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Vintern närmar sig.
 Vi får börja med att be om ursäkt att även detta nummer av 
HumanistInfo har blivit försenat. Vi kommer att se över hur 
redaktionen arbetar, för vi vill absolut inte att ni, kära läsare, ska 
drabbas av att inte få er tidning i läsplattan eller brevlådan, 
vilket ni nu föredrar.
 På tal om det jobbar vi också på att finslipa på formerna för 
att gå över till att ge ut HumanistInfo i första hand digitalt. Vår 
plan är att det ska börja gälla från och med första numret 2014. 
Men mer om det i nästa nummer.
 Alltmedan vi räfsar löv, tar hand om trädgårdsskörden och 
hukar i höstsolen eller njuter av regnrusket, för vi också intres-
santa och livgivande diskussioner och debatter om Humanis-
terna. Ska vi vara en livsåskådningsgemenskap eller en opini-
onsorganisation – och vad ska vi fylla vår verksamhet med?
 I detta nummer publicerar vi ett antal inlägg i frågan om 
ceremonier. Bland annat har Per Dannefjord gjort en samman-
ställning av de olika synsätten som finns i Humanisternas 
styrelse. Den pågående diskussionen om ceremoniernas varande 
och roll i Humanisterna har också väckt intresse utanför landet. 
Norska Fritanke.no publicerade nyligen artikeln Blått lys for 
humanistiske seremonier i Sverige? (Länk nedan.)
 Med utgångspunkt i sensommarens rykten och anklagelser 
om övergrepp inom den amerikanske skeptikerrörelsen ställs 
också frågan om hur Humanisterna ska hantera liknande frågor, 
inte bara som organisation, utan även vi som enskilda medlem-
mar. Kan det vara dags för en större diskussion, en Prata om det-
kampanj även inom svenska skeptiker- och humanistkretsar?
 I somras hölls också konferensen ”Education, Science and 
Human Rights”. Magnus Timmerby rapporterar från Bukarest, 
bland annat med några intressanta intervjuer.
 Anders Hesselbom ställer sig frågan om det verkligen finns 
hundra dåliga argument till religionens försvar, och finner att 
det gör det. Han resonerar också kring varför dessa argument är 
just dåliga, och hur man kan bemöta dem.
 I och med förra numret presenterade vi både en ny grafisk 
form och layout för HumanistInfo och en ny grafisk profil för 
Humanisterna. Båda två har väckt både positiva och negativa 
reaktioner. I detta nummer presenterar vi ni några av dem. 
Men fortsätt att tycka till om HumanistInfo, vi vill veta vad du 
tycker!
 Väl mött till ett nytt, om än försenat, nummer av Humanist-
Info!

http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=9212

Omslag: Public domain.

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. 

O, ljuva höst

HI
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MEDLEMSRESPONS

Nya logotypen
Den nya logotypen rörde upp känslorna för en del medlemmar. Här 
är några av de kommentarer vi fått in till HumanistInfo.

Varken Happy eller Human

Humanisterna i Västerås (formellt en del 
av Humanisterna i Uppsala) träffades en 
kväll och diskuterade bland annat den  nya 
symbolen. Även om ingen av oss känner 
någon otyglad entusiasm för den gamla, 
tycker vi att den nya är direkt ful.
  Den är intetsägande, överför inget bud-
skap. Den avviker starkt från den förhål-
landevis etablerade internationella Happy 
Human. Den är opraktisk såtillvida att den 
med sina tre lösryckta och osammanhäng-
ande delar varken kan göras till smycke el-
ler prydnadsföremål.
  I valet mellan att övergå till den nya 
symbolen och att fortsätta använda den 
gamla förespråkar vi att fortsätta använda 
den gamla.

� Humanisterna i Västerås

Om vår nya logga

Vi har blivit presenterade en ny logga. Vår 
förra var, även om den inte alltid syntes 
helt standardiserad, väl fungerande och 
inte ointressant. De flesta varianterna hade 
gemensamt de avsmalnande olika långa ar-
marna och associerade både till ett h och 
den i internationella systerorganisationer 
förekommande Happy Human loggan. 
 Den logga vi nu skall använda tycker jag 
med sin stela fragmentariska och symme-
triska form är oinspirerande. Den framstår 
inte på något sätt som funktionellt bättre 
eller mer estetiskt tilltalande än den vi hit-
tills har använt. Istället för den min tanke 
till en ”avhumaniserad” teknisk detalj i en 
konstruktionsritning eller ett kopplings-
schema för elektronik. Eller kanske till ett 
nytt trafikmärke symboliserande något i 
stil med ”Icke framkomlig väg, gör en u-
sväng”. 
 Motiven för att ändra en inarbetad logo-
typ måste vara välgrundade. Att vår gamla 
logga ibland förekom i några olika vari-
anter tycker jag inte är ett gott skäl för 
att låta arbeta fram en ny. En logotyp bör 
förvisso presenteras på ett definierat sätt. 
Om vi tycker att vår gamla logga förekom 
i störande många varianter, bör vi då inte i 

första hand se till att den i görligaste mån 
används standardiserad med avseende på 
mått, form och färg istället för att lägga ner 
resurser på att ta fram en ”helt” ny? Den 
nya loggan tycks betänkligt nog inte heller 
vara immun mot variation! Den har i det 
nummer av HumanistInfo där den presen-
terades redan synts i två väldigt olika skep-
nader. En är en gröngul 3d-variant sedd 
från sidan, den andra är tvådimensionell, 
helsvart, intetsägande formell. På Huma-
nistbloggen har den till yttermera visso 
dykt upp i ett flertal färgvarianter, bland 
annat en exotisk variant där pricken i mit-
ten är tredimensionell men resten fram-
ställs i två dimensioner!
 Man försöker uppenbarligen, trots att 
det gått så kort tid, redan göra vår nya logo-
typ något mera levande men glömmer att 
ett av argumenten för att byta logga var att 
den gamla förekom i alltför många varian-
ter. 
 Jag blev förvånad när förbundsstyrelsen 
använder resurser till detta logotypprojekt. 
För att ta fram den nya loggan tycks ca 10 
personer varit involverade (HumanistInfo, 
nr 2, 2013). Det vore intressant att se en 
redovisning av vad arbetet har kostat i tid, 
intellektuell anspänning och ekonomiska 
resurser. Detta för att jämföra med vad vi 
istället kunde ha fått i form av exempelvis 
arvoderade debattörer och massmediala 
insatser i vårt arbete för ett humant seku-
lärt samhälle byggt på naturvetenskaplig 
grund. Vår nya logga skapar enligt min 
mening inte det ringaste mervärde för oss i 
detta avseende. Jag vill uppmana styrelsen 
att överväga om man trots allt ändå inte 
halkade fel här. Låt oss lägga prestigen åt 
sidan och återgå till den gamla, betydligt 
vackrare, dynamiskt sammanhängande, väl 
fungerande och inarbetade Happy Human-
loggan. Låt oss i fortsättningen ägna oss åt 
det som gör vårt förbund meningsfullt. Se 
gärna till att den gamla loggan standardi-
seras. Som medlem i Humanisterna pro-
testerar jag mot den nya loggan. Jag har 
hellre kvar den gamla på kavajslaget, där 
den flera gånger väckt intresse och frågor.

� Jan Dahmén

Två u:n, inte ett h

Också jag vill säga några ord om den nya 
loggan. För det första är det fel att den bara 
presenteras som fullbordat faktum. Sedan 
tycker jag att den är stel. Det är inte längre 
ett h utan två u:n, ett rättvänt med en punkt 
i och ett felvänt. Det verkar snarare som 
denna ytterst stiliserade figur gör hands-up 
i stället för en lyckligt befriad gest. Låt oss 
ha kvar den gamla som verkligen uttryckte 
Happy Human.

� Lars Löfgren

Behåll den gamla Happy Human!

Jag håller med Svante Nevéus om att det 
är olyckligt att avskaffa den gamla Happy 
Human-logotypen. Den är inarbetad i vårt 
land sedan mer än 30 år, och även interna-
tionellt vedertagen, och den är nära för-
bunden med många medlemmars huma-
nistiska identitet.
 Utan den torde åtminstone en hel del 
veteraner komma att känna sig vilsna som 
humanister. Symbolen finns också på våra 
fanor, banderoller och plakat. Ska dessa nu 
i ett slag bli obrukbara? Att anskaffa nya 
sådana, med den nya loggan, är både dyrt 
och arbetskrävande.
  Jag tycker dessutom att den nya sym-
bolen verkar alltför stel och mekanisk, och 
alltför lite mänsklig, även om den är fiffigt 
hopkommen.

 � Lars Torstensson

Angående Happy Human

Om den nya Happy Human-symbolen 
(förslaget till ny?)  tycker jag absolut inte. 
Jag instämmer helt i Svante Nevéus ar-
gumentation mot denna. Den nuvarande 
loggan kan ses som en stiliserad optimis-
tisk människa, med fötterna på jorden – 
en typisk humanist.  En estetiskt tilltalande 
bild.
 Däremot kan jag svårligen se någonting  
”Human”   i den nya figuren . Den ser sna-
rare ut som någonting robotliknande meka-
niskt , som kunde användas av till exempel 
abb eller skf.  
 Naturligtvis kan en viss symbol tolkas 
på olika sätt, men vi själva bestämmer vad 
just vi avser med denna. 
 Någon egentlig anledning till att byta 
tycker jag inte har visats. Låt oss behålla 
vår fina ”Happy Human” - själv kommer 
jag att i mina anvisningar till mina efter-
levande låta stå kvar min önskan att döds-
annonsen efter mig ska visa denna.

� Mauritz Björkryd
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DEBATT

Humanism och livsåskådning
Av Per Lindberg

En del människor menar sig tro på en gud men kan inte ange 
några som helst bestämda egenskaper den besitter. Detta är en sub-
stanslös trosuppfattning som varken kan sägas vara sann eller falsk 
utan bara meningslös. Andra tror att det finns en gud, ett handlande 
subjekt, som är god och allsmäktig. Detta är ett påstående och kan 
därmed vara sant eller falskt. Det finns en klassisk typ av argument 
mot den tron. Det är tänkbart att det måste finnas lidande i världen 
för att det ska kunnas finnas lycka. Men sådana oerhörda utbrott av 
mänskligt lidande som vållades av nazisternas förintelse av judar 
och andra folkgrupper borde rimligtvis ha förhindrats av en god 
och allsmäktig gud. Många flera folkmord och andra svåra brott mot 
mänskligheten har begåtts i historien både förr och senare. Tron på 
en handlande, god och allsmäktig gud är därför inte rimlig. 
 I HumanistInfo nr 2 2013 diskuterar flera inlägg om förbundet 
Humanisterna ska omfatta en bestämd livsåskådning. Staffan Gun-
narsson och Magnus Timmerby beklagar de tillfällen då Humanis-
terna gett ”intrycket att inte stå för någon fullvärdig livsåskådning”, 
när vi i själva verket ”tror på människan och hennes möjligheter”.
 Sören Holst menar däremot att det vore ett misstag att i huma-
nismen bygga in påståenden av typen ”jag tror på människan”. Han 
menar att sådana påståenden saknar en vetenskaplig och rationell 
grund. Nu står Humanisterna inte bara för sådant som är baserat på 
vetenskap utan också för vissa saker baserade på värderingar. Vik-
tigt för oss är försvaret av mänskliga rättigheter, instiftade av män-
niskor som bedömt att vi kan leva lyckligare om de respekteras. 
 Men vad kan då en tro på människan stå för? Om en sådan tro 
inte är närmare specificerad riskerar den att vara lika substanslös 
som en tro på en gud utan egenskaper. Om den å andra sidan om-
fattade tron på människans inneboende godhet, skulle den drabbas 
av samma problem som tron på en god och allsmäktig gud. Mänga 
människor har ju istället visat prov på en inneboende ondska ge-
nom att villigt medverka i folkmord. 
 Begreppet humanism har traditionellt getts lite olika innehåll. 
En betydelse som Nationalencyklopedin anger är ett förhållnings-
sätt som innebär dels att människan har ett värde som inte får krän-
kas och dels att människan har ”möjligheter och frihet att utvecklas 
moraliskt, estetiskt och intellektuellt, och därigenom förverkliga 
sin mänsklighet”. Jag menar att det är detta utvecklingsperspektiv 
som kan ge en rimlig substans åt en vagt uttryckt tro på människan 
och att detta borde finnas med i vårt idéprogram. Speciellt innebär 
det att man aldrig ska se sig själv som fullärd och inte heller be-
trakta någon annan människa som obildbar. 
 Idén om möjligheten och behovet av människors utveckling ger 
också en motivering till ceremoniverksamheten. Människor som 
kanske står frågande inför en ny fas i livet kan av en erfaren officiant 
få en stimulans till sin personliga utveckling. Viktigt för den verk-
samheten är det faktum att även officianten kan utvecklas genom 
sina möten med olika människor. 

 I sina två inlägg tycks Peder Palmstierna och Per Dannefjord 
vara överens om att vår gemenskap inte ska uttryckas i institutiona-
liserade dogmer, vilket man har all anledning att instämma i. Med 
utvecklingsperspektivet på människan blir det orimligt för Huma-
nisterna att försöka enas om en fullständig livsåskådning. Istället 
får organisationen begränsa sig till att formulera ett ramverk som 
uppmuntrar var och en att vidareutveckla sin livsåskådning i dis-
kussioner med andra humanister och i kontakter med andra män-
niskor. Som Palmstierna skriver beträffande existentiella frågor om 
vad ett gott liv innebär: ”Humanismen innehåller i sig inga svar på 
dessa men uppmuntrar människan att med all sin uppfinningsrike-
dom söka dem, utan att någonsin slutgiltigt finna dem.”

