasätta uttrycket ”seku-
lärhumanistisk”. Uttrycket slutade använ-
das av Humanisterna, påpekade han, för 
att följa hur ordet humanism används in-
ternationellt. Genom att använda begrep-
pet sekulärhumanism släpper vi också fritt 
åt andra att använda humanism, menade 
han. Vi bör istället beskriva att vi menar att 
humanismen är sekulär. Sturmark svarade 
varför han ansåg att sekulärhumanism är 
ett bra begrepp och varför vi bör använda 
det. Det kan betyda olika saker, påpekade 
han, och även troende kallar sig humanis-
ter. Genom att kalla oss själva sekulärhu-
manister definierar vi själva vad vi menar, 
ansåg han. Både Gunnarson och Ulf Schyldt 
svarade med att påpeka det otydliga i att vi 
ibland kallar oss humanister och ibland 
sekulärhumanister. Religiösa vill reducera 
oss till bara ateister, svarade Sturmark. ”Ni 
kan inte säga att ni är humanister” menar 
de. Men använder vi sekulärhumanister 
äger vi själva begreppet.
 Anders Nordström ifrågasatte begreppet 
”icke-essentialistisk”, och om inte skriv-
ningen istället skulle ändras till ”Humanism 
innebär…” Tvärtom, menade både Holst och 
Sturmark, begreppet icke-essentialistisk är 
centralt, inte minst i den debatt som pågår. 
Som exempel tog Sturmark upp att många 
vill bunta ihop Humanisterna med främ-
lingsfientliga grupper som per definition 
är essentialistiska, och som menar att män-
niskor kan reduceras till enkla, essentiella, 
beståndsdelar. Den icke-essentialism som 
humanismen inbegriper är nyckeln till att vi 
inte är relativistiska, utan att vi ser till varje 
människa som en individ där många olika 
aspekter samlas och bildar en person.
 Per Dannefjord ställde frågan vad vi ska 
ha manifestet till? Ska det kunna användas 
som reklam för Humanisterna i exempelvis 
broschyrer och pamfletter, då ska språket 
vara enkelt. Ska det istället kunna använ-
das som ett klargörande av Humanisternas 
ståndpunkter och livsåskådning, då måste 
det vara distinkt, även om det då ibland kan 
uppfattas som krångligt. Nordström var 
inne på samma linje och undrade om ett 
manifest ska vara svårt. Tvärtom, menade 
han. Schyldt påpekade att det inte är något 

självändamål att manifestet är svårt att för-
stå, men att det ska vara en förklaring för 
vad vi står för, varför en viss abstraktions-
nivå blir nödvändig. Han fortsatte med att 
lägga förslaget att man istället för att ha två 
dokument låter manifestet ingå som ett för-
ord i idéprogrammet.
 Även idéprogrammet presenterades av 
arbetsgruppen. Diskussionen om det blev 
inte lika intensiv som den kring manifestet, 
utan rörde sig framför allt om klargöranden 
och formuleringar. De ämnen som lockade 
till flest uttalanden var de om vård, alterna-
tivmedicin, forskning och organdonation. 
Framför allt väckte skrivelsen om att “sam-
tycke till organdonation ska förutsättas så-
vida inte annat uttalats av individen själv” 
debatt. Hur väl detta stämmer överens på 
synen på individens frihet ifrågasattes. Det 
försvarades med att det finns ett stort behov 
av organ och att varje individ ska ha möjlig-
het att avstå från att donera sina organ.

Dag två, dags att fatta beslut

Även andra dagen inleddes med ett anfö-
rande av Sturmark. Denna dag berättade 
han om vad Humanisterna gjort under året. 
Humanisterna har under året varit engage-
rade i en rad olika aktiviteter, av vilka några 
har varit: Almedalsveckan, där inte minst 
samtalet på temat “Får staten ha ihop det 
med Gud?” mellan Sturmark, finansminis-
ter Anders Borg och teologen Annika Borg 
(i folkmun även kallat “två hästsvansar och 

en prästkrage”) lockade många åhörare 
både på plats och på nätet; tagit initiativ 
till en sekulär ceremoni som alternativ till 
gudstjänsten i samband med riksdagens 
öppnande, där bland annat Ulf Danielsson, 
professor i astrofysik, berättade om “den 
vetenskapliga skapelseberättelsen”; inlett 
ett projekt med stöd från Ungdomsstyrel-
sen om samtal med skolungdomar om ra-
sism och intolerans samt framtagande av en 
ny grafisk profil för Humanisterna.
 Men Sturmark påpekade också att vi 
har en del utmaningar framför oss: hur blir 
Humanisterna och de humanistiska och 
sekulära värderingarna relevanta för fler? 
Hur ser mediebilden av Humanisterna ut, 
och hur kan vi påverka den? Vi är inte bara 
“några som inte tror på Gud”. Vi måste lyfta 
fram vår ideologi och livsåskådning. Vi har 
också potential att bli fler och därmed även 
möjlighet att få ett ökat inflytande.
 Sturmark avslutade med att säga att vi 
inte ska acceptera att bli reducerade till “de 
som inte tror”. Den sekulära humanismen 
är inte bara ateism, eller ”nyateism”. Vi 
måste lyfta fram våra livsåskådningsfrågor 
och våra existentiella frågor, enligt Stur-
mark. Vi måste också vara tydliga med vår 
kosmopolitiska samhällssyn och vår icke-
essentiella människosyn.

Det formella årsmötet fortsätter

Så var det dags att återuppta de egentliga 
årsmötesärendena. Verksamhets- och eko-

Per Dannefjord och Christer Sturmark i samspråk med några kongressdeltagare.
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nomiska berättelserna ansågs vara presen-
terad i och med att de skickats ut. Inga ytt-
randen lades fram om någon av dem.
 Ann-Charlotte Ekman presenterade re-
visorernas berättelse. Under året hade hon 
granskat ekonomin och Stefan Björnsson 
verksamheten. I likhet med revisorernas 
förslag fastslog kongressen resultat- och 
balansräkningen och beviljade styrelsen 
ansvarsfrihet för det gånga året.
 Styrelsens förslag om oförändrade med-
lemsavgifter väckte inga frågor eller kom-
mentarer och kongressen röstade för att 
bifalla förslaget. Samma medlemsavgift för 
kommande år som i år, således.
 Också styrelsens förslag om att bara ge 
ut HumanistInfo i digital form, om man inte 
begär den i pappersform, fick kongressens 
bifall. Skälet till förslaget är naturligtvis att 
det kostar en hel del att trycka och distribu-
era tidningen. Många får redan nu Human-
istInfo endast digitalt, och säkerligen är de 
som är positiva till det ännu fler. Hur, eller 
när, övergången till att ha digital distribu-
tion som standard är inte klart än, men vi 
kommer att jobba på en lösning som ska 
vara så enkel som möjligt.
 Styrelsens förslag om att verksamhets-
plan och budget ska behandla nästkomman-
de kalenderår istället för perioden mellan 
kongresserna fick också bifall, och kongres-
sen gav styrelsen i uppdrag att arbeta fram 
ett förslag och eventuella stadgeändringar 
till nästa kongress.

 Även om förslaget om att hålla kongress 
vartannat år väckte några kommentarer och 
frågor, fick förslaget att ge styrelsen i upp-
drag att till nästa kongress lämna ett detal-
jerat förslag på bland annat stadgeändringar 
bifall.
 Ett dokument och förslag som inte väck-
te några närmare frågor var styrelsens för-
slag till etiska riktlinjer. Det påpekades att 
det ska vara valberedningen som ska utse 
den förtroendemedlem övriga medlemmar 
ska kunna vända sig till. Med denna ändring 
gick styrelsens förslag igenom.

Fortsatt debatt och beslut
om manifest och idéprogram

Efter lördagens diskussion hade kongres-
sens redaktionskommitté sammanställt en 
del ändringar i manifestet som de presen-
terade. Men med tanke på hur frågan om 
manifestet och idéprogrammet diskutera-
des dagen innan var det inte självklart hur 
kongressen skulle rösta. Och även denna 
dag lockade den upp ett flertal talare till 
talarstolen. Synpunkterna var i stort sett 
de samma som dagen innan: att manifestet 
inte var färdigbehandlat, att det inte var till-
räckligt tydligt och att det inte borde antas, 
åtminstone inte som ett eget dokument.
 När det var dags att rösta om manifestet 
fanns det tre frågor att ta ställning till: att 
det föreslagna manifestet inte skulle antas, 
att styrelsen tar fram ett nytt förslag där 
manifestet ingår i idéprogrammet och att 

manifestet antas efter de revideringar som 
gjorts. Kongressen röstade ja på första frå-
gan och nej på andra varpå den tredje frå-
gan föll. Kongressen antog således inte ma-
nifestet och heller inte att det skulle ingå i 
idéprogrammet.
 Nu var då frågan om kongressen skulle 
anta idéprogrammet? Även här var det ett 
antal som förespråkade att det inte skulle 
antas. Detta framför allt med hänsyn till att 
om manifestet inte antagits kunde rimligen 
heller inte idéprogrammet antas, och att pro-
cessen med att arbeta fram manifestet och 
idéprogrammet inte gjorts på ett godtagbart 
och demokratiskt sätt. Kongressen antog 
dock idéprogrammet efter de ändringar som 
gjorts efter lördagens diskussion.

Tio motioner att begrunda

Tio motioner hade inkommit och skulle 
behandlas av kongressen. Ingen av motio-
nerna väckte någon större fråga eller dis-
kussion, och kongressen röstade i de flesta 
fall i enlighet med styrelsens förslag.
 De motioner som antogs rörde bland an-
nat att Humanisterna ska verka för att den 
andliga vården inom sjukvården ska vara 
livsåskådningsneutral, att Humanisternas 
ceremoniverksamhet skall utvecklas och 
därmed stärka Humanisternas som folk-
rörelse. Kongressen beslutade också utifrån 
en motion rörande att låta ceremoniverk-

Nya förbundsstyrelsen. Närmare presentation finns på sidan 21. (Irene Rune saknas på bilden.)

Fortsätter på sid. 9



Nr 2 | 2013 | HUMANISTINFO8

Om
Happy Human
och förslaget
till ny logga

Av Anna Bergström

”Vi lever i ett bildsamhälle” säger 
Gunilla Kvarnström till mig ”och visuell 
form är kopplad till innehåll”. Själv lever 
jag i en akademisk textvärld och tanken 
har inte slagit mig, men när Gunilla  näm-
ner ett antal företags- och föreningsnamn, 
alltifrån Telia till Läkare utan gränser så 
ser jag bilderna framför mig. Det går på en 
millisekund. Bilden jag får upp i huvudet 
är bara en bild, men jag inser att alla bilder 
förmedlar budskap.
 – Det är ingen slump att det läggs ner 
miljonbelopp på att utforma symboler som 
skall sammanfatta ett varumärke eller en 
värdegrund och vara en tydlig signal i ett 
omfattande informationsbrus, fortsätter 
Gunilla när vi sitter och går igenom hur 
olika trycksaker från förbundet sett ut un-
der åren. Där finns en svajig variant av ”den 
fria människan”, en ljusblå, en mörkblå, en 
spetsig, en liten och platt, grön, svart och 
mörkröd. Där finns olika typografiska ut-
tryck alltifrån HumanistInfo till den gene-
rella broschyren där vi presenterar oss utåt. 
Jag inser att jag själv deltagit i framtagandet 
av några  papper som ligger spridda framför 
oss – och jag inser att den osammanhäng-
ande blandningen av uttryck inte direkt är 
en fördel i bildsamhället.
 Humanisterna är en organisation som 
deltar aktivt i samhällsdebatten med inten-
siv exponering i medierna. Under 2011 ge-
nomförde styrelsen, med före detta styrel-
seledamoten Gunilla Kvarnström i spetsen, 
en översyn av de trycksaker som Humanis-
terna hade. Kortfattat kan vi konstatera att 
vi har gjort lite som vi velat och varit ama-
törer just på detta område, vi har inte varit 
medvetna om hur vårt val av form påverkar 
budskapet vi vill föra fram. Stundtals har 
trycksaker påmint alltför mycket om kyrk-
liga skrifter där ljusblå himlar har fått vara 
signal för ”mjuka” värden. Vidare ska tilläg-
gas att en symbol föreställande en person 
med uppsträckta armar representerar allt 
från rädda barn till bilprovningen. Hur vill 
vi uppfattas? Vad identifierar vi oss med och 
hur identifierar andra oss? 
 Humanisternas styrelse fattade då beslut 
om att vi var i behov av en moderniserad 
logotype och anpassad grafisk profil. Styr-
elsen resonerade att ett nytt visuellt uttryck 
kommer att ha stort genomslag och vara 

viktigt för hur förbundet uppfattas utåt. 
 Gunilla, som själv är illustratör och tidi-
gare medlem i styrelsen för Svenska Teck-
nare och grafiska formgivare, slöt en arbets-
grupp till sig bestående av Ann Forslind 
(illustratör, författare och lektor vid Konst-
fack), Fredrik von Matérn (formgivare och 
före detta rektor för Nyckelviksskolan), 
Lena Andersson ( journalist och författare), 
Ann-Christin von Reybekiel (grafisk form-
givare och illustratör) samt Anna Bergström 
och Christer Sturmark från Humanisternas 
styrelse. 
 Efter omfattande research i branschen 
valdes fyra välrenommerade formgivare ut 
att lämna in skissförslag.
 Arbetsgruppen valde Dan Jonssons bi-
drag till det vinnande och beskriver det på 
följande sätt: Dan Jonsson är en av Sveri-
ges mest välrenommerade grafiska formgi-

Humanisterna får ny grafisk profil

vare, ja, en nestor och legendar i sin genre. 
Till vår glädje tackade han ja till att vara 
en av förslagställarna då vi inbjöd grafiska 
formgivare att utforma skissförslag för vår 
nya grafiska profil. Dans förslag till ny logo-
type och grafisk profil präglas av kunskaps-
sökande, klarhet och en tydlighet i tanken 
som uttrycker självförtroende.
 Det är lätt avläsbart, lätt avskiljbart och 
har en helt egen form som ändå anknyter 
till den internationella symbolen ”Happy 
Human” men med ett modernare och mer 
grafiskt pregnant uttryck, osentimentalt, 
djärvt och rationellt som blir emblematiskt 
och påminner om ett bomärke.
 Vi hoppas att det nya moderna grafiska 
uttrycket skall tas emot väl av medlem-
marna och inspirera till djärvhet, optimism 
och självförtroende i vår viktiga kamp för 
förnuft och mänskliga rättigheter.

Humanisternas nya märke med stiliserad ”happy human”-symbol och logotyp i typsnittet Futura.   

Av Svante Nevéus

Den nya föreslagna loggan som visades 
upp på kongressen 20–21 april är inte alls 
bra. Den frångår det vi har använt tidigare 
alldeles för mycket, ser stelt robotaktig ut, 
i den mån den liknar en figur alls. Happy 
Human (som vi haft den hittills i alla år) 

är enkel, dynamisk (olika långa armar), 
ser glad ut och liknar både en människa 
och ett h. Den har även en stor samhörig-
het med andra humanistförbunds Happy 
Human. Jag kan inte heller se några håll-
bara skäl för att byta.
 Den nya loggan har inte gått på remiss 
och man har inte fått besluta om den på 
kongressen. Den har bara presenterats 
som ett fullbordat faktum inför en sittan-
de kongress.
 Det finns mycket att säga om denna 
fråga. Börjar nu med ett kort inlägg till 
HumanistInfo om detta. Den nya loggan 
kan vi tacka nej till. Vi kan kräva att vi ska 
ha kvar Happy Human så som den har an-
vänts och fungerat genom alla år.
 Gör din röst hörd, kräv tillbaka Happy 
Human!

