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Lars Åberg
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Humanisternas medlemstidning har lyst med sin frånvaro ett tag, men i och med 
det här numret hoppas vi på nytt få i gång en kontinuerlig utgivning med fyra nummer om 
året. Vi ser fram emot många texter och debattinlägg från er medlemmar! Det är ert enga-
gemang och er medverkan som håller i gång diskussionen och garanterar tidningens liv.
    Året 2015 inleddes med förfärliga händelser i vår närhet som starkt har berört alla oss 
som verkar för yttrandefrihet och människors lika värde. Terrorattackerna i Paris och 
Köpenhamn riktade sig både mot dem som använder sig av yttrandefriheten och mot 
slumpmässigt utvalda judiska medborgare. De förra mördades för det de gjorde, de senare 
för det de var.
 Känslan att detta var angrepp på hela vårt sätt att tänka om samhället och med-
människorna, på vår världsbild, var och är fortfarande stark.
 Medan många manifesterade sitt stöd för offren och sin avsky för antisemitismen och 
den fundamentalistiska kränkthetens marodörer kunde man inte undgå att också lägga 
märke till en viss dissonans. Bland de politiker som gick arm i arm i Paris under parollen ”Je 
suis Charlie Hebdo” fanns åtskilliga som på hemmaplan, i sina hemländer, har kväsandet av 
yttrandefriheten som en hörnsten i sitt politiska tänkande.
 I svenska medier har kända skribenter ventilerat invändningar mot såväl Charlie 
Hebdos satirteckningar som mot det mesta som har med Lars Vilks, den tilltänkta mål-
tavlan i Köpenhamn, att göra. 
 Trots att endast 38 av 523 förstasidor i Charlie Hebdo de senaste tio åren har handlat om 
religion – och bara 7 av dessa om islam – har tidningen framställts som om den ensidigt 
gisslade islam. Och även om den hade gjort det, vore den naturligtvis i sin fulla rätt att välja 
en sådan inriktning. 
 De många sliriga artiklarna om Vilks – hur mycket hans polisskydd kostar, hur dålig 
hans konst är, och så vidare – fortsätter att förmedla intrycket av en svensk kulturell 
offentlighet som inte riktigt inser betydelsen och värdet av yttrandefrihetens principer. 
Här finns en starkare principiell hållning i länder som Frankrike och Danmark, där minnet 
av ockupation och övergrepp mot dem som tänker självständigt är betydligt mycket mer 
levande.
 Genom den iranska dödsdomen mot Salman Rushdie 1989 blev vi här i Europa med-
vetna om hur hänsynslös den religiösa intoleransen i värsta fall kan vara. Men vad har vi lärt 
oss? Den brittiske författaren och debattören Kenan Malik har talat om hur västvärldens 
liberaler har internaliserat fatwan mot Rushdie och gjort självcensuren till sin vardagliga 
partner. Attackerna på Charlie Hebdo och på det danska mötet om yttrandefrihet handlade 
just om detta: att genom hot och våld få oss att censurera oss själva och tänka att det är bäst 
att hålla tand för tunga.
 Men det är svårt att föreställa sig något mer kränkande än att inte fritt få tänka och yttra 
sig om det samhälle vi vill leva i.

Ett angrepp på vår världsbild
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Människors onda handlingar i religionens namn löper som 
ett blodrött spår rakt genom historien.Det är för att mörkret exis-
terar i de religiösa traditionerna som det är så viktigt – livsviktigt! 
– att satiriker inte visar Jesus och Muhammed någon överdriven 
respekt. 
 Allt mänskligheten har lärt sig om hur världen fungerar gör 
det idag väldigt svårt att tro att änglar kommer med budskap från 
Gud. Mycket tyder därför på att Muhammed aldrig fick något be-
sök av ärkeängeln Gabriel när han var ensam i sin grotta, utan is-
tället hittade på Koranen själv. 
 På ett liknande sätt förefaller det osannolikt att jungfru Maria 
blev gravid när hon var ensam hemma – även denna berättelse har 
en troligare förklaring. Det är överhuvudtaget väldigt få mytolo-
giska berättelser som skulle tillmätas någon sanningshalt om de 
påstods ha inträffat i nutid.
 Om man inte vet det här om sin egen religion så vet man det i 
alla fall om andras. Få kristna tror att den hinduiska guden Shiva 
skapade Ganesha genom att hugga av huvudet på en elefant för att 
reparera den son han just dekapiterat. 
 Få muslimer tror att rymdhärskaren Xenu fraktade kidnappa-
de själar från sin hemplanet till vulkaner på jorden för att spränga 
dem i luften med vätebomber, något Scientologerna lär ut om man 
bara betalar dem tillräckligt.
 Berättelser av den här typen har två problem. Dels är de up-
penbart osanna, om man läser dem bokstavligt. Dels är de extremt 
enkla att parodiera. 
 Man kan fundera över om det inte är den här kombinationen 
som resulterat i all hädelselagstiftning som finns runt jordklotet, 
särskilt då makthavare historiskt inte sällan lierat sig med präs-
terskapet för att lättare kunna kontrollera sina undersåtar. Sitter 
den världsliga makten på Guds nåder kan inte gärna underså-
tarna tillåtas underminera denna gudomliga uppbackning med 
hjälp av satir.
 Men, invänder nutida religionskännare, det där är ju inte på 
riktigt – man måste förstå böckerna metaforiskt, tolka dem, som 
poesi ungefär. Gudstro är inte tro i ordets vardagliga betydelse, 
utan mer att se som tillit. 
 Myter är inga faktautlåtanden utan skildrar det mänskliga 

DEBATT

tillståndet genom berättelser och flertydigheter. Religion är i sin 
kärna ansamlad historisk visdom som lämnats vidare till oss över 
många generationer, från våra forntida förfäder till våra dagar. 
Gud är större!
 Och visst kan man se det så. Förutom två detaljer. För det för-
sta, om det bara handlar om metaforisk poesi och livsskildrande 
berättelser, varför har så många konflikter runt jordklotet religiös 
prägel? 
 Varifrån kommer det allvar med vilket terrorister kan kliva in 
på en redaktion till en satirisk tidning och resolut avrätta alla de 
finner där? Även om nutida religionskännare inte tar religion på 
blodigt allvar så gör andra det, uppenbarligen. Och att människor 
som har irrationella trosföreställningar agerar irrationellt är inget 
vi bör förvånas över.
 För det andra, om det bara hade handlat om böcker som är 
signifikanta för att de är gamla och metaforiskt vackra så borde 
deras huvudpersoner inte ha någon annan status än Ra och 
Oden; själva böckerna borde inte vara viktigare än Odyssén och 
Gilgamesheposet. 
 Ingen reagerar med vansinnesdåd på en skämtteckning av 
Zeus, eller nickar förstående åt att människor blir sårade in i bara 
själen av en nidbild av Horus.
 Så varför visar icke-troende ändå viss respekt för andras fö-
reställningar, varför visar (fredliga) religiösa särskild hänsyn till 
varandras religion? Förmodligen bottnar det i vetskapen att en del 
människor faktiskt inte alls ser sin religion metaforiskt, utan som 
något mer.
 En historiskt nedärvd litteraturkanon som inte får ifråga-
sättas? Mer ändå: en kanon som inte bara består av litteratur 
utan också trosföreställningar, ritualer och traditioner – en 
helig kanon. 
 Problemet med den här heligheten är att religiösa läror inte 
sällan innehåller delar som otvetydigt hade fördömts om de upp-
kommit idag. Här kan det vara värt att ge exempel, eftersom det är 
rätt så vanligt numera att inte ha närkontakt med det religiösa.

De som kämpar mot Gud och Hans Sändebud och vars strä-
van det är att störa ordningen på jorden och sprida sede-

Därför behöver vi häda

Av Patrik Lindenfors
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fördärv skall utan förskoning dödas eller korsfästas eller få 
hand och fot på motsatta sidor avhuggna eller förvisas från 
[sitt] land. 
     Denna förnedring skall de utstå i detta liv och i det kom-
mande livet skall de få utstå ett outsägligt lidande; dock 
skall de som visar ånger innan ni har fått makt över dem 
skonas. Ni skall veta att Gud är ständigt förlåtande, barm-
härtig. (Koranen, Sura 5:33–34)

Ni slavar, lyd i allt era jordiska herrar, inte som inställsam-
ma ögontjänare, utan ärligt och uppriktigt, i fruktan för 
Herren. (Nya Testamentet, Kolosserbrevet 3:22)

Man kan förstås försöka hålla sig okunnig om den här typen av 
oaptitliga inslag eller bortse från dem genom att påstå att en för-
ståelse av den historiska tolkningstraditionen på något sätt får 
dem att bli mer acceptabla, men det är inte riktigt ärligt. 
 Vissa troende håller ju just dessa inslag för heliga och det finns 
inget facit att ta till för att reda ut vilken tolkningstradition som är 
den rätta. Människors onda handlingar i religionens namn löper 
som ett blodrött spår rakt genom historien. Det är nog närmare 
sanningen att se traditionerna i hela sin skepnad: de speglar den 
mänskliga erfarenheten, med både goda och onda inslag, geniali-
tet och galenskap, skönhet och svärta – precis som livet självt.
 Heligheten, eller vad man nu vill kalla den faktor som med-
för att man bör visa särskilda hänsyn, medför ett problem när ett 
försvar av hela traditioner medför ett försvar också av de mörka 
sidorna. 
 När ett försvar av kristendom innefattar ett försvar av vålds-

uppmaningar, när ett försvar av islam innefattar ett försvar av 
homofobi, när ett försvar av hinduism innefattar ett försvar av 
kastsystemet. Tanken med mänskliga rättigheter är att de ska vara 
desamma för alla människor. Men i så fall kan vi inte tillåta oss att 
bortse från problematiska ideologiska inslag för att de bottnar i 
något heligt.
 Det är för att mörkret existerar i de religiösa traditionerna som 
det är så viktigt – livsviktigt! – att satiriker inte visar Jesus och 
Muhammed någon överdriven respekt. Det är själva heligheten 
som skiljer den hänsyn vi visar Bibeln från den hänsyn vi inte visar 
Illiaden; som till exempel gör oss så obenägna att kritisera kvin-
noförtryck i religiösa kontexter samtidigt som vi upprör oss över 
könsnormativ färgsättning i leksakskataloger. Det är därför det 
är så viktigt att heligheten hela tiden punkteras – religionernas 
mörka sidor är för hemska för att inte blottläggas och kritiseras.
 Människor flyr i detta nu till Sverige från religiös terror för att leva 
i trygghet och säkerhet i ett land som sägs värna sina mänskliga rättig-
heter. Det är inte bara för vår egen skull utan också något vi är skyldiga 
våra nya landsmän, att värna dessa rättigheter särskilt när det handlar 
om grundideologin som gjort att de behövt fly (islamism).
 Budskapet från oss som redan är medborgare borde vara att 
Ja, du har flytt till ett land där alla människor får säga sin mening, 
där vi särskilt skyddar åsikter som utmanar det vissa håller för he-
ligt (bekväma åsikter medför inga problem för någon; de behöver 
inget särskilt skydd). Vi kommer inte att backa från detta någonsin 
och hoppas du också vill hjälpa till att försvara de mänskliga rät-
tigheter som är den grund varpå samhället vilar. Välkommen.

(Texten har tidigare publicerats i Dala-Demokraten, 12/2 2015)
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EXISTENTIELLT

Döden
En ateistisk betraktelse

Av Carl Gustav Olofsson

Om människolivets storslagenhet, olika sorters dödar och,
som avslutning, vad som med glimten i ögat kan kallas

en personlig ateistisk eskatologi.
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Jag är ateist. Eller nyateist om man så vill. Vanligtvis innefattar 
ateistetiketten också att man inte tror på existensen av några som 
helst bortomvärldsliga krafter och makter eller någon form av liv 
bortom våra kroppars död. Så är det för mig. Jag tror alltså inte att 
det finns någon form av personlig fortsättning på livet bortom dö-
den. Det är min starka övertygelse att detta liv är det enda vi har. 
 Det är hisnande att årmiljarderna från Big Bang, med stjärnors 
födelse, livets tillblivelse och alla dessa miljontals år av evolution 
har frambringat den skärva av medvetet, självreflekterande liv 
som vi människor är. Jag tycker det är märkvärdigt och storslaget 
att vi för en kort stund blossar till i evigheten som en personlig 
medveten existens med förundran, kunskapssökande, glädje, li-
dande och med förmågan att tänka, fråga och skapa bilder och fö-
reställningar. Och att vi för en stund kan leka, dansa, älska, skratta, 
gråta, dra historier. 
 Det är också märkvärdigt att de flesta människor bidrar till att 
det självreflek terande, medvetna livet blossar vidare. Genom våra 
gener eller att vi genom vår livs gärning bidragit med någon sorts 
skärvor för mänsklighetens fortsättning. Om det jordiska livet är 
det enda som finns blir det angeläget att mina barn, barnbarn, 
barnbarnsbarn, etc, ska få möjlighet att leva ett gott och drägligt 
liv. Det föder ett ansvar för framtiden. Jag återkommer till detta 
från ett mer personligt perspektiv.
 Att dö gammal kan vara på många olika sätt. Att dö mätt på sin 
levnads dagar är en ynnest. Det är mycket svårare om man drab-
bas av ångest kring att livet inte blev mer än så här och kanske 
konfron teras med alla drömmar och förhoppningar som blivit 
grus och aska. Kanske dyker det upp stark bitterhet över de där 
människorna som satte käppar i hjulen och förstörde ens möjlig-
heter! I dessa fall finns starka behov av att hitta sätt att försonas 
med sitt livsöde när insikten om dödens oundviklighet närmar sig. 
Man kan plötsligt drabbas av påträngande medveten het om svek 
och destruktiva saker man tillfogat andra. Resultatet är starka 
känslor av skuld när tiden håller på att rinna ut. 
 När döden oväntat flåsar i nacken kan man också tvingas inse 
att man aldrig riktigt vågat leva. Det kan hända som ung, medel-
ålders eller på ålderns höst.  
 De grovt skisserade scenarierna för olika sorters död ger an-
tydningar om de utmaningar som finns inom såväl äldrevården 
som den palliativa vården. Och för oss alla! Orädd och välutbildad 
personal, eller mogna medmänniskor, som inte backar för de svåra 
och ångestladdade frågor som kan komma upp när döden börjar 
tränga sig på är ovärderligt! Personal som möter vakande anhö-
riga med värme och omsorg är oerhört värdefullt.   
 Det kanske svåraste med döden är inte den egna döden utan 
när viktiga, närstående människor dör eller ligger för döden. Än 
mer om de är mitt i livet. Och värst om det är våra barn. I ett ateis-
tisk perspektiv finns det inte något försonande, inte någon mening, 
det är att drabbas av en stor, smärtsam förlust. Det gäller oavsett 
om orsaken är sjukdom, olyckor, våld eller krig. Det är att drabbas 
av ett svart hål. En närstående och älskad människas självmord 
är kanske det värsta. Vad vi behöver i sådana situa tioner är inte 
människor som gör rätt och säger rätt saker. Jag tror att vi behöver 
människor som inte blir rädda för oss, som inte drar sig undan, 
som orkar och kan erkänna sorgen, smärtan, svärtan, det fruktans-
värda utan att släta över. 