Med en ideologi blir vi starkare
Av Lars Torstensson

Vi bör, säger Per Dannefjord i nr 2, inte bli en livsåskådnings-
organisation, utan nöja oss med att formulera konkreta, gemensam-
ma mål. Ty en gemenskap grundad på livsåskådning – vad vi är – 
tenderar att låsa fast oss vid denna.
  Risken för dogmatism tycks mig dock vara försumbar när en av 
beståndsdelarna i livsåskådningen är kritiskt tänkande, en bered-
skap att ständigt ifrågasätta även de egna ståndpunkterna.
  Fördelen med att vara en livsåskådning är att vi då kan visa att 
våra olika åsikter hänger ihop. De förstärker varandra, när de görs 
till delar av en enhetlig ideologi, grundad på principer som att sätta 
människan i centrum, avvisa tron på övernaturliga makter och för-
svara förnuft, humanitet och mänskliga rättigheter. En sådan livså-
skådning kan också med större framgång konkurrera med religio-
nerna, som inte drar sig för att bygga heltäckande tankesystem, och 
slå ut deras ofta bakåtsträvande och vetenskapsfientliga idéer. Den 
blir slagkraftigare än bara en uppsättning åsikter i ett antal sakfrå-
gor, och mer lockande för ideologiskt intresserade människor.
  Sören Holst luftar betänkligheter liknande Dannefjords. Han 
oroar sig för att vi ska bli som religionerna - ”en tro bland andra” - 
och därigenom undergräva trovärdigheten i de vetenskapliga idéer 
vi förfäktar. Men utvecklingsläran, som han tar som exempel, upp-
hör inte att vara vetenskapligt giltig för att Humanisterna eller nå-
gon annan rörelse anammar den. Snarare kan vi därigenom ge den 
ökad spridning.
  Som jag uppfattar saken finns det inget ovetenskapligt i att tro 
på människan. Det betyder inte att vi bara ser henne som god, utan 
endast att vi med säkerhet vet att hon finns - viket ju inte kan sägas 
om gudar - och håller på mänskliga i stället för förment gudomliga 
lösningar på mänskliga problem. Att komplettera förnuftet med 
känsla, och anordna sekulära ceremonier, är inte heller religiöst el-
ler pseudovetenskapligt. Det fyller bara vissa mänskliga behov. Och 
visst kan en livskådning vara bättre än en annan. Att bejaka mänsk-
lighet och sekularism är bättre än att bejaka gudomlig överhöghet, 
liksom förnuft är bättre än villfarelser.
  Genom att hävda humanismen som livsåskådning blir vi inte en 
religion, utan ett trovärdigt alternativ till religionen. Till skillnad 
från Holst och Dannefjord anser jag alltså att det är just det som 
krävs, om vi på allvar ska kunna utmana denna.

Repliker på Gunnarson, Timmerby, Holst, Dannefjord
och Palmstierna; Humanistinfo, 2, 2013.

HI

HI



HUMANISTINFO | 2013 | Nr 3 7

CEREMONIER

Av Per Dannefjord

Humanisternas ceremonier är förmod-
ligen den mest diskuterade interna frågan 
i förbundet och diskussionen kommer sä-
kerligen att fortsätta i framtiden. På upp-
drag från styrelsen vill jag med denna text 
ge ett diskussionsunderlag inför denna 
diskussion. Enligt beslut av kongressen 
har styrelsen till uppgift att verka för en 
utbyggnad av ceremoniverksamheten, an-
passad till personella och ekonomiska re-
surser. Kongressen gav också styrelsen i 
uppgift att initiera en intern diskussion om 
ceremonierna för att få fram ett allsidigt 
beslutsunderlag. Det senare är betydelse-
fullt eftersom det inte alls är självklart hur 
en utbyggnad av ceremoniverksamheten 
ska se ut, vare sig organisatoriskt eller 
praktiskt. Inte heller är det självklart hur 
själva ceremonierna ska se ut, vad de ska 
innehålla, förmedla eller behandla. Dis-
kussionen handlar ofta om ”ceremonier el-
ler inte”. Antingen gillar man ceremonier 
och vill satsa på dem eller också vill man 
att vi ska sluta ägna oss åt dem. Det går att 
se det så, men redan de skiftande åsikterna 
i styrelsen visar att det inte utan vidare 
går att reducera diskussionen till ”för” el-
ler ”emot”. Jag ska redogöra för några av 
de positioner som finns representerade i 
styrelsen och hoppas att det kan ligga till 
grund för en konstruktiv diskussion. 
 Magnus Timmerby tar sin utgångs-
punkt i en humanistisk livsåskådning och 
uttrycker följande: Jag tycker att vi bör 
sträva efter att erbjuda ceremonier fyllda 
med humanistiskt innehåll till dem som 
önskar. En tydligt Humanistisk ceremoni 
ställer sig inte neutral, utan kan med kraft 
lyfta fram humanistiska värden. Förutom 
att skapa plats för glädje, sorg, framåtblick 
och reflektion över det som varit, kan en 
Humanistisk ceremoni med väl valda es-
tetiska uttryck hylla människans bedrifter 
och möjligheter, begrunda hennes brister 

och reflektera över vår plats i världen och 
naturen. Här finns ingen brist på verbala 
eller estetiska uttryck, vilket Högtidsboken 
är ett litet prov på. Tänk vilka möjligheter 
om vi skulle gå hela vägen och till exempel 
engagera konstnärer för att forma helt ny-
skapande, normbrytande ceremonier. Det 
vore väl en välgärning i ett land där även 
sekulära ceremonier fortfarande är präg-
lade av lutheransk askes och kyrkligt mo-
nopol på känslouttryck kring existentiella 
frågor. Ett positivt exempel är konfaverk-

samheten som nog ligger steget före här.
 Inte minst kan en Humanistisk cere-
moni visa upp vad Humanister tror på. Vi 
tror på varje människas frihet, integritet 
och värdighet. Vi tror att varje människa 
äger förmåga att ge mening åt sitt eget liv 
och ta moraliskt ansvar i världen. Vi an-
ser att mänskliga rättigheter är en logisk 
konsekvens av individens frihet, och en 
god grund att bygga ett samhälle på. Vi är 
nyfikna på världen och på mänsklighetens 
kulturella gärning. Vi kan låta oss överväl-
digas och inspireras av universums storhet, 
naturens rikedom, konst, musik och livets 
överflöd av upplevelser och erfarenheter. 
Vi kan gå djupare och erkänna vår egen 
oförmåga att hantera människans livs-
villkor på ett rationellt sätt, och medvetet 

Ceremonier?

”Det viktigaste och tyngsta argumentet
varför Humanisterna ska erbjuda
ceremonier är att väldigt få i vårt

sekulära samhälle tillgodoser de behov
som finns av icke religiösa ceremonier.”

förhålla oss till detta med ceremonin som 
metod. Allt detta givetvis anpassat utifrån 
varje kunds önskemål.
 Irene Rune utgår snarare ifrån bestäl-
laren: Humanistiska officianter utför cere-
monier enligt uppdragsgivarnas önskemål.  
Vi hittar inte själva på nya ceremonier 
eller utarbetar speciella stående inslag i 
ceremonierna. Det vi gör är att tillgodose 
behoven hos de människor som tar kontakt 
med oss. Det finns humanister som tycker 
att det ska utarbetas en för Humanisterna 

speciell och tydlig ceremoniform, oftast 
resonerar man då om begravningar. Inga 
sådana behov eller önskemål från anhöriga 
har framkommit och vi som arbetar med ce-
remonierna tycker att det vore förödande.
 Varje ceremoni vi utför ska vara per-
sonlig och anpassad till anhörigas och/el-
ler avlidens önskemål. Självklart börjar en 
ceremoni med ett välkomnande men sedan 
finns inga regler eller måsten.  Oftast ingår 
ett minnestal i ceremonin men den kan 
också bestå av endast dikter och musik el-
ler bara musik.
 Vi som på senare år på olika sätt varit 
ansvariga för ceremonierna, officianterna 
och utbildning av officianter har inte känt 
något som helst behov av att utforma en 
humanistisk ceremoni på annat sätt än att 

Per Dannefjord redogör för några av de positioner som finns
i styrelsen avseende förbundets mest diskuterade interna fråga.
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tillgodose den avlidnes och/eller de anhö-
rigas önskningar. Finns inga önskemål eller 
idéer ger vi förslag på vad vi tror kan vara 
lämpligt för aktuell person och situation.
Det viktigaste och tyngsta argumentet var-
för Humanisterna ska erbjuda ceremonier 
är att väldigt få i vårt sekulära samhälle 
tillgodoser de behov som finns av icke reli-
giösa ceremonier.
 Jag själv vill närmast ha vissa förut-
sättningar för att inte vara direkt negativ 
till ceremonierna. Människor vill fira el-
ler manifestera händelser i livet som de 
uppfattar som viktiga och för den som inte 
vill göra detta i en kyrka, eller inte hittar 
någon som vill erbjuda en ceremoni för 
just det personen vill fira, erbjuder hu-
manisterna en möjlighet. Vi erbjuder då 
ceremonier i enlighet med det människor 
önskar, vid de tillfällen människor önskar 
och i den form människor önskar. Inom 
vissa ramar naturligtvis. Förbundet och de 
som utför ceremonierna måste ha rätt att 
säga nej till sådant de inte kan ställa upp 
på. Med denna syn på ceremonierna kan 
vi rimligen inte ta som utgångspunkt att 
ceremonierna ska vara humanistiska eller 
på annat sätt knutna till en bestämd livså-
skådning, det vi erbjuder måste vara något 
annat, nämligen ceremonier som handlar 
om det som önskas och utformas på det 
sätt som önskas. Vi kan då inte fastställa 
ett innehåll och vi kan inte heller fastställa 
vad människor vill ha en ceremoni kring. 
Det finns kanske anledning att anta att 
många följer de traditionella mönstren och 
önskar ceremonier kring dop, bröllop och 
begravningar, men det kan knappast vara 
humanisternas uppgift att reproducera 
traditioner. De ceremonier vi erbjuder ska 
därför uttryckligen vara öppna och obund-
na i termer av livsåskådning. Vad som ska 
uttryckas är upp till den som beställer. Om 
vi ska anse oss vara normkritiska och neu-

trala i relation till traditionella former av 
ceremonier måste vi dessutom uttryckli-
gen erbjuda ceremonier som inte ingår i 
kyrkans traditionella utbud.
 Till dessa positioner kommer åsikten att 
Humanisterna inte ska ägna sig åt ceremo-
nier alls. Denna finns i åtminstone två ver-
sioner, men med samma slutsats. Det kan 
hävdas att ceremonierna är skadliga eller 
feltänkta genom att de bidrar till att repro-
ducera och förstärka normer och föreställ-
ningar som Humanisterna behöver stå fria 
ifrån. Det kan också hävdas att ceremonier-
na är en verksamhet som tar tid, resurser 
och energi från saker som är viktigare och 
mer grundläggande för förbundet. 
 Det går vidare att förhålla sig principi-
ellt eller pragmatiskt till ceremoniverk-
samheten. Det hävdas exempelvis att ce-
remonierna är viktiga för att förbundet 
ska locka medlemmar och sympatisörer. 
Det går också att hitta personer som avstår 
ifrån att bli medlemmar därför att de är 

motståndare till ceremoniverksamheten. 
Vilken linje som är mest pragmatisk är för 
mig oklart, men det är också osäkert vilken 
roll pragmatismen ska ha. Det går att tänka 
sig att den ena eller den andra linjen leder 
till fler medlemmar utan att detta påverkar 
den ståndpunkt man intar om man har en 
principiell inställning snarare än en prag-
matisk. Det kan då vara rätt eller fel att ha 
en ceremoniverksamhet, oavsett vad detta 
leder till. Redan nu finns det saker som vi 
bejakar eller förkastar principiellt, dvs. 
utan att egentligen väga in konsekvenser, 
därför att vi anser dessa rätt eller fel.
 Förutom att fundera över de diskuterade 
positionerna, och andra positioner som 
kan finnas, behöver vi således ägna lite tid 
åt frågans principiella eller pragmatiska 
status. 
 Med detta som ett försök att samman-
fatta de åsikter som uttryckts i styrelsen 
hoppas vi på konstruktiva diskussioner i 
framtiden.

Kulturrelativismen dominerar kvinnorörelsen
...feminismen är splittrad. Etablerade eller 
”elitistiska” feminister har tagit tolkningsfö-
reträde, och de har också makt och pengar. 
Det saknas självkritik inom rörelsen, då den 
kan vara både elitistisk och klassbunden och 
utestänger kvinnor med massor av erfaren-
het av aktivism för politisk förändring. Vi 
har institutionaliserat feminismen. Genom 
att bli ”bidragsberoende” av makten vågar 
vi inte ifrågasätta den. I frågan om heders-
relaterat våld och förtryck är det uppenbart 

att varken kvinnor med utländsk bakgrund 
eller kvinnor från minoritetsgrupper med 
erfarenheter släpps in och blir lyssnade på 
i någon märkbar omfattning av ”etablisse-
manget”. Den akademiska förklaringsmo-
dellen i form av kulturrelativism dominerar 
också i den svenska kvinnorörelsen.
Maria Hagberg i Ordfront nr 3 2013

Hedersvåldets nyttiga idioter
De som är mer oroade över att ett förtryck 
synliggörs, än själva förtrycket, har äntligen 

Noterat
förlorat debatten. Verkligheten förlorade de 
för länge sedan.
Sakine Madon i Expressen 2013-06-22.

Ny webbsida dokumenterar diskriminering av 
icke-religiösa på webben
2013-08-14 lanserade iheu, International 
Humanist and Ethical Union, en ny webb-
sida, freethoughtreport.com, som ska upp-
dateras fortlöpande och behandla diskri-
minering av humanister, ateister och andra 
icke-religiösa.

HI
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Med alternativa ceremonier har humanismen som livsåskåd-
ning vuxit sig allt starkare i Skandinavien. De var redan från början 
en självklar utgångspunkt och utan dessa hade  rörelsen i sin nuva-
rande form sannolikt inte ens existerat.
 Norska Human-Etisk Forbund startade 1951 som en förening för 
borgerlig konfirmation – då ett nytt och snabbt populärt alternativ 
till kyrkans ritual och moralundervisning. Det svenska förbundet 
var vid sitt bildande 1979 i stort sett en blåkopia av det norska och 
därifrån övertog man idén till humanistisk konfirmation, så små-
ningom även barnvälkomnande, vigslar och begravningar. Den 
svenska högtidsboken gav oss när den kom ut för drygt tio år sedan 
mycket stor och positiv feedback, på kultursidorna såväl som bland 
allmänheten och skapade en ny respekt för Humanisterna. Relativt 
nyetablerade danska Humanistisk samfund har låtit sina offician-
ter utbildas direkt av det norska förbundet och för första gången 
har man nu en utåtriktad, expanderande verksamhet att tala om 
också i Danmark. Dessutom har islänningarna länge haft sin kon-
firmation och Prometheuslägren för ungdomar i Finland är också 
mycket framgångsrika.
 Ceremoniverksamheten ger överallt naturliga och unika möjlig-
heter till samtal runt existentiella frågor, där förmågan till kritisk 
reflexion och konstruktiv hantering av tankar och känslor stärks. Vi 
blir genom ceremonierna mer synliga och kan erbjuda något kon-
kret i människors liv. Inget kunde vara mer humanistiskt. Denna 
verksamhet har samtidigt lockat många att engagera sig som goda 
ambassadörer för den humanistiska saken och gett dem menings-
fulla arbetsuppgifter oavsett var i landet man bor.