Avvikande åsikt:

KONGRESS 2013
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På kongressen den 20 och den 21 april 
togs beslutet att skolan ska stå i fokus för 
2014. Skolan byter alltså av barnet vilket 
stod i fokus fram till kongressen. Barnet ut-
gjorde Humanisternas första ”fokusår” och 
skolan känns som en naturlig övergång och 
ett spännande nytt fokus att arbeta med. Till 
skillnad från barnet i fokus som skulle börja 
implementeras direkt efter förra årets kon-
gress kommer det nya fokusåret starta först 
2014 vilket innebär att det finns gott om tid 
att fundera och planera kring vad Humanis-
terna kan tänkas göra på temat. 
 Det finns ju många aspekter inom sko-
lan som vi i Humanisterna kan arbeta med. 
Allt från opinionsbildning kring religiösa 
friskolor till att granska skolors religions-
undervisning och diskutera vad undervis-
ning, oavsett ämne, bör baseras på. I detta 
sammanhang finns det för övrigt en viktig 
fråga som borde ställas och den är: vad bör 
skolan rusta barn med inför framtiden? 
 Sen kan man fråga sig om den svenska 
skolan inte börjar likna den amerikanska i 
vissa avseenden. Här tänker jag bland an-
nat på hur olika typer av standardiserade 
tester och mer betyg introducerats i den 
svenska skolan. Trots att forskare varnat 
för att denna form av tester sällan är bra 
för yngre barn har de kommit att användas 
mer och mer med motiveringen att detta 
gör att barn och ungdomar presterar bättre 
och lär sig mer i skolan. Men barns lärande 
ska inte baseras på godtyckliga ställnings-
tagande om huruvida barns förmågor ska 
mätas med standardiserade tester och 
olika graderingsinstrument. För oss som 
anser att viktiga ställningstaganden bör 
vara väl underbyggda med hjälp av den ve-
tenskapliga metoden så är dessa tester ett 
tveksamt val som bör diskuteras med just 
vetenskapliga argument och inte bara uti-
från politisk ideologi.

 Några andra tydliga exempel på den 
amerikaniserade svenska skolan är hur 
en del lärare i naturvetenskap uttryckt 
svårigheter och motstånd när de under-
visar i evolutionsteorin samt hur religiösa 
friskolor blir ett allt vanligare alternativ 
när elever och föräldrar ska välja skola. 
Högsta domstolens dom att de extremre-
ligiösa föräldrar som inte ville ha sina barn 
i den svenska skolan nu ska tillåtas hem-
skola sina barn öppnar även det upp dör-
rarna till en allt mer amerikanskinspirerad 
skola i Sverige. En skola som på många sätt 
riskerar att inskränka barns mänskliga rät-
tigheter. 
 Hemskolning är i de allra flesta fall ett 
sämre alternativ än att barn får gå i skola 
med andra barn och undervisas av utbilda-
de lärare. Det finns liksom en anledning till 
att det finns något som heter lärarutbild-
ning. Dess kvalitet ifrågasätts visserligen 
just nu på många håll men är icke desto 
mindre viktig att prata om i sammanhang-
et. Föräldrarätten omhuldas in absurdum 
när en rättsstat lägger barns hela utbild-
ning och lärande i föräldrarnas händer. Att 
öppna upp för att vem som helst ska få lov 
att undervisa barn i det de förväntas lära 
sig betyder bara att vi nedprioriterar peda-
gogik och kvalifikation till förmån för vux-
na människors vilja att överföra sin egen 
världsbild på sina barn. Vill vuxna män-
niskor prompt ha kopior av sig själva, ja då 
är fortplantning inte det bästa alternativet, 
utan kloning. 
 Det är inte särskilt svårt att se att när det 
gäller skolans sfär så har Humanisterna ett 
självklart och viktigt uppdrag att utföra. Är 
man intresserad av att engagera sig inom 
detta område så uppmanas man att kon-
takta skolgruppen. Oss når ni genom att 
mejla: skola@humanisterna.se

Skolan i fokus 2014
Av Emilia Ericson

KONGRESS 2013

samheten avknoppas ge förbundsstyrelsen 
i uppdrag att ta initiativ till en organiserad 
intern diskussion i syfte att få fram ett all-
sidigt beslutsunderlag kring ceremoni-
verksamheten.
 Kommande år är valår och en fråga som 
brukar få stort utrymme är skolan. Det är 
också ett område där Humanisterna skulle 
kunna fokusera på och driva många frågor. 
Därför utsågs 2014 till bli Skolans år.
 Beslut fattades också att förbundet och 
styrelsen ställer sig bakom kravet att vapen-
exporten till Saudiarabien ska stoppas, 
att även fortsättningsvis driva kraven på 
att bidrag till trossamfund ska slopas, att 
inga gudstjänster bör förekomma i public 
service-kanalerna och att religiösa friskolor 
inte ska förekomma i det obligatoriska skol-
väsendet.
 Övriga motioner avsågs besvarade eller 
inte längre aktuella på grund av andra be-
slut eller drogs tillbaka av motionärerna.

Ny styrelse

Så återstod bara tre punkter på kongressens 
dagordning: beslut angående verksamhets-
plan 2013-2014, beslut angående förslag till 
budget samt beslut angående valberedning-
ens förslag till bland annat styrelsen.
 Både verksamhetsplanen och budgeten 
godkändes utan några vidare kommentarer.
 Då Anna Bergström, Emma Massey och 
Ellis Wohlner i och med kongressen lämnar 
styrelsen blev Emilia Ericson och Magnus 
Timmerby invalda som nya ordinarie leda-
möter och Helena Modin som ny supple-
ant. Ericson är ledamot i Humanisterna 
Stockholms styrelse och tidigare redaktör 
för HumanistInfo. Timmerby är ledamot 
i Humanisterna Syds styrelse, där han är 
kommunikationsansvarigt. Christer Stur-
mark omvaldes som ordförande på två år. 
Även Eduardo Grutzky och Per Dannefjord 
omvaldes som ledamöter. Övriga styrelse-
medlemmar, Tore Mellberg, Sune Kronlid, 
Anders Martinsson, Irene Rune och Bengt 
Westerberg, är valda till 2014.
 Eftersom styrelsen endast haft två supp-
leanter men stadgarna säger att det ska vara 
tre valdes även Lars Höglund in som supp-
leant.
 Som ny revisor valdes Stefan Björnsson. 
Valberedningen hade inte lämnat några för-
slag till revisorssuppleanter. Kongressen 
valde Jörgen Grevenstein och Ulf Schyldt 
till revisorssuppleanter på ett år.
 Till valberedning under det kommande 
året valdes Peder Palmstierna, Birgitta 
Svensk, Gunnar Hjert, Anna Bergström och 
Ellis Wohlner.
 

Fortsättning från sid. 7
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Rätten att uttrycka sin åsikt, att utbyta åsikter, är en 
grundbult i en demokrati. När denna rättighet begränsas, genom 
lagliga ingripanden eller genom våldshandlingar eller hot, är de-
mokratin i fara. I Bangladesh pågår en kamp mellan de som vill 
förvandla landet till en teokrati och de som vill försvara och stärka 
den sekulära demokratin.
 Den 15 februari mördades Rajib Haider brutalt med hjälp av 
machetes utanför sitt hem i Dhaka. Haider hade på nätet skrivit 
negativt om islamisk fundamentalism och islamistgrupper. Han 
hade också varit engagerad i Shahbag-rörelsen, vilken kräver 
landets strängaste straff för krigsförbrytare från befrielsekriget. 
Dessa är idag ledare för islamistpartiet Jamaat-e-Islami, vilket 
stödde Pakistan under kriget 1971. Av denna anledning vill även 
aktivisterna förbjuda detta parti. Fem personer arresterades för 
mordet och de uppgav att det utförts på order av en ledare för par-
tiets studentorganisation.
 Ingen människa är ofelbar. Ingen människa har privilegiet att 
äga tillgång till en absolut sanning. Yttrandefrihet är nödvändigt 
för att vi skall få reda på när vi har fel, men även i de fall då våra 
åsikter eller vetenskapliga fakta ligger nära sanningen spelar ytt-
randefriheten en stor roll. När en idé gång på gång ifrågasätts för-
hindras den från att förvandlas till en dogm. Religioner har histo-
riskt sätt en oöverträffad förmåga att skapa och bibehålla dogmer.
 Kintu är alias för en svensk medborgare som på daglig basis 
opinionsbildar på bloggar i sitt tidigare hemland Bangladesh. En 
av frågorna han drivit är att stat och religion skall hållas åtskilda. 
Han är ateist, men utan att göra en stor sak av det. Under flera år 
har Kintu, tillsammans med andra bloggare, propagerat för att de 
som är ansvariga för folkmordet på minst en miljon människor i 
samband med Bangladeshs befrielsekrig, skall ställas inför rätta. 
Fram till i mars skedde detta utan problem, men när Kintus namn 
dök upp på en lista med 84 ”ateist”-bloggare stängdes hans blogg 
ner. Listan var sammanställd av en islamistgrupp, vilken ankla-
gade bloggarna för blasfemi mot islam.
 Yttrandefrihet är avgörande för att människor skall kunna leva 
ett gott liv. Ett gott liv innebär att man har möjlighet att göra auto-
noma livsval, och dessa val måste vara välinformerade. Fritt utbyte 
av idéer är därför nödvändigt. Vissa idésystem försöker begränsa 
människors tankefrihet – deras möjlighet att utbyte åsikter, söka 
kunskap och göra välinformerade livsval.
 I början av april arresterades fyra av ”ateist”-bloggarna: Asif 
Mohiuddin, Subrata Adhikari Shuvo, Mashiur Rahman Biplob och 
Rasel Parvez. De fyra hade på bloggar och i andra sociala media 
kritiserat islamisk fundamentalism, samt politiker och press som 
sanktionerat islamistiska tankar och ideologier i ett land som en-
ligt konstitutionen skall vara sekulärt. De arresterades för ”förtal 
av religion”. En polischef i Dhaka uppgav att de ”skadat religiösa 

känslor hos folket genom att i skrift kritisera olika religioner och 
deras profeter och grundare, inkluderande profeten Muhammed.”
 Blasfemi eller hädelse innebär att något heligt kränks - en gud, 
en gudom, en profet eller en religiös företrädare. I en tid när glada 
gudar ansågs ge god skörd, kunde en skändad gud hämnas med 
missväxt. Detta kunde självklart skada ett helt samhälle. Frågan 
är dock om detta är orsaken till hädelseanklagelser idag. Anklagel-
serna har nog oftare syftet att tysta religionskritiker, ifrågasättandet 
av dogmer eller av det heliga, och de kommer allt som oftast från 
makthavare som saknar bärkraftiga argument för sin maktposition.
 Ahmed Nadir befann sig på resa i Europa när han anklagades 
för att vara en islamhatande ateist. Han har tidigare i vår hotats och 
misshandlats i Bangladesh, eftersom han engagerat sig i Shahbag-
rörelsen. När islamisterna svarade med våldsamma motdemon-
strationer, skrev han på Facebook: ”Om detta är islam, så skulle 
jag vara stolt att kallas ateist”. Både Nadirs och Kintus familjer har 
trakasserats och hotats i Bangladesh. De har släktingar som tagit 
avstånd från dem för att slippa förföljelse. Nadir befinner sig till-
fälligt i Sverige och vågar inte resa tillbaka hem, risken är stor att 
han arresteras omedelbart. Islamisterna som skapat listan, kräver 
att det införs dödsstraff för blasfemi.
 Internationella Humaniströrelsen och andra sekulära organi-
sationer, såsom Center For Inquiry, arrangerade i början av maj 
demonstrationer i flera amerikanska och europeiska länder för 
att stötta de ateister, sekularister och fritänkare som fängslats och 
hotats till livet i Bangladesh. I Sverige skrev Förbundet Humanis-
terna ett öppet brev till Bangladesh ambassad. Förhoppningsvis 
leder den internationella uppmärksamheten till att tanke- och 
yttrandenfriheten stärks och att de som opinonsbildar för en tyd-
ligare sekulär demokrati kan fortsätta göra detta.

Humanisterna hjälper

Ahmed Nadir besökte den informella middag som arrangerades 
i anslutning till Humanisternas kongress i slutet av april. Där be-
rättade han om sin egen problematiska situation och om läget i 
Bangladesh (se tidigare artikel). Han hade rest till Sverige då han 
var bekant med personer här sedan tidigare och via dessa kom han 
i kontakt med medlemmar i Humanisterna.
 En rad medlemmar i Humanisterna har ställt upp och hjälpt 
Nadir – med kontakt med en advokat, med pengar, med en tillfäl-
lig bostad och med ett socialt stöd i en svår situation. Det var inte 
möjligt för Nadir att söka asyl i Sverige eftersom hans europaresa 
inleddes i ett annat eu-land. De veckor han tillbringade i Sverige 
underlättades enormt av den hjälp han fick, något han verkligen 
har uppskattat. Att hjälpa en enskild medmänniska är det mest 
påtagliga vi kan göra för att visa att vi lever upp till våra humanis-
tiska värderingar.

Bangladesh och yttrandefriheten
Av Ulf Gustafsson

UTBLICK
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Var går gränserna för vad demokratiska rörelser kan 
tolerera av avvikande åsikter internt, utan att äventyra bilden av sitt 
huvudbudskap? Kan man blunda för sådant som går stick i stäv med 
den egna ideologin, för att dra fördelar av vissa andra berörings-
punkter eller bör man direkt slå ned på hållningar som är oförenliga 
med vad man officiellt står för? Det senare är sannolikt att föredra, 
om man vill slippa skjuta oundvikliga konflikter på framtiden.
 Problemet för Socialdemokraterna i affären Omar Mustafa är 
att man reagerade senare än man borde, när han efter blott en vecka 
i partistyrelsen tvingades bort. Detta lär inte handla om fördomar 
och diskriminering, utan om berättigat motstånd mot åsikter och 
handlande hos den berörde själv. De ideal Mustafa säger sig om-
fatta är hittills svåra att få ihop med agerandet av honom och den 
islamiska rörelse han företräder.
 Bakåtsträvande, homofoba och antisemitiska talare som med-
verkat på konferenser är en sak, som vi inte sett klart att Mustafa 
invänt emot eller på något sätt försökt motverka eller balansera, 
i sin roll som aktiv och ordförande i Islamiska Förbundet i Sverige. 
Flera debattörer har också vittnat om att förbundet med samarbets-
partner medvetet saboterade ett forum med öppet samtalsklimat 
bland muslimer i Tensta, hånade oliktänkande och bannlyste all 
kritik mot den egna religionen som ”islamofobi”.
 Vad Islamiska Förbundet (ifis) och Mustafa säger sig önska av 
dialog, mänskliga rättigheter och kamp mot diskriminering i alla 
dess former går i ljuset av detta verkligen att ifrågasätta. Vilken sida 
står man egentligen på i denna kamp? Vilka åtgärder vidtar man till 
exempel för att stärka kvinnors och hbt-personers rätt och för att 
underlätta en förutsättningslös diskussion om islam? Signalerna 
är ytterst tvetydiga, mellan ord och handling. Är det en muslimsk 
tolkning av mänskliga rättigheter och anpassning till delar av 
Sharia även i Sverige man egentligen vill uppnå, i likhet med vad 
Muslimska brödraskapet eftersträvar? Varför bjuder man in och 
vill samtala med extremt konservativa företrädare från utlandet, 
om det är reformer i progressiv riktning man avser åstadkomma 
här hemma? Vilka radikala omtolkningar av religion och tradition 
är man beredd att göra? Har man kontakt med muslimska femin-
ister eller homosexuella imamer eller är det endast de traditionellt 
rättslärda man lyssnar till? Hur ska upplysning och utveckling då 
kunna ske? Här är det upp till bevis för ifis och Mustafa, innan man 
kan vara säker på färdriktningen.
 Vi kan, för att vara självkritiska, ta ett autentiskt exempel från 
humaniströrelsen, på hur delikat uppgiften är att anlita rätt per-
soner. Till världskongressen i Oslo sommaren 2011 var fredsfors-
karen Johan Galtung inbjuden som en av huvudtalarna. Denne 
har bland annat sagt att usa gått längre än Hitler i att döda folk, 
medan enpartistaterna Kina och Kuba hyllats som förebilder för ett 
öppet samhälle. Under kongressen berättade Galtung att vi måste 
respektera talibanernas legitima intressen i Afganistan och han 
jämställde mentaliteten hos norska nato-piloter över Khadaffis 