 Jag ska nu återvända till detta med döden från ett mer per-
sonligt, ateistiskt perspektiv. Om man som jag inte har några egna 
barn och därmed inte har någon genetisk förbindelse med framti-
den så kan det bli ett snäpp svårare att försonas med tanken på dö-
den. Jag har hanterat detta på mitt sätt. Oavsett om man har egna 
barn eller inte tror jag att jag delar huvuddragen i detta perspektiv 
med många ateister och Humanister. 
 Jag har en stark vision om ett möjligt framtida globalt samhälle 
i ekologisk balans där det finns psykiskt, socialt och materiellt ut-
rymme för varje människa att medvetet ta sig an den stora gåtan 
att vara människa.
 Det är en bild av en värld där alla människor har möjlighet att 
ta del i en fri och öppen diskussion om såväl samhällets angelä-
genheter som frågan om meningen med livet. Förtryck, förned-
rande livsom ständigheter, sociala restriktioner är hinder. Föröd-
mjukande särbehandling på grund av kön, klass, ålder, religion, 
sexuell läggning och etnisk tillhörighet hindrar detta. Det gör 
också krig och extrem fattigdom. Att vara utestängd från kunskap 
och möjligheten till bred och levande kontakt med såväl det egna 
kulturarvet som det globala, är hinder för detta.
 Att efter bästa förmåga bidra med mina små skärvor för att öka 
sannolikheten för att denna framtidsvision ska bli verklighet nå-
gon gång i en obestämd framtid ger mitt liv mening och lyster! 
 Genom denna hållning i nuet är jag på ett paradoxalt sätt för-
bunden med framtiden och mänsklighetens öde långt bortom min 
personliga död. Man skulle med ett lite teologiinfluerat språk och 
lite humor kunna kalla detta en ateistisk eskatologi. 
 Men som ateist måste jag utöver den personliga döden lägga 
på ytterligare ett lager av svärta. Även om mänskligheten klarar 
sig igenom de svåra problemen kring klimat, miljö och resurser 
finns det ändå en slutpunkt för jorden och människan. När solen 
närmar sig slutet av sin stjärncykel kommer den att expandera. 
I slutändan kommer jorden att utplånas, brinna upp! Ruggigt, 
förfärligt och näst intill otänkbart. Det storslagna är att vi är den 
första generationen människor som genom den moderna veten-
skapen lever med denna kunskap. Inga skräckfilmer med zombies 
och aliens kommer i närheten av detta. 
 Det största problemet med att försonas med såväl det oåter-
kalleliga och definitiva i den personliga döden som med kunska-
pen om jordens utplåning om några miljarder år är nog vår benä-
genhet till uppblåst självupptagenhet. Om vi passerar det hindret 
kan det ge upphov till fascination, förundran och en stor, stor öd-
mjukhet visavi människan, universum och mänsklighetens öde. 
 Att ta livet på allvar med dess utsatthet, möjligheter och glädje 
skapar mening i sig. Att ta del i mänsklighetens fantastisk kun-
skapsresa är hisnande även om det, som för min del, mest blir 
frågan om populärvetenskapliga skärvor. Att försöka bidra till en 
godartad framtid för mänskligheten bortom min personliga död i 
full medvetenhet om min litenhet och obetyd lighet i ett kosmiskt 
perspektiv skapar mening, lyster och engagemang. 
 Jag tycker det finns något både hisnande och djupt poetiskt i 
denna ateistiska grundsyn som jag tror jag delar med många. Den 
kan beskrivas som tragisk. Men när man skakat av sig de värsta 
rysningarna kan det börja sprida sig en märklig värme i detta till 
synes kalla, obevekliga mörker. Jag välkomnar alla att ge sig in i 
och utforska denna ateistiska grundhållning.
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Meningen och ändamålet med den praktiska filosofin är 
bland annat att åstadkomma ansvarsfulla handlingar, och dit når 
vi inte genom att erinra oss etiska manifest eller genom att korrekt 
kunna återge skillnaden mellan konsekvensetik och pliktetik. När 
vi i vardagslivet plötsligt ställs inför olika handlingsalternativ är 

det inte många av oss som söker efter den lämpligaste formule-
ringen av Kants kategoriska imperativ för att finna stöd för vårt 
vägval.
 Det är inget fel i att skapa etiska teorier. Det är också helt i sin 
ordning att organisationer, institutioner och sammanslutningar av 

Förslag till en dynamisk etik
Av Lars-Göran Hedén
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olika slag deklarerar sina etiska ställningstaganden. De gör detta 
för att främja en viss typ av praxis inom det område där de verkar, 
och genom att ange etiska riktlinjer uppvisar de för omvärlden sina 
ställningstaganden på dessa specifika punkter. Sådana åtgärder 
kan säkert i någon mån påverka människors handlande, men att 
främja en viss praxis och att utöva den är inte riktigt samma sak.
 I denna artikel kommer inga etiska teorier eller manifest att 
presenteras, utan snarare ett alternativ till de vanliga sätten att 
närma sig etiska frågeställningar, och en metod för att förbättra 
omdömesförmågan och känsligheten i etiska frågor. Metoden är 
i grunden mycket lättbegriplig, men genom praktisk tillämpning 
uppstår en dynamik och komplikationer som förhoppningsvis är 
värda att reda ut genom vidare samtal och diskussioner.
 Vi förutsätter här att det kan vara möjligt för oss att förändra 
våra handlingsmönster inte bara genom att imitera goda exempel, 
utan också genom att läsa, samtala, diskutera och skriva. Språkets 
förmåga att påverka våra handlingar är kanske svag, men det före-
faller oss ändå uppenbart att en relation av detta slag på något sätt 
existerar, även om sambandet inte är lika direkt och rationellt-
effektivt som föräldrar ibland kan önska sig.

Evolutionen, sedvänjorna och individen

Det virrvarr av faktorer och förhållanden som bestämmer våra 
handlingar kan för åskådlighetens skull samlas i tre begrepp. Det 
första är evolutionen. Ett djur kan inte bete sig hur som helst utan 
att det får konsekvenser, och på så sätt har mänsklighetens grund-
läggande moraliska halt selekterats fram under miljoner år. Gener 
som ger upphov till extremt våldsamt och tjuvaktigt beteende har 
inte stora chanser att föras vidare till kommande generationer. 
Bärare av sådana anlag utesluts ur gemenskapen eller dödas. De 
någorlunda samarbetsvilliga och vänligt inställda överlever alltså 
lättare, och det är därför som vi i vardagslivet oftare ser männis-
kor som samarbetar än människor som slåss, även om båda vari-
anterna naturligtvis förekommer. 
 Det andra som bestämmer vårt handlande är sedvänjorna, allt-
så de stora och de små kollektivens etik. De har tillkommit bland 
annat för att handskas med de egenskaper och egenheter som 
evolutionen har försett oss med. Inte minst aggressionen och den 
överdrivna självhävdelsen måste behärskas och kontrolleras för 
att något slags ordning ska kunna råda i gemenskapen. Sedvän-
jorna innehåller också åtskilligt annat som faller utanför ramen 
för den här framställningen. Här ska bara påpekas att sedvänjorna 
liksom evolutionen har en starkt normerande inverkan på vårt be-
teende, på gott och på ont. De som på något område alldeles en-
samma eller i små grupper avviker från mängden kan bli uteslutna 
också på livets andra områden. 
 Det tredje som bestämmer vårt beteende är vi själva, alltså det 
handlande subjektet. Men som individer är vi märkvärdigt lättvik-
tiga i jämförelse med evolutionen och sedvänjorna. Att vi i denna 
bemärkelse är så obetydliga framgår inte alltid särskilt tydligt, ef-
tersom individen är konkret och påtaglig medan evolutionen och 
sedvänjorna så att säga redan har verkat och arbetar osynligt ini-
från oss, oavsett om vi är medvetna om det eller ej. Vi kan ibland 
få ett intryck av vi är starka och oberoende och att endast vår egen 
vilja sätter gränser för våra handlingar, men det är bara ett sken 
som lyser upp i ögonblick då vi glömmer tyngden av det förgångna 

i form av evolution och sedvänjor. (Och dessa ögonblick kan vara 
långa.) Vid dessa tillfällen säger de poetiskt lagda människorna att 
de har hamnat i konstens rike, som i likhet med vetenskapen fung-
erar som ett forum för frigörelse. Och det är bara i detta lilla och 
illa trängda forum, vårt eget medvetande, som vi kan förändra det 
som evolution och sedvänjor har försett oss med, och som vi, när 
vi tittar oss i spegeln, inte alltid är så nöjda med. 

Metoden

Hur ska då en etisk metod se ut som under dessa betingelser åt-
minstone har en rimlig chans att i någon mån förbättra vårt be-
teende? För det första måste framhållas, att det givetvis kan fin-
nas många metoder för att förändra vår moraliska vandel till det 
bättre. Man kan här jämföra med matematiken och med fog säga 
att det finns oändligt många sätt att komma fram till talet 9, om 
det nu är dit vi vill nå. 3µ3 och 14-5 är två utmärkta exempel. På 
liknande sätt kan det finnas en mängd olika metoder att förbättra 
vårt uppförande och våra gärningar, även om effekterna skulle bli 
små. De allra flesta människor har uppenbarligen ingen särskild 
metod alls, i varje fall inte någon medvetet formulerad, och de kan 
ändå vara alldeles utmärkta medmänniskor, även i etisk bemär-
kelse. Men för oss som vill försöka minska antalet och tyngden av 
våra ogärningar kan det vara mödan värt att söka efter en modell 
eller en metod som utan större ansträngning kan målas upp till en 
klar och åskådlig bild för vårt inre öga. Det första vi då ska göra är 
att införa en regel. Den lyder så här: Du ska inte stjäla. Vi behöver 
inte anstränga oss för att få denna regel att fastna i minnet, för 
vi kan den redan. Det vi däremot behöver lära oss är att tillämpa 
den, eller snarare att träna vår omdömesförmåga så pass väl att 
vi avstår från att stjäla, och då är naturligtvis själva ordalydelsen 
inte särskilt viktig. Den som vill kan, vid högtidliga tillfällen eller 
för att det passar den egna traditionen bättre, uttrycka samma sak 
ungefär så här: Jag ålägger mig levnadsregeln att avstå från att ta 
något som inte har givits till mig. Detta uttrycker bättre vad det 
egentligen är fråga om, men för många kan det enklare uttrycket 
”Du ska inte stjäla” lättare fungera som ett slags mantra i vardags-
livet.
 Någon annan regel finns inte, bara denna enda: Du ska inte 
stjäla. Det är en enkel norm, den gäller universellt och den har 
ingen högre norm över sig, men den har en parallellnorm som så 
att säga löper som en potential längs med denna enda regel. Paral-
lellnormen lyder så här: Undantag: nödvärn.
 Det normala är att en regel har undantag och det normala är 
också att undantagen ställer till större problem än regeln. Vi mås-
te alltså ta reda på vad nödvärn innebär. Men innan vi gör det blir 
det nödvändigt att klarlägga vad som avses med att stjäla i mora-
lisk mening. Vi talar ju inte här i juridiska termer, utan i moraliska, 
och vad innebär det alltså att stjäla i moralisk bemärkelse? Vad är 
en etisk stöld?
 För att det ska kunna finnas en etisk stöld måste det först fin-
nas en etisk egendom. Inom humanismen talar vi gärna om indi-
videns integritet. Och individens integritet är i detta sammanhang 
just detsamma som etisk egendom. Ordet integritet härstammar 
från latinets integritas, integrare och integer. Det sistnämnda är ett 
adjektiv som betyder hel, oskadad, sund, ofördärvad. Även i en ska-
dad människa finns en ofördärvad del som i sig själv utgör en hel-
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het. Och det är just denna oskadade helhet som vi inte får stjäla.
 Om nu någon frågar om det verkligen finns något sådant som 
en etisk egendom, vad svarar vi då? Vi svarar att vi introducerar 
detta begrepp för att få en fungerande etisk metod varmed vi för-
söker minska mänskligt lidande, eller åtminstone förhindra att det 
mänskliga lidandet ökar. (Det är inte förbjudet låta denna metod 
även omfatta djuren.) 
 Den helhet som inte får stjälas består av människans kropp, 
och med kroppen avses även alla psykiska funktioner, eftersom de 
har sitt ursprung i kroppens nervsystem. Vi talar ibland om kropp 
och själ, psyke och soma, materiellt och andligt. Oavsett vad det 
kallas tillhör det ändå individen. Även allt som individen tillver-
kar eller köper för pengar som hon inte har stulit tillhör denna 
helhet som vi kallar individens integritet.
 Då är vi åter framme vid undantaget, nödvärn. Nödvärn inne-
bär att du får stjäla en individs integritet i självförsvar. Det fung-
erar på samma sätt i det som vi kan kalla för den oreflekterade 
vardagsmoralen, eller för den delen i juridiken. Om någon fysiskt 
eller psykiskt attackerar dig har du rätt att på lämpligt sätt försva-
ra dig själv. Vad som är lämpligt eller olämpligt, proportionerligt 
eller oproportionerligt, faller utanför ramen för den här framställ-
ningen. Det tillhör så att säga den dynamiska delen av metoden, 
den del som bör diskuteras såväl vid akademiska seminarier som 
vid köksbordet eller andra platser som inte är direkt olämpliga.
 Vi har alltså kommit fram till följande:

1. En regel: Du ska inte stjäla.

2. Ett undantag: Nödvärn. Du får stjäla, det vill säga skada 
en annan människas integritet, när din egen integritet blir 
angripen.

3. En förutsättning: Etisk egendom är detsamma som indi-
videns integritet. (Individens integritet är det hela, oskada-
de, sunda och ofördärvade som vid varje tillfälle finns kvar 
hos en människa, samt de fysiska eller psykiska ting som 
denna människa har producerat eller ärligt erhållit som er-
sättning för något.)

Erfarenheten har redan lärt oss vad som får människor att lida, 
och ingen av oss behöver någon undervisning i hur man kan gå till 
väga för att skada människor psykiskt och fysiskt. Att trasa sönder 
människors kroppar, psyken och tillhörigheter är alldeles tillräck-
ligt. Ofta räcker det med att bara rispa.
 Att fundera över sina egna moraliska tillkortakommanden 
handlar i första hand om att försöka få syn på sig själv. Att se sig 
själv i samma ljus som man ser andra är inte alltid så lätt. Det krävs 
träning och det krävs samtal för att vi rätt ska kunna förstå vad 
som avses med en etisk stöld. Och det är inte nödvändigt att all-
tid använda begreppet ”etisk stöld”. I vardagslag kan det tvärtom 
kännas tillgjort och krystat. Men det kan vara av vikt att inse att en 
kränkning, en förolämpning eller en skymf också går att betrakta 
som en stöld. Stöld av mänsklig värdighet.
 I detta sammanhang är det värt att framhäva att en ursprungli-
gen helt marginell överträdelse mycket väl kan sluta i en stor tra-
gedi. Etiska stölder, kränkningar av integriteten, har en tendens att 
eskalera på så sätt att den som har blivit förnärmad har en tendens 
att i sin tur förnärma någon annan, kanske en svagare och min-

dre försvarsbenägen individ. Den förorättade försöker sedan bli 
kvitt förnärmelsen genom att i sin tur förolämpa och förnedra ett 
nytt lämpligt offer, som i sin tur i hemlighet bygger upp en gruvlig 
hämndfantasi. En sådan oförutsedd inverkan på skeendet brukar i 
andra sammanhang benämnas fjärilseffekten, och den är i högsta 
grad verksam också när det gäller människors uppträdande gen-
temot varandra.
 Det gäller alltså att träna sin uppmärksamhet i etiska frågor för 
att om möjligt få syn på sig själv. Låt oss göra en jämförelse med en 
fotbollsspelare som förstör offensiven för sitt lag genom att ideli-
gen bli avblåst för offside. Det tränaren då gör med spelaren är inte 
att be honom gå hem och läsa på offsideregeln. Spelaren vet redan 
vad offside är för slags brott mot reglerna. Tränaren ber i stället 
spelaren att försöka vara mer uppmärksam på var han befinner sig 
i förhållande till motståndarspelarna när han gör sig redo för att 
ta emot en passning. Och inte nog med det, tränaren håller också 
ett extra öga på just den spelaren under träningarna, och ingriper 
med lätta åthutningar när han ser att spelaren inte har koll på sin 
position i förhållande till motståndarna. På så vis får spelaren en 
mycket större chans att minska antalet offsideavblåsningar än ge-
nom att gå hem och läsa i regelboken.
 På samma sätt med etiken. Det är ingen idé att läsa den här tex-
ten en massa gånger. Allt här är mycket enkelt och har få bestånds-
delar, medan livet här utanför är mycket komplicerat och består av 
otaliga ting och händelseförlopp. Vi måste vara varandras tränare, 
och var och en måste också vara sin egen tränare.