Humanistiska normer och traditioner som
konstruktiv kritik

Ibland har det förekommit farhågor om att lanseringen av cere-
monier på något sätt skulle kunna skada humaniströrelsen, att de 
genom sin normbildande effekt kan verka exkluderande på män-
niskor, minska vår trovärdighet som icke-religiösa och försvåra 
rekryteringen av nya medlemmar. I och för sig kan detta primärt 
vara invändningar värda att beakta. Efter alla år med erfarenhe-
ter från ceremoniarbete med humanismen som ledstjärna, så kan 
man emellertid betrakta denna oro som hypotetisk och inte något 
man i den praktiska verkligheten finner större anledning att hysa. 

Tvärtom, det är människor med en sympatisk inställning till hu-
manistiska normer och värderingar, som självmant och medvetet 
vänder sig till oss för att ta del av vårt ceremoniutbud. Man söker 
ett värdigt alternativ till torftiga snabbvigslar i stadshus, förljugen 
konfirmationsgång eller kyrkans traditionella upplägg vid dop och 
begravningar. Man vill ha något som upplevs stå bättre i samklang 
med den egna livssynen. Religionen har ju varken monopol på tra-
dition och högtid eller gemenskap mellan människor. En livsåskåd-
ningsorganisation som inte alls fångar upp sina anhängares behov 
av samling, stöd och uppmuntran i händelser som kretsar runt liv 
och död, blir i slutändan lätt irrelevant för många – även om de rå-
kar vara sekulariserade fritänkare och rationalister.
 Det normerande i alla de varianter som är tänkbara inom ra-
men för humanistiska sammanhang, upplevs av dem som utnyttjar 
vår service enbart som något av godo, vilket stärker det personliga 
ställningstagandet och mångfalden. Alla är välkomna att delta och 
utveckla formerna efter egna önskemål och de som saknar intresse 
för ceremonier avstår helt enkelt.
 Med den internationella humanismens för många provocerande 
uppmaning, om att ”var och en har ansvar för att skapa mening i sitt 
eget liv”, är risken att någon skulle tvingas underkasta sig skadliga 
normer eller en kollektiv livsstil försumbar – skaran av humanister 
och fritänkare är helt enkelt för brokig och löst sammanhållen. Sna-
rare uppfattas man som alltför individualistisk och anklagas ofta för 
att missa gemenskapens viktiga roll att forma och stödja männis-
kan, som i humanismen lätt kan tyckas utlämnad endast till sig själv 
och sin egen förmåga. Humanistiska ceremonier utgör ett litet, be-
gränsat steg för att skapa sådana sammanhang för den som önskar, 
men de är aldrig påbjudna och utgör inte några sakrament.
 Trovärdigheten hos oss som medmänsklig, livsbejakande åskåd-
ning och seriös samhällsaktör stärks genom ceremonierna, vi röner 
större uppskattning i bredare befolkningslager, kan marknadsföra 
oss bättre via fler kanaler och få en mer gedigen plattform att agera 
utifrån, också när det gäller vår opinionsbildning och att ställa po-
litiska krav, såsom likaberättigande till statsbidrag. Dessutom tar vi 
ett kraftfullt verktyg ur händerna på kyrka och religion och påskyn-
dar sekulariseringsprocessen.
 När humanister i länder som England och Norge varje år via sina 
icke-religiösa ceremonier möter hundratusentals medborgare, så är 

CEREMONIER

Ceremonier hörnsten
i nordisk humaniströrelse

Av Staffan Gunnarson, Urban Jansson,
Carl-Johan Kleberg, Sune Kronlid, Anneli Noréus,

Irene Rune och Magnus Timmerby
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detta kanske det största hotet mot kyrkan på sikt, markeringar där 
bara människan och inte någon gud står i fokus. Den norska huma-
nistkonfirmationen har redan i vissa kommuner passerat kyrkans i 
antal deltagare. En verklig bedrift, tack vare att man under beteck-
ningen konfirmation skapat en egen modern tradition, så attraktiv 
att människor i allmänhet väljer bort kristendomens konfessionella 
variant. En lyckoformel för humanism och sekularisering, som öpp-
nar för en helt ny och spännande utveckling.
 Med en positiv, utåtriktad verksamhet får man fler sympatisörer, 
lockar nya medlemmar och kan rekrytera aktiva som vill engagera 
sig i det konkreta arbetet, vilket stärker hela organisationen, dess 
stabilitet, ekonomi och inte minst dess spridning över hela landet. 
Som bonus ger ceremonierna av erfarenhet även en internt utjäm-
nad könsbalans.
 Utan utvecklingen av konfirmation och alternativa ceremonier 
hade våra norska vänner aldrig blivit världens största sekulära livs-
synsssamfund, med sin omfattande statsfinansiering. Det var ka-
raktären av livssynssamfund med en redan etablerad ceremonitra-
dition, som möjliggjorde beviljningen av statsstöd på samma villkor 
som kyrkorna. Man tog samhällsansvar. Strategiskt har ceremonier 
därmed varit avgörande för framgångarna på alla plan.
 De resurser och den good will detta skapat har man kunnat 
använda sig av i diverse politiska kampanjer; mot statskyrkan på 
70-talet, mot högerextremism och nyfacism på 90-talet och nu se-
nast mot pseudovetenskap och kvacksalveri, bland mycket annat. 
Denna respekterade och rika organisation har dessutom kunnat 
driva utdragna rättsprocesser i tre inhemska och ett par internatio-
nella instanser (Europadomstolen och fn), där man till slut fick ge-

hör för att den kristna norska staten i religionsundervisningen dis-
kriminerade skolelever med annan livsåskådning och därmed bröt 
mot de mänskliga rättigheterna. Opinionsbildning, samhällskritik 
och kamp för humanism har således i mycket hög grad gynnats av 
den styrka ceremonierna så förtjänstfullt bidragit till att realisera - 
och själva är en väsentlig del av. 

Dags för ny satsning

Om Humanisterna ska kunna växa så krävs det att vi bygger upp 
och inte avvecklar delar av vår verksamhet eller stöter bort aktiva 
inom förbundet. Vi måste utöka vårt utbud och ha fler – inte färre 
– strängar att spela på. Ständigt möter vi uppfattningen att vi inte 
har något eget att komma med, att vi bara är emot. Vad kan då vara 
bättre än att utnyttja den stora potential och de framgångsrecept vi 
faktiskt besitter? Beslutsam, konsekvent och ökad satsning på cere-
monier är sannolikt snabbaste vägen för oss att uppnå våra mål och 
alla humanister borde kunna sluta upp bakom detta.
 Först när samtliga goda sekulära krafter samarbetar och drar 
nytta av varandras kvaliteter, får vi en chans att effektivt motverka 
religionernas traditionella makt och skadliga inflytande över indi-
vid och samhälle. Det är då vi – som man numera säger på svenska 
– gör skillnad i människors liv. Social verksamhet går därför hand 
i hand med den teoretiska och idékritiska delen av rörelsen, vilket 
inte minst den internationella trenden klart visar. Med nya, starkt 
efterlängtade upplagan av Den svenska högtidsboken runt hörnet, 
har vi nu ett gyllene tillfälle att få till ett rejält lyft för våra ceremo-
nier och välbehövligt fokus på humanismens praktiska sidor. Låt 
oss inte missa detta!

OFFICIANTKURS
Vill du bli officiant och genomföra ceremonier?
Förfrågningar kring Humanisternas ceremonier ökar och vi genomför många barnvälkomnanden, 

vigslar och begravningar. Behovet av icke religiösa ceremonier ökar och vi vill kunna tillgodose 

efterfrågan i alla delar av landet.

Löftadalens Folkhögskola, Åsa, 23–26 juni 2014

Kontakta någon av kursledarna för mer information:
Irene Rune: 0706-593 755, irene.rune@humanisterna.se
Urban Jansson: 0703-17 62 21, urban.jansson@humanisterna.se

HI
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Ceremonier i humanistisk form

En ceremoni skulle kunna beskrivas som ”en bestämd drama-
turgi kring ett tema som upprepas regelbundet”. Upprepningen 
skapar kontinuitet och sammanhang vilket är dess bärande funk-
tion. Ceremonin kan på det sättet dokumentera ”varandet i rela-
tion till tiden” vilket är en nödvändighet för människan. Födel-
sedagen är en väl etablerad ceremoni utan religiöst eller andligt 
innehåll men ändå ett exempel på denna ”nödvändighet” – att 
dokumentera sin existens ”i tiden”. Man går sedan ”ur tiden” när 
livet är slut.
 Människan har djupa och starka behov av sammanhang, struk-
tur och anknytning för att förstå sig själv men även för att bygga 
trygghet. Sammanhangen kretsar kring livshändelser som födelse, 
död, samlevnad men även utvecklingsfaser som barndom och vux-
enskap. Vi behöver gemenskap vid dessa händelser för att kunna 
dela glädje och sorg men även för att uttrycka oss tillsammans. 
 Detta är ett djupt mänskliga behov och inget som religionen 
skapat. Religionens företrädare har istället exploaterat dessa 
grundbehov för sina egna syften och på det sättet försökt föra ut 
sitt budskap.
 Utgångspunkten i vårt resonemang är att människan är ett 
flockdjur som är beroende av gruppen för sin existens och över-
levnad. Sammanhang är synonymt med gemenskap och kontinui-
tet och förutsätter känslomässigt beroende. Dessa omständighe-
ter formar grunden för det vi kallar ceremonier.

Humanismens uppgift

Människans ceremonier har genom tidens gång påverkats men 
även ockuperats av det religiösa tänkandet. Ett tydligt exempel är 
julfirandet som ursprungligen var en hednisk tradition men som 
genom kristendomens inflytande fått en ny och helt annorlunda 
innebörd. Likaså det nyfödda barnet som kommer till världen men 
som i den kristna traditionen måste döpas för att renas från synd  
och ondska.
 Allt fler människor blir tack vare ökad kunskap och insikt skep-
tiska till religionens påbud vilket resulterat i en indirekt sekulari-
sering. Människor behåller den religiösa ceremonin men har var-
ken intresse eller tilltro till innehållet – det är formen man vill ha, 
det vill säga ceremonin.
För de som avvisar de religiösa men även de övernaturliga aspek-
terna generellt finns redan alternativ som till exempel borgerlig 
vigsel och borgerlig begravning. Detta är bra – men vi humanister 
vill även genom ceremonin bekräfta att livets stora frågor är vik-
tiga även för oss. Den ”sekulära identiteten” är inte likgiltig eller 
oberoende av sammanhang, tilltro eller förklaringar utan överens-
stämmer mycket med det vi antar skulle kunna vara vår ”mänsk-
liga grundidentitet”.

 Vi humanister vill genom ceremonin även framhålla betydelsen 
av det fria tänkandet och jämställdheten mellan människor.

Ceremonins egenvärde

Det är viktigt att vårt humanistiska alternativ når ut till män-
niskor men ceremoniernas berättigande ska inte användas som en 
marknadsföringsstrategi som ger tillfälle att förmedla den ”rätta 
läran”. Vi ska bejaka och erbjuda former för samvaro – inte driva 
vår sak genom att försöka ”omvända” människor. Om alternativa 
ceremonier blir allmänt tillgängliga kommer de att utgöra ett na-
turligt svar på de behov av samvaro, kontinuitet och manifestation 
som redan finns hos ”vanligt folk”.
 Den humanistiska ceremonin ska inte heller vara låst av någon 
färdig liturgi men ändå innehålla moment som dels uppfyller kri-
terierna för en ceremoni men även kvalitetssäkrar det humanis-
tiska perspektivet. Uppdragsgivarna ska självklart ha möjlighet 
att tillsammans med officianten sätta sin personliga prägel på 
ceremonin. 

Kontroversiellt

Frågan om ceremonierna är stor och diskussionerna bland oss 
Humanister har varit många och långa. Man kan undra varför 
frågan är så kontroversiell. Kanske är det för att ämnet också be-
skriver olika sätt att förhålla sig till livet och till begreppet frihet. 
Vi upplever att argumenten mot ceremonier ofta är färgade av 
föreställningen att individuell frihet bygger på oberoende av och 
frigörelse från band och kontinuitet – men vi anser att det för-
håller sig precis tvärtom. Det viktigaste för individuell frihet är 
modet att våga bejaka band och kontinuitet – vilket även kan inne-
bära smärta, lidande och sårbarhet. Det är risken men samtidigt 
förutsättningen för mänsklig gemenskap.
 Vi tror inte heller att ceremonier begränsar eller konserverar 
utan istället bidrar till identitet och utveckling både för individ 
och samhälle.

Av Lotti Nilsson, Anders Nordström
och Irene Rune

”Utgångspunkten i vårt resone-

mang är att människan är ett flock-

djur som är beroende av gruppen för 

sin existens och överlevnad.”
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De gamla grekerna såg demokratin som en ynnest given till 
dem från gudarna, vilka man offrade till inför varje session i folk-
församlingen. En uppfattning som med all önskvärd tydlighet vi-
sar att människor alltid har tenderat att se på viktiga företeelser 
och värdefulla delar av samhället, som heliga och övermänskliga 
inslag i våra liv. Sådant som varken kunde förklaras eller ifråga-
sättas, bara vördas och följas, utan diskussion.
 Gudstro och religion har annars under historiens gång inte 
precis alltid gått hand i hand med demokratiska övertygelser. 
Snarare har det legitimerat auktoritära styresformer, utan spe-
ciell folklig support. Undantag finns dock, som protestantismens 
roll i att skapa självbestämmande för borgerskapet i städerna, 
gentemot adeln under feodalismen, och de radikala abbéer som 
stödde upplysning och jämlikhetsrevolutionen i Frankrike på 
1700-talet. Påven Johannes Paulus II:s roll i att påskynda kom-
munismens fall i Östeuropa är också välkänd.
 På 400-talet fvt såg världens första demokrati dagens ljus i 
Aten och varade i ungefär två sekler. Detta oöverträffade system 
för att utveckla ett samhälle, samtidigt som man klarar att han-
tera dess inneboende konflikter och balansera intressemotsätt-
ningar fredligt, återkom sedan inte förrän efter medeltiden och 
då i begränsad omfattning på enstaka platser. Först det senaste 
århundradet har demokratin kommit att dominera i många län-
der och setts som ett mer allmänt ideal i världen – om än inte 
överallt. Misstron mot att låta gemene man – och än mer kvinna 
– vara med och bestämma, har genom tiderna varit massiv. Räds-
lan för pöbelvälde, de fattigas och okunnigas tyranni och van-
skötsel, har många gånger varit större än för eliternas maktöv-
ning – åtminstone bland filosofer och politiska tänkare. 
 En aktuell och omdebatterad bok av populärhistorikern Ro-
ger Osborne kan vara utgångspunkt för en diskussion om demo-
kratin som idé och praktik, från antiken fram till idag. Den bär 
på svenska titeln Av folket, för folket. Demokratins historia un-
derifrån (utgiven på Ordfront förlag i år). Författaren själv slår i 
inledningen fast att demokratin är vår största landvinning, men 
vill inte ge sig in i någon vidare begreppsdiskussion om vad ex-
akt demokrati är eller kan vara. Den utvecklas enligt honom i 
praktiken på olika sätt i varje land och det går inte att ge en ge-
nerell beskrivning på vad som måste ingå i demokratibygget.
 Osborne tycks här tänka framför allt på vilka institutioner, 
myndigheter och metoder man har i samhället, för att fånga upp 
folkets intressen, önskemål och behov. Där kan det se annor-
lunda ut mellan statsbildningarna, men de absoluta kraven på 
icke-våldsliga maktskiften vid nya majoritetsförhållanden, fria 
och allmänna val, där alla medborgare har en röst och så vidare 
är ändå inte förhandlingsbara. I en modern demokrati är parti-
systemet en självklarhet och vi har svårt att tänka oss politiken 
utan fri opinionsbildning genom organiserade grupperingar 
med klart deklarerad ideologi och program. I antikens Grekland 