Libyen med den hos Anders Behring Breivik under hans aktion på 
Utøya(!). Mannen som två veckor tidigare hade mördat  så många 
försvarslösa ungdomar och sprängt regeringskansliet bara något 
kvarter från centret där humanistkongressen nu hölls, skulle alltså 
i Galtungs analogi ha något gemensamt med militärer utsända av 
demokratiska stater i syfte att skydda befolkningen från en våldsam 
tyrann. Galtungs alltmer smaklösa och moralrelativistiska resone-
mang borde ha varit totalt främmande i varje humanistiskt sam-
manhang.
 Här kommer plikten att markera mot orimliga påståenden in, för 
dem som känner ansvar för en rörelse – om man inte ska riskera att 
associeras med ytterliggående eller förenklade, populistiska budskap. 
För egen del kunde jag inte stillatigande notera Galtungs namn ens i 
det preliminära kongressprogrammet, när detta släpptes året innan, 
utan varnade redan då den norska kongresskommittén för hans då-
liga renommé. Jag tog sedan åter upp frågan under själva kongressen 
och gick efteråt till frontalangrepp mot Galtungs medverkan i det 
internationella humanistmagasinet International Humanist News. 
Till slut kände sig styrelsen i Human-Etisk Forbund tvingad att ta 
avstånd från Johan Galtung, när han senare diskrediterade sig själv 
så definitivt, att man helt enkelt inte längre kunde befatta sig med 
honom. I sin vanliga försåtliga stil hade han insinuerat att israelisk 
säkerhetstjänst kunde ha något med 22 juli-massakern att göra, för 
att därefter med referens till en ökänd nazist antyda att det antise-
mitiska falsariet Sions vises protokoll nog trots allt skulle kunna vara 
äkta. Då blev situationen ohållbar för humanisterna i Norge.
 Har Omar Mustafa hanterat sin vetskap om kontroversiella ta-
lare på ett liknande sätt, har han varit intresserad av att ta reda på 
något om dem? Har han funderat över hur helhetsintrycket blir, 
med de deltagare och diskussioner som faktiskt förs inom ramen 
för ifis verksamhet?
 Man kan inte undgå att skönja ett mönster, där så kallade rad-
ikala muslimer, i stället för att visa sig progressiva och entydigt 
ta strid inåt i den islamiska miljön, väljer att lämna politiken när 
denna inte ger dem vad de hade hoppats – det vill säga ökat 
utrymme för krav från fundamentalister. Inför förra valet gällde 
det Mahmoud Aldebe, som kandiderade för Centerpartiet och 
innan dess hade krävt undantagslagar för muslimer, blev hårt 
kritiserad för att inte förvara mänskliga rättigheter lika för alla 
och därefter helt lämnade partiet. Något tidigare hade också en 
muslim och förtroendevald inom norska Arbeiderpartiet avgått 
från sina politiska uppdrag. Han vägrade efter en debatt att ta 
avstånd från dödsstraff på homosexuella i Iran – något som inte 
heller den organisation han tillhör, Islamsk Råd Norge, förmåtts 
göra. Precis som Mustafa och Aldebe, så valde alltså denne norske 
socialdemokrat religionen före politiken – eller valde de kanske 
alla politisk islam, hellre än att verka inom äkta demokratiska och 
jämlikhetsivrande partier?
 Vågar vi hoppas på att naiviteten i debatten nu kan bytas ut 
mot en mer vaksam och kontinuerlig granskning av de faktiska 
idéerna inom olika föreningar och samfund? Den principen skulle 
gynna ett öppet samhälle och borde då självklart gälla alla ideo-
logier genom undersökande av deras grunder, innehåll och följd-
verkningar – oavsett om det gäller humanism, socialdemokrati, 
islam eller vilken lära som helst. I så fall resulterade affären Omar 
Mustafa i en värdefull konklusion.

HUMANISTISKA BETRAKTELSER

Staffan Gunnarson

Goda effekter
av Mustafa-affären?



Nr 2 | 2013 | HUMANISTINFO12

Låt mig inleda med ett tankeexperiment. Säg att det i usa 
uppstår en rörelse som tar som sin uppgift att sprida information 
om Darwins evolutionslära. Man förklarar vanliga missuppfatt-
ningar kring teorin och påpekar när den används på felaktiga sätt. 
Rörelsen, tänker vi oss, är även engagerad i miljöfrågor. Man käm-
par mot skövling av känsliga ekosystem och för bevarandet av ho-
tade djur och växtarter. 
 De flesta av oss skulle nog instämma i organisationens syften 
och välkomna deras engagemang i samhällsdebatten. I synnerhet 
om rörelsen verkar i ett land där hälften av befolkningen inte tror 
på evolutionsteorin och där miljöfrågor kommer långt ner på den 
politiska dagordningen.
 Säg nu att samma rörelse börjar hävda att naturen äger en inne-
boende godhet och tala om jordens ekosystem som en medveten 
organism. “Vi tror på naturen!” blir deras slagord. Man skapar ett 
slags ceremonier för att uttrycka sin vördnad inför Moder Jord.
 Många av oss skulle tycka att en sådan utveckling vore olyck-
lig. Varför? Det skulle kanske inte främst handla om invändningar 
mot enskilda inslag i verksamheten. Att predika vördnad inför 
naturen kan ha sina fördelar. Och en ceremoni till naturens ära 
är sannolikt bättre än en som hyllar påven eller något fotbollslag. 
Nej, det som vore besvärande skulle vara att en organisation som 
sprider vetenskapligt kunnande i frågor som evolution och miljö 
dessutom använde sig av ovetenskapliga medel för att uppnå sina 
syften. Att man förmedlade sitt budskap med en pedagogik som 
i allt för hög grad efterliknade religionens sätt att spela på våra 
känslor, med allt från önsketänkande till hyllningsritualer.
 En sådan retorik skulle försvaga styrkan i rörelsens övriga 
argumentation. Deras förklaringar om evolutionsläran skulle 
bli mindre trovärdiga, deras hållning i miljöfrågor skulle lättare 
kunna avfärdas. Det ligger nära till hands att anta att rörelsens 
anhängare nu också började beskriva sitt förhållningssätt som en 
livsåskådning.
 Detta skulle göra saken ännu värre, eftersom det skulle öppna 
för en livsåskådningsrelativism. De krafter i samhället som inte 
var lika benägna att värna om miljön skulle – med visst fog – 
kunna hävda att deras livåskådning – den kapitalistiska, konsu-
mistiska, evangelikala eller vad det nu kan handla om – rimligen 
måste beaktas i samma mån som evolutionsrörelsens. För en viss 
livsåskådning kan ju inte göra anspråk på att vara bättre än någon 
annan. Det som var en vällovlig rörelse med en viktig samhälls-
uppgift skulle ha förvandlats till en hämsko för vetenskapen och 
den övriga miljörörelsen. 
 Så långt tankeexperimentet. Humaniströrelsen har sedan många 
år gett röst åt ett naturalistiskt synsätt på verkligheten. Man av-
färdar gudar och andra övernaturligheter som förklaringsgrund 
när det gäller sanningsfrågor. I frågor om rätt och fel underkänner 
man argument som vilar på teistisk grund och menar att religio-
nen alltför länge har haft tolkningsföreträde på moralens område, 

inte sällan med förödande följder.
 Att det finns en sådan organisation är, menar jag, mycket ange-
läget. Det är också skälet till att jag gått med. Det finns dock en del i 
vår organisation som vill att den ska vara något utöver detta. De vill 
tillhöra en livsåskådning. Fast utan gud. De säger saker i stil med 
“jag tror på människan” och menar att vi ska utveckla och tillhanda-
hålla ceremonier i syfte att fira “livets fyra vändpunkter”.
 Jag kan sympatisera med vissa delar i detta. Det kan vara så att 
vi måste tro på människan – oavsett om det faktiskt finns några 
goda skäl för en sådan tro – helt enkelt eftersom det bara är män-
niskan själv som kan lyfta sig ur den eländiga position hon försatt 
sig och övriga naturen i. Att inte tro på människan är, i ett sådant 
läge, måhända föga konstruktivt. Och även jag anser förstås att 
också de som saknar gudstro ska ha rätt och möjlighet att utöva 
vilka riter de vill – ungefär på samma sätt som att alla ska ha rätt 
att läsa horoskop eller hylla fosterlandet, om de så önskar. 
 Men jag tror att det är ett misstag att bygga in den här typen av 
påståenden och ceremoniella praktiker i humanismen. Det förtar 
styrkan i vår argumentation kring vetenskap och rationalitet, på 
samma sätt som tal om “jorden som en organism” förtar kraften i 
argumenten hos den som förespråkar evolution framför kreatio-
nism eller miljömedvetenhet framför konsumism.
 Och varje gång vi framställer oss själva som en livsåskådning 
öppnar vi dörren något ytterligare för en livsåskådningsrelati-
vism, där våra argument inte behöver tas på större allvar än de 
religiösas. Det kan handla om att vi argumenterar för att vi ska 
ha samma rätt till bidrag “som andra samfund”, att vi önskar stå 
sida vid sida med religionerna i skolans religionsböcker, eller att vi 
ansöker om att även “humanistiska officianter” ska kunna ha vig-
selrätt. Eller då texter publiceras där det hävdas att vi har allt det 
religionerna har, men utan gud. Sammantaget leder detta till att vi 
framstår som en alternativ religion, vilket inte enbart är bekläm-
mande i sig själv. Det är en missuppfattning av samma slag och 
med lika allvarliga följder som då evolutionsläran i usa framställs 
som “en teori bland andra”.
 På höstens idékonferens i Stockholm fanns ett inslag där en 
gäst från Nederländerna visade bilder och berättade om hur man 
där drev ett sjukhus. Han visade en bild på en smyckad glasvägg 
inne i sjukhuset där “Happy human” delade utrymme med flera 
andra symboler, som det kristna korset, yin och yang och den mus-
limska halvmånen. Detta är mardrömmen för mig.
 Efter att ha läst detta kommer somliga att anse att jag har gått 
med i fel organisation. Så kanske det är. Men i så fall har nog även 
flertalet av organisationens medlemmar gjort det. Jag är över-
tygad om att de flesta har gått med för att stärka religionskritikens 
röst i samhället, och för att de vill verka för ett sekulärt samhälle, 
fritt från religiösa påbud och förtryckande normer. De har inte 
gått med för att de söker samhörigheten i en livsåskådning. Vilket 
är något helt annat.

Humanism – en tro bland andra?
Av Sören Holst

DEBATT
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Antisemitism framställs som Israelkritik
Det finns en tendens i dagens Mellan-
östern ”att tillåta sig vilka antisemitiska 
påhopp som helst och ursäkta dem med Is-
raels behandling av palestinierna. Samma 
ursäkt som används vid attacker mot judar 
över hela världen, t ex i Malmö.”
Erik Helmerson Dagens Nyheter 2013-03-06

Icke-religiös begravningsplats på gång
i Danmark
En begravningsplats för icke troende pla-
neras på en kyrkogård i  Köpenhamn. Den 
ska göras religionsneutral, och judestjär-
nor, kors och halvmånar ska inte få finnas 

där. En förutsättning är dock att projektet, 
som bedrivs i samarbete med Ateistiska 
Sällskapet, kan genomföras inom ramen 
för den befintliga budgeten, utan att extra 
anslag måste till.
Danska Politiken 2013-04-05

Förenade i hat
”Banden mellan den antimuslimska hö-
gerextremismen och den högerkristna rö-
relsen stärks. I usa riktas hatet i lika delar 
mot muslimer och hbtq-personer.”
Annika Hamrud i rfsl:s tidning Kom Ut 
nr 1, 2013. 

Humanister uppmanar EU att agera mot 
Ungern
”Ungerns auktoritära utveckling kräver 
starkt europeiskt handlande.” Det fram-
håller International Humanist and Ethical 
Union (iheu) och European Humanist Fe-
deration (ehf) 2013-03-19 i ett öppet brev 
ställt till eu-presidenterna 
Barroso, Schulz och van 
Rompuy. I brevet säger 
man också: ”Europeiska 
institutioner förhåller sig 
förvånansvärt tysta inför 
den försämrade politiska 
situationen i Ungern.”

Noterat

Av Kim Altsund

Jag har varit medlem i Humanisterna sedan 2007 och läser 
med intresse våra tidningar och aktuella böcker från Fri Tanke 
förlag m.m. Jag har sedan tonåren (f. 1943) omfattat de idéer som 
Humanismen står för.
 Jag har närvarat/deltagit vid möten och pubkvällar anordnade 
av Humanisterna Väst sedan 2009. De flesta föredrag har varit in-
tressanta och givande. Diskussionena är ofta på en akademisk nivå 
med ganska stort inslag av monologer. Det kan upplevas som svårt 
för nya medlemmar att delta aktivt. Vi (förbundet) har, trots en del 
uppmärksamhet i media, mycket få medlemmar, varav ändå färre 
deltar i möten och aktiviteter. Hur når vi ”vanliga” människor 
utöver skriv- och pratglada akademiker, vilkas närvaro förstås är 
mycket önskvärd – men hur “bredda” vår lilla skara?  Jag har vid 
samtal även med icke-religiösa personer erfarit att Humanisterna 
kan uppfattas som “kyliga” liberaler och ateister. Om det är så och 
om det är ett problem - hur ändra bilden?
 I senaste numret av Humanistinfo (nr 1, 2013)  finns artiklar av 
Damaschke, Palmstierna och Dannefjord, som belyser vad många 
aktiva humanister ägnar sig åt: teoretiska och filosofiska resone-
mang, som naturligtvis har värden i sig. I artiklarna resoneras 
kring mänsklig samvaro. Det finns  många poänger i de ymniga 
texterna men det är svårare att se de åsiktsmässiga skillnaderna 
och till vad diskussionen syftar. 
 I vårt idéprogram anges bland annat att “Humanismen före-
språkar … ett sekulärt och pluralistiskt samhälle präglat av res-
pekt, omtanke, rättvisa, solidaritet och ansvar.” Jag tycker att det 
finns anledning för oss humanister att fråga vad våra vackra parol-
ler och teoretiska resonemang betyder i verkligheten? Vad inne-
bär vår humanism i praktiken och i vardagen?

 Jag ser det personligen som omöjligt att skilja humanism som 
1) allmänmänskligt engagemang för människor och människovär-
det (och egentligen för alla kännande varelser) från 2) humanism 
som icke-religiös livshållning med människans egna ansvar för 
moral och handlingar.
 Humanisterna (förbundet) är  partipolitiskt obundet, men en 
humanist kan svårligen vara Sverigedemokrat med tanke på det 
partiets människosyn och retorik. En humanist är självklart emot 
förtryck och ofrihet i alla former, men hur ställer vi oss i frågor 
kring solidaritet, jämlikhet och rätten till ett värdigt liv (försörj-
ning, bostad, utbildning, etc.) i dessa tider präglade av individua-
lism och egennytta och där politiken handlar om att vinna nästa 
val och då främst med röster från en avdragstillvänjd ( jobb, rut, 
rot) och historielös medelklass?
 Vi, som har förmånen att leva i en demokrati måste, menar jag, 
ta det ansvar som detta innebär. Politik är i grunden fråga om mo-
ral och som humanist (i den vidare mening jag avser enligt ovan) 
måste man fråga sig: Vilket samhälle vill vi ha? Vill vi ha ett sam-
hälle, som är bra för så många som möjligt, eller vill vi ha ett sam-
hälle med ökande ojämlikhet och klyftor? Frågan är väl närmast 
retorisk, sedd  med ett humanistiskt perspektiv!  
 Internationellt sett är förstås livet i Sverige närmast utopiskt, 
men vi bör för den skull inte blunda för de oroande tecken på ett 
samhälle i sönderfall som finns: en delvis religiös sorteringsskola, 
ett fascistiskt riksdagsparti med 10% i opinionsstöd, en stor och 
ökande bostadssegration med i förlängningen utestängning av 
ekonomiskt svaga från bostad, stor arbetslöshet, en sjukvård i 
kris, en ökande invandring, som inte möts på ett värdigt sätt, en i 
många fall usel behandling av sjuka och arbetslösa, vårdslös han-
tering av skattemedel i den s.k. valfrihetens namn, etc.
 Det måste vara möjligt för Samhället (vi alla, regering, riksdag, 
arbetstagare, företagare, kommuner, föreningsliv, etc.) att med til-
lämpning av den etablerade “blandekonomin” solidariskt  fördela 
resurserna så att alla människor kan leva värdigt, kunna utvecklas 
och känna delaktighet. Att människan som art är så framgångsrik, 
beror trots allt till stor del på vår förmåga att arbeta och utvecklas 
tillsammans. 