Exempel i korthet, enkla och komplexa, utan sortering

Att man har ljugit för någon betyder att man har stulit sanningen 
för vederbörande. Å andra sidan, genom att ljuga för någon kan 
man rädda livet på en annan. Allt måste sättas in i ett samman-
hang.
 Att oupphörligen ställa samma fråga till en föreläsare under en 
föreläsning kan innebära att man stör koncentrationen för både 
föreläsare och åhörare. Man kan kalla det sabotage, men man kan 
också kalla det stöld av koncentrationsförmåga. 
 Att döda någon heter också att ”ta” någons liv, det vill säga 
stöld av liv. Här är det svårt att säga att den före detta innehavaren 
av livet drabbas, men väl släktingar, vänner, bekanta, arbetskam-
rater och sist och slutligen mördaren själv.
 En läkare som tillfogar sin patient smärta har stulit patientens 
smärtfrihet. Men om läkaren därigenom botar eller lindrar en 
sjukdom har läkaren handlat i (profylaktiskt) nödvärn.
 Den som finner en medvetslös människa på ett järnvägsspår 
och inte gör något har stulit ett liv, eller gjort sig skyldig till försök 
av sådan stöld.
 Tar ni livslögnen från en genomsnittsmänniska, så tar ni lyck-
an från honom med detsamma. Så skrev en känd dramatiker, och 
det kan vi använda som påminnelse om att det inom etiken finns 
både lättavgjorda fall och fall som krossas under tyngden av sin 
egen paradox.
 Att sprida nedsättande lögner om en människa är detsamma 
som att stjäla hennes goda rykte.
 Politiker som driver in skatt av sina medborgare har stulit en 
del av medborgarnas lön. Men om politikerna i gengäld skapar ett 
samhälle där medborgarna riskerar mindre våld och annat lidan-
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de än vad som annars blivit fallet kan de sägas ha handlat i (pro-
fylaktiskt) nödvärn. (När vi tar upp etiska fallstudier rör vi oss ib-
land med kontrafaktiska visioner. Vi har inget annat val, och vi får 
trösta oss med att det bara rör sig om en sorts frivillig övning.)
 Hur kan man i fallen med politikerna och läkaren säga att de 
handlar i nödvärn? Deras integritet kränks väl knappast om de av-
står från att göra någonting över huvud taget? Jo, att inte ingripa 
när man kan (och kanske till och med har lovat) innebär att man 
drabbas av skam. Bland annat. Och en människa som har drabbats 
av skam är inte längre hel och sund.
 Dessa korta och relativt enkla ”fallstudier” är lika förrädiska 
som långa och mycket komplicerade fallstudier. De ger sken av att 
etiken är ett problem som vi i likhet med naturvetenskapliga pro-
blem så att säga har framför oss, ett teoretiskt-materiellt problem 
som kan lösas i ett laboratorium. Men i själva verket har vi inte alls 
något problem framför oss, utan inom oss. Det är vi själva som är 
problemet, och det hjälper oss inte om så varenda elementarpar-
tikel i hela universum kan beskrivas in i minsta detalj. Å andra si-
dan kan vi känna tillförsikt genom att universum alls inte behöver 
kartläggas för att vi inom oss själva ska kunna finna en tillfreds-
ställande lösning på de etiska problem vars kärna vi själva utgör.

Enkelhet och flexibilitet

Vad kan vi vinna på att försöka närma oss etiska problem på det 
sätt som här beskrivits? En fördel jämfört med andra synsätt kan 
vara enkelheten. Det finns bara en enda regel. Du ska inte stjäla. 
Ingen som är vid medvetande kan glömma den. Det finns bara ett 
enda undantag: Nödvärn. Och det finns bara en enda egendom att 
stjäla: Individens integritet.
 Begreppet tjuv får här en utökad betydelse genom att vi likstäl-
ler individens integritet med etisk egendom. Att använda orden 
tjuv och stöld på dessa något ovanliga sätt kan bidra till att belysa 
etiska spörsmål på ett nytt och annorlunda sätt. Det främmande 
som dyker upp bland det vanliga syns bättre och upptäcks lättare. 
Etiken blir levande, reflektionerna kring våra förehavanden och 

samtalen om vårt uppträdande kan föras med noggrant definiera-
de grundtermer, men samtidigt med en oändlig mängd argument. 
På så sätt stelnar inte etiken i dogmer utan får en chans att för-
ändras i takt med att omdömes- och bedömningsförmågan hos de 
engagerade människorna förändras.
 Ibland uttrycks en förståelig önskan om att etiken på något sätt 
ska visa oss hur vi kan främja lusten och öka glädjen hos männis-
korna. Men det är ett alltför svårt och riskabelt företag att försöka 
ge sådana anvisningar. Vad som kan åstadkomma njutning eller 
glädje hos en för oss främmande människa är svårt att på förhand 
veta. Det är däremot lätt att föreställa sig hur vi fysiskt eller psy-
kiskt skulle kunna plåga en annan människa, och därför är det 
mycket lättare för etiken att säga att vi ska avstå ifrån detta som är 
så lätt att begripa, i stället för att rekommendera något som är så 
svårt att veta. Vi kan bara förorda att man bemöter människor på 
ett vänligt sätt, men en sådan rekommendation är snarare ägnad 
att framkalla ett småleende än en beteendeförändring. Lusten, 
njutningen och lyckan delar vi mycket lättare med människor vi 
redan lärt känna, medan etiska föreskrifter, regler eller förhåll-
ningssätt per definition måste gälla alla.

Etik och juridik

Etisk egendom är inte detsamma som juridisk egendom. Låt oss 
exemplifiera detta med en direktör och en arbetare.
 Direktören är ägare till ett stort företag med tusentals anställ-
da. Han är god för mer än 10 miljarder kronor och har aldrig blivit 
fälld i domstol för några som helst brott. Alla avtal han ingått är 
juridiskt oantastliga.
 Arbetaren jobbar 60-70 timmar i veckan i direktörens företag, 
men förtjänar inte tillräckligt för att kunna betala för mat och bo-
ende. Av sju barn har två dött av undernäring och tre är allvarligt 
sjuka. Arbetaren sköter sitt jobb och uppfyller alla sina plikter, 
men framtiden förflyktigas i död och fattigdom.
 Vid tillfälle begår arbetaren ett mycket grovt brott mot direk-
tören. Arbetaren grips, ställs inför rätta och döms till straff en-
ligt gällande lag. Advokater, åklagare och domare har klanderfritt 
gjort sitt arbete, och ur juridisk synvinkel finns ingenting mer att 
fundera över.
 Men ur etisk synvinkel finns många frågor kvar att ställa. 
Handlade arbetaren i nödvärn? Eller kan man säga att hans in-
tegritet var obruten och att han begick brottet av okynne, som en 
huligan? Ska vi förkasta eller försvara arbetaren, diskutera hans 
fall eller bara låta världen ha sin gång?

Summering

Vi kan slutligen i avskalad form lägga fram följande komponenter 
att användas i syfte att förhindra att det mänskliga lidandet ökar:

1. Regel: Du ska inte stjäla.

2. Undantag: Nödvärn. 

3. Förutsättning: Etisk egendom är detsamma som indivi-
dens integritet. 

Alltså: En regel, ett undantag, en förutsättning, ett syfte. Den som 
behöver mer för att åstadkomma ansvarsfulla handlingar behöver 
inte be om lov. Inte heller den som behöver mindre.
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Av Peter Dahlgren och Håkan Järvå

Om en grupp ska lösa ett logiskt problem (som har ett och 
endast ett rätt svar) genom röstning, så kommer de nästan alltid 
att välja fel svar. Om de däremot får argumentera mot varandra så 
är det större sannolikhet att de kommer att välja rätt svar.

Skevheter i tänkandet

När vi tror på något så har vi en tendens att leta efter sådant som 
stödjer vår åsikt. När vi misstror motståndarens åsikt har vi en 
motsvarande tendens att leta efter sådant som motsäger åsikten. I 
båda avseenden handlar det alltså om att bekräfta våra intuitioner 
eller föreställningar (så kallad konfirmeringsbias).

 Det är förstås skillnad på att prata om religion jämfört med att 
prata om logiska problem som har ett uppenbart svar, men det är 
fullt möjligt att uppvisa konfirmeringsbias när känslor inte har 
någon större relevans, såsom i abstrakt resonerande. Känslor är 
alltså inte nödvändiga för konfirmeringsbias.
 En väldigt liberal person kommer förstås att hamna i en ordstrid 
med en konservativ i abortfrågan, med polarisering som följd. 
Detsamma kan förmodligen sägas om en inbiten kristen och en 
hårdnackad ateist som debatterar Guds existens. Om man förlorar 
den debatten kan det vara lätt att tappa i anseende och den känslan 
är svår att freda sig mot.
 Men när insatserna är något lägre så är risken för polarisation 
också mindre. Om en vän berättar om din partners otrohet så är 
känslorna förmodligen minst lika starka, men om du får tillräckliga 
bevis för otrohetsaffären så godkänner du nog vad som hänt. 
Poängen är att känslor kan skapa gruppolarisation i många frågor, 
men inte nödvändigtvis alla. Ju viktigare frågan är för individen 
och individens existens, desto större risk för polarisation.

Åsikt mot åsikt

Människor tenderar att förstärka sina egna åsikter på två sätt. 
Antingen tar de bara del av information som bekräftar vad de redan 
tror, eller så debatterar de bara med människor som har samma 
åsikt. Det blir en ond cirkel där befintliga åsikter cementeras som 
”sanna” men också polariseras när de stöter på motstånd från 
oliktänkande. Grupper som diskuterar med varandra tenderar att 
bli mer extrema i sina åsikter samtidigt som avståndet mellan dem 
blir större.
 Att försöka råda bot på dåligt tänkande på egen hand är inte 
alltid det lättaste. Botemedlet mot grupptänkande är att debattera 
med människor med andra åsikter och värderingar, och inte enbart 
resonera inom gruppen (eller mellan grupper).
 Den argumentativa teorin menar att vår benägenhet att bekräfta 
det vi redan tror på har ett evolutionärt syfte. Eftersom vi har ut-
vecklats att stöta argument mot varandra tjänar det alltså både en 
social och deliberativ funktion (att utbyta argument för eller emot 
någonting). Så i stället för att du själv ska hålla reda på för- och 
nackdelar om någonting, så håller du endast reda på fördelarna. 

Peter Dahlgren och Håkan Järvå har skrivit boken Påverkan och
manipulation som ges ut på Studentlitteratur.

Slåss med argument borde
vara en självklarhet

Att resonera ses ofta som en rationell företeelse som ska öka vår kunskap 
och förbättra livet. Ändå vet vi att människan främst resonerar egoistiskt 
med sitt eget självintresse som utgångspunkt. Så hur kan vi egentligen för-
stå ett fenomen som tycks gå stick i stäv med evolutionära fördelar? Kanske 
har vi resonerat fel om hur vi resonerar.
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Därefter utgår du från att din meningsmotståndaren har en lika 
stark konfirmeringsbias som du själv, och därmed håller reda på 
nackdelarna. Det gör att vi människor kan vända våra kognitiva 
brister till en fördel.

Att diskutera med sektmedlemmar

Alla har nog någon gång haft erfarenheten med att argumentera 
med någon som helt och hållet vägrar erkänna någon annan 
ståndpunkt än sin egen. Hur mycket belägg man än lägger fram 
så byter han eller hon inte åsikt. Det är lätt att i det läget tänka 
att motparten är sekteristisk. Alla meningsmotståndare behöver 
dock inte vara sekteristiska, det kan handla om att du hamnat i ett 
låst läge. Men om det är en sektmedlem du debatterar med finns 
ett fenomen som är viktigt att känna till. De kan aldrig tillåta sig 
att granska argument som hotar grunden för hela deras existens, 
därför är det väldigt svårt att få till stånd en deliberativ process.
 I en sekteristisk rörelse tror man sig ha funnit sanningen 
och den är inte förhandlingsbar. Om de inte har svar på något av 
dina argument vänder de sig till någon auktoritet i gruppen och 
får ett svar som bekräftar läran. När du kommer med ett, i ditt 
tycke, smart argument som motsäger deras lära bidrar du ofta till 
att vaccinera dem mot just det argumentet. Om du har för avsikt 
att påverka eller förändra en sektmedlem, går det inte utan en ge-
nomtänkt plan. 
 Man bör kanske också fråga sig när man debatterar med en 
sektmedlem vad man egentligen har för syfte. Vill man ha rätt eller 
vill man försöka övertyga? Ta ett steg tillbaka och fundera över 
dina egna bevekelsegrunder innan du impulsivt slänger iväg nästa 
motargument. 

Måste kunna erkänna fel

Bra resonerande handlar till stor del om att presentera sanna 
belägg. Den som är närmast sanningen är den som borde övertyga 
motparten. Men det är förstås inte alltid så enkelt. 
 För att en debatt verkligen ska vara deliberativ krävs det att 
den som lyssnar värderar argumenten och ger sig själv möjlig-
heten att övertygas. Om argumenten endast används som en 
språngbräda för att framföra kritik är det heller inte frågan om 
någon deliberativ diskussion. Det räcker alltså inte med att bara 
vara emot åsikten eller påståendet som yttras. Man måste också på 

ett någorlunda pedagogiskt sätt visa varför motståndarens åsikt är 
fel, liksom att erkänna när man själv har fel. 
 Man bör också förstå att om man vill ha igång en deliberativ 
process hos sig själv och sin meningsmotståndare kan det vara idé 
att till en början undvika ämnen som man vet är fundamentala för 
den andres åsikter. Om du börjar en debatt med en kristen med 
att ifrågasätta Guds existens så är det ganska givet att det leder till 
polarisation. Om du är seriöst intresserad av en deliberativ debatt 
med en kristen eller annan starkt troende människa så är det klokt 
att börja med något mer neutralt ämne. 
 Sammanfattningsvis menar vi att vår hjärnas skevhet att be-
kräfta sådant vi redan tror på bör vändas till en fördel. Att disku-
tera med andra fyller en viktig social och deliberativ funktion, och 
om man förstår varandra och låter sig övertygas är det åtminstone 
ett litet steg framåt mot ett bättre samhälle.
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Humanistforum 2015
Årets Humanistforum äger rum helgen den 2–3 
maj och handlar främst om erfarenhetsutbyte 
mellan lokalavdelningarna. Kallelse och pro-
gram går inom kort ut till alla förtroendevalda 
runtom i landet.