var däremot fraktionsbildning förbjuden, varje medborgare som 
hade en röst i församlingen förväntades välja helt och hållet för 
sig själv. Inga partier förekom. Skillnad i syn har således funnits 
i hur man bäst förvaltar och tillvaratar demokratiska principer. 
 Bland det som förde utvecklingen framåt mot ökad demokra-
tisering och realism i samhället, var även den mer verklighets-
trogna teater som grekisk publik fick sig till livs i antiken. Man 
började skildra riktiga människors vardagliga bekymmer, inte 
bara gudasagor och hjältedåd; som Osborne skriver ”.. frågor om 
hur man lever det goda livet, hur man kan balansera frihetens 
och ordningens krav”. Alltså genuint humanistiska och etiska 
problemställningar, runt en positiv livs- och samhällssyn, i demo-
kratisk anda.
 Vi bjuds med på ett gediget svep genom demokratihistorien 
i Osbornes verk. Statsstäderna i Italien under renässansen av-
handlas, liksom de nya fria handelsstäderna i Nederländerna vid 
samma tid, den successiva utvecklingen mot att involvera allt 
fler grupper av röstberättigade i politiska val, de stora bakslagen 
efter de goda intentionerna i samband med de franska och ryska 
revolutionerna; dessa omvälvande processer äter som bekant så 
småningom sina barn – detta bland mycket annat tar författa-
ren upp. Den moderna parlamentarismen, avkoloniseringen och 
kommunismens fall, liksom teorier om möjligheten att fram-
tvinga demokrati med våld i eftersatta länder, är andra teman. 
Mycket är intressant och tänkvärt, även om diskussionen runt 
själva demokratidefinitionen kunde ha förtjänat mer plats, tydli-
gare problematiserats och avgränsats.
 Slutkapitlet avhandlar den moderna medborgarens förvänt-
ningar och demokratins utmaningar för framtiden. Kan ekono-
misk nedgång och andra kriser äventyra dess överlevnad eller 
kommer den automatiskt att till slut dominera över hela jorden? 
Om man inte kan styra över ekonomi, miljö, internationell fred- 
och säkerhet utifrån självständiga nationella demokratier, kan 
man undra var vi till slut hamnar. Blir inte en övergripande demo-
kratisk världsordning nödvändig?
 FN har en viktig roll att spela, men effektivitet när det gäller 
att ingripa för att skydda folk och garantera de mänskliga rät-
tigheterna är inte alltid den bästa, med trots allt fristående na-
tionalstater. Inte minst i ljuset av händelserna i Syrien de senaste 
två och ett halvt åren, utan avsikt att agera från det så kallade 
världssamfundet, kan man fråga sig om ett säkerhetsråd med 
länder där auktoritära eller diktatoriska ideal råder, verkligen är 
ämnat att lösa eller agera i sådana här konflikter. 
 Hur man åstadkommer ett verkligt demokratisk världssam-
fund, som inluderar alla länder och folk, är den yttersta fråga 
som bör besvaras. Ett problem är förstås att utan gemensamt 
språk, kulturella erfarenheter, etc., få detta att fungera i prakti-
ken, att kunna hålla gemensamma val. Så länge man enbart har 
nationellt uppbyggd demokrati, utan motsvarande rättsliga och 
politiska instanser på det globala planet, kommer ändå många 
frågor inte gå att lösa – när prestige och stormaktsmotsättningar 
leder till förhalning och inlagda veton, i stället för avgörande ma-
joritetsbeslut i folkflertalets intresse. De flesta humanister har i 
universalismens namn velat eftersträva någon slags världsfede-
ration för fred, demokrati och rättvisa, men vägen dit är ännu 
lång.

HUMANISTISKA BETRAKTELSER

Staffan Gunnarson

Demokrati – gudarnas gåva
till mänskligheten?

HI
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DEBATT

Finns det verkligen hundra dåliga
argument till religionens försvar?

Finns det verkligen hundra seriösa men dåliga försök att för-
svara religion? Efter att ha arbetat i några månader med att sam-
manställa och indexera de argument som förekommer i debatten, 
har jag hittills hittat knappt 80 undermåliga argument på ren pas-
siv research, alltså bara genom att samtala, debattera, och följa de-
batter. Jag betraktar faktiskt argument som syftar till att försvara 
existensen av Bibelns Gud som ett indirekt försvar av religion. 
Skulle Bibelns Gud verkligen finnas, så vet vi att religiös utövning 
är något som Gud kräver. Alltså, om Bibelns Gud finns så hamnar 
vi i helvetet om vi inte utövar religionen på rätt sätt och då är följ-
aktligen frågan om religionens vara eller inte vara helt onödig. Det 
enda försvaret för religion som jag accepterar är just detta: Gud 
finns. Om Gud finns – och kräver sin dyrkan – har vi en skyldighet 
att rätta in våra barn i ledet. Problemet med detta argument är 
bara att Gud inte finns. Vi kan vara ganska trygga i att de religiösa 
anspråk som hittills bubblat upp till ytan har ett ursprung i män-
niskors dolda agendor och (i bästa fall) vidskepelse.
 Låt oss vara ärliga. Gud finns inte. Debatten har gått så många 
varv att den nu är helt ointressant. Gud finns verkligen inte. Allt 
prat om att man inte kan bevisa icke-existens är bara prat, för om 
man tar hänsyn till Gud för att man inte kan bevisa icke-existens, 
väcker man bara frågan om varför det är just Gud som ska blid-
kas, och inte, säg, Cthulhu, som framstår som minst lika kompro-
misslös som Gud. Frånvaron av bevis för icke-existens adresserar 
över huvudtaget inte Guds särstatus, och är därför en irrelevant 
invändning. Positiv evidens räknas. Så länge det inte finns någon 
anledning att tro att rättroende kristna, muslimer, judar, eller vad 
det nu kan vara, kommer till himlen och så länge det inte finns 
någon anledning att tro avfällningar och otrogna kommer till hel-
vetet, så länge det inte finns någon anledning att tro att någon över 
huvudet taget överlever sin egen död, har vi också en skyldighet 
att påminna varandra om olämpligheten i att påstå detta inför 
våra unga.
 Många argument som syftar till att försvara religion är mot-
sägelsefulla i sig själva och behöver inte ens undersökas för att 
kunna avfärdas. Andra argument gör anspråk som strider mot 
annat vi vet och kan därför avfärdas. Försvaret av religion liknar 

försvaret av gudstro genom att det verkar finnas lika stor varia-
tion bland argumenten för varför religion är något positivt, som 
det finns argument för till exempel Guds existens. Dessutom är 
argumenten lika dåliga, lika orimliga och lika motsägelsefulla. Vet 
du till exempel att Guds existens försvaras genom att Gud inte är 
en hypotes i ordets vanliga bemärkelse, utan något som står över 
vetenskapen? Dessutom försvaras Guds existens genom att Gud 
är en hypotes precis som alla andra hypoteser, och att existensens 
säkerställande bara är en tidsfråga? Enligt logiken kan inte båda 
anspråken vara korrekta, och det är mycket troligt att båda an-
språken är felaktiga.
 Vet du att religion försvaras genom påståendet att alla egent-
ligen anses tro på Gud? Och att religion även försvaras genom på-
ståendet att ingen egentligen tror på Gud? Detta illustreras genom 
dessa påståenden: Det finns inga ateister i skyttegravarna och det 
finns inga övernaturliga föreställningar inom kyrkan. Det är föga 
troligt att båda anspråken är korrekta, och det är mycket troligt att 
båda anspråken är felaktiga. Förresten, stanna gärna upp och fun-
dera på att kombinera påståendet om att ingen egentligen tror på 
Gud med vad som händer på en vanlig gudstjänst, där besökarna 
i bästa fall får höra att de är älskade av Gud. I värsta fall, lite be-
roende på församling och trosinriktning, får besökarna specifika 
direktiv om hur man ska och inte ska agera, vad man ska och inte 
ska tänka och så vidare, för att undvika helvetet. Är detta ett ut-
tryck för den ärlighet som vi vill leva efter?
 Nej, utan rimligt försvar för religion, är det inte rimligt att vi 
praktiserar någon statsreligion. Jag angriper alltså inte rätten att 
tro eller att ha en religion men varför förmedlar till exempel det 
statliga bolaget sos Alarm kontakt med jourhavande präst utan att 
även förmedla kontakt med jourhavande psykolog? Är det bara 
troende som kan drabbas av personlig kris eller förväntas man 
få förtroende för en yrkeskår som man annars betraktar som en 
samling charlataner i en sådan situation? Den enda lösningen är 
sekularism på riktigt. Ja, såvida inte Gud finns förstås. Följ gärna 
mitt arbete på http://korturl.com/100 – sidan uppdateras ett par 
gånger i veckan. Jag är mycket tacksam för kommentarer, alla 
uppgifter finns på sidan.

Av Anders Hesselbom

HI
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Den 25 maj 2013 hölls konferensen 
”Education, Science and Human Rights” i 
Bukarest, arrangerad av Europeiska Huma-
nistfederationen (ehf) och det rumänska  
humanistförbundet Asociatia Umanista 
Româna. Över 200 tillresta deltog. Samma 
helg höll tre organisationer sina årsmöten: 
ehf, iheu (International Humanist and 
Ethical Union), och iheyo (International 
Humanist and Ethical Youth Organisation).
 Konferensen hölls i det gigantiska palat-
set Palatul Parlamentului. Huset uppfördes 
av kommunistdiktatorn Ceausescu under 
namnet ”Folkets hus”, fast vanliga medbor-
gare fick naturligtvis inte tillträde. Huset är 
världens största civila byggnad och inrym-
mer idag bland annat parlamentet, senaten, 
två muséer och ännu outnyttjade konferens-
rum och salonger.
 Bland talarna märktes Richard Wise-
man, brittisk psykolog och magiker känd 
från Youtube, och PZ Myers som står bakom 
Pharyngula, världens kanske mest välbesök-
ta religionskritiska blogg. (Se intervjuer på 
annan plats i tidningen.)
 TV var på plats och på nyheterna samma 
kväll visades ett kort reportage med rubri-
ken ”Traian Basescu [Rumäniens president] 
blev föremål för skratt på humanistisk kon-
ferens”.
 Cezar Maroti, ordförande för det rumän-
ska humanistförbundet Asociatia Umanista 
Româna, öppnade konferensen med att be-
rätta om det trängande behovet av sekulära 
reformer i Rumänien. Den rumänska orto-
doxa kyrkan får enorma belopp av skattebe-
talarnas pengar, med parlamentets godkän-

nande. Konfessionell religiös utbildning är 
obligatorisk i alla skolor, trots att det strider 
mot landets konstitution. Bara en procent 
säger öppet att de är ateister. Sexuella mi-
noriteter utsätts för omfattande social dis-
kriminering och hånas öppet till och med av 
politiska ledare.
 Andrew Copson, chief executive på Bri-
tish Humanist Association och vicepresi-
dent för iheu, argumenterade för homo-
sexuellas rättigheter till partnerskap och 
giftermål. Han fick många skratt när han 
drog det kristna motargumentet ”sex är till 
för fortplantning” till sin spets: varför ska vi 
ha en så torftig och rigid syn på sex när vi 
inte har det på till exempel mat och kläder? 
Därpå visade han ett foto av hur ortodoxa 
präster klär upp sig och smyckar ut sig i raf-
finerade dräkter. Andrew Copson visade 
även något som förmodligen sällan skådats 
på öppna föredrag i Rumänien: exempel på 
homoerotiska annonser ur modetidningar, 
vilket han var noga med att de ditresta tv-

fotograferna skulle få chans att fånga på 
bild. Kvällsnyheterna valde att inte visa des-
sa, men däremot visades det numera klas-
siska fotot av presidenten Traian Basescu, 
stort leende och helt omgiven av ortodoxa 
präster. En tidning rubricerade hela arrang-
emanget som en ”gay-konferens”.
 Emil Moise, ordförande för Solidarity for 
Freedom of Conscience, berättade om hur 
konfessionell religiös utbildning är obliga-
torisk i alla rumänska skolor, trots att det 
strider mot landets konstitution. Det finns 
exempel på att familjer som försökt slippa 
fått sina barn slagna av lärare. Den stränga 
religiösa moralen skapar också tragedier. 
Moise berättade om en tioårig flicka som 
våldtogs av en familjemedlem. När hennes 
tillstånd blev känt kastades hon ut från sko-
lan och nekades abort.
 Attila Nyerges visade de strategiska mål 
humanister i regionen jobbade för, såsom att 
reformera den konfessionella utbildningen 
och ta fram alternativ för denna.
 Richard Wiseman, illusionist och doktor 
i psykologi, gav ett välsnickrat och uppskat-
tat föredrag där han visade en rad exempel 
på pareidoli, hjärnans benägenhet att se an-
sikten där ansikten inte finns, och noterade 
hur fenomenet kan bidra till att upprätthålla 
religiösa och vidskepliga föreställningar. På 
Youtube lockar hans filmklipp flera miljoner 
besökare.
 Sylvia Lancaster talade om sin stiftelse 
Sophie Lancaster Foundation, till minne 
av hennes dotter som tillsammans med sin 
pojkvän sparkades till döds enbart på grund 
av att de klädde sig alternativt. Hon jobbar 
nu med att skapa medvetenhet om hatbrott, 
besöker polisen och skolor för att tala om to-
lerans för livsstilar som goth, emo, punk och 
mosh. Arbetet har resulterat i att flera polis-
distrikt i Storbritannien har infört särskild 
polisutbildning och numera registrerar hat-
brott i statistiken. Några av oss fick kvällen 
innan chansen att höra Sylvia Lancasters 
uppslitande berättelse i en mer intim miljö 
på en alternativklubb i Bukarest. Hennes ar-