Humanism
i verkligheten
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Humanisterna står för en positiv livssyn, vilket ibland 
kommer bort litet i debatten. Under vår nyligen avhållna förbund-
skongress sattes fingret på detta och de problem vi har att brottas 
med, bland annat på grund av en av och till otydlig profil. Det är 
avgörande att möta denna utmaning och alltid berätta vad vi verk-
ligen står för och att undvika onödiga missförstånd.
 Det förekommer att folk tror att vi endast sysslar med religions-
kritik och sekularism, men inte har något mer att erbjuda männis-
kor. En del av våra motståndare vill gärna utmåla oss som bara gud-
lösa, amoraliska, rent av omoraliska ateister. Åter andra kan förvånat 
fråga ”tror ni verkligen inte på någonting?” – när det i själva verket är 
vi som tror på människan och hennes möjligheter, till skillnad mot 
religionernas ofta stora misstro mot mänskligheten (med spekula-
tion om den övernaturliga räddningen som följd).
 Inget kunde förstås vara felaktigare än att humanismen skulle 
utgöra ett innehållslöst avståndstagande till religionen. Det är en 
förnuftsbaserad, demokratisk och etiskt medveten hållning som 
ligger i botten på vår livsåskådning, vilken i sin tur ska kunna ge 
stöd, uppmuntran och stimulans i tillvaron för alla som inte delar 
en religiös världsbild. En långsiktig strategi för oss bör också vara 
att successivt bygga ut vår verksamhet för att kunna möta de 
existentiella behoven hos allt fler människor i ett modernt, seku-
lariserat samhälle. Här hittar vi många goda exempel att ta efter 
från bland annat våra europeiska systerorganisationer, samtidigt 
som vi naturligvis måste utveckla och anpassa humaniströrelsen 
efter svenska förhållanden. 
 Något av den endimensionella bild som ibland presenteras av 
oss i medierna, har vi  – om vi rannsakar oss själva – nog dessutom 
på egen hand bidragit till att skapa. Vi är inte alltid tillräckligt noga 
med att trycka på vad som är mål och mening med den globala 
humaniströrelsen. När vi till exempel i vårt eget medlemsbrev det 
senaste året först och främst beskrivit vårt existensberättigande 
som avhängigt kampen mot förtryck i religionens namn – och 
därmed antytt att vi annars vore överflödiga – så ger vi onekligen 
intrycket av att inte stå för någon fullvärdig livsåskådning, med 
ambitioner också om ett eget omfattande socialt och kulturellt en-
gagemang. Resultatet blir förmodligen att färre känner sig lockade 
att ansluta sig eller förlänga sitt medlemskap.
 Vidare har vi i vår kampanj för att rekrytera ”humanistvänner” 
primärt inte alls vänt oss till människor som kan förväntas vara 
anhängare av humanismen som livsåskådning, utan i stället ut-
tryckligen till dem som inte är det, men av någon anledning  ändå 
skulle vilja stödja just vår ”opinionsbildning och politiska påver-
kan”. Skälen till att man kanske inte formellt vill vara medlem hos 
oss kan emellertid vara flera och vilka verksamhetsområden en 
potentiell humanistvän sympatiserar med varierar säkert. Här bör 
vi vara betydligt mer öppna för vad våra ”vänner” kan önska stödja 
och naturligtvis inte räkna bort den grundläggande livssynshuma-
nismen som en given punkt. Det finns sannolikt många som till 

och med ogillar vår opinionspåverkan, men vill främja humanis-
men som hållning i moraliskt hänseende, liksom i praktiskt och 
social arbete. Att tona ned humanismen är i alla händelser en dålig 
kommunikationsstrategi för oss.
 Fokus på att lyfta fram humanismen och vårt förbund som 
det bästa alternativet till religion på alla plan, för moderna seku-
lariserade människor, bör vara vår huvuduppgift framöver. Med 
stagnation i medlemsutvecklingen – till och med en tillbakagång 
senaste åren – så har vi inget annat val, om vi har ambitioner att 
bli den tunga och inflytelserika rörelse, som på ett djupare plan 
kan förändra samhället och fullborda sekulariseringsprocessen. 
Genom ökad närvaro i människors liv, när detta efterfrågas; vid 
glädje och sorg, i kris och omsorg, med ”själavård” och ”humanis-
tisk vägledning”, så kan Humanisterna i Sverige stärka sin bety-
delse och kraftigt öka sitt positiva bidrag till samhället. I varje fall 
blir ett livsåskådningssamfund, som inte är på plats och praktiskt 
hanterar frågor om liv och död eller vid viktiga markeringar och 
utsatta situationer i människors vardag, till slut ganska irrelevant i 
folks ögon.
 En stor satsning på detta sannolikt starkt expanderande fält 
för sekulära aktörer visar att vi tar ett både existentiellt och socialt 
ansvar. Först i och med detta blir vi för många människor intres-
santa, vi gör någonting konkret. Personer som har minnen och 
upplevelser knutna till oss, kommer även på ett helt annat sätt att 
förstå vad humanistisk livsåskådning innebär.
 När man till exempel har mött omsorg från oss i skilda situa-
tioner, så kommer man naturligt också att kunna bli goda ambas-
sadörer för förbundet: ”Det var Humanisterna som ordnade en så-
dan fin begravning för min far”, det var de ”som arrangerade ett så 
fantastiskt livssynsläger för mitt barnbarn förra sommaren”, ”som 
mötte mig på flygplatsen efter olyckan”, ”som hjälpte mig att re-
flektera mer och bättre ta tillvara min tid” efter kursen ”Konsten 
att åldras” (som våra holländska kollegor introducerat det senaste 
året) och så vidare. Allt detta djupt humanistiska aktiviteter, som på 
ett rationellt sätt behandlar existentiella frågor ur ett uteslutande 
sekulärt, rationalistiskt och människovänligt perspektiv, med en 
realistisk och konstruktiv syn på livet i alla dess faser. Ett mångfa-
cetterat utbud av sådana möjligheter, som var och en förstås frivil-
ligt väljer efter sina egna behov, ger humanistströrelsen samma 
legitimitet som kyrkorna alltid haft och kan slutligen ta initiativet 
och makten från desamma, samt inte minst ge humanismen ytter-
ligare kraft att driva samhällsdebatten från en stärkt position. 
 Avgörande för möjligheterna att bli ett växande förbund är 
också att låta alla engagerade humanister rymmas inom verksam-
heten. Det är först om vi samlar alla goda krafter, som vi på allvar 
kommer att kunna utmana religionerna och utgöra det attraktiva 
och fullvärdiga livsåskådningsalternativ många människor söker 
– samt kan dra nytta av all marknadsföring som bara kommer oss 
fullt ut till godo om vi bedriver verksamheterna i egen regi.

En livsbejakande åskådning lockar fler
Av Staffan Gunnarson och Magnus Timmerby
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Av Oskar Johansson

Jag arbetar till vardags som utredare på en statlig mynd-
ighet i Stockholm. Vår verksamhet går i stora drag ut på att med 
hjälp av vetenskapsbaserade metoder belägga och analysera olika 
förändringar i samhället. Det är en vardag fylld av metoddiskus-
sioner, insamling av data, och funderingar kring hur vi ska tolka 
och presentera våra resultat. 
 Den överväldigande majoriteten av mina kollegor är liksom jag 
samhällsvetare – ekonomer, statsvetare och sociologer. De flesta 
är väldigt duktiga, drivna, intelligenta, och många har disputerat 
i sina respektive ämnen. Jag har dock noterat att trots 
den höga utbildningsnivån är vad jag skulle vilja 
kalla ”vardagsrelativismen” utbredd. Ju mer jag 
funderat på det, desto mer inser jag att vardags-
relativismen är bekymmersam. 
 Vardagsrelativism är uppfattningen att allt 
(eller i alla fall det mesta) är relativt – även 
kunskap. I sin milda form är den kanske inte 
särskilt harmfull – det ligger ju som bekant 
något mjukt och tolerant i uppfattningen att 
”alla skapar vi vår egen sanning”. Och visst, vissa 
saker kan sägas vara relativa – såsom smaken av en 
avokado, eller känslan av temperaturen i ett rum. Men 
vad händer när vardagsrelativismen spiller över på andra områ-
den? Vad händer när en disputerad sociolog över en kopp kaffe 
hävdar att ”du skapar regnbågen i din egen hjärna”. Jo, då tar vi 
klivet bort från ett vetenskapligt förhållningssätt – bort från ett 
förnuftsbaserat samhälle, och in i en värld där allt är rätt och 
inget är fel. Vi kliver in i en värld där vetenskapliga bevis kan 
viftas bort som kulturella symboler eller uttryck – där personliga 
utsagor och anekdoter inte kan motbevisas. En värld där inget 
externt existerar. 
 Regnbågen skapas inte i våra hjärnor. De ljuspartiklar som 
bryts i atmosfären och flyger mot jorden i olika våglängder, de 
finns där ändå, oavsett om du eller jag uppfattar dem. Och det är 
här problemet ligger. Den vardagsrelativistiske sociologen inser 
inte att variationer i perception inte innebär att en extern fysisk 
värld inte existerar. Oavsett om du är en delfin, gråsugga eller män-
niska så existerar ljuspartiklarna. Och oavsett om du är en spindel 
eller ett kvalster så existerar stolen du just nu sitter i. Kvalstret har 
måhända ingen förmåga att uppfatta stolen som ett objekt, eller 
utrycka dess existens språkligt – men detta innebär inte att stolen 
inte existerar för kvalstret. Det kan inte – hur mycket det än skulle 
vilja – färdas rakt igenom stolen. Stolen står där den står.

Vardagsrelativism oförenlig med humanism

Varför tar jag då ens upp det här? Jo, den humanistiska livs-
åskådningen bygger som bekant bland annat på vurmandet för 
ett kunskapsbaserat och rationellt samhälle. Den bygger på upp-
fattningen att vetenskapen kan, såsom den gjort i årtusenden, 

skapa bättre livsförutsättningar för vår art och för vår planet. 
Detta innebär att vi som humanister inte bör acceptera att veten-
skapliga fakta ”är sanna för dig, men inte för mig”. Vi måste be-
möta sådana påståenden varhelst vi träffar på dem – framförallt 
i vardagen, på fikarasten och på arbetsplatsen. Vi måste våga ta 
diskussionen och inse det skrämmande i att vuxna, högt utbildade 
människor inte ”tror” på vetenskapliga bevis. Vi kanske till och 
med måste göra det med viss fräckhet ibland – ”kan dina tvivel på 
vetenskaplig objektivitet och en extern värld upphäva gravitatio-
nen?” Jasså, inte…

Vardagsrelativistens moteld 

Som lekman (och samhällsvetare) har jag inga ingående kun-
skaper i vare sig matematik, fysik eller kemi. Därför kan det ibland 
vara svårt att försvara sig när vardagsrelativisten går till motattack – 
”men gravitationen då, hur kan du veta att den fungerar på samma 

sätt i hela universum!? Det kanske finns världar där den 
inte fungerar som här!” Detta påstående är natur-

ligtvis teoretiskt möjligt – jag kan inte bevisa att 
det finns universella naturlagar. Liknande på-

ståenden är vanliga i vardagliga diskussioner 
och inkluderar ofta även påståenden som att 
”de där forskarna tror de vet allt, men de har 
egentligen ingen koll.” Liknande påståenden 

kan då bemötas på följande sätt:
    Även om vi antar att det finns platser i uni-

versum där fysikens lagar, såsom vi känner dem, 
inte existerar – har detta verkligen någon bäring på 

vår verklighet och vardag här på jorden? Är det inte högst 
rimligt att vi håller oss till i alla fall vårt solsystem när vi diskuterar 
den vetenskapliga metodens styrkor och svagheter? Ur ett filoso-
fiskt perspektiv är vardagsrelativistens invändningar intressanta, 
men knappast ur ett praktiskt perspektiv. Även om gravitationen 
inte fungerar på samma sätt i ett annat universum, så är det nog 
rimligt att vi förhåller oss till hur den fungerar här och nu. Skulle 
vardagsrelativisten vilja flyga i ett flygplan konstruerat efter andra 
fysiska lagar än de som gäller på vår planet? Eller ta en medicin 
designad efter en helt okänd biologi? Knappast. 

Med bäring på ett upplyst samhälle 

Vardagsrelativismen försvagar i grunden förmågan att ta ställning 
för rätt och för fel. Den öppnar upp för ett slapphänt förhållnings-
sätt där religiösa övergrepp accepteras med argumentet att ”det 
är deras sanning – vi kan inte lägga oss i”. Den öppnar upp för 
acceptans av hjärntvätt av barn och förkastandet av tusentals år av 
vetenskapliga framsteg. Den öppnar upp för vurmandet för alter-
nativa behandlingsmetoder inom vården som sägs fungera för att 
”folk tror på dem”. Den stänger ned det kritiska förhållningssättet 
som är grunden för ett rationellt och kunskapsbaserat samhälle. 
 Så, humanister, när ni stöter på vardagsrelativister – våga fråga 
vad de egentligen menar. Frågan väcker förhoppningsvis tankar. 
Våga spela dum! Är du beredd att hoppa ut genom fönstret för att 
bevisa att gravitation är en konstruktion? Är du beredd att tänka 
dig frisk från cancer?
 Nästa gång ni hör någon använda det slitna uttrycket ”allt är 
relativt” – våga då flika in: ”nja, inte riktigt allt”.

Vardagsrelativism
— intellektuell slapphet?

DEBATT



Nr 2 | 2013 | HUMANISTINFO16

Av Peder Palmstierna 

Jag tror mig börja ana vad det är Dannefjord motsätter 
sig när det gäller gemenskap, med ledning av några av hans for-
muleringar i hans replik i HumanistInfo nr 1, 2013. Om jag förstår 
rätt, vill han inte att vi ska bygga in en gemenskap i vår organisation 
på så sätt att medlemskap förpliktigar till denna gemenskap och 
att man i och med detta förväntas omhulda vissa sakpåståenden. 
Det vore dock inte någon humanistisk gemenskap, det vore insti-
tutionaliserad dogm. Om den som på fullt allvar föreslår något 
sådant alls kan kallas humanist, är det en allvarligt vilsegången 
sådan som jag kommer att förena mig med Dannefjord i att ta ur 
sin olyckliga belägenhet. Det är alltså inte en sådan gemenskap 
som jag ivrar för.
 Den gemenskap Dannefjord förespråkar kretsar enkom kring 
vad vi gör, medan den gemenskap jag söker handlar om vilka vi 
är, nämligen humanister, de av oss som faktiskt kallar sig så. Men 
att vara humanist handlar till största delen om vad man gör, eller 
snarare hur man gör det. När Dannefjord skriver: ”En rationell 
’Livsåskådning’ skulle på sin höjd innehålla en metod”, tror jag 
faktiskt att han är humanismen på spåren, men han underskattar 
den. Skulle man kanske kunna beskriva humanismen som en livs-
åskådning som kanske inte innehåller, men väl hänvisar till inte en 
metod utan flera?
 En av Dannefjords farhågor är att livsåskådningen ska innehålla 
sakpåståenden. Menar han påståenden om hur verkligheten är 
beskaffad? För sådana sätter humanisten sin (icke obegränsade) 
tillit till en metod – den vetenskapliga. För sitt samhälles organi-
sation använder hen med förkärlek den demokratiska metoden. 
Men därtill sätter humanisten värde på andra metoder – logik, etik, 
psykologi, berättelser i ord, bild och toner med flera – för att söka 
svar på frågor som inte nödvändigtvis rör sakförhållanden utan 
snarare värderings- och/eller existentiella frågor; frågor om vad ett 
gott mänskligt liv innebär. Humanismen innehåller i sig inga svar 
på dessa men uppmuntrar människan att med all sin uppfinnings-
rikedom söka dem, utan att någonsin slutgiltigt finna dem.
 Att jag söker en humanistisk gemenskap beror på att jag vet att 
jag mår som allra bäst när jag får dryfta dessa frågor tillsammans 
med likasinnade. Detta betyder inte nödvändigtvis människor som 
tycker som jag, utan snarare som nalkas frågorna med nyfikenhet 
och öppenhet. Dessa behöver inte vara medlemmar eller ens hu-
manister – man kan finna dem annorstädes – men Humanisterna 
skulle kunna erbjuda ett nätverk där man inte behöver söka och 
pröva sig fram för att finna sådana människor. Denna potential är 
idag inte i någon hög grad förverkligad. Resurser och initiativ till 
detta saknas i förbundet.
 Sedan jag blev medlem har min humanistiska livsåskådning 
befästs, stärkts och skärpts, såväl i debatt i tryckta och digitala 

medier som i verkliga möten på kongresser och evenemang där de 
aktiva samlas. Men jag vill ha mer. Att ha en fast mötesplats där jag 
regelbundet och naturligt kan mötas även med andra humanister 
i detta syfte är min dröm. Ska vi då lägga energi på att långsiktigt 
utveckla sådana sociala fora, dit man kan komma för att bara vara 
humanist bland humanister? Argumenten för detta är flera.
 Jag är för det första övertygad om att Dannefjord själv kan ta 
vara på sina existentiella grubblerier. Det kan jag för all del också, 
även om jag gör det mycket bättre i sällskap med andra huma-
nister. Alla är dock inte lika lyckligt lottade. Hur många av våra 
medmänniskor där ute klamrar sig egentligen fast vid religionen i 
övertygelsen om att endast avgrunden väntar om de släpper taget? 
Vem står redo att hjälpa dem uppfylla sina behov utan religionens 
hjälp, om inte vi? Detta handlar inte enbart om ceremonierna. 
Dessa är en yttring av den livsåskådning som erkänner männis-
kans behov och som bär namnet humanism, och det är denna livs-
åskådning jag och mina meningsfränder vill främja.