Nordic Young Humanist
Conference 2015
Den 23–25 oktober arrangeras Nordic Young Humanist 
Conference i Göteborg. Det hela äger rum på Scandic 
Backadal och vänder sig till åldersgruppen 18–30 år.
Temat blir nordisk  humanism och kritiskt tänkande. 
Programmet är inte helt färdigt och arrangörerna efter-
lyser förslag på föreläsare. 
     Mer information via den här Facebooklänken:
https://www.facebook.com/events/838111699614709/

Kontaktperson: Lin-Marit Bjerkemo, tel: 0047 48 41 12 55
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Av Ralf Damaschke

Kan du inledningsvis berätta lite kort 
om dig själv?

Mitt namn är Peter Tatchell. Jag bor i Lon-
don och är aktivist och arbetar för mänsk-
liga rättigheter. Jag har jobbat med en rad 
olika människorättsfrågor under mer än 
fyra decennier. Kanske är jag mest känd 
för mitt arbete med hbtq-personers rät-
tigheter, men jag har också engagerat mig 
mycket kring demokrati, medborgerliga 
rättigheter, yttrandefrihet och rätten att 
utmana religiös fundamentalism.

Vilka är de största framstegen och de 
största motgångarna som du har upplevt?

När jag ser långt tillbaka så var jag, till-
sammans med miljontals andra runtom 
i världen, med i kampen mot apartheid i 
Sydafrika. Och till slut, efter många decen-
niers kamp, upphörde apartheid. Det är 
naturligtvis främst det sydafrikanska fol-
kets förtjänst, både svartas och vitas, men 
det blev möjligt också delvis tack vare den 
internationella solidaritetskampanj som 
isolerade och bedrev sanktioner mot den 
sydafrikanska regimen. Den grekiska jun-
tan och Pinochets diktatur i Chile har vi 
blivit av med. På 70-talet var jag också med 

i kampanjen för att befria Östtimor från 
den indonesiska ockupationen. Den är nu 
över. Så det finns många, många exempel 
på framsteg tack vare en kollektiv insats av 
många människor i många länder. 
   Men den kanske mest framgångsrika och 
fenomenala kampanjen har varit den för 
att åstadkomma jämlikhet för hbtq-per-
soner i Storbritannien. Fram till 1999 hade 
det här landet fler anti-gay-lagar än något 
annat land i hela världen. Nästan varje as-
pekt av homoliv var kriminaliserad, trots 
den så kallade avkriminaliseringen 1967. 
Denna hade varit mycket begränsad och 
i verkligheten befann vi oss långt, långt 
ifrån jämlikhet eller legalisering. Men se-
dan 1999 har vi gradvis sett ett upphävande 
av alla antihomosexuella lagar i Storbri-
tannien. 
   Förbudet mot homosexuella i försvars-
makten har upphävts, liksom den ojämlika 
byxmyndighetsåldern, förbudet för homo-
sexuella par att adoptera och Section 28, 
som förbjöd det så kallade främjandet av 
homosexualitet. Dessutom har vi fått ny 
lagstiftning för att skydda homosexuella 
personer mot diskriminering i arbetslivet 
och i tillhandahållandet av varor och tjäns-
ter. Vi fick civila partnerskap 2005 och 2014 
samkönade äktenskap. Förändringarna 
har gått utomordentligt fort och jag kan 
inte komma på någon annan jämförbar 
social rörelse i Storbritannien, som har 
uppnått så många progressiva reformer 
så pass snabbt. Och det är inte bara tack 
vare hbtq-personer, utan också på grund 
av våra straighta vänner och allierade som 
marscheradae och kämpade med oss.

Och finns det några motgångar som du 
har upplevt?

Jo, naturligtvis. Nittonhundraåttioåtta 
kom ett bakslag när den brittiska reger-
ingen under Margaret Thatcher införde 
Section 28, som var den första nya anti-
gay-lagen i Storbritannien på hundra år. 
Den förbjöd det så kallade främjandet av 
homosexualitet och skildringar av samkö-
nade relationer som familjeförhållanden. 
Bisarr formulering! Så det var ett bakslag. 
Men det sporrade hbtq-rörelsen och radi-
kaliserade och politiserade en helt ny ge-
neration. Så på ett sätt hade denna repres-
siva lagstiftning en guldkant. Jag brukar 
säga att Margaret Thatcher och Section 28 
etablerade hbtq-rörelsen i Storbritannien. 
Innan dess hade omkring 15 000 personer 
deltagit i Pride. Väldigt snabbt eskalerade 
det till först 100 000, och sedan 300 000 per-
soner.
   Nyligen har vi sett homofobiska bakslag i 

länder som Ryssland, Uganda, Nigeria, Ka-
merun och Indien. Men dessa utgör ändå 
en minoritet av länder. Totalt sett går den 
globala trenden mot ökad jämlikhet och 
acceptans. Många länder har naturligtvis 
fortfarande en lång väg att gå, men i näs-
tan alla länder i världen finns det nu hb-
tq-rörelser, antingen dolt eller öppet, och 
många av dem gör framsteg. Det är fantas-
tiskt att tänka att det i länder som Kuba 
och Vietnam nu finns riksdagsledamöter, 
som öppet talar om att legalisera samkö-
nade äktenskap. Det fanns inte på dagord-
ningen för bara ett par år sedan.

Var går de viktigaste frontlinjerna för 
hbtq-rättigheter och mänskliga rättig-
heter i allmänhet just nu? 

Nu när de flesta västerländska länder har 
gjort mycket stora framsteg har frontlin-
jen i kampen mot homofobi, transfobi, bi-
fobi och intersexfobi förflyttats till utveck-
lingsländerna. Det är där de stora striderna 
fortfarande pågår. Framför allt handlar det 
naturligtvis om att få slut på kriminalise-
ringen av homosexualitet i nästan 80 län-
der, och sedan att säkerställa att det finns 
rättsligt skydd mot diskriminering och ef-
fektiva statliga åtgärder mot hatbrott.

Kan du säga något om hur humanismen 
och hbtq-rörelsen har med varandra 
att göra?

På många sätt är humaniströrelsen och hb-
tq-rörelsen naturliga allierade. Vi vet att 
organiserad religion är ett av de största ho-
ten mot hbtq-personers mänskliga rättig-
heter. Vi ser detta i så många länder, bland 
annat hos den ryska ortodoxa kyrkan, som 
har drivit på anti-gay-lagstiftningen och 
som backar Putins regim. Vi har också 
sett det i usa där kristna fundamentalister 
kämpar emot samkönade äktenskap. Även 
i Uganda och Nigeria är det religiösa le-
dare, både kristna och muslimer, som går i 
spetsen för angreppen på hbtq-personers 
rättigheter.  
   Humanismen hävdar att det bästa sättet 
att förstå mänskligheten och främja mänsk-
ligt välbefinnande är att låta bli att följa 
religiösa dogmer och texter som har gått 
i arv sedan tusentals år. Den hävdar att vi 
bör söka förståelse genom en kombination 
av vetenskaplig forskning, eftertänksam-
het, förnuft, logik och debatt. Och att vi 
som människor genom denna process kan 
komma fram till värderingar och principer 
som kan säkerställa mänskliga rättigheter 
för alla. 
   Det mest slående exemplet på detta är, 
tycker jag, fn:s deklaration om de mänskli-

Peter Tatchell

World Humanist Congress

arrangerades i början av

augusti 2014 i Oxford, 

England. Humanisten inter-

vjuade några av deltagarna.
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ga rättigheterna. Den är inte någon tusen-
årig helig text. Den är ett dokument som 
världens nationer enats om som de grund-
läggande principerna för ett humant och 
medkännande samhälle.

Vad kan den humanistiska rörelsen 
bidra med för att åstadkomma de för-
ändringar som fortfarande behövs för 
hbtq-personers rättigheter och för 
mänskliga rättigheter i allmänhet?

Vad än regeringar förmår göra så är det 
i slutändan folket som är den drivande 
kraften i historien. Vi kan byta eller störta 

regeringar som bedriver en politik som 
bryter mot de mänskliga rättigheterna. 
Jag tycker det är mycket viktigt att hbtq-
rörelsen bygger allianser med andra orga-
nisationer, med kvinnorättsrörelsen, med 
humanister och sekularister, och natur-
ligtvis med en rad andra icke-statliga or-
ganisationer som arbetar för mänsklig väl-
färd. Vi är mycket starkare om vi arbetar 
tillsammans och samlar våra resurser. 
   När regeringar upprättar diktatur och 
tyranni så blir kampen för social föränd-
ring naturligtvis mycket svårare. Det med-
för också mycket större risker; risken för 

häktning, fängelse, tortyr och till och med 
avrättning. Det är därför det är otroligt 
viktigt för västerländska hbtq-rörelser 
och andra grupper i det civila samhället 
att visa solidaritet med sina motsvarig-
heter i andra länder där det råder större 
förtryck. Det internationella stödet, som 
vi såg i anti-apartheidrörelsen, är psyko-
logiskt och känslomässigt oerhört viktigt 
för människor som känner belägrade, iso-
lerade och hotade. Att de vet att männ-
iskor runtom i världen känner till och bryr 
sig om deras situation och att de vet att vi 
stödjer deras kamp är enormt viktigt.

Leo Igwe

Av Ralf Damaschke

Kan du inledningsvis berätta lite kort 
om dig själv?

Mitt namn är Leo Igwe. Jag är född i syd-
östra Nigeria. Min familj är katolsk, men 
jag växte upp och blev ateist och skepti-
ker eftersom jag inte var nöjd med min 
religiösa uppfostran och med de religiösa 
förklaringarna. Jag omfamnade humanism 
och skepsis som ett sätt att möta livet, som 
min egen livsåskådning. Och jag använder 
nu detta i mina kampanjer mot vidskepelse 
och religiös extremism, som gör stor skada 
i mitt samhälle.

För närvarande bor du i Bayreuth i 
Tyskland...

Ja. Just nu håller jag på med ett forsknings-
program om häxanklagelser. Det är faktiskt 
någonting som kom till som ett resultat av 
mitt arbete. Några professorer på univer-
sitet följde mitt arbete. Vi började kom-
municera och de sade att de gärna skulle 
vilja ha mig där. De var vänliga nog att ge 
mig en plats att fördjupa mina kunskaper 
och få ett akademiskt perspektiv utöver 
mitt aktivistperspektiv. Jag hittade ett pro-
gram i Bayreuth som har hjälpt mig att få 
perspektiv från Europa och andra delar av 
världen och att studera andras tolkningar 
och förklaringar av fenomenen. Jag är glad 
och tacksam att jag fick möjlighet att jobba 
i Bayreuth. Jag tror att programmet kom-
mer att hjälpa mig i arbetet med att försöka 
utrota häxerirelaterade övergrepp i Afrika 
och andra delar av världen. 

Vad kommer programmet att resultera i?

Forskningen leder till en doktorsexamen. 
Så jag kommer att skriva en avhandling 
och de kommande tolv månaderna kom-
mer jag att kämpa med uppsatsskrivandet. 
Dessutom ska jag placera mitt arbete teo-

retiskt och försöka förstå situa-
tionen i norra Ghana där jag gör 
mitt fältarbete. 

I Ghana?

Ja, inte i Nigeria. Jag kunde inte 
göra det i Nigeria eftersom jag 
hade problem med polisen och 
myndigheterna där. Mina hand-
ledare tyckte att jag skulle resa 
till ett neutralt land där jag kunde 
jobba mer objektivt.
 Det arbete jag gjorde i Nige-
ria hade många dimensioner, 
bland annat att odla fram en lokal 
humanistgrupp som inte fanns tidigare. 
Människor som lämnar religionen kän-
ner sig mycket ensamma, de vet inte vart 
de ska ta vägen och hur de kan knyta nya 
sociala band. De känner sig avskurna. Och 
människor behöver kunna relatera till an-
dra och fira viktiga händelser i sina liv på 
ett sekulärt sätt. Det sociala livet är så för-
knippat med religion. Så jag startade den 
nigerianska humanistiska rörelsen för att 
skapa en gemenskap för människor som 
lämnade religionen eller ville leva sina liv 
på icke-religiös grund. Det finns faktiskt 
också de som ibland vill utöva religion, 
men utan att det ska påverka andra aspek-
ter av deras liv. 
 Med andra ord ville jag erbjuda ett 
icke-religiöst paket till nigerianer som vill 
nyttja det, helt eller delvis. Det var det som 
motiverade mig. Och vi har gjort framsteg. 
Särskilt sedan vi fick internet har det varit 
lättare för oss att nå ut till och det har varit 
lättare för folk att nå oss, även om de kan-
ske inte vill delta fullt ut. 
 Vi vill också användas som en resurs 
för att bekämpa vidskepelse. Det finns så 
många vidskepelsebaserade övergrepp i 
landet, som till exempel häxjakt. Jag kände 
att jag behövde göra något för att bekämpa 
både det och religiös extremism. Många 

människor hävdar att samhället bör or-
ganiseras utifrån vad Bibeln eller Koranen 
säger, och det skapar många problem: kon-
flikter, hat, intolerans. Vi anser att samhäl-
let bör organiseras utifrån sekulära värde-
ringar, där man håller dessa motstridiga 
läror för sig själv och inte tillåter dem att 
splittra samhället. Så jag försökte skapa 
denna plattform för att föra vårt samhälle 
i en bättre riktning, för att få det att växa 
och bli mer civiliserat.

Det har medfört ganska stora person-
liga risker, inte bara för dig själv, utan 
också för din familj?

Ja, och det är en stor utmaning. Det finns 
så många lager av risk, för dig själv, för din 
familj. När jag var i Bayreuth skrev jag en 
artikel och kritiserade Boko Haram. Då 
ringde en av mina bröder och sade: 
   ”Ja, du är i Tyskland nu, du tror kanske 
att du befinner dig utom fara, men du har 
familjemedlemmar i Nigeria!” 
   Så rädslan för att bli attackerad eller för 
att familjemedlemmar kan angripas finns 
alltid där. Men saken är den att folk redan 
blir attackerade. Så varför kan inte vi ock-
så ta en liten personlig risk i kampen mot 
dessa extremister? Det finns nämligen ett 
större samband. Fanatiker vill styra, de 
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forts. Leo Igwe
vill definiera det sociala rummet. De som 
har förnuftsbaserade värderingar borde 
inte låta dem göra detta. Boko Haram och 
häxjägarna skadar och dödar människor. 
Deras offer är också en del av min familj, 
den mänskliga familjen. Jag bedriver inte 
min kampanj med samma metoder, genom 
att döda. Jag för min kampanj genom att 
försöka stoppa extremisterna och få dem 
att förstå att de är emot samhället. Men jag 

kan inte göra det utan att betala ett pris.
 Så de hotar en för att man ska demora-
liseras, för att man ska bli avskräckt. Men 
det finns ett pris att betala om man håller 
tyst. Genom tystnaden stödjer man under-
förstått det som extremisterna gör, man till 
och med uppmuntrar dem. Men genom att 
utmana dem – få dem att förstå att de är en 
minoritet, få dem att förstå att de kan stop-
pas, få dem att förstå att det finns männ-
iskor som inte stödjer det de gör – skickar 

man ett starkt budskap som i det långa lop-
pet är bättre för samhället och för ens egen 
familj. 
 Så jag vet att det alltid finns ett pris att 
betala. Men jag vill att man ska förstå att 
man betalar ett pris oavsett om man håller 
tyst eller inte. Så varför inte tala ut i hopp 
om att man på så vis kan mobilisera männ-
iskor och vända situationen mot fanatiker-
na? Jag känner att detta är en risk mer värd 
att ta.

Av Magnus Timmerby

Kan du inledningsvis berätta lite kort 
om dig själv?