Internationell Humanist-
konferens i Bukarest

Av Magnus Timmerby

Andrew Copson Richard Wiseman PZ Myers
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bete har inspirerat en liknande organisation 
i Rumänien, Black Cat Campaign, i ett sam-
hälle där många anser att goth och liknande 
subkulturer är perversa eller satanistiska.
 Boris van der Ham, ny ordförande för 
nederländska humanistförbundet, reflek-
terade över hur olika utmaningar Huma-
nismen har i olika delar av Europa. Han 
noterade att i Nederländerna (där vår mo-
derna sekulära humanism uppstod för 60 år 
sedan) är Humanismen numera en erkänd 
livsåskådning, har blivit mainstream när det 
gäller etiska ställningstaganden och är nära 
att företräda den moraliska majoriteten. Det 
låter kanske odramatiskt för en svensk, men 
tycks ha gett en stor dos inspiration till de 
deltagare som kom från länder där konser-
vativt religiösa av hävd håller sociala frågor 
i ett järngrepp och det sekulära samhället 
ännu är långt borta.
 Catherine le Fur redogjorde för en global 
studie över religiöst inflytande i skolor. Blot-
ta omfattningen av fenomenet gav ett över-
väldigande och nedslående intryck. Studien 
är framtagen av International Association of 
Free Thought (iaft) och brittiska National 
Secular Society.
 Oleg Brega, aktivist och journalist från 
grannlandet Moldova, visade exempel på 
antisekulära krafter i sitt land, bland annat 
hur ett politiskt möte ställts in enbart på 
grund av att en av deltagarna en gång hade 
skakat hand med en person som kampanjat 
för homosexuellas rättigheter.
 PZ Myers, evolutionsbiolog och univer-
sitetslärare i Minnesota i usa, är bland fri-
tänkare mest känd för sin hårda religions-
kritik med särskild udd mot de kreationister 
som lobbar för att få bort evolutionen ur 
grundskoleundervisningen och ersätta den 
med biblisk skapelseberättelse. Mot slutet 
av konferensen blev han utmanad av en tap-
per kreationist i lejonkulan, men lät i övrigt 
dessa gamla strider vila. Istället inledde han 
med en personlig berättelse om hur han 
hela livet distansierat sig från sin far men på 
senare år funnit en viss försoning i insikten 

att faderns destruktiva beteende var en pro-
dukt av fattigdom, okunskap och krig. Våra 
liv styrs av tillfälligheter mer än vi anar, och 
konsten att erkänna detta öppnar för empati 
och humanism. PZ tog också upp utbildning 
och resonerade om faktumet att etniska 
minoriteter i universitet i usa hoppar av i 
hög utsträckning. Anledningen är knappast 
avsiktlig rasism inom den akademiska värl-
den utan snarare systemfel som gör att vissa 
grupper får ohanterlig uppförsbacke: ”Some 
students are screwed over by the system, 
every step of the way.” Jämlik tillgång till 
utbildning borde därför vara ett överordnat 
samhällsmål, enligt pz.
 Samma helg som den stora konferensen 
höll både ehf, iheu och iheyo årsmöten.
 Ehf:s ordförande Pierre Galand presen-
terade ehf:s arbetsplan för 2013–2015 och 
inbjöd alla medlemmar att ge synpunkter 
och förslag. Gäster från flera medlemsor-
ganisationer fick sedan tillfälle att berätta 
om situationen hemma. Det gav en känn-
bar insikt i den bokstavligt talat livsfarliga 
utmaning våra vänner i Östeuropa har mot 
förföljelse och reaktionära krafter. Sam-

tidigt gavs glädjande exempel på hur aktiv 
man kan vara även med små medel. Till ex-
empel ger ryska humanister ut en tidning 
och har köpt ett eget hus för sin verksamhet, 
och blott fem år gamla danska Humanistisk 
Samfund imponerade med sina många ak-
tiviteter. För att inte tala om de rumänska 
humanisterna som professionellt arrang-
erade den stora konferensen och även själva 
stod för flera minnesvärda föredrag.
 Iheu:s ordförande Sonja Eggerickx 
nämnde på sitt årsmöte särskilt den globala 
rapporten Freedom of Thought Report, som 
redovisar statistik på hur ickereligiösa för-
följs över världen. Remus Cernea, före detta 
ordförande för rumänska humanistförbudet 
och nu parlamentariker för de gröna, fick 
stänga iheu:s årsmöte med orden ”Rumä-
nien är ett slagfält” i kampen för sekularism 
och liberalism. För honom var det en dröm 
att få stå som värd för en internationell hu-
manistkonferens och ett stort kliv framåt för 
Humanism i Östeuropa.

Magnus Timmerby är Humanisternas kon-
taktperson för internationella relationer.

Catherine le Fur Cezar Maroti och Sonja Eggerickx

Rumäniens president Traian Basescu omgiven av representanter för landets ortodoxa kyrka som får
enorma belopp av skattebetalarnas pengar.
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Svenska delegationen: Magnus Timmerby & Staffan Gunnarson
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Vem är PZ Myers?
Jag är biolog på Universitet Minnesota Morris, med fru och tre barn 
som alla har växt upp och flyttat. Jag är en högljudd, störig, hemsk 
ateist, och jag gillar att prata med folk.
Växer fritänkandet i världen?
Definitivt. Åtminstone i den värld jag känner till. I usa, som är ett 
väldigt religiöst land, växer det snabbt, snabbare än någon religion, 

och vi har statistik som visar det. Så jag tror vi är på väg, det tar 
fart. Det är fortfarande bara 10–15 procent i landet som är ateister, 
och av dessa är det bara 3–5 procent som är villiga att öppet stå för 
det, men trenden är tydlig. Särskilt på universitetscampus, bland 
unga, sprider det sig som en löpeld. Det öppnar för en ljus framtid. 
Secular Student Alliance har bra siffror på detta, och de ansluter 
just nu så många studentgrupper att de inte riktigt vet hur de ska 
hantera tillströmningen. Det är ett bra problem att ha: alldeles för 
många är intresserade!
Finns det någon återvändo?
Jo, många saker kan vända utvecklingen. Min uppfattning är att 
något av det bästa vi kan främja – för fritänkande, ateism och allt 
det där – är ett stabilt, tryggt samhälle. Och det måste ni se i Skan-
dinavien; de länderna har ett bra socialt skyddsnät, det är också där 
ateismen är vanlig. Så om man vill få bort ateism finns en lätt gen-
väg, och det är att förstöra världsekonomier, göra världen otrygg för 
människor, föra oss tillbaka till ett tillstånd av barbari, och då för-

På humanistkonferensen i Bukarest passade Magnus Timmerby på 
att intervjua flera av talarna. Först ut är PZ Myers.

Vem är Richard Wiseman?
Jag startade min karriär som trollkarl när jag var åtta år. Sedan stu-
derade jag psykologi och jobbar nu som psykolog och författare. Jag 
är magiker, psykolog, författare.
Du använder inte termen illusionist?
Nej, det betyder vanligen stora lådor med, vanligen, kvinnor som 
kliver in i dem och försvinner. Jag förstörde min rygg nyligen så det 
lär inte bli något flyttande av stora lådor på scen.
Växer fritänkandet i världen?
Jag kan säga att i Storbritanninen växer det definitivt. Exakt vad 
fritänkande är – rationalism, ateism, humanism, skepticism, alla 
dessa ismer – är luddigt, men en hel del kändisar syns på konserter, 

festivaler, shower, på teve och tar ställning öppet. Så jag tror antalet 
fritänkare och rationalister ökar i Storbritanninen. Vet inte hur det 
är i resten av världen. Hur ser det ut i Sverige?
Jag skulle säga att traditionell religion har förlorat det mesta av sin 
relevans. Sverige är inte ett särskilt religiöst land. Men religionen har 
ersatts av flummig nyandlighet. Om jag minns rätt visade en studie ny-
ligen att var femte svensk tror på spöken och att du kan tala med dina 
döda släktingar om du betalar några hundralappar till ett medium. 
Bland unga kvinnor var det var tredje.
[Skämtar] Ja, kvinnor är väldigt godtrogna. Det är huvudproblemet 
med kvinnor. Varenda en. Det är i deras dna. Nej, allvarligt talat vi-
sar statistiken att religiös tro och paranormala föreställningar ten-
dererar vara lite vanligare bland kvinnor. Jag tänker mig att det kan 
vara kulturellt, att det är lättare för en kvinna att säga att hon tror på 
saker. Det är kanske inte så manligt? Män berättar kanske hellre vad 
de inte tror på. Jag vet inte vad de beteendevetenskapliga siffrorna 
säger, eftersom psykologer inte är så intresserade av vad människor 
säger att de tror på. Vi är mer intresserade i vad de gör, inte vad de 
säger. Om du skulle mäta vidskeplighet – om du sätter en stege mot 
en vägg – så räknar du antalet män och kvinnor som går under den, 
hellre än att lita på huruvida de påstår att de är vidskepliga eller ej.

RICHARD WISEMAN
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Hej Sonja. Vad är IHEU?
Det är en paraplyorganisation som grundades 1952 för att represen-
tera Humanister, ateister, fritänkare, rationalister, sekularister och 
etiska kulturgrupper i hela världen. Iheu har idag en bra bit över 

100 medlemsorganisationer. Humanismen är traditionellt stark i 
Europa och Nordamerika men vi har stor närvaro på alla kontinen-
ter. Människor hittar oss på internet och ber oss om hjälp, som blog-
garna i Bangladash och Pakistan tidigare i år, och då kan vi hjälpa 
dem sprida medvetenhet om sin situation i världen. Faktum är att 
flera av våra första medlemsorganisationer kom från Indien och 
den delen av världen.
 Iheu deltar aktivt i fn med delegater i New York och Geneve för 
att försvara mänskliga rättigheter, och samarbetar nära med Euro-
peiska Humanistfederationen. Förra året släppte iheu Freedom of 
Thought 2012, en global rapport som kartlägger diskriminering mot 
humanister, ateister och ickereligiösa.
Är det en utmaning att representera en sådan bredd av åskådningar?
Javisst, humanister och fritänkare står inför väldigt olika utmaning-

SONJA EGGERICKX
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svinner allt. Vi hoppas att det inte händer.
Hur ser du på skillnaden mellan skeptiker och humanister? Finns det en 
selektiv skepticism i oss alla, så kallad kognitiv dissonans?
Det är klurigt. Å ena sidan är skepticism en universell princip, och 
jag tror att det är det som är hjärtat i modern ateism. Vi är ateister 
därför att vi intar ett skeptiskt synsätt till världen. Vissa subgrupper 
av skeptiker börjar känna sig mycket obekväma med det växande 
antalet ateister bland dem, de klämmer till och säger ”Det här pra-
tar vi inte om.” Den attityden avvisar jag. I min perfekta värld skulle 
skepticism och ateism tillsammans växa, smälta samman, jobba 
ihop och vara oskiljbara. I praktiken ser det inte ut så idag.
Tankar om framtiden?
Om 20 år är jag död! Jag är rätt optimistisk inför framtiden. Jag tror 
vi är på väg åt rätt håll. Jag är orolig för den roll usa spelar i att 
kanske destabilisera världen, för just nu använder vi råstyrka och 
våld, och det fungerar inte. Det ökar osäkerheten i världen, och det 
skrämmer mig. Men å andra sidan ser jag en långsam dragning mot 

vänster i usa. Det är väldigt långsamt, men faktumet att de ute på 
högerkanten hela tiden blir mer vansinniga ger mig lite hopp. Jag 
tror de skjuter sig själva i foten, jobbar sig uppför vristerna, knäna, 
höfterna och snart skjuter de av huvet och då är vi av med dem.
Åh, det var en riktigt poetisk avslutning!
Ja, jag försökte ju vara optimistisk! Det vi ser nu är ett avancemang 
av progressivt tänkande. Och det är det verkliga hoppet, att fler 
konservativa galningar marginaliserar sig själva, utifrån egen kraft. 
De kommer alltid finnas kvar och de kommer alltid ha en liten ut-
vald grupp fanatiker som älskar dem, men jag tror majoriteten är på 
väg åt rätt håll. Om du tittar på usa så finns det goda markörer, till 
exempel homoäktenskap som tar fart nu. Något som var otänkbart 
för tio år sedan i vårt land är plötsligt inte bara tänkbart utan hän-
der nu på riktigt. Det säger mig att saker är på väg åt rätt håll. Inte 
snabbt nog, men på väg.

http://freethoughtblogs.com/pharyngula/

Vad är skillnaden mellan skepticism och humanism, och finns det nå-
got som kan kallas selektiv skepticism? Exempelvis tycks många i den 
svenska skeptikerrörelsen ointresserade av religiösa påståenden och 
frågan om Guds existens.
Ja, en rökare väljer att inte förhålla sig skeptisk till rökandets ef-
fekter. Det är ett sätt att se det. Skillnaden mellan skepticism och 
humanism? Jag har inte funderat så mycket på detta. Humanister 
tycks mer intresserade av moraliska frågor. I mitt huvud skulle 
jag säga: Ateism är helt enkelt är avsaknad av tro. Humanister är i 
grunden religiösa människor som inte tror på Gud. Och skeptiker är 
mer som vetenskapsmän, de är intresserade av evidens för specifika 
konstiga idéer. Den stora frågan är dock: vilken grupp skulle du åka 
på semester med?
Det är inte så långt från min syn men jag protesterar mot att kalla 
humanister religiösa. Likheten ligger väl i att vi tar oss an samma stora 
livsfrågor som religiösa gör, fast från en icke-mystisk, rationell ut-
gångspunkt.
Jag har träffat många humanister som lämnat religiös tro. Däremot 
är det nog sällsynt att höra en skeptiker säga ”Jag var djupt troende 
kristen men nu är jag skeptiker.” Av de humanister jag träffat på 
konferenser i usa har kanske hälften varit djupt troende innan de 

växlat. En svårighet de kämpar med är gemenskap, eftersom deras 
familjer och många av deras vänner fortfarande är troende. När 
dessa försvinner blir humanister eller skeptiker den nya gemenska-
pen. Det är mycket större än bara gudstro.
Om du blickar framåt, hur ser du på framtiden?
Jag tror det blir okej, faktiskt. Inte för mycket panik. Jag tror inter-
net är väldigt intressant för oss. Det gör att vi kan sprida informa-
tion på ett sätt som förut aldrig varit möjligt. Förr fanns det alltid 
någon emellan som bestämde vilken information som spreds till 
massorna. Så är det inte nu. Våra budskap kan nå ut i en mycket 
renare form. Det gäller förstås våra motståndare också.
 Vidare, om vi tittar tillbaka hundra år ser vi stora framsteg. 
Kvinnors rättigheter, slaveri, rasism. Vi har kommit långt, så jag är 
ganska optimistisk om framtiden. Det kanske inte blir ett avgörande 
skifte under min livstid, men kanske nästa generation. Den gene-
rationen är uppvuxen med internet. Jag kan komma ihåg hur man 
skickade brev och ringde telefonsamtal, utan sociala medier. Men 
de kommer inte ha något minne av en sådan värld och jag tror det 
kan bli en stor skillnad.

http://richardwiseman.wordpress.com/

ar i olika delar av världen. Men för att bli medlem måste man skriva 
under Amsterdam-deklarationen. Det räcker inte att bara vara ateist 
eller att vara anti-någonting. Medlemsorganisationer måste ställa 
upp på humanistiska kärnvärden. Ett sådant värde är att alltid skilja 
på en person och den personens tro. När vi tar oss rätten att kri-
tisera vissa idéer så ska vi aldrig angripa personen som uttrycker 
dessa idéer. Här finns en direkt koppling till vårt motstånd mot hä-
delselagar eftersom de gör det omöjligt att ifrågasätta vissa trosfö-
reställningar och idéer.
Dina tankar om framtiden?
Jag vägrar vara pessimistisk. Vi vet att vi kan stärka utbilding och 
kritiskt tänkande i världen, och att människor har förmåga till tole-
rans. Jag vill vara optimistisk. Det betyder inte att jag är naiv men 
vi bör hålla våra ideal högt; vi kan och bör sträva efter att bli bättre 

människor. Det kommer alltid finnas människor som vill försöka ta 
makt och missbruka kunskap. Motgiftet mot detta är medvetenhet 
och utbildning för att bygga tolerans och respekt. Jag är hoppfull!