 Vidare: Att delta i en gemenskap uteslutande baserad på vad 
man gör kan vara nog så givande, men för samtidigt in en önskan 
om prestation, om framgång. Utebliven sådan kan i slutändan om-
intetgöra gemenskapen. I en gemenskap grundad på vem man är 
kan man delta utan några krav på att åstadkomma något. Detta 
är något som jag tror en mycket stor del av dagens människor sak-
nar, i ett samhälle som endast bedömer dig efter prestation.
 Av etiska skäl bör vi alltså kunna erbjuda en humanistisk ge-
menskap till människor som skulle må bra av det, men om inte det 
skulle räcka finns det även taktiska skäl. Med ett ökat antal med-
lemmar som genom humanisterna får sina existentiella behov till-
godosedda, kommer fler att få upp ögonen för möjligheterna med 
ett liv utan religion, även icke medlemmar. Religionernas mono-
pol på livsåskådningsfrågor kan bara brytas genom att främja en 
icke-religiös livsåskådning, det vill säga humanism!
 Att bryta detta monopol kommer även att undergräva religio-
nernas hävdvunna makt som samhällsbärande institutioner med 
inflytande över politiken. Vår kritik av deras skadliga inflytande 
kommer att vinna styrka om vi kan visa att vi erbjuder ett alterna-
tiv till deras positiva effekter på mänskligt välmående, ett lika bra 
eller bättre sådant.
 Det finns alltså goda skäl att utveckla en humanistisk gemen-
skap – givetvis baserad på fri vilja och fri tanke, annat vore ohuma-
nistiskt. Ceremoniverksamheten kan vara ett led i denna strävan. 
Om denna skriver Dannefjord: ”Människans behov kan vi bidra 
till att uppfylla utan att själva tillgodose dem.” Om vi till dessa be-
hov även räknar de existentiella behov som jag antytt ovan, och 
ska arbeta för att dessa uppfylls för gemene man utan att vår orga-
nisation själv erbjuder någonting i den vägen, då lämnar mig detta 
påstående med den enkla frågan: Hur? 

Goda skäl att utveckla
humanistisk gemenskap

DEBATT

Replik på Per Dannefjord; Humanistinfo, 1, 2013, sid. 19

I en gemenskap grundad på
vem man är kan man delta

utan några krav på att
åstadkomma något.
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Av Per Dannefjord

Jag och Peder Palmstierna tycks vara överens om en del 
saker. Vi är överens om att ogilla  den form av gemenskap som 
tar sig uttryck i institutionaliserade dogmer. Vi verkar också vara 
överens om värdet i en gemenskap som inte bygger på vad man 
åstadkommer. Jag vill bestämt framhålla att jag aldrig argumen-
terat mot sådana gemenskapers betydelse. Jag argumenterar inte 
heller mot att förbundet erbjuder mötesplatser eller sammanhang 
för detta. Det helt orimligt och enbart destruktivt att motarbeta 
människors vilja att träffas och diskutera saker med likasinnade. 
 Det jag vänder mig emot och varnar för är att vi bygger för-
bundet på denna typ av gemenskap. Vi bör inte institutionalisera 
den gemenskapen. Med detta menar jag inte att vi ska sluta ordna 
pubkvällar eller samtal. Det jag vänder mig emot är idén om en 
gemensam livsåskådning. Det som främst skiljer min uppfattning 
från Palmstiernas uttrycks i påståendet ”den gemenskap jag söker 
handlar om vilka vi är, nämligen humanister, de av oss som faktiskt 
kallar sig så.” Jag vill inte ha en gemenskap baserad på vad jag ”är”. 
Detta därför att gemenskaper tenderar att låsa fast det jag är. 
 Om jag definierar mig som humanist, liberal, ateist, man, 
svensk, sociolog, etc, och hittar en gemenskap kring detta, sker 
två saker. För det första måste etiketten fyllas med ett innehåll och 
för det andra blir detta innehåll svårt att förändra och förhålla sig 
kritiskt till. Detta sker därför att gemenskapen byggs upp just på 
etiketten och etikettens innehåll. Den som definierar sig på rätt 
sätt är med, den som inte definierar sig, eller gör det på fel sätt, är 
inte med. Vi vill ju gärna vara med. Samma princip gäller ifråga 
om åsikter eller preferenser, men det är då svagare eftersom det 
är svårare att förändra något man ”är” än något man ”tycker”. Ge-
menskapsproblemet är emellertid problematiskt även ifråga om 
åsikter. 
 Mina invändningar gäller därför Humanisterna som livsåskåd-
ningsorganisation, eller livsåskådningsgemenskap. Inte att ett antal 
medlemmar hittar en gemenskap i samtal eller annan samvaro. Det 
senare är bara trevligt och givande för den som deltar. Jag deltar 
gärna. Det förra är oroande. Jag vill inte definiera mig som något. 
Jag ”är” inte något genom mitt engagemang i Humanisterna, för-
utom medlem. Jag kommer att göra motstånd om det förväntas av 
mig, och jag tycker att det vore mycket olyckligt om Humanisterna 
blev en organisation där man förväntas omfatta en viss identitet, 
eller ”vara” något, för att vara välkommen. Ju mer av livsåskåd-
ningsgemenskap vi blir desto närmare en sådan situation kommer 
vi. Jag har redan ett antal gånger blivit ifrågasatt, som medlem, för 
min ovilja att säga att jag ”är” humanist. Det är möjligt att jag ska 
ta detta personligt, men jag föredrar än så länge att se det som ett 
steg i riktning mot institutionaliserade dogmer. Det bör räcka med 
att gemensamt vilja åstadkomma något. ”Vi” bör inte enas om en 
viss livsåskådning. En sådan kan var och en av oss ha och vi kan 
diskutera den med varandra om vi tycker att det är givande. ”Vi” 
bör nöja oss med att formulera gemensamma mål.

Svar till Palmstierna

Noterat
Man strider i Svenska kyrkan
”Om tydlighet:
 – Kyrkans ledare vågar inte tala tydligt om Gud och Jesus, för 
de räknar med att om de gör det, så går folk ur kyrkan, säger präs-
ten och religionsvetaren Eva Hamberg, som även sitter i Svenska 
kyrkans läromedelsnämnd.
Om främlingsfientlighet:
 – Svenska kyrkan är aningslös inför högerextremismen. Den 
finns hos oss i kyrkan, med präster som legitimerar främlings-
fientlighet och flirtar med sd. Men biskoparna är tysta, säger präs-
ten och publicisten Helle Klein.”
Niklas Orrenius i artikeln Kyrkans vägval - en smutsig strid i Dagens 
Nyheter 2013-04-21. 

Sektbarnen
”Anna har inte träffat sina barn på flera år. De tror att hon är be-
satt och farlig. Kristine tvingas ständigt lova sin son att pappa har 
fel, att Gud inte ska döda mamma. Faktum har träffat frånskilda 
föräldrar vars barn tvingas växa upp med ena foten i manipulativa 
sekter.”
  När det gäller skolan upplever Madeleine att ”det finns stora 
kunskapsluckor och att skolan aldrig vågar gripa in i det man upp-
fattar som en privat sfär. Men vad man gör genom sin passivitet är 
att man låter barnet representera församlingen och ta ställning i 
frågor som barn borde slippa bry sig om.”
 Kristine säger: ”De flesta jag träffar i den här situationen be-
skriver samma omedvetenhet inom socialtjänst, skola och för-
skola. Min nuvarande man som är läkare har samma intryck från 
vården.”
Liv Landell Major i Faktum, Göteborgs gatutidning nr 127, april 
2013

Islamiska förbundet tillhör en förtryckande rörelse
”Att påstå att man som ingående i [Muslimska] brödraskapets sfär 
är aktiv antirasist och demokrat är lika trovärdigt som om en med-
lem av Ku Klux Klan skulle hävda samma sak.
 … Omar Mustafa … är ordförande för ett förbund med medlem-
skap i en politisk rörelse som mördar och förtrycker oliktänkande, 
kvinnor och icke-muslimer ... de värderingar han verkligen repre-
senterar hör inte hemma i ett parti som kallar sig demokratiskt.”
Dilsa Demirbag-Sten i Dagens Nyheter 2013-04-21

Islamofobistämpeln används för att tysta islamkritik  
”Begreppet islamofobi används av islamister för att tysta ned kri-
tik mot islam”, och misstänkliggöra ”kampen för kvinnors, hbtq- 
personers och judars rättigheter.” 
 ”I diskussionen kring Mustafa-affären stämplades begreppet 
islamofobi i pannan på de flesta som uttalade sig om Islamiska för-
bundets syn på kvinnor, hbtq-personer och judar. Islamisters och 
islamofilers stämpling av sina meningsmotståndare som islamofo-
ber påminde mig starkt om hur frihets- och jämställdhetskämpar i 
mitt gamla hemland Iran tystades ned av styrande islamister med 
en liknande retorik.”
Forskaren och exiliraniern Devin Rexvin i en artikel på Newsmill 
2013-04-21
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UTBLICK

Meryam drar motvilligt bort slöjan från sitt 
ansikte, visar sin deformerade mun och är-
ret efter sitt bortbrända öra. Hon är 19 år, 
nybliven mamma och svårt brännskadad. 
Hennes tidigare pojkvän hällde thinner 
över henne och tände på. Nu bor hon på 
kvinnohuset kram (Ahddane) nära Agadir 
i Marocko. Hennes stora kärlek är nyfödda 
dottern Amina.
 – Grundaren av hemmet, Mme Mahjou-
ba Edbouche konstaterar uppgivet:
 – Det har blivit på modet här i Marocko 
att sätta eld på kvinnor. För tio år sedan var 
det helt okänt. 
 Mme Mahjouba har kämpat i 30 år för 
kvinnors rätt i samhället. Hon grundade 
Oum El Banine, kvinno- och daghemmet 
som Humanisterna stöttat sedan 2008, 
men blev pensionerad därifrån förra året. I 
höstas startade hon det nya kram-hemmet. 
Nyligen blev hon dessutom ordförande i 
styrelsen för sitt kära Oum El Banine. 
 – En ogift kvinna som blir gravid är i 
praktiken helt utan rättigheter, berättar 
Mme Mahjouba. Ofta jagas hon bort från 
familj och hemby och får klara sig hur hon 
vill, gärna gå under. Meryams öde är som en 
bekräftelse på den förödande traditionen: 
 – Hon föddes själv efter att hennes 
mamma blivit våldtagen, berättar Mme 

Mahjouba. Mamman var ogift, hon och 
barnet kastades ut på gatan, utan möjlig-
het till skydd och försörjning. Meryams liv 
blev hårt, hon fick i princip klara sig själv 
hela uppväxten. Levde på gatan, svalt, snif-

fade thinner mot hungern, blev kär i en 
kille, som tyvärr var tung missbrukare. En 
dag fick han för sig att Meryam varit otro-
gen och tände eld på henne. Slutligen blev 
hon själv gravid efter en våldtäkt.
 Mahjouba visar bilder – en på vackra 
Meryam före attacken och flera från sjuk-
huset där man lappade ihop hennes sarga-
de kropp. Av den vackra unga flickan åter-
står inte mycket. Armar, ben, bröst, mage 
– allt är täckt av fula brännskador. Hon får 
inte gå på offentliga badhus för då skräm-
mer hon övriga gäster.
 Efter att Meryam höggravid självmant 
begärt hjälp hos polisen, hände något un-
derligt. Hon blev inte utskrattad och ut-
körd, utan hänvisad till Mme Mahjoubas 
skyddshem. För alla som har insyn i lan-
dets kvinnosyn är detta möjligen ett tecken 
på framgång. 
 – Men jag kallas ibland föraktfullt för 
Bordellmamma, säger Mme Mahjouba 
med en axelryckning. Ogifta mödrar be-
traktas helt felaktigt som prostituerade. 
Man måste vara tuff för att gå emot ström-
men i detta land.
 Mme Mahjouba berättar också om 
Meryams reaktion då hon innan förloss-
ningen fick bilderna från ultraljudet.
 – Det vanliga är att kvinnorna vänder 
bort blicken, de vet hur illa de kommer att 
behandlas av omgivningen. Men Meryam 
slukade bilden av sin dotter. För första 
gången fick jag uppleva en kvinna som 
verkligen var glad över sitt kommande 
barn. Hon är också underbar som mor, ver-
kar slutligen ha funnit sin plats i livet. Att 
vara förälder och få ge sin Amina en bättre 
uppväxt än vad hon själv fick!

Ett nytt mode:
att sätta eld på kvinnor

Av Lars Hector

Brännskadade Meryam med sin dotter Amina, ett 
par som fått en bra nystart under Mme Mahjou-
bas skyddande kvinnohus och daghem i Agadir. 

Nödrop från Marocko:
Allvarlig ekonomisk kris

Av Sven Olof Andersson

I slutet av april kom detta nödrop från 
Mme Mahjouba Edbouche:
 ”Med den nuvarande bristen på finan-
siering kommer personalen inte att kunna 
betalas i slutet av april. Jag vänder mig 
därför till alla våra donatorer och ber om 
särskild hjälp att komma ifatt ekonomiskt. 
Detta sker på samma gång som tillström-
ningen av nya kvinnor med svåra hjälpbe-
hov ökar, både till kram (Ahddane) och 
Oum el Banine. ”
 En anledning till den sviktande ekono-
min är att många hjälporganisationer kon-
centrar hjälpen till den utbredda nöden på 
Afrikas horn. Det är svårt att ställa en nöd 

mot en annan, men vi vill ändå uppmana 
alla läsare att tänka på Mme Mahjoubas 
kvinnohus och daghem. HumanistHjälpen 
kunde genast sända 10 000 kronor, men det 
räcker bara att lindra den största nöden. 
Ditt bidrag just nu kan göra stor skillnad.
 Vi önskar att vi hade en tiodubbel hjälp-
kassa och citerar Mme Mahjouba: Ingen 
kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon! 
Hjälp någon idag!

Konstnärer skänker
sina verk

Under Falsterbo Horse Show kommer i år 
en konstvernissage att hållas till förmån 
för Meyram och hennes nyfödda Amina 
samt hjälporganisationerna under Mme 
Mahjoubas beskydd, Oum El Banine och 
kram (Ahddane). 