Jag var generalsekreterare i belgiska Ox-
fam, en stor välgörenhetsorganisation, i 30 
år. En del av den tiden ansvarade jag också 
för eu-kommissionens relationer med icke-
statliga organisationer (så kallade ngo). 
Senare var jag lärare på Vrije Universiteit 
i Bryssel, ett fritänkande universitet. I fem 
år satt jag som senator i parlamentet, men 
lämnade den posten när jag blev ordfö-
rande i Centre d’Action Laïque, ett belgiskt 
humanistförbund. Jag engagerade mig i 
Europeiska Humanistfederationen (ehf) 
och blev dess ordförande tre år senare. 

Vilka är de viktigaste målen för Europas 
humanister?

På global nivå ska vi uttrycka den grund-
läggande idén att människor klarar av att 
leva tillsammans. För detta krävs separa-
tion mellan stat och religion; ett sekulärt 
samhälle där alla individer respekteras – 
du kan ha din tro medan jag är ateist. Jag 
respekterar en katolik så länge han inte be-
gär att jag underordnar mig hans religiösa 
regler. Jag brukar säga att lagen finns för 
att skydda rätten till religiös tro och andra 

Pierre Galand
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åskådningar. Religionen ska inte tvinga 
fram några lagar.
 Nästa nivå är Europa. Vi befinner oss 
i ett nytt läge där fler länder anslutit sig 
till eu, med egna visioner och historiska 
erfarenheter. Vi behöver hitta sätt att leva 
tillsammans i denna växande gemenskap, 
där en del av oss drabbas av ekonomiska 
svårigheter. I ett par länder är en majoritet 
av de unga arbetslösa. Somliga lockas av 
religionens svar på livets frågor. Vi i huma-
niströrelsen kan arbeta för att stötta och 
stärka människor i deras förmåga till fritt 
tänkande.
 Utbildning kan ge de unga förutsätt-
ningar att leva ett fullvärdigt, meningsfullt 
liv. Men varje land har sina unika erfaren-
heter och vi ska inte eftersträva en mo-
dell som passar alla. Vi är varken någon 
kyrka eller något parti, vi är humanister. 
Det innebär respekt för varandras livsstil, 
kultur och historia. Det innebär också att 
värdesätta människors olikheter. Det är 
viktigt i en humanistisk vision för Euro-
pas framtid. I Bryssel bor drygt en miljon 
människor, av vilka en femtedel kommer 
från Nordafrika och har muslimsk bak-
grund. Även för dem vill vi berätta om vår 
vision om det sekulära samhället och om 
den humanistiska livsåskådningen. Utbild-
ning handlar inte bara om barn utan även 
om kunskap hos vuxna — en ständig pro-
cess.
   En annan central uppgift för ehf är att 
vara en motkraft mot populistiska ström-
ningar, till exempel från extremhögern. På 
samma sätt som vi håller vakt mot kyrkan 
när den vill att alla ska underordna sig dess 
odemokratiska regler måste vi bjuda mot-
stånd mot extrema rörelser som vill mon-
tera ner demokratin. Vi behöver berätta för 
människor att demokrati inte bara innebär 
majoritetsstyre, utan också ett samhälle 
som värnar allas rättigheter och skyddar 
rätten att uttrycka åsikter i minoritet. 

Strax efter andra världskrigets slut, i 
ett ödelagt Europa där många åter lock-

ades av auktoritära idéer, både religiösa 
och sekulära sådana, formulerade en av 
den moderna humanismens grundare 
Jaap van Praag två utmaningar. Den lilla 
utmaningen var att erbjuda sekulära al-
ternativ. Den stora utmaningen var att 
hjälpa människor till motståndskraft 
mot likgiltighet, nihilism och flockbete-
ende.
Ja, det måste vi verka för tillsammans och 
lära av varandra: hur humanister i Grek-
land kämpar mot ett nazistparti som finns i 
parlamentet, hur vi bemöter extrema kraf-
ter i Belgien, hur fransmännen förhåller sig 
till Front National. Den spanska regeringen 
har försökt begränsa aborträtten. Sådana 
reaktionära tendenser får ibland stöd från 
kyrkorna. Vi måste vara vaksamma och be-
rätta att det finns andra sätt att organisera 
samhället, bevara demokratin och leva till-
sammans. 
   Ehf har antagit en policy mot populism 
och extremism. När vi lyfter fram sekulära 
ceremonier, sexuella rättigheter, saker som 
många människor kan relatera till, får vi 
också ett förtroendekapital som vi kan an-
vända i idédebatten. Vi försvarar mänskliga 
rättigheter varje dag. Det bör vara ehf:s 
ambition att främja humanistiska värde-
ringar i samhället. 

I Sverige har humaniströrelsen fokuse-
rat mycket på rationalitet och vetenskap, 
medan jag kan tycka att den mänskliga, 
sociala dimensionen är något underut-
vecklad. Du slår vakt om humanismen 
som en demokratisk rörelse, för aktivt 
medborgarskap?
Definitivt. Den storslagna europeiska idén 
med demokrati, rättsstat och välfärd är nå-
got vi måste bevara. Om man förlorar detta, 
hur kan man då vara rationalist och huma-
nist? Demokrati är grundförutsättningen. 
Ovanpå detta kan vi skapa möjligheter till 
socialt arbete med stödpersoner på sjuk-
hus, driva frågor som aktiv dödshjälp, etc. 
Men ramverket som allt vilar på är demo-
kratin; konsten att leva tillsammans.
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Ehf jobbar med Europaparlamentet, 
Europarådet, osce. Hur lyckas ni ver-
ka så brett med ett ganska litet gäng? 
Resurserna är knappa jämfört med 
dem som exempelvis olika religiösa 
lobbyister har.
Europa har många sociala rörelser, uni-
versitet och starka institutioner som delar 
våra värderingar. De är inte alltid med-
lemmar, men stödjer den humanistiska 
livsåskådningen. När jag besöker Europa-
parlamentet har jag goda vänner i alla par-
tier, som sympatiserar och ger sitt stöd. I 
eu-kommissionen måste en tjänsteman 
vara neutral, men utanför jobbet träffas vi 
och delar erfarenheter. Även mina bekanta 
med religiös livssyn, exempelvis katoliker, 
håller med om att religionen är en privat-
sak och att det sekulära samhället är nöd-
vändigt för att vi ska kunna leva tillsam-
mans.
   Den katolska kyrkan är en mäktig institu-
tion, 2 000 år gammal, hierarkisk och dog-
matisk. Den vill att även icke-katoliker ska 
underordna sig. Den kan samla en miljon 
underskrifter, vilket nyligen skedde i kam-
panjen ”One of us” som vill bromsa stam-
cellsforskning och indirekt aborträtten. 
Det gjorde att Europaparlamentet fick ta 
upp frågan för behandling.

Vad skulle du vilja se mer av hos med-
lemsorganisationerna?

Vi behöver organisera oss bättre. Huma-
nister är ofta individualister. Men vi be-
höver en global vision och bestämma vissa 
prioriteringar tillsammans. De fyra arbets-
grupperna som startade 2014 är väldigt 
bra, de ger oss i styrelsen en bättre bild av 
medlemsorganisationernas visioner och 
arbete. 
   Vi har ett gott förtroendekapital. På eu-
nivå lyssnar de på vår expertkunskap när 
det gäller mänskliga rättigheter. Vi bjuds 
in av olika kommissioner och bidrar med 
vårt perspektiv till Europarådet, institutio-
nerna i Bryssel, fn och osce. 

Not: ehf:s fyra fokusområden är humanistiska 
ceremonier, värdigt livsslut, populism och ex-
tremism i Europa, och upprättandet av ett seku-
laritetsindex. 

RÖSTER FRÅN WORLD HUMANIST CONGRESS

Av Magnus Timmerby

Personen i denna intervju är från Kuwait. 
Han ställde upp anonymt eftersom åsik-
terna kan medföra fara för honom.

Hur är livet som ateist eller humanist 
i Kuwait?

Jag är inte aktiv humanist. Jag arbetar som 
läkare och fokuserar mest på jobbet. Några 
vänner är humanister och vi träffas ibland 
hemma hos någon för att prata. Men vi kan 
inte visa våra åsikter öppet. Jag kan berätta 
hur livet är för gemene man. Klockan fyra 
på morgonen blir du, om du bor tillräckligt 
nära en moské, väckt av böneutropet. De 
gör detta fem gånger om dagen. Det är ir-
riterande, det är ett intrång, det förstör din 
dag. Om du är muslim måste du be, men 
det finns ju också icke-praktiserande mus-
limer, kristna och så vidare. Du kommer 
inte undan Islam.
 Ett annat exempel är att muslimer har 
den här idén att de är det utvalda folket. 
Om du inte är muslim så är du evigt för-
bannad. Jag tycker det är upprörande att 
människor har en sådan syn på sina med-
människor, sina grannar, sina kolleger.
 Ett tredje exempel är att under fastemå-
naden ramadan är det förbjudet, från sol-
uppgång till solnedgång, att äta eller dricka 

Anonym
kuwaitier

bland folk. Restauranger har stängt. Jag 
är läkare och har för vana att dricka vat-
ten mellan operationerna för att hålla mig 
alert. Men det är förbjudet under ramadan. 
Jag kan säga att jag inte trivs med att utföra 
operationer under sådana förhållanden.
 Så religionen inkräktar mycket på det 
dagliga livet. 

Vilken nivå av tolerans finns i samhället?

Som humanister är vi mycket toleranta. 
Och människor i allmänhet lever vanligen 
sina liv utan att inkräkta på andra. Men de 
här religiösa människorna, med sina idio-
tiska, påhittade idéer, bryr sig inte. De vill 
kontrollera våra liv. Inte bara humanisters, 
utan allas liv.
   Islam är mycket kontrollerande. Kris-
tendomen har åtminstone genomgått re-
formationen. Ibland säger jag så här: om 
jag var tvungen att dela en lägenhet med 
en extrem jude eller en extrem kristen så 
skulle jag först valt den kristne, i andra 
hand juden. Och jag skulle hellre sova på 
gatan än bo tillsammans med en extrem 
muslim.
   Den goda nyheten är att jag har flera vän-
ner som är humanister. Det är inspireran-
de att vara här och höra intressanta före-
drag men framför allt att uppleva ett annat 
slags samhälle.
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A. C. Grayling

Av Magnus Timmerby

I ditt tal gjorde du en poäng att skilja på 
yttrandefrihet och uttrycksfrihet?

Ja, yttranden innebär tal, och naturligt 
också skrift. Men konstnärliga uttryck som 
teater och musik är andra sätt att uttrycka 
sig. Att ta av kläderna och springa nerför 
gatan kan också vara ett sätt att uttrycka 
något — jag läste om en dam i Ukraina 
som gör det för att uppmärksamma femi-
nismen. Uttrycksfriheten handlar om allt 
detta. Den är inte begränsad till verbala 
yttranden.

När du diskuterade begränsningar i ut-
trycksfriheten gav du som exempel att 
hets mot en persons sexuella läggning 
inte borde vara tillåtet eftersom lägg-
ningen inte är självvald. Kan inte även 
en persons könsuttryck vara en så djupt 
inneboende del av identiteten att den 
inte heller är självvald?

Den typen av formulering — ”djupt inne-
boende del av min identitet” — används 
ibland av religiösa. Poängen här är att det 
är en djupt inneboende del av din själv-
valda identitet. Om du väljer en identitet 
måste du acceptera att andra kanske inte 
respekterar ditt val. De kan kritisera ditt 
val och kanske göra sig lustiga över det. Det 
är något du får leva med, det är priset du 
betalar för att ha valt en identitet. Men om 
du fötts till man eller kvinna, om du fötts 
med en viss etnicitet, om du har nått en viss 
ålder, ligger de egenskaperna bortom din 
kontroll. De är inte något man väljer. De är 
konstituerande och ofrånkomliga.
 Jag ser därför skäl att begränsa ut-

trycksfriheten om uttrycken tar formen av 
diskriminering eller hets. Men inte om det 
handlar om egenskaper som en person i 
slutänden kan välja. 

Stephen Fry har sagt: ”It is essential to 
nail one’s colours to the mast as a huma-
nist”. Enligt honom ska man alltså tyd-
ligt visa att man är humanist, men alla 
håller inte med om nödvändigheten av 
att kalla sig humanist. David Silverman 
från American Atheists tycker att det 
räcker med ateist. Några ser också en 
risk för att humanismen kan bli ännu en 
”ism” som människor oreflekterat an-
sluter sig till. Är det rätt att tala i termer 
av risk eller finns här någon mer princi-
piell skillnad?

Det är lätt hänt att man sätter en etikett på 
sig själv, särskilt om man inte riktigt förstår 
den. Men den som säger sig vara anhängare 
av en viss ism borde också agera i enlig-
het med den. Det fina med humanismen 
är att det inte är en doktrin eller uppsätt-
ning regler. Det är en attityd, en ansats, ett 
sätt att förhålla sig. Att kalla sig humanist 
är därmed väsensskilt från att kalla sig ex-
empelvis katolik eller jude, då de påbjuder 
att anhängare ska följa särskilda regler och 
ritualer. 
   Jag tror det är viktigt att minnas att 
ateism, sekularism och humanism är genu-
int olika saker. Exempelvis finns religiösa 
sekularister. Det finns till och med de som 
vill kalla sig religiösa humanister, fast de 

När jag säger absolut 
grundläggande är det
ingen överdrift, för 
utan uttrycksfriheten 
kan vi inte få tillgång
till andra rättigheter 
och friheter.

A.C. Grayling i sitt inledningstal på World 
Humanist Congress i augusti 2014
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då återanvänder en renässansbetydelse av 
ordet som inte längre riktigt stämmer. Be-
greppen belyser olika frågor. Ateism hand-
lar om en metafysisk debatt. Sekularism 
handlar om hur samhället ska organiseras. 
Humanism handlar om etik.
   Så vi bör vara hundraprocentigt tydliga 
med att när människor säger att de är hu-
manister eller talar om humanistisk livså-
skådning, så handlar det specifikt om en 
etisk hållning. Det som gör humanismen 
unik är utgångspunkten att vi själva har 
ansvar för att fatta beslut i frågor om vär-
deringar och hur vi lever våra liv, medan 
det i religionerna finns något redan färdigt 
som talar om för dig vad som är rätt och att 
reglerna ska gälla alla.

Enkelt uttryckt: humanismen är en livs-
åskådning utan doktriner?

Ja, och det gör den väsensskild från andra.

Hur viktigt är det att inte bara stå för 
förnuft och vetenskap, utan också att 
själv försöka leva ett humanistiskt liv?

Det är avgörande att den som känner sym-
patier för humanismen sätter idéerna i ar-
bete i sitt eget liv. Det innebär huvudsakli-
gen att försöka fundera igenom saker, göra 
informerade val och tänka oberoende.
 En spänning finns alltid mellan indi-
videns ansvar och de behov vi har som 
sociala varelser gentemot andra. En miss-
uppfattning är att humanismen skulle vara 
fokuserad på människan till den grad att 
resten av världen blir oviktig — andra djur, 
klimatet och så vidare. Men världen är na-
turligtvis viktig eftersom vi måste tänka på 
mänsklighetens hem och vårt ansvar för 
det. Så humanismen förpliktigar. Det finns 
mycket att reflektera över när vi ska agera.
 Jag citerar ofta Bertrand Russell: ”De 
flesta skulle hellre dö än att tänka, och de 
flesta gör det.” Människor tycks inte rik-
tigt uppskatta det arbete som krävs för att 
tänka igenom saker och göra välgrundade 
val. Det är bekvämare med en färdig lista 
med regler — vad är rätt, vad är fel, hur ska 
jag leva, vad betyder allt, vart är jag på väg, 
varför är jag här? De frågorna blir då lätta 
att besvara. 
 Folk blir häpna när jag påpekar att man 
på mindre än en halvtimme kan redogöra 
för de huvudsakliga doktrinerna och lä-
rorna i vilken världsreligion som helst, för 
vem som helst. Men det tar många år att 
förstå fysik, kemi, biologi, humaniora eller 
filosofiska skolor. Detta är den stora skill-
naden mellan att någon annan berättar för 
dig vad du ska tycka, och att själv göra det 
arbetet.
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Av Magnus Timmerby

Maryam Namazie bor i London och arbetar 
med mänskliga rättigheter i en rad olika so-
ciala rörelser, bland andra One Law For All 
som bekämpar etablerandet av en separat is-
lamsk lagstiftning vid sidan om de lagar som 
gäller för alla.