Sonja Eggerickx har varit aktiv humanist sedan 70-talet och sedan 
2006 ordförande i International Humanist and Ethical Union.

http://iheu.org/
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Hej Cezar. Hur är humanister i Rumänien organiserade?
Jag tror att många i Rumänien är på väg att upptäcka begreppet hu-
manism. Jag är absolut säker på att det finns många som tror på 
samma humanistiska principer som vi, de har bara inget namn för 
det. Här finns ett antal humanistiska grupper och organisationer, 
än så länge två registrerade som ngo: Asociatia Umanista Româna 
där jag är ordförande, och Asociatia Secular-Umanista din România 
(asur), med Atila Nyerges som ordförande. Vi talar om att slå sam-
man de två och andra under samma paraply, men det är en process 
som tar lite tid. Vi försöker också få kontakt med personer i grann-
landet Moldova för att hjälpa dem organisera sig och jobba tillsam-
mans. Vi talar samma språk så det är naturligt.
Dina reflektioner om konferensen? Jag tycker den var proffsig och väl-
organiserad.
Det var en stor utmaning för oss, givet situationen i Rumänien. 
Vi lärde oss massor och vi ser redan fram emot att arrangera nya, 
bättre projekt. Men jag tycker vi lyckades knuffa Rumänien ett litet 
steg närmare humanistiska värderingar. Det hade inte varit möjligt 
utan stor hjälp från iheu, ehf och de nationella organisationerna. 
Vi tycker det blev en stor succé, vi fick mycket kommentarer och 
hoppas fortsätta i samma anda.
Hur sekulärt är Rumänien, i teori och praktik?
Faktum är att det för inte så länge sedan lades fram ett förslag till 
parlamentet om att införa termen ”laic state” (sekulär stat) i landets 
konstitution, men det förkastades. Nu har vi startat en kampanj där 
vi ber senaten och kammaren att ta upp förslaget igen. I teorin heter 
det att vi är en sekulär stat men i verkligheten, under de 23 år som 
gått sedan kommunistrevolutionen, har vi sett mycket nära samar-
bete mellan staten, politiker och rumänska ortodoxa kyrkan. Och 
eftersom lagen är otydlig kommer de alltid undan med det.
Vilka är de största utmaningarna, ur ett östeuropeiskt perspektiv?
Jag skulle säga att den största utmaningen är tolerans. Jag säger inte 
att människor nödvändigtvis måste överge sina religiösa övertygel-
ser men jag tror vi har en stor svårighet i att acceptera när saker 
görs annorlunda än hur vi har blivit fostrade. Vi måste lära oss att 
det är okej att vara annorlunda, att normalitet inte definieras av ma-
joriteten, att vi alla har samma rättigheter oavsett sexuell läggning, 
religiös tro, musikval, val av livsstil, etc. Givetvis finns andra stora 
utmaningar men jag skulle börja med tolerans. Och jag tror detta 
måste göras genom bättre utbildning i skolan.
Dina förväntningar på framtida samarbete med EHF och IHEU?
Vi har idéer till flera nya projekt och blev stort uppmuntrade av 
närvaron här, så vi hoppas att ehf och iheu kan stötta oss när vi 
försöker utveckla nya idéer och föra Rumänien ännu lite närmare 
humanistiska värden. Vi hoppas kunna ordna några utbyten med 
organisationer i västeuropa med en längre tradition. Vi kan dra 
nytta av andras erfarenheter. Jag flyttade själv till Nederländerna 
2007 och det var ett steg som verkligen hjälpte mig att bättre förstå 
skillnaderna mella Rumänien och länder där man verkligen respek-
terar principen om åtskillnad mellan kyrka och stat. Det gav extra 
motivation och kunskap att bidra till projekt som det rumänska 
samhället behöver.

CEZAR MAROTI

DEBATT

Av Einar Hellbom

Humanism är en samhällssyn där religionsfrihet är central. Vi 
går inte in i föreningen för att ge våra barn en humanistisk konfir-
mation eller borgerlig vigsel. Utan vår ”hjälp” är redan 50 procent 
av alla vigslar borgerliga.
 Statistik över riter i svenska kyrkan och humanisterna 2012:

Antal riter
  Kyrkan Humanisterna

Dop                   57 673 100

Konfirmation    19 271    50

Vigsel  30 959 115

Begravning  72 413        35

I Sverige kremeras 77 procent av avlidna, i Danmark 78 procent och 
i usa ca 50 procent. I usa går en tredjedel av askan till gravplat-
ser, en tredjedel förvaras hemma och en tredjedel sprids i naturen. 
Omräknat till Sverige förvaras 20 000 hemma och 20 000 sprids 
i natur, något som många även 
troende kristna och icke troen-
de önskar.
 Det är tillåtet att sprida aska 
i naturen i Sverige men läns-
styrelserna ger inte tillstånd i 
de flesta fall utan hänvisar till 
kyrkans och pastoralförbundets 
yttrande från 90-talet innan 
kyrka och stat skiljdes åt.
 I juli förra året  samlades 
ärendena till sju landsting för att 
underlätta handläggningen. Jag 
tog då kontakt med Urban Jans-
son och ville att Humanisterna 
skulle kontakta gruppen för att 
få den friare tolkning som lagen 
medger så att askan får spridas i 
naturen. Svaret blev ”Vi får väl vänta och se vad de bestämmer”.
 Om Humanisterna sviker religionsfriheten ställer Miljöpartiet 
upp för friheten i motion 2012/13/:K228. Att kopiera svenska kyr-
kans riter är tydligen viktigare för en liten grupp. För efterlevande 
som kremerat anhöriga finns urngravar på kyrkogård eller en ”min-
neslund” – vanligen några buskar i utkanten av gravplatsen men där 
sker en nedlåtande behandling. De anhöriga får inte sprida askan 
eller närvara, det gör en kyrklig anställd. Så vi fick Dig till slut!
 Den här skamliga behandlingen måste upphöra och styrelsen 
för Humanisterna bör agera på egen hand och dessutom kontakta 
Miljöpartiet.

Riter är inte
Humanism

Replik på Urban Jansson; Humanistinfo, 2, 2013, sid. 24
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Av Olle Svensk Strand

Just när många av oss firade sina sista semesterveckor, eller sina 
första jobbarveckor efter semestern, exploderade Internet återigen. 
Denna gång märktes smällen mest inom humanist- och skepti-
kerkretsar. Och det rörde ett ämne som varit på tapeten förr: 
övergrepp, ofredanden och olämpligt beteende. För en samman-
fattning rekommenderar jag inlägget Ingen nämnd, allt glömt på 
Skepchick.se.
 Istället för att beröra det inträffade; de misstänkta fallen, att 
människor har känt sig hotade och utsatta och om attityder, tycks 
tyvärr diskussionen som vanligt istället ha handlat om feminism, 
genus, Atheism+ och sanningshalten i påståendena. Och visst, det 
är bra, vi ska inte bara ta en anklagelse för given. Men gör vi inte oss 
själva en otjänst om vi reagerar med en kvasidiskussion om rätten 
att publicera namn eller ens ta upp att något hänt och om relevan-
sen i feminism, genus eller Atheism+, och därmed ducka för den 
egentliga frågan om attityder? Och, vad värre är, sviker vi inte de 
som beskriver vad de har upplevt och blivit utsatta för? Jag förstår 
att frågan kan vara svår och jobbig; vem talar sanning? Vem ska man 
tro på? Inte kan väl hen, som verkar så klok? Vi ska väl hålla oss till 
fakta och inte låta oss svepas med i ett drev? Naturligtvis ska vi inte 
agera mobb och sprida ogrundade anklagelser. Naturligtvis ska 
allvarliga händelser polisanmälas och utredas. Men om det rör 
saker som befinner sig i gråzonen? Saker som inte är direkt olag-
liga eller kommer att leda till någonting om de polisanmäls? Hur 

kan, ska och bör vi, som personer, grupper och organisation, göra 
då?
 Någonstans handlar detta till slut egentligen om attityder. Att 
våldtäkt och övergrepp är förkastligt, på inget vis försvarbart och 
skall anmälas och hanteras av rättsapparaten är vi överens om. Men 
hur är det med synen på att “det finns tjejer som gärna bjuder ut sig 
till dessa kändisar” till exempel? Vem för vi då över ansvaret på? 
Och vad säger det om vilken attityd vi har både mot dessa “kändi-
sar” och dessa tjejer som “bjuder ut sig”?
 Att detta, och hur vi hanterar det, även är någonting som kan 
skada inte bara Humanisterna, utan även hela humanist- och skep-
tikerrörelsen, är uppenbart. Det är också något som Mattias Irving, 
om han än gör en något väl övergripande generalisering av huma-
nist- och skeptikerrörelserna, tar upp i debattartikeln Skeptiker-
rörelsen står inför ett vägval på Dagens Seglora.

Hur ser det ut för oss i Humanisterna?

Kongressen 2012 beslutade att en grupp skulle tillsättas för att se 
över Humanisternas etiska plattform. Deras arbete har bland annat 
lett fram till det dokument med etiska riktlinjer som antogs vid kon-
gressen 2013. Även om dokumentet inte särskilt tar upp sexuella 
trakasserier, bör det kunna vara vägledande för hur vi som organi-
sation och enskilda medlemmar ska agera gentemot varandra. Men 
hur ska vi göra som enskilda personer om vi får höra om nått som 
hänt, om någon berättar att de varit med om något eller om vi själva 
blir utsatta? Är den förtroendemedlem som skall tillsättas en till-
räcklig åtgärd för att som medlem ska kunna känna sig trygg, vare 
sig man blir utsatt eller anklagad? Detta är frågor som etikgruppen 
bör ta med sig i sitt fortsatta arbete. Det är också frågor som vi som 
medlemmar bör fortsätta att fundera på och diskutera.
http://skepchick.se/2013/08/09/ingen-namnd-allt-glomt/

http://dagensseglora.se/2013/08/13/skeptikerrorelsen-star-infor-ett-vagval/

http://www.humanisterna.se/etiska-riktlinjer/

Dags för en #PrataOm-
Det-kampanj inom
humaniströrelsen?

Av Mikael Ståldal

Kim Altsund skriver i HumanistInfo nr 2, 2013 om ”Humanism 
i verkligheten” och frågar hur förbundet Humanisterna ställer sig 
i frågor kring solidatitet, jämlighet och rätten till ett värdigt liv i 
ekonomiska termer. Vidare antyder Altsund att den nuvarande bor-
gerliga regeringens politik, till skillnad från tidigare socialdemokra-
tiska regeringars politik, skulle vara oförenlig med en humanistisk 
hållning.
 Det är svårt att tolka Altsunds inlägg som något annat än ett illa 
dolt försök att från vänster partipolitisera förbundet Humanisterna. 
Detta måste med kraft avvisas. Den politiska vänstern har en lång 
histora av att försöka infiltrera andra organisationer och använda 
dem för sina egna syften. Humanisterna har hittills framgångsrikt 
stått emot sådana försök – låt oss göra det den här gången också.
 Jag skulle kunna argumenta emot Altsunds politiska åsikter och 
verklighetsbeskrivning i sak, men det tänker jag inte göra här för 

den debatten hör inte hemma inom Humanisterna.
 Att vi är partipolitiskt obundna utesluter inte att det finns vissa 
partier vars sympatisörer vi knappast kan locka. Det gäller Sverige-
demokraterna som Altsund mycket riktigt påpekar, och troligtvis 
också Kristdemokraterna. Det är inget problem så länge som vi 
kan locka sympatisörer från de flesta partier. Jag tror att vi idag kan 
locka sympatisörer från övriga partier i Sveriges riksdag, och vi bör 
sträva efter att det förblir så.
 Idéprogrammet som antogs på årets kongress är välbalanse-
rat. Vi har intressanta, relevanta och ibland kontroversiella åsik-
ter (bland annat ifrågasätter vi att skolan delvis är religiös). Men 
vi undviker att ta ställning i de centrala partipolitiska konflikterna 
om ekonomisk politik. Skulle vi börja göra det så är det stor risk 
att förbundet spricker efter partipolitiska skiljelinjer och det vore 
djupt olyckligt. Humanisterna är inte, och bör inte bli, något poli-
tiskt parti eller någon partipolitisk tankesmedja i stil med Arena, 
Timbro eller Ordfront.
 Det är för övrigt lite märkligt att Altsund i samma andetag 
oroar sig över att Sverigedemokraterna sitter i riksdagen med 10 
procent väljarstöd och över en ökande invandring, när Sverigede-
mokraterna har som främsta fråga att ifrågasätta den ökande in-
vandringen.