 Vernissagen pågår mellan sjunde och 
nionde juli på Galleri Beck’is i Falsterbo. 
Bland konstnärer som skänker sina konst-
verk märks bland andra Bengt Böckman, 
Benno Arzt, Bodil Lachmann, Eva Gen-
berg, Hans Gåsamålaren Andersson/Ska-
nör, Elisabeth beck Friis, Nina Martinez. 
Ännu fler kända konstnärer väntas i dagar-
na tacka ja till att lämna sitt stöd.
 Under måndagen hålls också ett semina-
rium av Sven Olof Andersson och Lars Hec-
tor från Humanisthjälpen, ämnet är verk-
samheterna på Oum El Banine och kram.
 Under tisdagen planeras ett föredrag om 
mänskliga rättigheter av Jennie Silis, för-
fattare av boken En hedersam kvinna, som 
handlar om Mme Mahjoubas livsverk.

På www.humanisthjalpen.se och på vår 
facebook-sida med samma namn kan man 
följa planeringen.
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Jag vill börja med att tacka medlemmarna för att ni genom 
era ombud på kongressen gav mig förtroendet att leda förbundet 
Humanisterna under en ny mandatperiod. Det är ett förtroende 
som jag tar på stort allvar.
 Årets kongress löpte under två dagar och vi han med en hel 
del ideologiska diskussioner som jag upplevde som mycket värde-
fulla. Ett nytt idéprogram antogs, vilket är en tydlig signal om ett 
vitalt förbund i ständig utveckling.
 Som jag ser det står vi nu inför minst tre viktiga utmaningar:

1) Att bli relevanta för fler.
2) Att se till för att mediabilden av Humanisterna bättre stäm-
mer överens med verkligheten.
3) Att förändra en oreflekterad bild av att sekulära humanister 
är några som ”bara inte tror på Gud”.

Fler medlemmar ger resurser, både ideella krafter och ekonomiska 
muskler, men de kan också ge ökat politiskt inflytande och större 
utrymme i det offentliga samtalet. Alltför många säger att ”Huma-
nisterna behövs väl inte i Sverige, som är så sekulärt”. 
 Detta är två perspektiv, som vi måste ta på allvar. Det första 
handlar om att övertyga om att det sekulära projektet ständigt mås-
te värnas och försvaras och att det kräver engagemang från fler. För 
att övertyga om det behöver vi bli bättre på att berätta om vad som 
händer i världen, hur det tyvärr går åt fel håll på många håll, hur 
upplysningsljusets låga många gånger flämtar och ibland slocknar.
 De som säger sig inte vilja gå med i ett ”nytt samfund” måste 
förstå att vi aldrig kan jämföras med den religiösa förening som de 
har lämnat. Ett samfund är vi i formell mening, eftersom samfund 
bara betyder ”sammanslutning”. Det finns litterära samfund och 
vetenskapliga som Kungliga Vetenskapsakademien. Och visst tror 
vi på saker: vi tror på en naturalistisk värld, på mänskliga rättighe-
ter och på att det är viktigt att befria människor från förtryck och 
religiösa dogmer.
 Men vi är inte ett trossamfund i den religiösa meningen och 
kommer aldrig att bli det. Våra ceremonier är inte ritualer med en 
given liturgi, utan ceremonier med stor frihet till form och inne-
håll. Detta är viktigt att kommunicera.
 Den andra store utmaningen är att påverka mediabilden av Hu-
manisterna. Alltför ofta när vi hör eller läser att Humanisterna är si 
eller så, eller vill det eller det, så vi tar oss ofta för pannan och ska-
kar på huvudet: det stämmer ju inte alls överens med vad vi har sagt 
eller vad vi vill! Denna debattkultur kan vi bara beklaga. Men vi ska 
fortsätta vara tydliga, sakliga och välargumenterande. Och våga tro 

på att sanning och stringens vinner i längden. Aldrig misströsta.
 Det innebär att vi helst ska vara bättre än alla andra på att inte 
trampa fel. Aldrig slira, generalisera eller uttrycka oss svepande.  
 Den tredje stora utmaningen är frånvaron av reflektion i vårt 
samhälle. Många människor är överhuvudtaget inte intresserade 
av existentiella frågor. De bryr sig inte. Det kan vi försöka påverka 
på lång sikt. På kort sikt måste vi visa att det inte är vad Humanis-
terna står för. Vi är inte de som ”bara inte tror på gud”. Vi har en 
alternativ hållning, vad gäller både kunskap och värden. Den se-
kulära humanismen som livsåskådning är inte en ”icke-tro” utan 
en medveten, reflekterad och etisk hållning till världen och dess 
levande varelser.
 Våra opponenter älskar att avfärda oss som ”ateisterna” eller 
ännu hellre som ”nyateisterna”, som om inte kristendom och is-
lam skulle vara betydligt färskare påfund än ateismen. Detta är 
förstås en medveten strategi: att kalla oss ”nyateister” eller ”ateis-
ter” är förminskande och begränsande. En icke-tro.
 Låt mig avsluta med vad som kanske kan ses som en fjärde ut-
maning: Vi måste fortsätta att vara tydliga med vår grundläggande 
kosmopolitiska samhällssyn och icke-essentialistiska människosyn. 
Ett kosmopolitiskt samhälle betyder ett samhälle som utmärks av 
människor eller företeelser från hela världen. Ett kosmopolitiskt 
samhälle behöver givetvis inte acceptera vilka uttryck som helst, 
men däremot acceptera alla människor, oavsett ursprung.
 Det borde vara uppenbart för alla att en kosmopolitisk sam-
hällssyn är helt oförenlig med alla former av främlingsfientlighet. 
Det är därför vi alltid måste försvara det universella perspektivet 
på människor och mänskliga rättigheter, snarare än det kultur-
relativistiska.
 Vår människosyn är också icke-essentialistisk. Vi människor 
”är” inte vårt födelseland, vår religion eller livsåskådning, vår 
hudfärg, vårt kön eller vår sexuella läggning. Det finns ingen ”es-
sens” som är given på förhand hos den enskilda människan. Det 
är just här som Sverigedemokrater, islamister och konservativa 
kristna går hand i hand. De ser människan, mannen och kvinnan, 
som på förhand given av sin essens.
 Detta är på direkt kollisionskurs med den sekulära humanis-
men som ser människan bli mänsklig genom sina val, värderingar 
och handlingar. Och varje människa blir just mänsklig på det sät-
tet. Det är på dessa grunder, och endast på dessa grunder, som hon 
ska mötas och bemötas. Lyckas vi kommunicera detta och lyckas 
vi vara glasklara med detta så har Humanisterna en mycket ljus 
framtid.

HUMANISTERNA

Christer Sturmark
Ordförande

Humanisterna
in i framtiden
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Hänt i Kalmar
Höstens stora arrang-
emang 2012 var när vi 
tillsammans med Kal-
mar konstmuseum och 
abf bjöd in till föreläs-
ning med praxisfiloso-
fen Tulsa Jansson, då 
aktuell med boken Du 
har svaren! - filosofi till 
vardags. Rubriken för 
föreläsningen var ”Det 
existentiella samtalet i 
vardag och vård”.
 Humanisterna Kalmar hade årsmöte 
den 17 februari på Kalmar Konstmuseum. 
Innan mötet höll Per Dannefjord, ledamot 
i förbundsstyrelsen, ett mycket uppskattat 
föredrag på temat ”Gemenskapens bak-
sida”.
 Under mötet presenterades bland annat 
årets verksamhetsberättelse. Humanister-
na Kalmar har under 2012 anordnat åtta 
samtalskvällar för medlemmarna, med på 
förhand bestämda teman. Exempel på te-
man var ”Den fria viljan” och ”Livsåskåd-
ning ur ett humanistiskt perspektiv”. Vi 
fortsätter under innevarande år på samma 
spår, och försöker ha en samtalskväll i må-
naden, med uppehåll under sommaren. Vi 
har även haft Humanist-skeptikerpub den 
första måndagen i varje månad, kl 17 på 

Tulsa Jansson

Stars and stripes i Kalmar. Förutom huma-
nistiska diskussioner kryddas varje pub av 
en humanist-skeptikerquiz, där vinnaren 
får den stora äran att komponera en quiz 
till nästa pub. Detta fortsätter oförändrat 
under 2013.
 Vid årsmötet valdes en ny styrelse som 
för 2013 ser ut såhär:

 Nina Martinsen – ordförande
 Mikael Svanholm – sekreterare
 Per-Ove Lindeman – kassör
 Helena Modin – ledamot
 Henrik Brosenius – ledamot
 Carl Gustaf Olofsson – ledamot
 Fredrik Ahlgren – ledamot

 För att få veta mer om styrelsen, gå till 
http://humanisternakalmar.blogspot.se och 
klicka på fliken ”Styrelse”. På bloggen finns 
även det senaste om vad som är på gång i 
Humanisterna Kalmar och videoklipp från 
tidigare arrangemang. Vi har även en aktiv 
grupp på Facebook - sök på ”Humanisterna 
Kalmar”.

Årsmöte på Kalmar Konstmuseum 17 februari

Den 14 mars hade vi årsmöte i vår lokal-
avdelning. Det var ganska få som hade 
slutit upp, men vi som var där hade en 
trevlig stund tillsammans. Med årmötes-
ordföranden Mats Olofsson avverkades 
mötet snabbt och effektiv och återstoden 
av kvällen ägnades åt fika och samvaro. 
Den nyvalda styrelsen (beklagligt nog en-
dast män) består nu av ordförande Lars 
Nilsson, samt ledamöterna Ludvig Grahn, 
Patrik Brynolfsson och Per Edvin Thomas-
son. Vi tackar avgående styrelsemedlem-
men Birgitta Wallin för ett mycket givande 
och engagerat arbete i den tidigare styrel-
sen. Som ombud till den redan avslutade 
Humanistkongressen valdes Lars Nilsson 
och Jan Holmström.
 I början av april hade vi bjudit in Ali 
Azizi som gästföreläsare till vår diskus-
sionskväll på Bokcafé Pilgatan. Vi fick då 
lyssna på Alis intressanta livsberättelse om 
hans resa från muslim i Iran till ateist, bo-

ende i Sverige. Under denna tidnings press-
läggning har vi även haft besök av Eduardo 
Grutzky (lördagen den 4 maj). Han var 
inbjuden att föreläsa om hedersvåld och 
förtryck under temat ”När tolerans blir 
rasism” i ljusgården i Umeå stadsbibliotek.  
I övrigt fortsätter vi med att ha två typer 
av regelbundet återkommande aktiviteter: 
Humanistpubar på Restaurang Rött nära 
Umeå Universitet, samt diskussionskvällar 
med gästföreläsare på Bokcafé Pilgatan el-
ler liknande föreläsningslokal. Datum och 
tema för dessa diskussionskvällar får du 
regelbunden information om via e-post. 
Om inte, anmäl din aktuella e-postadress 
till kansli@humanisterna.se. För dig som 
inte har en e-postadress har vi två andra ka-
naler för att ta del av  aktuella aktiviteter: 
bloggen på http://humumea.blogspot.com/  
eller genom att gå med i vår facebookgrupp.

� Lars Nilsson, ordf.

Ny styrelse i Umeå

Humanisterna Väst
Vi hade årsmöte den 14 mars och fick in 
några nya ledamöter i styrelsen. Under 
2013 ser styrelsen ut på följande sätt:

 Sune Kronlid – ordförande
 Urban Jansson – sekreterare 
 Sven-Olof Andersson – kassör
 Ibo Ortgies – ledamot
 Hans Arvidsson – ledamot
 Lars-Erik Löfgren – ledamot
 Kristina Arvidson-Molin – ledamot
 Mona Ekman – ledamot 
 Björn Andersson – suppleant
 Jonas Nordström – suppleant
 Carolina Josefsson – suppleant
 Stina Nilsson – suppleant

I juni kommer vi inte att ha något med-
lemsmöte, eftersom första torsdagen infal-
ler på nationaldagen. Vi tror att det skulle 
bli få deltagare på ett möte den dagen.
 Istället hoppas vi att många kommer till 
Botaniska trädgården torsdag den 4 juli, då 
vi träffas vid entrén för att sedan ta oss in i 
parken och äta medhavd picknick. Vi kom-
mer också att ha någon form av quiz.
 Under hösten kommer vi att ha möten 
den första torsdagen i varje månad. Det är 
möjligt att vi hittar någon billigare lokal 
under hösten, eftersom hyran har gått upp 
för lokalerna på Chalmers.
 Program, tider och lokal finns på vår 
hemsida http://humvast.wordpress.com/ 
eller så kan du nå den via Humanisternas 
hemsida där du klickar på lokalavdelning-
en Väst. Där har vi även en länk.

 
� Urban Jansson, sekr.

Humanisterna Stockholm:

Ny styrelse
På Humanisterna Stockholms årsmöte 
den 14 mars 2013 antogs valberedning-
ens förslag till ny styrelse. Det innebar 
två nya ledamöter, Astrid Moëll och Ulf 
Gustafsson. Som helhet ser styrelsen nu 
ut så här:

 Lars Höglund – ordförande
 Stefan Björnson – kassör
 Ulf Gustafsson – sekreterare
 Emilia Ericson – ledamot
 Johan Ericsson Qvist – ledamot
 Sören Holst – ledamot
 Astrid Moëll – ledamot
 Anneli Noréus – ledamot
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Humanisterna
Organisationsnummer: 80 20 09—5348

URL: www.humanisterna.se
E-post: info@humanisterna.se

Kansli:
Humanisterna 
Box 16241
103 24  STOCKHOLM

Tel: 08—508 622 90
E-post: kansli@humanisterna.se

PlusGiro: 66 36 59—1

Lokalföreningar:

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

Humanisterna Jönköping
Ordförande: Sune Enbjärde
sune.enbjarde@humanisterna.se

Humanisterna Kalmar
Ordförande: Nina Martinsen
nina.martinsen@humanisterna.se

Humanisterna Stockholm
Ordförande: Lars Höglund
lars.hoglund@humanisterna.se

Humanisterna Syd
Ordförande: Magnus Timmerby
magnus.timmerby@humanisterna.se

Humanisterna Södertälje
Ordförande: Peter Edström
peter.edstrom@humanisterna.se

Humanisterna Umeå
Ordförande: Lars Nilsson
lars.nilsson@humanisterna.se

Humanisterna Uppsala
Ordförande: Anders Martinsson
anders.martinsson@humanisterna.se

Humanisterna Värmland
Ordförande: Dag Nordmark
dag.nordmark@humanisterna.se

Humanisterna Väst
Ordförande: Sune Kronlid
sune.kronlid@humanisterna.se

Humanisterna Örebro
Ordförande: Fredrik Idevall
fredrik.idevall@humanisterna.se

Humanisterna Östergötland
Ordförande: Adam Lagerkvist
adam.lagerkvist@humanisterna.se

Förbundsstyrelsen 2013

Magnus Timmerby, ledamot, är ordförande i Humanisterna 
Syd och jobbar till vardags som konsult inom industri och it. 
Några av hans intressen inom humanismen är hur samhällsbeslut 
kan fattas på mer evidensbaserad grund, hur vi kan främja kritiskt 
tänkande i skolan och hur begrepp som andlighet, själavård och 
existentiella behov kan förstås på ett rationellt, icke-flummigt 
sätt. När Magnus har möjlighet besöker han gärna kollegerna i 
Europeiska Humanistfederationen.

Emilia Ericson, ledamot, har en fil kand i mänskliga rättigheter 
från Lunds universitet, en masterexamen i barn- och ungdomsve-
ten-skap från Stockholms universitet och har studerat mänskliga 
rättigheter i ett år vid University of California. 2009 åkte hon till 
Niger på ett sida-stipendium och gjorde en fältstudie om barn-
trafficking. I Humanisterna vill Emilia driva barnrättsfrågor och 
jobbade som projektledare för Humanisternas barnrättsprojekt 
mellan 2012-2013. Hon arbetar till vardags på bris (Barnens Rätt 
i Samhället).

Christer Sturmark, ordförande | Fil Kand i datavetenskap vid Uppsala Univer-
sitet. Bokförläggare och författare. Förbundets ordförande sedan 2005.

Per Dannefjord, ledamot | Lektor i sociologi vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Tore Mellberg, kassör | Tidigare folkhögskolärare och rektor på Örebro folkhög-
skola. Numera pensionär. Ledamot i styrelsen för Humanisterna Örebro. Har som 
officiant genomfört flera barnvälkomnanden.