Jag är politisk aktivist till vänster. Jag dri-
ver kampanjer för jämställdhet, kvinnors 
rättigheter och sekularism. Jag försvarar 
universella mänskliga rättigheter och jäm-
likhet och säger nej till den identitetspoli-
tik som ofta följer på multikulturalismen.
 Låt mig ta ett kontroversiellt exempel. 
Jag motsätter mig Israels utrikespolitik, 
som jag inte tvekar att kalla ett slags ter-
rorism, men jag anser samtidigt att Israel 
som stat måste ha rätt att existera. Samma 
sak gäller palestinierna. Politisk debatt 
glömmer ofta människorna. Människor 
positionerar sig ofta utifrån sin politiska 
hemvist, men jag tycker att människorna 
måste vara i centrum. Där det finns mänsk-
ligt lidande bör vi motsätta oss det. När det 
finns sådana rörelser som islamismen bör 
vi också motsätta oss dem.
 Jag upplever att många fortfarande mis-
sar att se islamismen. Jag ser den som fas-
cism. Man debatterar andra frågor som är 
irrelevanta för ett stort antal människor i 
världen. Diskussionen i dag på World Hu-
manist Congress kretsade kring behovet att 
visa motstånd mot rasism, vilket är enormt 
viktigt, men vi får inte missa att också för-
svara kvinnors rättigheter och religionsfri-
heten — och då inte bara rätten till religion 
utan också rätten att få leva utan religion. 
Det räcker inte att bara fokusera på anti-
rasism. Vi behöver ett antirasistiskt per-
spektiv som tydligt grundar sig i jämlikhet 
och universella värden.

Apropå identitetspolitik och missriktad 
antirasism har du talat om ”de låga för-
väntningarnas rasism”.

Det finns en underförstådd, inbyggd rasism 
i tankefiguren att islam inte bör kritiseras 
eftersom muslimer inte kan hantera kritik. 
Min pappa är muslim och han kan hantera 
min kritik. Han kanske inte håller med mig, 
och jag kanske inte håller med honom, men 
det är uppenbarligen möjligt för massor av 
människor att lyssna till kritik och att leva 
med det. Det är islamismen som inte vill 
acceptera någon kritik.
 Om man anser att kritik är ett slags an-
grepp på muslimer så är det att beslå mus-
limer med låga förväntningar. Man antyder 
att de inte kan klarar av kritik eftersom de 

är annorlunda. De är oförmögna att vara 
öppensinnade som vi andra. På detta vill 
jag svara: vilken fräckhet att säga så om en 
miljard människor!
 Många muslimer känner ett hat mot 
islamister, en antipati utan motstycke. 
Om de känslorna uttrycktes här i England 
skulle det betraktas som hatbrott mot re-
ligiösa. Globalt finns ett stort motstånd. 
Från Bangladesh till Egypten och Iran hörs 
starka krav på sekularism och antiislamism 
från olika sociala rörelser och i de försök 
till revolution som gjorts. Hundratusentals 
människor protesterade mot Muslimska 
Brödraskapet i Egyptens största demon-
stration någonsin.
 Detta växande motstånd syns inte myck-
et i västliga medier. Ibland rubriceras det 
som en rasfråga, vilket det givetvis inte är. 
Det handlar om att stå upp mot fascismen.

Genomgår islam en mognadprocess? 
Kristendomen reformerades efter långa 
perioder av extern och intern kritik. Ser 
du att den öppna kritiken mot islam 
ökar, och hur kommer religionen då att 
reagera?

Jag tror att en upplysning behövs inom is-
lam, på samma sätt som skedde med kris-
tendomen. Det bubblar underifrån. I Iran 
är islamkritiken högst närvarande. De 
religiösa ledarna klagar på att människor 
inte är tillräckligt goda muslimer. De stif-
tar nya lagar och sätter hårdare tryck, men 
det fungerar inte längre. Den sortens isla-
mistiska stat är inte möjlig på 2000-talet. 
I Iran är 70% av befolkningen ung och ser 
hur religionen kolliderar med ett normalt 
liv. Det är förbjudet att dansa och att klä sig 
som man vill, men folk gör det ändå. och 
universella värden.

Är jämställdhet ett globalt mål?

Jag kallar mig inte feminist. Jag har pro-
blem med kända feminister som relativise-
rar, som till exempel när Germaine Greer 
sa att kvinnlig könsstympning inte är värre 
än en tatuering. För mig är kvinnors rättig-
heter och jämställdhet inte förhandlings-
bara. Jag kan inte heller ställa upp på den 
sortens feminism som jublar åt det blotta 
faktum att en kvinna har nått en viss posi-
tion, exempelvis som parlamentsledamot. 
I Irans parlament sitter kvinnor som för-
svarar stening av människor till döds.
 Min längtan efter och mitt krav på jäm-
likhet och jämställdhet går mycket djupt. 
Hur kan någon tro att en kvinna är tillfreds 
med att gå till sharia-domstolen och där 
fråntas vårdnaden om sina barn eftersom 
islam säger att fadern ska ha vårdnaden 
från en viss ålder? Sådant sker i sharia-
domstolar i Storbritannien och andra län-
der. Jag tror att alla kan känna att något är 
fel när de blir slagna i familjen och doma-
ren sedan säger att din man har rätt att slå 
dig. Jag tror att alla har en instinkt för rätt-
visa.
 Många kvinnor kämpar mot islamis-
men; jag vill hävda att det i hög grad är en 
kvinnoledd motståndsrörelse. I Iran lägger 
kvinnor ut foton av sig själva utan slöja på 
facebook (”My stealthy freedom”).

Även i Sverige är många kvinnor starkt 
drivande, exempelvis mot hedersför-
tryck.

Jag ser det i mycket av mitt arbete. Många 
kvinnor jag möter är frispråkiga. De har 
stora visioner och stora anspråk. Och de 
kommer inte att ge sig.
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Maryam Namazie

Jag har problem med 
kända feminister som 
relativiserar, som till 
exempel när Germaine 
Greer sa att kvinnlig 
könsstympning inte är 
värre än en tatuering.
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För ett antal år sedan skrev en grupp humanister en debatt-
artikel där de argumenterade för att religionsfriheten är en onödig 
särlagstiftning. Enligt artikelförfattarna är religionsfriheten som 
sådan väldigt viktig, men den ryms inom de andra friheter vi har, 
som yttrandefrihet, åsiktsfrihet och mötesfrihet. Därför bör inte 
religionen ges en särskild status i lagstiftningen. Jag har inget att 
invända mot detta i sak, men jag tror att det finns skäl att hävda 
religionsfriheten snarare än att problematisera den. 
 Alla som har tagit del av religionsdebatten de senaste åren 
har lagt märke till hur ofta religionsfriheten används mot oss. Jag 
tycker att det är beklagligt att vi så ofta blir angripna med detta 
argument när det i själva verket är vi som, mer än någon annan, 
står upp för att värna religionsfriheten. Det ska vi naturligtvis 
fortsätta att göra, oavsett om den ingår i andra fri- och rättigheter 
eller betraktas som en egen. De religiösa grupper som nu använ-
der religionsfriheten som ett vapen mot oss har vanligen fel i sak, 
men de har samtidigt en klar retorisk poäng. Vi kan knappast gå ut 
och hävda att de har fel i att betrakta religionsfriheten som viktig 
och då måste vi ge oss in i en definitionsdiskussion som man säl-
lan vinner genom att ha de bästa argumenten. Risken är stor att vi 
återigen framstår som religionsfrihetens motståndare.
 Det vi i stället borde göra är att presentera oss som den organi-
sation som verkligen står bakom religionsfriheten fullt ut. Det är 
genom oss som religionsfriheten skyddas och det är genom reli-
gionsfriheten som våra poänger får kraft. Jag menar att det dess-
utom är precis detta vi redan gör. I princip all vår verksamhet och 
alla religionsrelaterade frågor vi driver grundas i religionsfrihe-
ten. Jag ska ta några exempel.
 Religiöst förtryck av olika slag är ett uppenbart brott mot re-
ligionsfriheten. Att, som Raif Badawi i Saudiarabien, bli piskad 
för att ha förolämpat islam är ett uppenbart brott mot religions-
friheten. Att i religionens namn hota någon eller tvinga någon till 
vissa handlingar, som i fråga om hederskulturer, barnäktenskap, 
förtryck mot homosexuella eller segregering av män och kvinnor, 
är brott mot religionsfriheten. Varje individ har rätt till samma 
skydd och samma möjlighet att välja oavsett livsåskådning och 
grupptillhörighet.
 Vår ceremoniverksamhet bygger i hög grad på att vi vill ge 

människor möjlighet att vigas, begrava sina närstående och ta del 
av existentiella samtal utan att detta ska styras av religiösa organi-
sationer. Frihet från religion är också religionsfrihet. 
 Vår inställning till religiösa inslag i skolan bygger på religions-
friheten. Eftersom skolan är obligatorisk har alla elever rätt att 
vara fria från religionen där. Skolan ska vara livsåskådnings-
neutral och ingen religion ska ges några särskilda privilegier.
 Dessa exempel kan utvecklas och de kan kompletteras med 
fler, men de är centrala delar av vår verksamhet som alla kan 
samlas under religionsfriheten. 
 Allt detta är argument för att vi borde gå i täten för att hävda 
religionsfriheten. Det ger oss möjlighet att driva våra frågor med 
samma sakliga argument som hittills och det är knappast någon 
av våra motståndare som kan argumentera mot dess betydelse. De 
kan hävda att den bör definieras på ett annat sätt, men då är det 
viktigt att vi driver den frågan och inte bara reagerar på vad andra 
gör. Våra motståndare ska tvingas bekänna färg om de ska kriti-
sera oss. 
 Vi vet att det är det sekulära samhället som är den bästa garan-
ten för religionsfrihet. Alla former av religiösa privilegier, särbe-
handling eller grupprättigheter baserat på religiös tillhörighet är 
dess motsats. Låt oss göra detta tydligt genom att framhäva, sna-
rare än ifrågasätta, religionsfriheten. Låt oss stå för problemfor-
muleringen i frågan så att vi tydliggör att våra motståndare talar 
i egenintresse och inte försvarar en generell rättighet som gäller 
alla individer. Om vi går i täten kommer de att tvingas prata med 
oss, och om vi står upp för religionsfriheten – vår och alla andras 
– kommer deras agenda att framstå klarare än någonsin. Det kan 
vi bara vinna på.

Sekulära samhället
bästa garanten för religionsfrihet

Av Per Dannefjord

DEBATT
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Den 26 februari mördades Avijit Roy på besök i sitt hemland Bang-
ladesh. Han höggs ihjäl av angripare på gatan i huvudstaden Dacca.
 Roy, som blev 42 år, var bosatt i usa och vid sidan av sitt yrke 
som ingenjör var han välkänd författare, bloggare och sekulär ak-
tivist. Han arbetade för vidgad yttrandefrihet i Bangladesh och 
samordnade internationella protester mot myndigheternas cen-
sur och fängslandet av oppositionella.
   Efter mordet skrev Roys dotter Trisha Ahmed på Facebook:

Min pappa var en framstående bengalisk författare, mest 
berömd för sina böcker om vetenskap och ateism. Han och 
min mamma reste till Bangladesh i förra veckan för att göra 
reklam för hans böcker på landets nationella bokmässa. 
För femton timmar sedan högg islamiska fundamentalister 
ihjäl min pappa. Min mamma blev svårt skadad vid angrep-
pet och ligger fortfarande på sjukhus…
   Det som skulle hjälpa mig mest just nu är om alla (även 
människor jag aldrig träffat) kunde sprida hans berättelse. 
Hans ord borde höras i usa eftersom Bangladesh är makt-
löst; det är korrupt, där finns ingen lag och ordning, och jag 
tvivlar starkt på att rättvisan kommer att hinna ifatt mör-
darna… Snälla, låt inte min pappa ha dött förgäves. Använd 
ert inflytande för att bidra till att någon form av rättvisa ut-
krävs för de avskyvärda handlingar som begåtts mot mina 
föräldrar.

I ett internationellt upprop undertecknat av en lång rad akade-
miker, skribenter och aktivister uttrycks vrede och sorg över det 
islamistiska överfallet på Avijit Roy och hans hustru Rafida Ah-
med Bonya:

Avijit hade fått ta emot åtskilliga hot genom åren efter att 
ha publicerat artiklar med kritik mot islam och för att ha 
lyft fram sekulära ståndpunkter, vetenskapliga resonemang 
och sociala frågor på den bengaliskspråkiga bloggen Muk-
to-mona (Den fria tanken), som han startade… 
   Detta är inte första gången ateister och sekularister an-
grips i Bangladesh. Utöver de välbekanta hot som riktats 

mot författaren Taslima Nasrin, knivhöggs den 29-årige 
bloggaren Asif Mohiuddin 2013 och samma år mördades 
Ahmed Rajib… Medan islamister har fortsatt att hota fram-
trädande bloggare och krävt ’avrättning av 84 ateistiska 
bloggare som skymfat religionen’, har den bangladeshiska 
regeringen gjort väldigt lite för att försvara fritänkarnas 
liv och säkerhet. Under 2013 grep regeringen bloggare och 
stängde ner hemsidor i stället för att gripa inblandade is-
lamister… 
     Yttrandefriheten, inklusive rätten att kritisera islam och 
islamism och att vara blasfemisk, är en grundläggande rät-
tighet.

”Yttrandefriheten orsakar inte våld, den motverkar det”

Efter mordet på Avijit Roy – och med attackerna i Paris och Kö-
penhamn i färskt minne – gjorde Elizabeth O´Casey från Inter-
national Humanist and Ethical Union den 13 mars ett uttalande 
inför fn:s råd för mänskliga rättigheter. Uttalandet stöddes också 
av European Humanist Federation. Så här sa O´Casey bland annat:

Vi har nyligen bevittnat mord i Paris och Köpenhamn och, 
bara för ett par veckor sedan, ihjälhackandet av en ateist 
under hans besök i Bangladesh, allt uppenbarligen utfört i 
religionens namn.
   De här morden underströk en upplevd spänning mellan 
trosfrihet och yttrandefrihet; i själva verket har många för-
medlat en historia om yttrandefriheten som splittrande och 
som en grundläggande orsak till våld ”i religionens namn”. 
Den beskrivningen är inte bara lömsk genom att den försö-
ker vältra över skulden från förövarna till dem som försö-
ker använda sin mänskliga rättighet att yttra sig fritt, utan 
den är också falsk: rätten att yttra sig fritt är nödvändig för 
att bekämpa den sortens våld…  
   Förankrad i en inneboende tillit till människor som sub-
jekt, som förmår ifrågasätta varandra och bidra till utveck-
ling, är yttrandefriheten central för vår mänsklighet och 
värdighet; att begränsa den är att förminska och agera ned-
låtande.