Partipolitisera inte
Humanisterna

HI

HI
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Det råder i humanistkretsar två vitt skilda åsikter om vad 
uttrycket ”ett mångkulturellt samhälle” står för. Människor kan i 
sak ha samma åsikt i olika frågor men uttrycker det med olika ord. 
Det måste man acceptera. För att undvika onödiga gräl är det nöd-
vändigt att ha ett hum om vilka aktuella ord ens samtalspartners 
definierar diametralt olika. Mångkulturell är ett sådant ord. Vissa, 
som jag själv, tycker att det har en positiv innebörd. Andra menar 
att det är en aspekt av den ”otrevliga” kulturrelativismen. De före-
drar det enkulturellt västerländska.
 Den här texten kom till för att belysa 
den åsiktsskillnaden, och för att klara ut 
min syn på det mångkulturella samhället 
och dess (gärna utsagda) knytning till ut-
trycket ”med demokrati och fn:s allmänna 
förklaring om de mänskliga rättigheterna” 
(där demokrati tas upp i artikel 21), vilket 
uttryck här förkortas till ”med mänskliga 
rättigheter”.  
 I ett mångkulturellt samhälle med mäns-
kliga rättigheter har alla rätt att oberoende 
av kulturtillhörighet, språk, kön, etnicitet 
och klass tala sitt modersmål, knyta kon-
takter med alla, praktisera och byta kultur, 
livsåskådning och politiska tro. Allt som är 
oförenligt med de mänskliga rättigheterna 
som inhuman behandling av människor motarbetas och förbjuds. 
Vi som uppskattar sådana samhällen menar inte att alla traditioner, 
seder, riter, normer och vanor som finns i någon kulturkrets skall 
ses som oantastliga, om de utgör en sedan länge förankrad och 
något så när fungerande (även om förfärlig och grym) norm någon-
stans. Tycker man på det sättet, endast då har man det som kan 
kallas en kulturrelativistisk syn.
 Vi är många runt om i världen som uppskattar den västerländska 
samhällsmodellen just på grund av att den sedan länge lägger stor 
vikt vid de mänskliga rättigheterna. Men uppskattar man den mo-
dellen kan man gå för långt och mena att det endast är Västerlandet, 
stående på ett antikt grekisk-filosofiskt och kristet fundament med 
ett upplysningstillskott från 1700-talet, som behandlar människor 
på ett humant sätt. Har man den åsikten starkt, hamnar man i en 
nedvärdering av allt icke-västerländskt. Man blir enkelspårig och 

fanatisk och missar att det kan finnas en del av intresse, kanske att 
lära, i det som andra kulturer funderar/funderat på.
 Man gör det dessutom för enkelt för sig, om man hävdar att den 
västerländska synen på samhälle och människor alltid är den ob-
jektivt rätta, kanske för att den bygger på ovannämnda fundament 
eller av något annat icke uttalat skäl. Men så enkelt är det inte. Och 
då kommer frågan: ”Vad skall man då gå efter för att avgöra vad som 
är rätt och fel, bra eller dåligt i människors sätt att handla, om det 

inte är den västerländska synen som förbe-
hållslöst gäller?
    Trots bristen på enkelt fastställda rätte-
snören är det ändå inte omöjligt, om än 
lite krångligt, att hitta sådana. Jag tar min 
utgångspunkt i människans kroppsliga och 
själsliga konstitution, som under lagren av 
geografiska, etniska, sociala, religiösa, kul-
turella och språkliga skillnader i grunden är 
likadan på alla ställen i världen och i tiden. 
Det är inte omöjligt att avgöra vad männis-
kor överallt i viktiga avseenden önskar och 
inte önskar för sina liv.
    Människor har denna gemensamma 
konstitution och vill (nog?) handla män-
niskovänligt. Likafullt har det funnits och 
finns det kulturkretsar, där man inte alls 

handlar så. Aztekerna i Mexiko offrade människor i mängd genom 
att slita hjärtat ur kroppen på dem för att försäkra sig om att so-
len skulle fortsätta gå upp. I Peru offrade man unga flickor på höga 
berg för att blidka gudarna. (Människooffer har förekommit nästan 
överallt och gör det kanske fortfarande någonstans.) Ännu avrättas 
människor för att de haft icke-tillåtna, sexuella förbindelser. Flickor 
utsätts för könsstympning, tvångsgifte och hedersvåld. I Väster-
landet har slaveri existerat, kättare bränts på bål för att de trott på 
Gud på fel sätt, häxor dränkts och bränts för att de haft samröre 
med djävulen, homosexuella, romer, judar och muslimer hatats och 
förföljts och förföljs fortfarande. Det är ingen hejd på alla vidrig-
heter som människor ägnar eller har ägnat sig åt, för att de fått för 
sig att deras sätt att handla är det som krävs av dem.
 Hur skall man hitta gemensamma och människovänliga hand-
lingsmönster, när normer i olika delar av världen är så olika och 

Mångkulturella samhällen
och mänskliga rättigheter

Av Lars Graf
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ibland så förfärliga, och om Västerlandets 
modell inte alltid gäller? Jag ser två fram-
komliga vägar mot det mer humana, som 
kompletterar varandra.
 1) Genom att i en kulturkrets med öppet 
sinne fundera på och diskutera gamla nor-
mer och nya tänkesätt om hur individer och 
grupper av individer bör forma sina regler 
för ett gott liv tillsammans, kan man upp-
täcka nya, mer mänskliga normer. Detta är 
Västerlandets modell sedan upplysnings-
tiden, då många började ifrågasätta de 
gamla auktoriteterna och tänka nytt.
 2) Genom att olika kulturkretsar möts 
kan dumma och grymma sätt att handla 
komma i dagen och mer mänskliga mönster 
bli synliga.
 Båda vägarna tar tid och kräver ständigt 
engagemang. De är krokiga och går ibland 
bakåt, men huvudriktningen är ändå framåt 
mot det mer humana. Vetenskapen är en 
oumbärlig hjälp i engagemanget och ut-
vecklingen påskyndas med minskande fat-
tigdom och ökande skolbildning. Målet når 
man aldrig helt. Livet är för komplicerat.  
 Men är en sådan positiv utveckling möj-
lig? Människor är väl inte särskilt rationella 
eller människovänliga. Min icke bevisade 
tro är likafullt att majoriteten människor, i 
alla fal i lugna och normala tider, är ratio-
nella nog för att lite långsamt inse fördelen 
med demokrati och kompromissvilja och 
människovänliga nog för att förstå att he-
dersmord, bränning av kättare och häxor 
och avrättning av homosexuella inte krävs. 
(Här kan jag ha fel, och mänskligt liv blir då 
mycket svårare och mer tragiskt än jag vill 
tro.) Jag ser framväxten av en västerländsk 
samhällsmodell sedan upplysningstiden 
med allt mer utvidgade mänskliga rättigheter som en antydan om 
att jag kan ha rätt i min tro. Västerlandet var tidigare ett tillhåll för 
auktoritetstro, dogmatism, intolerans, fanatism och omänsklighet 
men är det inte längre, eller är det i mycket mindre grad. Mycket 
finns fortfarande att förbättra.
 Till uttrycket ”ett mångkulturellt samhälle” vill jag foga ordet 
sekulärt, trots att både mångkulturellt och sekulärt nog inbegrips 
i ”ett samhälle med mänskliga rättigheter” och trots att de två or-
den till en del täcker varandra i den meningen att de innebär ett 
samhälle som likställer invånarna oberoende av vilken kulturtradi-
tion och världsåskådning de har. Av ännu ett skäl bör man ha med 
båda de orden. Jag tror nämligen att det inte är helt omöjligt att 
ha ”ett religiöst och enkulturellt samhälle” med i alla fall något så 
när acceptabla mänskliga rättigheter. Men märk väl att detta inte 
den samhällsmodell som jag tror på. Jag uttrycker den modellen för 
tydlighetens skull lite onödigt mångordigt på följande sätt: ”Ett se-
kulärt och mångkulturellt samhälle med demokrati och mänskliga 

rättigheter.” Och om någon som definierar ord annorlunda vill ut-
trycka sin snarlika åsikt på annat sätt, så är det okej för mig.
 Västerlandet har trots krig, förföljelse och mänskligt lidande 
nått långt för att närma sig denna samhällsmodell. Men man kan 
inte blunda för att Västerlandets modell inte bara har en positiv 
utan också en mindre positiv framtoning i världen. Skälen till det 
är många. Västvärlden, som Västerlandet idag kallas, vill dominera 
världen, snedvrider fördelningen av världens rikedomar, slösar med 
jordens resurser, accepterar massiv ekonomisk ojämlikhet, för-
dröjer lösningen av växthuseffekten, tror på mänskliga rättigheter 
hemma men inte i världen, stödjer regimer i avskyvärda diktaturer, 
dödar människor i mängd med sina bomber och arméer, ökar an-
vändningen av tortyr, håller politiska fångar fängslade i åratal utan 
rannsakan och dom, behåller dödsstraffet, försvårar införandet av 
en nödvändig och human födelsekontroll, mm. Västvärlden sol-
kar den västerländska människorättsmodellen och försvårar dess 
spridning. HI
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I somras gick ytterligare en Pridefestival av stapeln i Stock-
holm. Humanisterna deltog i paraden och med seminarium på 
Kulturhuset vid Sergels torg. Denna gång grumlades kärleksyran 
av de obehagliga nyheterna från Ryssland om en ny lag mot ”ho-
mosexuell propaganda” och ett allt hårdare klimat för hbtq-per-
soner även i många andra delar av världen. Det är i grunden svårt 
att förstå vad dessa antipatier bottnar i, bortsett från de otaliga 
religiösa läror som fördömer homosexualitet på olika sätt. Men vi 
vet ju att homosexualitet kan anses som ett problem även i seku-
lära kontexter. Vad beror detta på?
 Många instinktiva reaktioner som kommer till uttryck i det of-
fentliga samtalet är helt enkelt fel i sak. Att homosexualitet skulle 
vara ”onaturligt” (vad det nu betyder) stämmer inte, eftersom det är 
vanligt förekommande bland både människor och andra djur. Män-
niskor och djur är produkter av evolutionen. Fullständigt naturligt. 
Å andra sidan, hur ”naturligt” är det att köra bil eller bo i höghus?
 Föreställningen att homosexualitet – liksom allt annat som före-
kommer i mindre mängd än femtio procent – är ”onormalt” skulle 
kunna anses korrekt i ordets strikta statistiska betydelse. Ungefär 
fem procent av alla människor bedöms ha en homosexuell läggning, 
så det är onormalt i samma mening som att vara 190 centimeter 
lång eller vara född i Europa. I denna mening är det sålunda betyd-
ligt mer onormalt att vara svensk än att vara homosexuell, eftersom 
endast drygt 0,1 procent av alla människor är svenskar.

 De instinktiva argumenten håller med andra ord inte.
 Även i Sverige har vi partier i riksdagen som tydligt markerar 
mot homosexuella. Både Krist- och Sverigedemokraterna har en 
irrationell syn. Socialminister Göran Hägglund (kd) hävdar till 
exempel att samkönade par inte bör få adoptera barn, med ar-
gumentet att vi måste tänka på ”barnets bästa” eller att ett barn 
”behöver både sin mamma och sin pappa”. Varför frågar aldrig 
någon journalist i vilken mening han menar att det är bättre med 
föräldrar av olika kön än föräldrar med samma kön? Vilka belägg 
har Hägglund för påståendet? Inga.
 En amerikansk studie som har följt barn till samkönade föräld-
rar visar snarare att de klarar sig en aning bättre än genomsnittet. 
Det bör noteras att detta är ett statistiskt samband, inte ett orsaks-
samband. De klarar sig inte bättre därför att föräldrarna är samkö-
nade, utan troligen för att de varit efterlängtade och planerade.
 Det är hög tid att sluta säga att samhället ska tolerera homo-
sexuella. Man tolererar, eller accepterar, något som man egentli-
gen ogillar men underlåter att ingripa mot. Samhället ska givetvis 
inte enbart tolerera eller acceptera hbtq, utan respektera och 
bejaka det. Människor sexuella identitet är inte en politisk fråga 
över huvud taget.
 Den sekulära humanismen är en mycket viktig röst i denna 
fråga runt om i världen.

Christer Sturmark
Ordförande

Respekt snarare
än tolerans

Förtroendemedlem i etiska frågor
Kongressen i april beslutade att tillsätta en förtroendemedlem som medlemmar kan vända sig till om de har någon etiskt känslig fråga 

och av någon anledning inte känner sig bekväma att tala direkt med sin lokala styrelse. Förslaget att tillsätta en förtroendemedlem 

kom från Etikprojektet i samband med att kongressen antog etiska riktlinjer för förbundet. De etiska riktlinjerna finns att läsa på 

humanisterna.se under ”Om oss” och kontaktperson för Etikprojektet är Magnus Timmerby. Just nu jobbar projektet med att ta fram en 

rollbeskrivning och stadgar för förtroendemedlemmen.

Direktlänk till förbundets etiska riktlinjer:  Etikprojektet kan följas här:

http://www.humanisterna.se/etiska-riktlinjer/ https://sites.google.com/site/humetik/

HI
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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
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.

Emilia Ericson, ledamot | Fil kand i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet, 
masterexamen i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet och har 
studerat mänskliga rättigheter i ett år vid University of California. Hon arbetar till 
vardags på bris (Barnens Rätt i Samhället).

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.

Magnus Timmerby, ledamot | Ordförande i Humanisterna Syd och jobbar till 
vardags som konsult inom industri och it.

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.