Eduardo Grutzky, ledamot | Före detta politisk fånge i Argentina som kom till 
Sverige 1984. Är verksam inom almaeuropa, en humanistisk organisation som 
arbetar för mänskliga rättigheter.

Sune Kronlid, ledamot | Pensionär sedan några år, tekniskt utbildad, arbetar del-
tid i sonens företag. Uppväxt i ‘gravt’ religiös miljö, en miljö som han, inte utan 
svårighet, frigjorde sig från i sena tonåren. Ordförande i styrelsen för Humanis-
terna Väst.

Anders Martinsson, ledamot | Gymnasielärare och entreprenör. Engagerad i frå-
gor kring vetenskap och pseudovetenskap. Ordförande Humanisterna Uppsala.

Irene Rune, ledamot| Egen företagare med erfarenheter av bland annat försälj-
ning, marknadsföring, teamutveckling, ledarskap och personlig utveckling.

Bengt Westerberg, ledamot | Med kand, fil kand, fil dr hon. Tidigare politiker 
(fp). Nu styrelse-, konsult- och utredningsuppdrag.

Lars Höglund, suppleant | Dr medicinsk vetenskap (biokemi). Ordförande för 
Humanisterna Stockholm.

Hans Loo, suppleant | Civilingenjörsstudent i Ekosystemteknik och Riskhante-
ring vid lth. Tidigare styrelseledamot i Humanisterna Syd.

Helena Modin, suppleant | Medicine doktor i neurologi/genetik Karolinska In-
stitutet. Arbetar som verksamhetsutvecklare inom sjukvården. Ledamot i styrel-
sen Humanisterna Kalmar.

NY!

NY!

NY!

NY!
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Av Urban Jansson

Totalt gick 4 944 e-post-meddelanden ut 
till medlemmar med en länk till enkäten. 
2 358 svar kom in och då motsvarar det en 
svarsfrekvens på 47,6%. Svarsfrekvensen 
för tre år sedan var 56,1%.
 40% av de som svarade hade inte delta-
git i enkäten för tre år sedan, 23% deltog 
och hela 38% minns inte om de hade delta-
git. Vi har hela tiden en stor omsättning på 
medlemmar och det är en förklaring till att 
det ser ut som ovan. Cirka en tredjedel av 
dem som svarat på enkäten har blivit med-
lemmar de senaste två åren. 
 Majoriteten av de svarande medlem-
marna är över 50 år. Vi kan utläsa från en-
käten att vi de senaste två åren har rekry-
terat med jämnare fördelning av åldrar, än 
så som åldersfördelningen sett ut hittills. 
Endast 22% av de svarande medlemmarna 
är kvinnor (Figur 1). Andelen var för tre år 
sedan 24%. Vi är alltså en mycket mans-
dominerad organisation. Tyvärr ser det ut 
som om det är en vikande andel kvinnor 
som blir nya medlemmar (Figur 2).
 Vi frågade om varför man gick med i 
Humanisterna (Figur 3). Den vanligaste 
anledningen var att man hade reagerat mot 
ett religöst eller pseudovetenskapligt utta-
lande. Det var ungefär samma resultat som 

från förra enkäten. En annan mycket vanlig 
anledning var att man läst en debattartikel 
av Humanisterna.
 På frågan om varför man är medlem i 
Humanisterna, var alternativet att man tar 
ställning för ett sekulärt samhälle på första 
plats, tätt följd av viljan att främja kritiskt 
tänkande och en vetenskaplig kunskaps-
syn. För övrigt var det ungefär samma re-
sultat som för tre år sedan.
 Medlemmarna fick prioritera vilka frå-
gor de tycker är viktigast att vi arbetar 
med. Verka för ett sekulärt samhälle var 
viktigast. På andra plats anser man att vi 
skall verka för kritiskt tänkande och en ve-
tenskaplig kunskapssyn. Detta är dels väl 
överensstämmande med varför man gick 
med i Humanisterna och dels stämmer det 
väl överens med medlemmarnas synpunk-
ter för tre år sedan. Det är viktigt att med-
lemmarna har samma syn på de viktiga 
frågorna om vad vi skall hålla på med.
 Även på frågan om hur väl man tycker 
att Humanisterna lyckas med sitt arbete är 

det god överensstämmelse mellan vad man 
tycker är viktigt och hur det såg ut för tre 
år sedan.

Litet intresse för lokala aktiviteter

I enkäten fanns även möjlighet att tycka till 
om vår medlemstidning HumanistInfo. 74% 
läser det mesta i tidningen jämfört med 83% 
för tre år sedan. Helhetsintrycket av Huma-
nistInfo är 3,88 på en femgradig betygsskala 
där fem är högsta betyg. Detta kan jämföras 
med 3,95 för tre år sedan. Artiklars innehåll 
och kvalitet hade ungefär samma betyg. 
Betyget för layouten är något lägre – 3,38 
i år jämfört med 3,44 för tre år sedan. Man 
tycker att det är lagom med fyra nummer 
per år och att tidningen består av 28 sidor, 
som den gjort i många år.
 Det har diskuterats att enbart göra en 
digital version av HumanistInfo. Vi frågade 
hur medlemmarna ser på detta. Resultatet 
blev väldigt jämnt. Lika många tycker det 
är en bra idé eller att det inte spelar någon 
roll, som de som tycker att det är en dålig 

Medlemsenkät
Under hösten 2010 genomförde vi en enkät bland våra medlem-
mar. I februari gjorde vi en uppföljande enkät. Resultatet visar att 
medlemmarna har ungefär samma uppfattning idag, som för tre år 
sedan.

Kön

Man       Kvinna

76%

24%

78%

22%

2010 2013

Figur 1  Mansdominansen är stor i Humanisterna – och något ökande. 

Män       Kvinnor

Kön i förhållande till när man blev medlem

25%

74%

20%

79%

22%

77%

19%
81%

Mer än sex år sedan

Tre till sex år sedan

Ett till två år sedan

Senaste året

Figur 2  En av fem nya medlemmar senaste året är kvinnor, jämfört med de 
medlemmar som varit med länge, där en av fyra medlemmar är kvinnor.
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idé och vill hellre ha en papperstidning.
 Vår hemsida används till och från av 
våra medlemmar – 25% i år jämfört med 
29% för tre år sedan. Betygen på hemsi-
dan är något sämre än betygen för Huma-
nistInfo. Det bästa betyget för hemsidan är 
att den är lättnavigerad – betyget är 3,76.
 Av enkäten kan vi förstå att intresset 
för att tillhöra en lokalavdelning är ganska 
litet. 62% tycker det är helt eller ganska 
oviktigt. 27% tycker det är mycket eller 
ganska viktigt. Bara ett fåtal av medlem-
marna besöker våra möten. Skälen till detta 
är i första hand att man är ointresserad av 
lokal verksamhet, i andra hand att man bor 
för långt bort och i tredje hand att man har 
familj eller andra intressen som tar tid.
 Vi fick även svar på vad man anser att 
lokalavdelningarna skall arbeta med och 
det är framför allt opinionsbildning och 
politisk påverkan samt seminarier med in-
bjudna föreläsare. Skillnaden mellan 2013 
och 2010 är hårfin.

80 procent trogna medlemmar

Vi frågade också om hur aktiv man vill vara 
i Humanisterna. Hela 41% säger att man 
vill vara passiv medlem. Motsvarande siff-
ra för tre år sedan var 37%. Det är framför 
allt de äldre som vill vara passiva. 7% säger 
att de vill engagera sig mer än vad man gör 
idag och 19% säger att de kan möjligen en-
gagera sig senare i livet.
 Av de svar vi fick på vad man kan tänka 
sig att engagera sig i så var det allt från att 
arbeta som officiant till att hjälpa till i det 
lokala arbetet med att ordna möten, debat-
ter och studiecirklar.
 80% har aldrig övervägt att lämna för-
bundet. 17% har någon gång övervägt att 
lämna och 3% funderar på det just nu. Det 
ungefär samma siffror som för tre år sedan. 
Vi kan därför konstatera att vi har 80% som 
är ”trogna medlemmar”. 
 Vi frågade om vilka som är de främsta 
skälen till att man skulle lämna förbundet. 
Här kom många olika anledningar. Till ex-
empel att vi har för mycket religionskritik 
och även att vi har för lite religionskritik. 
Således finns det en stor bredd på vilka krav 
som medlemmarna har på organisationen. 
Vi anses också för akademiska, för lite folk-
rörelse och är ibland lite för arroganta.

2013

 I slutet av enkäten passade vi på att frå-
ga lite bakgrundsfakta om våra medlem-
mar. Hela 81% är högutbildade. Endast 2% 
har grundskola eller motsvarande. 
 Så många som 86% är födda i Sverige av 
svenska föräldrar. Endast 7% är inte födda 
i Sverige, vilket är cirka hälften av landet i 
snitt.
 Exakt hälften är uppvuxna i en miljö 
utan någon uttalad inställning till religion. 
18% är uppvuxna i en miljö med religions-
kritisk prägel.
 60% har aldrig haft någon tro eller re-
ligiös upplevelse. 3% har varit djupt reli-
giösa. 83% anser sig idag vara ateister.
 Över huvud taget ser siffrorna väldigt 
lika ut mellan de två åren. Inga större skill-
nader har skett beträffande bakgrundsin-
formationen.

Många stöder mänskliga rättigheter

Det resultat som ändrat sig mest från den 
förra enkäten är vilket politiskt parti man 

sympatiserar med. 2010 hade folkpartiet, 
moderaterna och centerpartiet tillsam-
mans 46% och idag har de 39%. Socialde-
mokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpar-
tiet hade för tre år sedan tillsammans 41% 
och idag har de 43%. Detta motsvarar vad 
andra opinionsundersökningar visar, så 
det är inget märkligt. Men totalt sett har 
våra medlemmar större sympatier till de 
borgerliga partierna än vad man har i lan-
det i övrigt. Folkpartiet är det enskilt po-
puläraste partiet bland våra medlemmar 
med 19,1% sympatisörer följt av socialde-
mokraterna med 17,5%.
 Den sista frågan handlade om vilka 
andra ideologiska rörelser och organisa-
tioner man sympatiserar med. Mänskliga 
rättigheter och miljöfrågor toppar denna 
lista, följt av Vetenskap och Folkbildning 
samt Republikanska föreningen.
 Om du är intresserad av att ta del av hela 
resultatet kan du gå in på
www.humanisterna.se/pdf/enkat.pdf

Figur 3  Det främsta skälet till att man fattat beslut om att gå med är att man reagerat mot ett ut-
talande – och det har ökat sedan förra enkäten. Alltså något vi själva inte har påverkat! Däremot
är plats tre och fyra aktiviteter vi själva styrt över.   

Vad fick dig att fatta beslut om
att gå med i Humanisterna?

2013       2010

Reagerade mot ett religiöst/
pseudovetenskapligt uttalande

Reagerade mot ett religiöst/pseudoveten-
skapligt påverkat beslut inom

politik/offentlig förvaltning

Läste debattartikel av Humanisterna

Hörde/såg en radio/TV-debatt där 
Humanisterna deltog

Diskuterade med vänner/bekanta

Såg annonser/flygblad

Deltog i möte/seminarium

Annan orsak

35%

30%

30%

23%

29%

28%

23%
23%

19%
18%

7%

10%

5%

3%

30%
29%
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Det är nu snart fyra år sedan en ut-
bildning senast genomfördes för dem som 
var intresserade att bli officianter. Jag själv 
gick den utbildningen och har nu arbetat 
som officiant i några år. 
 Lärare på kursen 2009 var Noomi Lilje-
fors och Irene Rune. Noomi har varit ansva-
rig för ceremoniverksamheten, men dragit 
sig tillbaka, varför Irene och jag numera 
delar på uppdraget. Irene är ansvarig för 
alla interna kontakter och angelägenheter. 
Själv har jag fått det ”glassiga” uppdraget 
att sköta externa kontakter, det vill säga 
med media. Men när det gäller utbildning 
av nya officianter delar vi på ansvaret.
 Redan förra året började vi planeringen 
för kursen som genomfördes en helg i janu-
ari och en helg i februari.
  – Jag märkte redan när folk anmälde sig 
att det skulle bli väldigt hög kvalitet på del-
tagarna, säger Irene.

 Och jag håller verkligen med henne i den 
bedömningen, efter att kursen är genom-
förd. Ett mål var att hitta officianter från 
orter där det idag saknas – vilket kanske inte 
uppfylldes. Orterna Umeå, Sundsvall, Säffle 
och Åkersberga var dock representerade så 
där i kring anser vi att behovet är täckt.
 – Att vara officiant ger möjligheter till 
personliga kontakter som för mig känns 
stimulerande och intressanta och förhopp-
ningsvis också är viktiga för dem jag får 
kontakt med, säger Stig Andersson före 
detta läkare från Säffle. Jag tycker också 
att jag har stor erfarenhet att samtala med 
personer i svåra belägenheter och jag har 
många gånger tillsammans med anhöriga 
”konstaterat” döden hos avlidna.
 – Jag vill bli officiant av flera skäl, berät-
tar Jenny Åkerman från Bromma. Behovet 
av officianter kommer att växa enormt, jag 
vill kunna hjälpa människor genom stora 

händelser i livet och jag tror att jag kan 
göra det bra. Så jag ser det mer eller min-
dre som nödvändigt och självklart.

Kvalitetssystem diskuterades

Första helgen gick vi igenom hur man kan 
genomföra de olika ceremonierna. Irene 
och jag berättade om hur vi själva gör i för-
beredelsearbete och genomförande samt 
checklistor utdelades. Vi gick även igenom 
några övningar med problemställningar 
man kan ställas inför som officiant. 
 – När eleverna arbetade med dessa öv-
ningar var de indelade i antingen tvåmanna- 
eller fyrmannagrupper, förklarar Irene. Vi 
försökte se till att också byta grupper, så att 
alla elever lärde känna varandra.
 – De praktiska övningarna var mycket bra 
för de var så tydliga, säger Jenny. Från allra 
första enkla lilla övning växte uppgifterna i 
takt med att vi blev kunnigare. Övningarna 
täckte också in den stora bredden så vi fick 
ställas inför extremscenarier som ju faktiskt 
uppstår ibland. Det stärkte mig och fick mig 
att snabbare hitta vad som är viktigt.
 Under kursen gick vi också igenom hur 
vi kan införa något slags kvalitetssystem.
 – Det är viktigt att vi håller hög kvalitet 
på våra officianter och ceremonier, förkla-
rar Irene. Vi presenterade ett förslag på 
blankett som kan användas för alla våra ce-
remonier. Våra elever gav oss många vär-
defulla synpunkter som vi tar med oss i det 
fortsatta arbetet med vårt kvalitetsarbete. 
Dessutom framkom att alla elever förstod 
vikten av att vi måste hålla hög kvalitet, vil-
ket säkert kommer att underlätta kvalitets-
arbetet framöver.
 De sista timmarna den första helgen fick 
eleverna i uppgift att förbereda en eller två 
ceremonier till helgen i februari. 
 – Alla valde en begravning, säger Irene. 
Majoriteten valde sedan att dessutom fram-
föra en namngivning.
 Endast en valde att genomföra en vig-
sel. Skälet till detta kan vara att det är svårt 
att få vigseltillstånd samt att det pågår en 
klappjakt på officianter med vigselrätt som 
tar ut ersättning för vigsel, vilket vi också 
upplyste om.

Sidekick under hela kursen

Förberedelsen till andra kurshelgen inne-
bar att man fick intervjua varandra två och 
två. En fick låtsas att man var nära anhörig 
till någon som skulle begravas eller förälder 
till något barn som skulle få ha namnfest.
 Tiden mellan de två kurstillfällena fick 
eleverna utarbeta sina ceremonier. I detta 
ingick även att kontakta dem de intervjuat.
 – Detta för att få in synpunkter och svar 

Nya officianter
utbildade

Under två helger i januari och februari har ett tiotal nya officianter 
utbildats. Kursen som gick i Onsala omfattade både teori och prak-
tiska övningar.

Av Urban Jansson

Ellacarin Blind genomför en begravning.