Mordet på Avijit Roy
i Bangladesh

Av Lars Åberg

UTBLICK
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Humanisterna har ett dokument, Etiska riktlinjer (antaget vid 
kongressen 2013), vilket är värt att uppmärksamma. Det är riktat 
till anställda, förtroendevalda och andra ideellt engagerade inom 
förbundet och beskriver hur vi som humanister ska förhålla oss 
etiskt när vi samverkar med andra, inom och utanför organisationen.
 I dokumentets inledning står det dock en mening som kanske 
inte tål djupare reflektioner:

Vi ska som humanister vara goda förebilder och själva leva 
upp till de krav vi ställer på andra: att respektera människo-
värdet, demokratin och individens frihet. (Humanisterna, 
2013)

Ska vi verkligen respektera idéer som människovärde, demokrati 
och individens frihet? 

Människovärdet

Låt oss börja med att fundera på vad människovärdet är för något. 
Som sekulär humanist kan man uppfatta idén om ett människo-
värde som ett kristet påfund; Gud skapade just människan i sin 
avbild och Gud älskar alla människor lika mycket. Men även hu-
manister mer närstående, som antikens stoiker, proklamerade ett 
allmänt människovärde och de gjorde detta tidigare än de kristna. 
Stoikerna grundade denna syn i läran att varje människosjäl kom-
mer ur samma gudomliga förnuft.
 På 2 000 år har det dock varken framkommit goda empiriska 
belägg eller filosofiska resonemang som stöder idén om männis-
kovärdet. Många nutida filosofer är därför tveksamma. Professor 
emeritus i praktisk filosofi Lars Bergström skriver: 

Att alla människor skulle ha ett värde som andra varelser 
saknar är ungefär lika underligt som att människor med en 
viss blodgrupp skulle vara bättre än andra människor. […] 
Jag lutar alltså åt att vi inte har något människovärde, när 
allt kommer omkring. (Bergström, 2004, s. 117)

Ändå återfinner vi tanken i första paragrafen i fn:s allmänna för-
klaring om de mänskliga rättigheterna: ”Alla människor är födda 
fria och lika i värde och rättigheter” och begreppet återkommer 
gång på gång i den svenska debatten.
   Om man läser fn-deklarationen på andra språk blir dock bety-

delsen lite annorlunda. I den engelska texten står det: ”All human 
beings are born free and equal in dignity and rights.” Alltså lika i 
värdighet, inte värde. Samma formulering återfinns i de franska 
(”égaux en dignité”) och tyska (”gleich an Würde”). Det verkar 
som om värde här ska läsas som värdighet.
 Kanske kan idén räddas med en språklig nyans. Denna åter-
kommer hos Ingmar Hedenius, som formulerar sig så här i ämnet: 

Att alla människor har samma värde är detsamma som att 
alla människor har samma mänskliga rättigheter och samma 
rätt att få dem respekterade och att ingen människa i detta 
avseende är förmer än någon annan. Denna princip kan 
också uttryckas med orden, att människors lika värde ingen-
ting annat är än att alla har precis samma rätt till en män-
niskovärdig tillvaro. (Hedenius, 1982, s. 19)

Vi ska alltså, enligt Hedenius, se människovärdet som att det finns 
rättigheter vilka försäkrar att alla människor kan leva ett värdigt 
liv – leva med värdighet.
 Att fokusera på rättigheter är också något Statens medicinsk-
etiska råd (smer) kommit fram till. De skriver:

Människovärdet innebär att alla människor har vissa fun-
damentala rättigheter som ska respekteras och i dessa av-
seenden är ingen förmer än någon annan. Det är nämligen 
med avseende på människovärdet som alla människor är 
lika. Människovärdet är alltså inte bundet till våra egen-
skaper utan är knutet till varje enskild människa oberoende 
av prestationer. (Statens medicinsk-etiska råd, n.d.)

Men även dessa former av ”människovärde” är Lars Bergström 
kritisk till i sin essä Människovärde. Och jag kan inte finna skäl att 
inte hålla med honom. Det är bättre att explicit skriva ut vad man 
menar med ordet ”människovärde” än att använda ett begrepp 
som är så oklart. Framför allt om det förväntas att detta är någon 
vi ska ha respekt för.

Respekt

Ordet respekt används i många olika betydelser, därför är det ett 
ord jag har mycket svårt för. Jag har personligen till och med för-
sökt att sluta använda det.

Människans
värde och värdighet

Av Ulf Gustafsson

DEBATT
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 I ordboken kan man finna synonymerna vördnad och aktning, 
och beskrivningen att det betyder att man värdesätter någon el-
ler något. Samtidigt används ordet till exempel av föräldrar som 
kräver lydnad av sina barn – ”Respektera mig!” – och av troende 
som ogillar att det skojas om deras tro: ”Ni ska respektera min re-
ligion”. I dessa fall handlar det inte om att jag som subjekt hyser 
speciella känslor för de andra, objekten, utan om att andra kräver 
respekt från mig. Ett omvänt förhållningssätt som jag bara har att 
acceptera, oavsett om jag tycker att det är rättmätigt eller inte. Jag 
ska underordna mig. Om jag invänder, respekterar jag inte dem 
som kräver respekten.
 Så frågan är vilken form av respekt det är vi ska visa, enligt de 
etiska riktlinjerna?
 Respekt kan även användas som en form av rimlig rädsla: ”Man 
bör ha respekt för ormar” eller för människors kompetenser: ”Jag 
har respekt för henne som tänkare”. Men det är inte detta som 
avses i vår text. Det är jag säker på.
 Det som det handlar om där är respekt för idéer. Jag och många 
andra humanister vill dock inte underordna oss idéer kategoriskt. 
Vi vill granska, fundera på och debattera idéer. Detta för att utröna 
om de är värdefulla eller något vi ska förkasta.
 Är då de idéer som nämns i dokumentet uppenbart värdefulla, 
så värdefulla att vi kan visa aktning för dem utan mera diskus-
sion? Människovärde? Nej. Demokrati? Kanske, men debatt om 
vad demokrati betyder och vad som är bra och dålig demokrati 
pågår ständigt. Individens frihet? Kanske, men denna är inte ab-
solut och en debatt om frihetens gränser måste föras.
 Nej, respekt är som människovärde; ett otydligt begrepp, bätt-
re att skriva det man egentligen avser.

Till slut

Våra etiska riktlinjer är riktigt bra och att jag har problem med 
ordvalet i en mening är inte ett tillräckligt skäl för att revidera 
dem. Ändå vill jag föreslå några formuleringar som jag föredrar.
 De enda idéer jag kan visa något som liknar aktning och vörd-
nad är några fundamentala mänskliga rättigheter, men jag före-
drar att säga att jag försvarar dem eller arbetar i deras anda. Att 
inte kränka dessa rättigheter är en annan alternativ och tydligare 
formulering, jämfört med ”respekt”.
 Andemeningen i den passage jag här kritiserat, tror jag fångas 
av följande: Vi humanister ska inte beröva människor deras själv-
känsla, värdighet och autonomi; deras möjlighet att styra och 
forma egna meningsfulla liv. I vår verksamhet ska vi verka demo-
kratiskt.
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Freemuse, en internationell organisation med bas i Köpenhamn, 
arbetar för att stödja och skapa opinion för censurerade, fängslade 
och hotade musiker runtom i världen. Den 25 februari rapportera-
des att 95 procent av alla musikaffärer i Swatdalen i norra Pakistan 
hade stängts.
 Sedan generalen Zia Ul Haq tog makten i Pakistan 1979 har det 
bedrivits en kulturpolitik som av Freemuse beskrivs som ”fient-
lig”. Mellan 2002 och 2007 drev ett förbund mellan sex olika reli-
giösa grupperingar igenom ett totalförbud för musik och annan 
kulturutövning i Pakistans nordvästra provins. När talibanstyrkor 
ockuperade Swatdalen 2007 tystnade den sista musiken. 
 Tidigare fanns tvåhundra butiker som sålde skivor i Minga-
wara, den största staden i Swat. Även om talibanerna inte längre 
formellt kontrollerar staden, har deras extrema värderingar spritt 
en sådan rädsla att cd-försäljningen nästan helt har upphört. Inga 
lokaluthyrare vågar hyra ut till personer som kan misstänkas vilja 
sprida musik.

Dagen då
musiken dog

In Memoriam

Ebon Stranneby, Hallsberg, har avlidit 87 år 

gammal. Hon var under många år en viktig 

person i Human-Etiska förbundet; hon var 

officiant, kursledare och kantor och även 

redaktör för tidningen Human-Etik.

Av Lars Åberg

DEBATT UTBLICK
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HUMANISTERNA

Välkommen till ett efterlängtat nytt nummer av vår med-
lemstidning, som nu också bytt namn till Humanisten. Efter diverse 
svårigheter med tidskriften hoppas vi nu att den ska kunna åter-
uppstå i ny skrud och under nytt redaktörskap.
 För egen del har jag det senaste året bland annat ägnat mig åt 
att försöka ”skriva av mig” mina erfarenheter och lärdomar under 
snart tio år som ordförande i förbundet Humanisterna. Det blev 
boken Upplysning i det 21:a århundradet som är en vidareutveck-
ling av temat i min förra bok Tro och vetande 2.0 som utkom 2006. 
I bokens första del försöker jag förmedla några enkla verktyg för 
att utveckla konsten att tänka klart. I bokens andra del formulerar 
jag ett manifest för en ny upplysning, det enda möjliga vaccinet 
mot den skymningstid som världen just nu tycks vara på väg in i. 
 Nog är det märkligt hur historien upprepar sig. I somras läste 
jag boken Världen av i går av Stefan Zweig (1881–1942). Han skrev 
sin klassiska skildring av det gamla Europas undergång på ett 
hotellrum i Brasilien 1941. Boken blev hans slutliga desperata mani-
fest och efter att han skrivit klart den tog han sitt liv. Boken utkom 
första gången på svenska 1942. Österrikaren Zweig var länge en av 
Europas mest lästa författare, men nazismen drev honom på flykt 
och hans böcker brändes på bål. 
 Boken präglas av hans upplevelse av att världen har blivit för-
ryckt. Han upplevde att den etiska kompass och framtidstro som 
hade präglat Europa fram till första världskriget nu var utbytt mot 
fanatism och irrationalitet. Han skriver:

Apokalypsens alla askgrå hästar har stormat genom mitt liv, 
revolution och hungersnöd, inflation och terror, epidemier 
och emigration; jag har sett de stora massideologierna växa 
fram och breda ut sig inför mina ögon: fascismen i Italien, 
nationalsocialismen i Tyskland, bolsjevismen i Ryssland, och 
framför allt den ärkepest, nationalismen, som har förgiftat 
jordmånen för vår europeiska kultur. Jag har varit ett värn-
löst och maktlöst vittne till mänsklighetens mest otänkbara 
återfall i ett för länge sedan glömt barbari med dess med-
vetna och programmatiska antihumanism. Vår lott blev att 
för första gången på flera hundra år åter bevittna krig utan 
krigsförklaringar, koncentrationsläger, tortyr, massplund-
ringar och bombangrepp på värnlösa städer, bestialiteter 
som de senaste femtio generationerna inte erfarit och som 
man i framtiden förhoppningsvis aldrig mer skall tolerera.

Bortsett från det eurocentriska perspektivet hos Zweig är det 

svårt att inte se paralleller till dagens värld. Zweigs skildring 
handlar om ett Europa som går från stark vetenskaplig utveckling, 
framtidstro och upplysningsanda till irrationalitet och fanatism. 
Detsamma händer nu i en global skala. 
 Aldrig har de vetenskapliga framstegen varit så omfattande 
som nu. Aldrig har det varit så lätt att skaffa sig information och 
kunskap som nu. Aldrig har det varit så svårt för diktaturer och 
andra totalitära regimer att hålla sin befolkning i okunnighetens 
mörker. Aldrig har det varit så lätt att göra sig sedd, hörd eller läst 
på en global arena.
 Samtidigt tycks världen ha drabbats av en psykos. Homo-
sexuella dödas eller fängslas på grund av människors tolkningar 
av guds vilja. Kvinnor dör för att de förvägras abort, människor 
stenas till döds eller får händerna avhuggna på grund av föreställ-
ningar om gudomliga lagar. Religiösa fundamentalister publice-
rar avrättningsfilmer på internet och uppmuntrar till heligt krig. 
Människor tror att gud kan bota dödliga sjukdomar genom mirakel. 
Vanföreställningar om häxor och demoner som behöver drivas ut 
resulterar i misshandel och dödsfall, där till och med barn finns 
bland offren. De senaste årens utveckling är oerhört oroande och 
exemplen är många:
 I september 2013 dödas minst 67 människor i en besinningslös 
terrorattack på köpcentret Westgate Mall i Nairobi. Islamistiska 
al-Shabab har tagit på sig attacken.
 I februari 2014 skriver Ugandas president Yoweri Museveni 
under en lag som kan ge livstidsstraff för homosexuella. Samtidigt 
blir det en plikt att anmäla den som misstänks vara homosexuell. 
Argumenten för detta har biblisk grund och lagen är ivrigt påhejad 
av den anglikanska kyrkan. Dagen efter att lagen har trätt i kraft 
publicerar en ugandisk dagstidning namn och bild på tvåhundra 
påstått homosexuella som sedan dess lever under dödshot.
 I juni 2014 tar organisationen al-Dawlah al-Islāmāyah (Isla-
miska Staten, is) kontrollen över Iraks andra största stad Mosul. 
De publicerar videofilmer med avrättningar och halshuggningar 
på internet och utropar ett nytt kalifat.
 I augusti 2014 attackeras muslimska medborgare av buddhist-
munkar i staden Dharga i Sri Lanka. Buddhisterna tillhör Bodu 
Bala Sena (bbs), eller Buddhist Power Force, som leds av den 
extremistiske buddhistmunken Galagoda Aththe Gnanasara Thero. 
Rörelsen anser att Sri Lankas muslimer hotar nationens buddhis-
tiska identitet.
 I december 2014 mördar den islamistiska terrorgruppen 