Nya grafiska profilen
Humanisternas nya grafiska profil och logotyp kommer snart att rullas 
ut i hela organisationen. Nu förbereds en grafisk manual och design-
mallar för tryck och bildskärm i olika format. Mer information kommer 
gå ut till lokalavdelningarna under hösten.
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Den 21:a juni, vid sommarsolståndet, 
firas sedan 80-talet världshumanist-
dagen. Högtiden har sitt ursprung i 
usa och har fått ett officiellt erkän-
nande av iheu. På senare år har 
den spridit sig till flera länder. I år 
genomförde brittiska humanisterna 
ett större arrangemang denna dag, 
vilket organiserades av bha Choir, 
kallat One Life. Då jag var i Lon-
don på semester under midsom-
marveckan passade jag på att delta 
i högtidligheten.
 Arrangemanget, med cirka 120 
deltagare, gick av stapeln i en före 
detta kyrka i Londonförorten Isling-
ton. Kyrkan, idag kallad the Nave, 
är liten, i stort behov av reparation, 
men den passade utmärkt för denna 
tillställning med sin rymd och goda 
akustik. Programmet följde livets 
gång från födseln till döden och kör-
sång varvades med korta tal om ett 
livsskede. Allt hölls samman av en 
konferencier, komikern Adrian Rox.
 Efter en inledning och ”Galaxy dna 
Song” berättade Isabel Russo om det första 
skedet i ett människoliv, födelsen. Russo, 
ansvarig för ceremonier inom bha, talade 
med passion om barnvälkomnande  och 
namngivningsceremonier. Hon lästes upp 
korta texter som hållits av föräldrar och 
faddrar vid ceremonier. Dessa var mycket 
gripande och hennes inlägg god marknads-
föring för deras ceremoniverksamhet.
 Därefter följde programpunkter med 
musik och korta anförande om kärlek och 
hopp, innan Alom Shaha, naturvetenskaps-
lärare och skribent, höll ett fascinerande tal 
om vänskap. Han inledde med att säga att 
vid första anblicken är att tala om vänskap 
en nitlott, bland alla andra storslagna ske-
den i en mäniskas liv. I sitt tal visade han 
dock betydelsen av vänskap, inte minst i si-
tuationer där kärlek och hopp sviker.
 Andrew Copson, verksamhetschef för 
bha, berättade sedan om dödendet och dö-
den. Ett minst sagt avgörande skede i livet 
för oss som bara har ett liv. Han berörde i 
sitt anförande även bha:s arbete för att le-
galisera eutanasi. Under en kväll som i öv-
rigt handlade om glädjeämnen i livet, stod 
Copson för allvar och eftertänksamhet.
 Sista programpunkten var ett skämt-
samt kåseri om det som påstås hända efter 
döden. Chris French, professor i psykologi 
och skeptiker med fokus på det paranorma-

la, talade bland annat om de som påstår sig 
kuna tala med döda, speciellt Sally Morgan. 
Morgan var aktuell då hon veckan innan 
vunnit ett skadeståndsmål mot en brittisk 
tidning som skrivit att hon fuskat vid en an-
desession.
 Det var en stämningsfull kväll, i vilken 
de ibland väl plumpa skämten om till ex-
empel kvinnor av konferenciern Rox, publi-
ken fann mindre roliga. Detta blev speciellt 
tydligt när komikern drog ett skämt om hur 
många muslimer det krävs för att skruva i 
en glödlampa. Då buade delar av publiken 
och invände högljutt, mot den nedlåtande 
sterotypen. En, i övrigt, mycket lyckad kväll 
avslutades med att kören, tillsammans med 
publiken, sjöng Monty Pythons ’Always 
look on the bright side of life’.
 Det är tveksamt om vi svenska huma-
nister skall försöka konkurrera ut mid-
sommarafton som högtid vid sommarsol-
ståndet. Istället kan världshumanistdagen 
uppmärksammas oss på andra sätt än som 
en högtid. Lokalavdelningarna kan till ex-
empel anordna föreläsningar om Huma-
nism i midsommarveckan och koppla det 
till högtiden. Det finns också ett stort värde 
i att arrangera sociala aktiviteter av det slag 
jag bevistade. Dessa sprider glädje, skapar 
gemenskap och utvecklar sidor av huma-
nismen bortom filosofi och vetenskap.

- Ulf Gustafsson

Humanisterna 
på West Pride

 
Kring månadsskiftet maj-juni avhölls West 
Pride i Göteborg, som tidigare kallades hb-
tq-festivalen, med mängder av föredrag, 
diskussioner och kulturarrangemang. Ett 
seminarium arrangerades av Humanis-
ternas hbtq-nätverk. Xzenu Cronström 
Beskow talade där om ”Att komma ut som 
hbtq eller ateist i Indonesien”, Indone-
sien har sex statsreligioner, men ateister 
får inte bli statstjänstemän. Att ta ställning 
för ateismen anses ofta lika kontroversiellt 
som att komma ut som bög eller lesbisk.
 Gayhumanisten Bill Schiller höll flera 
föreläsningar om regnbågskultur och -his-
toria. Han ställde även ut verk av olika 
konstnärer. Arrangörer var den nordiska 
gaykulturföreningen Tupilak och ett inter-
nationellt hbt-nätverk för kultur.
 Festivalens höjdpunkt var Regnbågspa-
raden, som gick från Göteborgsoperan till 
Liseberg, där en stor artistgala avhölls. Det 
blev en rekordparad, med 15 000 deltagare 
och 70 000 åskådare! En liten grupp från 
Humanisterna och Unga Humanister, för-
stärkt med tillresta stockholmare, deltog 
i paraden med humanistfanan och Happy 
human-plakat.

- Lars Torstensson

Händer
i Uppsala

Samtalskvällarna under hösten fortsätter 
på Pub 19, Svartbäcksgatan 19, kl 19:00; 12 
november och 10 december. Andra tisda-
gen i varje månad, alltid från kl 19:00.
 Troligen blir det ett offentligt föredrag i 
november.
 Midvinterfest kommer att hållas i de-
cember.
 Det har kommit tecken på intresse för 
aktiviteter även på andra orter än Uppsala 
i vår lokalavdelnings område. Är du in-
tresserad av att starta upp något eller bara 
träffa Humanister på din ort, kontakta oss 
på uppsala@humanisterna.se. Den mejl-
adressen kan du även nå oss på om du i öv-
rigt har förslag eller idéer om verksamhe-
ten eller annars vill komma i kontakt med 
oss.

� Svante Nevéus

”Ett liv” på Världshumanistdagen

F
O

T
O

: M
A

T
Y

 G
R

O
V

E



HUMANISTINFO | 2013 | Nr 3 25
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Vill du ha HumanistInfo 
i pappersform?

På kongressen 2013 beslutades att de som vill ha medlemstidningen HumanistInfo 

i pappersformat måste anmäla detta.

Från och med 2014 kommer HumanistInfo distribueras som tryckt papperstidning 

enbart till de medlemmar som anmäler att de vill ha den som papperstidning, och 

digitalt till alla andra. Det är alltså viktigt att du som vill ha den i tryckt form anmäler 

detta till Humanisterna genom att maila kansli@humanisterna.se eller genom att 

skicka ett brev till: c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm.
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En grupp varmhjärtade ville göra något för 
mödrar i Marocko. Resultatet blev en helt 
ideell konstutställning, som gav nära 100 
000 kronor. HumanistHjälpen fick det stora 
förtroendet att förmedla donationen. 
 – Det här kan fler göra, sammanfattar 
arrangörerna. Just vi valde konst, men det 
finns så mycket annat som kan locka dona-
torer. Vi hoppas fler vill skapa ideella ar-
rangemang och göra en insats för sina med-
människor.
 Marockogänget, som gruppen kallar sig, 
besökte Agadir och såg hur svårt ensamstå-
ende mödrar hade det. Hur rättslösa kvin-
norna och barnen blir, hur hedersvåld och 
förföljelser drabbar dem, hur de blir tiggare, 
om de inte räddas av hjälporganisationer.
 – Så vi beslöt oss för att göra något, be-
rättar Anna von Krusenstjerna, Elisabeth 
Beck Friis, Eva Genberg, Monique Sjösten 
och Lars Hector.
 Gruppen beslöt att samla in pengar till 
Mme Mahjoubas hjälporganisation i Aga-
dir, samt till en svårt brännskadad mamma 
som behöver särskilt stöd och plastikopera-
tioner. Hennes öde beskrevs i majnumret av 
HumanistInfo. Eftersom konst var ett ge-
mensamt intresse, togs beslutet att skapa en 
konstutställning och försöka få konstnärer 
att ställa upp gratis samt därefter få konst-
intresserade att donera pengar för konsten.
 Flera av damerna är själva konstnärer, 
Lars Hector är van att arrangera event och 
sitter i HumanistHjälpens styrelse, men det 
här arrangemang låg helt på det privata och 
ideella planet. 
 Gruppen tog kontakt och undrade om 
stiftelsen ville förmedla donationerna, samt 
medverka med bildutställning och föreläs-
ning, under utställningsdagarna. Ett he-
dersamt uppdrag som HumanistHjälpen 
givetvis accepterade. Även Jennie Silis, 
författare och nära vän till Mme Mahjouba 
deltog med föreläsning och diskussion.
 – Det blev några mycket hektiska måna-

der, berättar Marockogänget. Vi donerade 
egna verk, kontaktade alla vi kände och bad 
om detsamma. Vi förklarade hur välbehöv-
lig hjälpen till Marocko är och vad Huma-
nistHjälpen gör. 
 Gruppen blev själva förvånade över ett 
snabbt och stort gensvar. En mängd konst-
närer ställde upp på idén. Ryktet gick och 
andra hörde av sig spontant. Humanist-
Hjälpens verksamhet blev också känd i helt 
nya kretsar.
 – Vår marknadsföring skedde huvudsak-
ligen genom egna kontaktnät och sociala 
medier, berättar Lars Hector. Det blev ett 
stort arbete att ordna lokal, samla in all 
konst och hänga upp. Olika företag ställde 
upp som sponsorer med tilltugg och under-
hållning. 
 Det blev en stor framgång då utställ-
ningen öppnade under tre eftermiddagar 
i Falsterbo under Falsterbo Horseshow, då 
staden är välfylld. Omkring 300 besökare 
kom, efter tre dagar var nästan allt sålt, eller 
rättare sagt donerat, direkt till Humanist-
Hjälpens 90-konto.  
 – I efterhand kan vi bara konstatera, att 
det här går att göra igen. Vi är intresserade 
av konst och kan det området. Andra är 
intresserade av sport, musik, matlagning, 
försäljning och allt tänkbart. Alla dessa kan 
också skapa ett ideellt event. För oss är det 
här ett mycket trevligt minne och kanske 
gör vi om det.
 Inom HumanistHjälpen finns tankar på 
en organisation med stödföreningar, men 
ingen plan för vem som skulle kunna hålla 
i detta. Marockogänget har visat på en an-
nan väg att gå: En grupp människor, en lo-
kalavdelning, ett företag, etc, gör en ideell 
insats, kontaktar stiftelsen och ger löpande 
insyn i det som skall hända. Stiftelsen deltar 
i det slutliga arrangemanget och för dona-
tionerna vidare. I en varmhjärtad värld kan 
det faktiskt vara så enkelt. 

- Sven Olof Andersson

HUMANISTHJÄLPEN

Samlade in 100 000 till hedersdrabbade

Stor ekonomisk kris
Mme Mahjouba Edbouce driver två kvin-
nohus/daghem i Agadir, Oum El Banine 
och ahddane. Hon blev mycket rörd över 
resultatet från Konstutställningen. I ett 
tackbrev skriver hon att pengarna räddade 
innestående löner för april och maj till de 
12 anställda, samt löpande kostnader. 
 Dagsläget är dock att Mme Mahjouba 
fortsätter jaga donationer till kostnaderna 
för juni, juli och augusti. Det akuta behovet 
är en bra bit över 100 000 kronor. 
 – Det verkar vara en omöjlig uppgift för 
styrelsen, avslutar hon sorgset och vädjar 
om fortsatt snar hjälp.
 Personalen går månadslånga perioder 
utan lön. Man är lojal och visar tålamod. 
Men givetvis finns en gräns för allt. Man 
talar nu om en möjlig arbetsbojkott, för att 
sätta press på samhället och omvärlden. 
Men utan personal upphör all drift av verk-
samheten. Mödrarna tvingas då ta med sig 
barnen och klara sig på gatan, ingen kan 
återvända till sina familjer, av hedersskäl.
 Upprördheten är stor, donationer kom 
tidigare in säkrare. Många bidrag går nu 
till Afrikas horn. Ännu råder den religiösa/
politiska åsikten att problemet inte finns. 
 Eftersom ogifta enligt Koranen inte kan 
få barn, så existerar inte sådana barn. Där-
för krävs heller inga åtgärder...
 Situationen är sämre än någonsin. Hu-
manistHjälpen skickar nu allt som finns 
i kassan, men det räcker tyvärr inte. Ett 
stort hopp står till spontana donationer. 
Det krävs också fler månadsgivare, för att 
få en förutsebar ekonomi. Vi hoppas också 
på fler medmänniskor som vill skapa ide-
ella arrangemang, som kan rädda hälsa och 
liv på de hedersutsatta vi kämpar för. 

- Sven Olof Andersson

Mme Mahjouba Edbouche



Humanist Aid Sweden
Humanist Hjälpen

Vem hjälper du idag?
Genom HumanistHjälpen kan du hjälpa 
medmänniskor som utsätts för hedersvåld 
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.

Plusgiro 90 02 79-1   
Bankgiro 900-2791

Humanisternas medlemsinsamling, som 
startades 2008, har 2013 flyttat över till 
HumanistHjälpen. Genom positionen 
som 90-stiftelse, kan insamlingen även nå 
allmänheten, samt därigenom växa och nå fler 
behövande än tidigare.

Vi uppmanar vänligen tidigare givare i 
medlemsinsamlingen att registrera om 
överföringar till PlusGiro 90 02 79-1

www.humanisthjalpen.se          kansli@humanisthjalpen.se

För stöd till mänskliga rättigheter, vid konfessionellt/traditionellt tvång, hedersvåld, begränsningar och förföljelse.

Ge en donation
Bli månadsgivare
Donera vid livets högtider

Skapa ett ideellt arrangemang
Sprid kunskap, skapa opinion
Läs mer på vår websida

Din insats idag, kan rädda l iv och hälsa i  morgon, Din hjälp behövs!

®

Använd QR-koden i mobilen

!

TRÖTT PÅ ALL HUMBUG?
Har du fått nog av mirakelmediciner, ande-pratare, konspirationsteorier eller något av de tusentals andra 
grundlösa anspråk som görs i vår samtid?
    Föreningen Vetenskap och Folkbildning förmedlar vetenskapliga förklaringar till märkliga fenomen och 
granskar pseudovetenskapliga påståenden. Vi ger dessutom ut tidskriften Folkvett och utser varje
år Årets folkbildare och Årets förvilllare. Mer information
om vår verksamhet finner du på www.vof.se
 



Posttidning B

Humanisterna
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30  Stockholm

Nästa HumanistInfo kommer
redan i december.

OBS! Manusstopp 22 nov!
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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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KULTUR  •  SAMHÄLLE  •  VETENSKAP  •  FILOSOFI

EXISTENTIELLT MAGASIN I UPPLYSNINGENS ANDA

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

Fri TaNKE Fö
rlag

info@fritanke.se

08-411 14 60

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

NYA SPÄNNANDE 
BÖCKEr FrÅN 
FrI tANKE

Jon
ath

an
 Slack
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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!

FrI tANKE FÖ
rlAg

info@fritanke.se

08-411 14 60

www.fritanke.se

199:–

199:–

149:–

4 • 2012
Okt–Dec
Pris 95:–

/ P C Jersild / Johan Cullberg / Åsa Nilsonne / Marie Åsberg / 
/ Fredrik Svenaeus / Lars Farde / Nils Uddenberg / Staffan Bergström /

 / Karim Jebari / Åsa Regnér / Josefin Hallgren / Ulf Ellervik / 
/ Jackie Jakubowski / Karin Nilsson / Charmkvark / 

/ Sören Holst / Sara Larsson / Annika Borg / David Lazar /

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