F
O

T
O

: U
R

B
A

N
 J

A
N

S
S

O
N

HUMANISTERNA



HUMANISTINFO | 2013 | Nr 2 25

på eventuella frågetecken de hade, säger 
Irene. 
 När vi sedan träffades i februari fick 
eleverna framföra sina ceremonier.
 – Jag var väldigt nervös, men kände att 
jag kunde samla mig någorlunda strax inn-
an uppträdandet, berättar Erika Jansson 
från Sundsvall. Jag såg fram emot det sam-
tidigt som jag bara ville ha det gjort. Jag 
tror att den största nervositeten kom från 
att jag inte övat på talet högt för mig själv, 
så jag fick improvisera lite när det gällde 
inlevelse, tempo med mera. I vanliga fall 
har jag inget emot att synas, men det här 
var verkligen en speciell upplevelse!
 Att eleverna var nervösa var kanske inte 
så konstigt, eftersom vi lärare satt som do-
mare och kommenterade och betygsatte 
elevernas insatser. Till vår hjälp hade vi 
också Sune Kronlid, som fungerade som 
”sidekick” under hela kursen.

Nöjda elever

 – Feedbacksystemet var strålande, an-
såg Jenny. Tre olika personer som utgör 
jury gör att det blir tydliga uttalanden men 
visar också på den individuella tolkningen 
och preferensen. När de tyckte olika var det 
ännu lättare att hitta mina egna tankar, både 
vad det gällde mig själv och de andra. Några 
meningar för att förklara, och två sifferbe-
tyg som sammanfattning. Möjligen skulle 
det vara intressant (och kanske bra) ifall 
kursdeltagaren kunde få välja om den ville 
höra bara orden, eller siffrorna, eller båda.
 – Jag upplevde att feedbacken var bra, 
säger Erika.  Alla detaljer allt från att prata 
tillräckligt högt till att få respons på ma-
nus, var mycket värdefulla för min egen 
utveckling och självinsikt. Sedan kan man 
diskutera det här med betygsättningen, jag 
personligen tycker att muntliga omdömen 
hade räckt utan betygsskalan, när det gäl-
ler en hel grupp som ska upp och fram-
träda. Men jag tycker ändå att den betyg-
sättningen som gjordes kändes rättvis och 
trovärdig.
 Nästa gång kommer vi kanske inte att 
ha betygsättning, utan bara kommentarer 
eftersom vi fick den feedbacken från fler 
elever. I övrigt var eleverna mycket nöjda 
med kursen.
 – Kursen var innehållsrik och väldigt 
nyttig, tycker Ellacarin Blind från Umeå. 
Jag kommer att ha stor nytta av den. Myck-
et trevliga kurskamrater och duktiga kurs-
ledare. 
 – Kursen gav mig framför allt två saker, 
förklarar Stig Andersson. Dels en mängd 
praktiska lärdomar och exempel som jag 
säkert kommer att ha stor nytta av. Till det 

hör övningarna med kritik och diskussion 
som blev mycket givande. Det andra var 
kontakten med lärarna och de övriga kurs-
deltagarna som kändes dels stimulerande, 
dels vänskaplig och varm. Nu känner jag 
åtminstone lite grann en rad personer som 
det känns värdefullt att ha träffat. Sam-
mantaget gav kursen mig goda förutsätt-
ningar för att börja tjänstgöra som offici-
ant. Jag känner mig nu väl förberedd.

Fick uppdrag under utbildningen

Två som redan fått uppdrag att genomföra 
en ceremoni är Erika och hennes kamrat 
Rebecka Backlund från Sundsvall, som 
också gick kursen. 
 – Vi fick en förfrågan en vecka innan 
kursstart från ett par som vill ha en namn-
givning i Sundsvall efter det att kursen var 

genomförd, förklarar Irene. Det gällde en 
namngivning och föräldrarna fick infor-
mation om att officianterna var oerfarna 
men tvekade inte alls. Vi frågade då Erika 
och Rebecka ifall de var villiga att ta upp-
draget. För vi trodde ju att de skulle klara 
av det!
 – Jag blev positivt överraskad över att i 
ett så tidigt skede få möjligheten att fram-
föra ceremonin, förklarar Erika. Jag kände 
att det skulle bli en spännande utmaning, 
och visste att jag och Rebecka skulle klara 
av detta tillsammans. Vi hade ju också pla-
nen att framföra det första utkastet inför er 
på kursen, för att få feedback. Hade jag fått 
erbjudande om att göra ceremonin själv, 
hade jag nog tackat nej just för att jag mis-
sade den andra dagen under första kurs-
helgen.

Här är alla deltagarna samlade.
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När kursen går nästa gång är lite oklart. Men om du är 
intresserad av att i framtiden utbilda dig till officiant, så 
sänd ett mail till:

ceremonier@humanisterna.se

Vill du bli officiant?

HUMANISTERNA
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Händer i Uppsala

Vårens kvarvarande samtalskväll hålls på 
Pub 19 Svartbäcksgatan 19, Uppsala, den 11 
juni. Samma lokal som alltid och andra tis-
dagen i månaden. Allt tyder på att det blir 
så även i höst, så att höstens första samtals-
kväll blir den 13 augusti.
 Eventuellt blir det någon våravslutnings-
aktivitet i juni och eller höstinspark. Håll 
ögonen öppna efter mejl.
 Kulturnatten den 14 september kommer 
vi att delta på i år också. Innan dess kommer 
kallelse till förberedande medlemsmöte, 
hålls troligen i början av september.
 Det har kommit tecken på intresse för 
aktiviteter även på andra orter än Uppsala 
i vår lokalavdelnings område. Är du intres-
serad av att starta upp något eller bara träf-
fa Humanister på din ort, kontakta oss på 
uppsala@humanisterna.se . Den mejladres-
sen kan du även nå oss på om du i övrigt har 
förslag eller idéer om verksamheten eller 
annars vill komma i kontakt med oss.

� Svante Nevéus

I sommar går Stockholm Pride
av stapeln 30 juli – 3 augusti!

I år kommer vi att medverka genom Humanisternas HBTQ-
nätverk. Vi kommer att gå i paraden tillsammans med Unga 
Humanister och Vetenskap och Folkbildning. Hoppas att du vill
göra oss sällskap!

Under Prideveckan kommer vi också att hålla en öppen frågestund där den som 
är intresserad får ställa frågor eller diskutera med oss, kom gärna och var med. 
Mer information om när och var kan du hitta på Humanisterna Stockholms blogg 
http://humstockholm.wordpress.com/ eller Humanisternas HBTQ-nätverks Face-
booksida http://www.facebook.com/humhbtq och förstås på Stockholm Prides 
programsida, http://www.stockholmpride.org

HUMANISTERNA STOCKHOLM

HUMANISTINFO
Vad tyckte du om nya HumanistInfo?
Vi vill gärna veta vad du tyckte om det
här numret av vår medlemstidning, så
skicka en kommentar till:

hi@humanisterna.se

Skriv ”Nya HumanistInfo” i ämnesfältet.
Vi kan komma att publicera din kommentar i nästa nummer
av tidningen och du får underteckna din kommentar med
signatur om du vill. 

Vi ser fram emot dina synpunkter!
Redaktionen



Hans Rosling • Catherine de Jong
Christer Fuglesang • Chris French
Barbro Walker • Hayley Stevens
Anna Bäsén • and many more...

www.euroskepticscon.org

23-25 August • Stockholm Sweden

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. 

Plusgiro 90 02 79-1   
Bankgiro 900-2791

Humanisternas medlemsinsamling, 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.

www.humanisthjalpen.se          kansli@humanisthjalpen.se



Posttidning B

Humanisterna
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30  Stockholm

Nästa HumanistInfo kommer  i september.
Till dess:

Glad sommar!
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1 • 2013
Jan–Mar
Pris 95:–

/ Torbjörn Tännsjö / Åsa Wihlbeck / Annika Borg /
/ Jesper Jerkert / Maria Berglund / Charmkvark /

/ Björn Ulvaeus / Josefin Hallgren / Karim Jebari /
/ Niels Lynøe / Bengt Westerberg / Patrik Lindenfors /

Richard Dawkins 
om kampen för förnuftet

HumaNova och 
pseudopsykologi

Herreys och 
mormonerna

Vidarkliniken 
och statens 

kapitulation

Quick 
och medierna: 

Göran Lambertz  
talar ut

Lena Andersson  
intervjuar 

Lena Andersson

KULTUR  •  SAMHÄLLE  •  VETENSKAP  •  FILOSOFI

EXISTENTIELLT MAGASIN I UPPLYSNINGENS ANDA

Välkommen med din ansökan!
www.fotostipendiet.se

Förra årets stora succé 
är tillbaka. Bli en av våra

stipendiater 2013 och dela 
på 100.000 kronor!

Det stora antalet ansökningar till förra årets stipendium var över vår förväntan. 
Vi fick en inblick i all den kreativitet som finns och vill därför uppmuntra dig att ta 

nya steg i ditt drömprojekt. Vi hoppas på att få se din ansökan! 

Stipendiet är som tidigare uppdelat i fyra olika kategorier att ansöka till; 

Foto-, Film-, Expeditions/äventyr/action- samt Bloggprojekt.

www.fotostipendiet.se
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3 • 2012
Juli – Sept
Pris 95:–

/ Lena Andersson / Richard Dawkins / Niklas Ekdal /
/ Torbjörn Elensky / Staffan Ulfstrand / Bo Renberg /
/ P C Jersild / Yvonne Nenander / Torbjörn Tännsjö /

/ Pernilla Ouis / Lennart Lundmark / Göran Lambertz /
/ Claudio Tamburrini / Charmkvark / Per Dannefjord / 

Tema: IdroTT
– Tävlande som idé

– Alla utom segraren förlorar
– ”Naturlighet” och ”rättvisa”

– Vårt förakt för svaghet
– Träning som gissel

– När könstillhörigheten är oklar
– Läktarvåld ur evolutionär synvinkel

– Publikens fascination

Den första 
kristendomskritikern

Att vara ambassadör 
hos påven

Gudinnan som föregrep 
Jesu uppståndelse

KULTUR  •  SAMHÄLLE  •  VETENSKAP  •  FILOSOFI

EXISTENTIELLT MAGASIN I UPPLYSNINGENS ANDA

Kort om-serien 
presenterar viktiga ämnen på ett lättillgängligt sätt. 

Nya titlar:

Kort om verkligheten
av Jan Westerhoff 

”Vad är verkligt?” är en av mänsklighetens 
mest grundläggande filosofiska frågor. 
Hur sorterar våra hjärnor den stora 
mängden information som utgör grunden 
för vårt medvetande? Hur vet vi att allt vi 
upplever inte bara är en dröm? 

Kort om spelteori
av Ken Binmore

Spel- och valsituationer är en viktig del 
av våra liv, från stora världsekonomiska 
förhandlingar till vardagsbeslut kring 
inköp av frukostflingor. Men vilka regler 
ställer vi upp innan vi börjar spela? Följer 
vi dem? Hur viktigt är det att vinna?

Ett urval aktuella titlar: Kort om fri vilja, Kort om globalisering, 
Kort om  humanism, Kort om mänskliga rättigheter.

Du hittar fler intressanta titlar i vår nätbokhandel på www.fritanke.se

149:–149:–

Fri taNKe Fö
rlag

info@fritanke.se

08-411 14 60

www.fritanke.se

Sans 

2 • 2013 Apr–Jun Pris 95:–
/ P C Jersild / Sara Larsson / Staffan Ulfstrand / Katarina Barrling /

/ Bo Rothstein / Anna Linnéa Persson / Charmkvark / Kerstin Abukhanfusa /
/ Pernilla Östergren / Ivar Arpi / John Houdi / Johanna Andersson /

/ Annika Borg / Ulf Ellervik / Adam Cwejman / Per Bauhn / Stephen Law /
/ Lotta Knutsson Bråkenhielm / Lawrence Krauss / Peter Sylwan /

Filosofiprofessorn

ÅSA WIKFORSS 
om språk, tro och postmodernism

Är religion en 
evolutionär 
biprodukt?

Därför finns 
någonting snarare 

än ingenting

Från astrologi 
till GPS

Waldorfskolans 
ockulta agenda

Djävulens 
kemister

Varning för 
intellektuella 

svarta hål

Bör man forska om 
tankeöverföring?

INTERPRESS 3076-02

7 388307 609502
RETURVECKA v 24
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Nyheter från Fri TaNKE!

aggression. Det så kallade onda
av Konrad Lorenz

Vi människor är tillsammans med djuren biologiskt 
programmerade till att kämpa om resurser.
 Men aggressionen står inte i motsats till ”positiva” 
instinkter som kärlek, utan är en grundläggande bas 
för andra instinkter. Konrad Lorenz menar dessutom 
att aggressionen är en nödvändig del av människor
nas och djurens kommunikation.
 Fri Tanke ger nu ut en bearbetad nyutgåva av 
 Konrad Lorenz vetenskapliga klassiker, i över
sättning av professor Sverre Sjölander.
ISBN: 978-91-86061-60-9

 

att upptäcka det oväntade
av Peter Sylwan

Den kreativa forskaren vet aldrig i förväg var proces
sen går i mål, om den gör det över huvud taget.
  Peter Sylwan ger en spännande och engagerad 
 inblick i ett antal vetenskapliga forskningsprojekt 
som visade sig ge helt andra resultat än de förväntade. 
Allt från beräkningen av ljusets hastighet, upptäckten 
av xylocainet och blodersättningsmedlet dextran,  
till skapandet av World Wide Web och den svår
hanterliga hanteringen av vätgas.
 Alltsammans oväntade upptäckter och innova
tioner som varje dag gör mänskligheten den allra 
största nytta.
ISBN: 978-91-86061-59-3

Du hittar fler intressanta titlar i vår nätbokhandel på www.fritanke.se
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Kort om-serien presenterar  viktiga 
ämnen på ett lättillgängligt sätt. 

NYA SPÄNNANDE 
BÖCKEr FrÅN 
FrI tANKE
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Jonathan Slack
Stamceller
KOrt Om

KOrt Om

Vad är en stamcell? Vilka olika sorter finns det? Hur forskar man på 

stamceller och hur används de i dagens sjukvård för att bota eller 

lindra svåra sjukdomar? Kort om stamceller diskuterar den moderna 

forskningens framsteg, och pekar framåt mot kommande medicinska 

genombrott.

Jonathan Slack är forskningschef för Stem cell Institute vid Univer-

sity of minnesota i USa. 

Jonathan Slack
Stamceller

9 7 8 9 1 8 6 0 6 1 4 1 8

ISBN 978-91-86061-41-8

Ett universum ur ingenting
Lawrence M Krauss

Varifrån kommer universum? Vad fanns innan det?   
Vad döljer sig i framtiden? Och, slutligen, varför finns 
det någonting snarare än ingenting? Ett universum ur 
ingenting är en spännande  kosmologisk berättelse. 
ISBN: 978-91-86061-54-8

Bluff
Stephen Law

Bluff vaccinerar oss mot sekteristers knep, religiösa och 
 politiska fanatiker, förespråkare för alternativmediciner, 
konspirationsteoretiker och andra försåtliga övertygelser. 
ISBN: 978-91-86061-49-4

Kort om döden
Lennart Lundmark
ISBN: 978-91-86061-44-9

Kort om stamceller
Jonathan Slack
ISBN: 978-91-86061-41-8

Köp böckerna på 
www.fritanke.se!
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TEMA: Psykiatri

Skolor byggda på ovetenskap 
godkänns av Skolverket

Att vara eller inte vara 
– vem är Jag?

Undermålig mödravård 
– vår tids skandal

Medicinska problem för 
Marsfarare

KULTUR  •  SAMHÄLLE  •  VETENSKAP  •  FILOSOFI

EXISTENTIELLT MAGASIN I UPPLYSNINGENS ANDA

HJÄRNAN OCH PSYKISK SJUKDOM 

PSYKOTERAPI OCH PILLER

FREUD – vETENSKAPSMAN ELLER 
RELIgIONSSTIFTARE?

Du som är medlem i Humanisterna får prenumerera 
på Sans magasin för endast 270 kr/ 4 nr (ordinarie 
pris 365 kr/4 nr).
 Gå till sansmagasin.prenservice.se och ange 
 koden 221-221116. Det går också bra att ringa 
 kundtjänst 0770-45 71 69.

– en humanistisk tidskrift 
i upplysningens anda