Christer Sturmark
Ordförande

Välkommen till
Humanisten
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Tehrik-i-Taliban Pakistan 145 perso-
ner, varav 132 barn i en skola i Pes-
hawar. Det är den mest omfattande 
terrorattack som skett i Pakistan i 
modern tid.
 I januari 2015 attackerar militanta 
islamister redaktionen för den 
franska satirtidningen Charlie Hebdo, 
dödar tolv personer och skadar ännu 
fler. Deras ”brott” är att de har pu-
blicerat satirbilder som bland annat 
kritiserar religioner, inklusive islam. 
I samband med attacken angrips 
också en judisk butik i Paris och flera 
personer tas som gisslan. Flera per-
soner i gisslan dödas under polisens 
fritagningsförsök.
 Samma månad dödas flera per-
soner på en marknad i nordöstra 
Nigeria av två självmordsbombare. 
Dådet genomförs av två tioåriga 
flickor som bär varsitt bombbälte 
runt midjan och spränger sig själva 
i luften.
 Det irrationella tänkandet runt 
om i världen kommer inte bara till uttryck i religiös extremism. 
Magiskt tänkande och andra former av vidskepliga föreställningar 
kan också vara livsfarliga.
 I oktober 2014 torteras och mördas en femtiofemårig kvinna 
i den indiska delstaten Chhattisgarh av sin egen familj för att de 
misstänkt att hon med hjälp av häxkraft har orsakat en familje-
medlems dåliga hälsa. Hon torteras med chilipulver i ögonen och 
öronen, för att därefter slås ihjäl med käppar.
 I maj 2014 blev hindunationalisten Narendra Modi från Bha-
ratiya Janata Party (bjp) premiärminister i Indien. Bjp:s par-
lamentsledamot Ramesh Pokhriyal säger i en politisk debatt att 
”astrologi är den mest överlägsna vetenskapen i hela världen”.
 Också i Sverige förekommer religiös extremism och vidskepel-
se. Ett föräldrapar i Borås anser att deras tolvåriga dotter är besatt 
av onda andar. De tar hjälp av en lokal frikyrkopastor för att driva 
ut demonerna. Flickan misshandlas svårt och både föräldrarna 
och pastorn döms till fängelsestraff. Året är inte 1613 utan 2013. 
Ytterligare ett fall av misstänkt exorcism uppmärksammas senare 
i samma stad.
 Samtidigt som barn i Sverige misshandlas av ”andeutdrivare” 
gör svenska kommersiella tv-kanaler underhållning baserad på 
sådan andetro, med program om ”hemsökta” hus och seanser med 
medier som påstås tala med de dödas andar. Ansvariga chefer på 
tv4 anser att det är harmlöst.
 En miljöpartistisk riksdagsledamot beställer en utredning 
om chemtrails från riksdagens utredningstjänst. Partiets tidigare 
gruppledare i Vingåker hävdar att det är usa, cia och Ryssland 
som ligger bakom denna hemliga besprutning. En riksdagsleda-

mot för Centerpartiet (fram till valet 
2014) hävdar att flygplanen sprutar 
ut kemikalier som försöker kontrol-
lera vädret.
     I Sverige vill Kristna Värdepartiet 
totalförbjuda aborter. De vill också 
avskaffa förbudet mot barnaga och 
kraftigt försvåra möjligheten till 
provrörsbefruktning, så kallad ivf-
behandling. Varje år blir cirka 4 000 
barn i Sverige till med hjälp av den-
na teknik. Partiet vill även förbjuda 
samkönade äktenskap, neka sam-
könade par rätten att adoptera barn 
och avskaffa förbudet mot barn-aga. 
De anser också att undervisning om 
evolutionsteorin skadar eleverna.
    Vi behöver lämna allt detta bak-
om oss. Det tillhör en svunnen tid. 
Istället behöver vi formulera en 
ny upplysningsorienterad sekulär 
humanism där det mänskliga står i 
centrum. Vi behöver återuppväcka 
upplysningstraditionens grundläg-
gande värden och ideal. Vi behöver 

acceptera att världen är naturlig, utan inslag av övernaturliga eller 
magiska krafter. Med en sådan världsbild står respekten för män-
niskan och mänskliga relationer i centrum, snarare än relationen 
till en eller flera gudar. Etiska frågor står fria från religionerna. 
Det betyder inte att frågorna blir enklare, men att de prövas och 
bedöms utan att begränsas av religiösa dogmer. 
 En sådan sekulär humanism bygger på den fria tankens för-
måga att undersöka och förstå en naturlig värld. Allt kan inte 
undersökas eller begripas, men sökandet efter kunskap och för-
ståelse är en central attityd till världen. Nyfikenhet och öppen-
het är dess bas. Den vetenskapliga metoden, det öppna prövandet 
och det kreativa, reflekterande tänkandet är centrala redskap. En 
människa kan och bör vara god och agera gott, utan att hänvisa till, 
eller låta sig begränsas av, gudomliga krafter.
 En sådan sekulär människosyn tar sig uttryck i en stark tro på 
människan, hennes kapacitet och utvecklingspotential. Godhet 
kommer inifrån, inte uppifrån.
 Idag håller det globala nätverkssamhället på att ta form i snabb 
takt. Inte bara företag och länder blir alltmer globaliserade, utan 
också individer. Människor i hela världen kan göra sina röster hörda 
och konkurrera med sin kunskap och kompetens som aldrig förr. Via 
sociala medier kan enskilda individer spela en större roll i den poli-
tiska utvecklingen än någonsin tidigare. Fler har allt större tillgång 
till information och kunskap. Fler bryr sig om världens tillstånd. Fler 
har möjlighet att genom enskilda handlingar göra skillnad.
 Varje individ kan spela en roll i detta. Därför är det viktigare 
än någonsin att vi själva medvetet och reflekterat väljer vår egen 
hållning till verkligheten, till världen och mänskligheten.
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Lokalavdelningen Humanisterna Umeå
Av Lars Nilsson

Lokalavdelningen Humanisterna Umeå 
innefattar Västerbotten och Norrbot-
tens län och har cirka 150 medlemmar.  
En dryg tredjedel av dessa är bosatta i 
Umeå och resterande är glest utspridda 
i detta stora område med en lite större 
lokal ansamling i Luleå på cirka 20 per-
soner. Merparten av våra aktiviteter sker 
i Umeå, vilket i huvudsak beror på att lo-
kaldelningen en gång startades där och 
att hela den nuvarande styrelsen bor och 
verkar i Umeå.
 Årsmötet för verksamhetsåret 2014 
ägde rum på Pi-dagen, den 14 mars. Så 
kallas den eftersom den i amerikanskt da-
tumformat skrivs 3/14 och talet pi avrun-
das till just 3,14. Dagen firas med paj på 
grund av att pi på engelska låter likadant 
som ordet för paj (pie) – som dessutom 
är cirkelformad. Då denna dag även är 
Einsteins födelsedag kan man med för-
del ägna dagen åt att fira matematiken 
och även vetenskapen i största allmänhet. 
Årsmötesdeltagarna bjöds därför på Pi-
paj samt föreläsningen ”Om talet Pi – ett 
cirkelresonemang” av styrelseledamoten 
Patrik Brynolfsson.  

 De medlemsaktiviteter som vi har haft 
under 2014 har framför allt varit Huma-
nistpubar, där vi i all enkelhet samlats 
på en pub för social samvaro. Dessutom 
har vi haft ett antal diskussionskvällar på 
Bokcafé Pilgatan där konceptet är att ha 
en inbjuden föreläsare med efterföljande 
samtal och diskussion kring temat. Dis-
kussionskvällen med flest åhörare drog 
drygt 40 personer och det var när Simon 
Klein, som studerar kognitionsvetenskap 
vid Göteborgs Universitet och även är 
ordförande i Unga Humanister, föreläste 
om hjärnans förmåga, och oförmåga, att 
tänka kritiskt och att fatta beslut. Något 
annat som är värt att nämna från verksam-
hetsåret 2014 är att Umeås första helt neu-
trala ceremonilokal, Backengården, invig-
des. Detta är en lokal som Humanisterna 
Umeå på olika sätt varit pådrivande för att 
få till stånd och vid invigningen deltog en 
representant från vår lokalavdelning. 
 Humanisterna Umeå fortsätter att vara 
samarbetspartner i integrationsprojektet 
”Vän i Umeå”, som handlar om att för-
söka hjälpa svenskar och invandrare att 
lära känna varandra. Är du Umeåbo och 
intresserad av att lära känna människor 
från olika länder samtidigt som du på ett 

mycket positivt och påtagligt sätt kan hjäl-
pa invandrare att integreras i det svenska 
samhället? Tveka inte att anmäla ditt in-
tresse till umea@humanisterna.se
 Under 2015 har vi för avsikt att fortsätta 
med Humanistpubar och diskussions-
kvällar på Bokcafé Pilgatan. Inplanerade 
diskussionskvällar under våren är: ”Där-
för behöver staten bli helt sekulär” med 
Devin Rexvid, doktorand i socialt arbete 
(26/3), ”Om människans ursprung och 
utveckling” med Ove Eriksson, professor 
emeritus (23/4), samt ”Om min muslimska 
tro och om föreningen Svenska Muslimer 
för Fred och Rättvisa” med Baraa Hudji, 
ordförande i smfr, som föreläsare (21/4).
 Dessa och övriga evenemang skickar vi 
regelbunden information om via e-post. 
Lokalavdelningen Umeå sträcker sig som 
sagt var över ett mycket stort geografiskt 
område och vi beklagar att vi endast har 
möjlighet att arrangera medlemsaktivite-
ter i Umeå.  Enklare medlemsaktiviteter 
av karaktären Humanistpubar menar vi 
skulle vara av stort värde om någon, eller 
några, skulle vilja dra i gång även på andra 
orter. Kontakta då oss på umea@humanis-
terna.se så kan vi hjälpa dig att få kontakt 
med medlemmar i din närhet.  

Av Lars Torstensson

Hösten 1983, alltså för 31 år sedan, ge-
nomförde Human-Etiska Förbundet, som 
Humanisterna då hette, en föredragsturné 
med Levi Fragell, generalsekreterare i 
Human-Etisk Forbund i Norge, som ta-
lare. 
 Som ett led i denna turné anordnades 
ett offentligt möte i den starkt religiösa 
staden Jönköping. Mötet blev stormigt. 
hef:s ordförande Anders Aspegren skriver 
i ett förbundscirkulär 1983-11-22:

Möteslokalen räckte inte till. Det satt folk 
på extrastolar och i fönsterkarmar och det 
var en ganska förtätad stämning. De kristna 
sekterna hade mobiliserat åtskilliga predi-

Ett stormigt humanistmöte
för 31 år sedan

kanter och ungdomar. Pressen var väl re-
presenterad. 
 Levis föredrag var en redogörelse för re-
ligionernas historia och den humanistiska 
rörelsens plats i dagens samhällsliv. Den 
följande diskussionen började mycket hätskt 
med utfall från ett par präster. Levi fick 
bland annat höra att djävulen talade genom 
hans mun och försök till ’vittnesmål’ gjordes 
också. Det hela avlöpte dock relativt väl, 
men Levi deklarerade efteråt att han aldrig 
under hela sin HEF-tid mött en sådan stu-
pid elakhet som i Jönköping - kristenhetens 
högborg i Sverige.

Föredragsturnén gick sedan vidare till 
en annan småländsk metropol, nämligen 
stiftsstaden Växjö. Där försökte kristna sa-

botera Fragells framträdanden genom att 
riva ned uppsatta affischer och plocka un-
dan utlagt informationsmaterial. Fragell 
höll ändå två föredrag, åtföljda av debatter, 
ett för studenterna och ett för allmänhe-
ten. Men åhörarantalet blev lågt.
 Även Göteborg fick besök av den nor-
ske hef-aktivisten, som höll en engageran-
de föreläsning under rubriken ”Nya tider, 
ny livssyn”. Han förutspådde kristendo-
mens tillbakagång, och framhöll vikten av 
att inte bara kritisera denna religion, utan 
även försvara sanning, medmänsklighet 
och mänskliga rättigheter.
 Endast 16 åhörare mötte upp, och nå-
gon storm blev det aldrig. Däremot en 
intressant diskussion. 
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Kongress 2014

Helgen den 26-27 april genomfördes Hu-
manisternas kongress i Stockholm. Närva-
rande var 50 kongressombud och cirka 20 
andra medlemmar. Under lördagen infor-
merades om förbundsstyrelsens förslag till 
stadgeändringar, Humanism i skolan, den 
nya grafiska profilen och om en enkät som 
Humanisterna tillsänt riksdagspartierna.
   På söndagen genomfördes kongress-
förhandlingarna. Det beslutades att anta 
ändringarna i stadgarna, vilket innebär att 
kongress fortsättningsvis kommer att äga 
rum vartannat år. Nästa kongress blir alltså 
våren 2016. Styrelsens förslag till verksam-
hetsplan för ceremoniverksamheten an-
togs också. Bland motionerna bifölls bland 
annat den om att medlemstidningen ska 
byta namn till Humanisten. Den hetaste 
debatten gällde motionen om att behålla 
den klassiska “Happy Human”-logotypen. 
Denna motion avslogs.
 En ny förbundsstyrelse med 15 ledamöter 
valdes. Nya i styrelsen är Cecilia Jonsson, 
Patrik Lindenfors, Tor Löwkrantz, Jonas 
Nordström, Tara Twana och Åsa Wihlbäck.

Ulf Gustafsson

Höstkonferens 2014

Humanisternas höstkonferens genom-
fördes helgen den 8-9 november i Stock-
holm. Sammanlagt deltog drygt 50 med-
lemmar i konferensen, som hade temat 
kampanj och kommunikation. Lördagen 
inleddes med föredrag av Annika Borg, 
präst i Svenska kyrkan, som talade om 
bilden av Humanisterna. Därefter före-
läste Bob Churchill, kommunikationsan-
svarig på iheu (International Humanist 
and Ethical Union), om “Atheist Bus”-
kampanjen, en kampanj som de brittiska 
humanisterna genomförde 2009.
   På lördag eftermiddag och söndag 
förmiddag genomfördes seminarier om 
iheu:s kampanjer, argumentation och 
retorik, debatt med religiös extremism, 
samt kommunikation av humanism vid 
skolbesök och ceremonier. Överlag var 
konferensen uppskattad och en inspi-
ration för fortsatt arbete. Stora delar 
av den spelades in och inspelningarna 
finns att se på Humanisternas hemsida: 
http://www.humanisterna.se/video_ca-
tegory/foredrag/.

Ulf Gustafsson

Hedeniuspriset 2014

Vid Humanismens dag den 9 november 
delades Hedeniuspriset 2014 ut till förfat-
taren, debattören och feministen Taslima 
Nasrin. Hon fick utmärkelsen för sitt en-
gagemang för tankefrihet och jämställdhet 
för kvinnor. Vid utdelningen talade Nasrin 
om sin uppväxt i Bangladesh och om sin 
kamp för rationalitet, yttrandefrihet och 
kvinnors rättigheter. Hennes tal kan ses på 
hemsidan: http://www.humanisterna.se/
video/hedeniuspriset-2014-till-taslima-
nasrin/

Ulf Gustafsson

Förra årets kryssning gav mersmak. En liknande kryssning planeras i år – torsdag-fredag 17–18 september 2015. Vi kommer att 

erbjuda föredrag kring teman som är aktuella för en sekulärhumanistisk livssyn, med fokus på fritänkande och upplysningsideal. 

    I dessa dagar känns det extra viktigt att försvara upplysningens och demokratins ideal mot totalitära religionstolkningar och all-

sköns pseudovetenskapliga läror. Det kommer att ges möjlighet till stimulerande samtal och samarbete mellan deltagarna. Dessutom 

blir det förstås god mat och dryck samt hyttplats med havsutsikt. Vik den 17–18 september för en ny kryssning med Humanisterna!

    Om du är beredd vara med i förberedelsearbetet eller vill komma med programförslag för kryssningen, så skicka gärna e-post 

till kryssning@humanisterna.se

På kryss med humanister 2015

Mer information: http://kryssning2015.dydns.org
Anmälan till kryssningen: http://humkryss.dyndns.org



Nr 1 | 2015 | HUMANISTEN30

HUMANISTHJÄLPEN

Av Sven Olof Andersson

År 2008 startade Humanisterna Insamlings-
verksamhet och medlemmar ställde genast 
upp helhjärtat. År 2012 växte insamlingen 
ur sin kostym och övergick med hjälp av 
förbundet till en insamlingsstiftelse med 
90-nummer, HumanistHjälpen. Nära en 
kvarts miljon kronor årligen förmedlas till 
hjälpbehövande i världen och i Sverige. Det 
mesta doneras fortfarande av medlemmar i 
Humanisterna.
 HumanistHjälpen är lite unik som 
90-stiftelse genom sin uttalade humanis-
tiska, sekulära värdegrund. Ingen får heller 
några ersättningar, allt arbete sker ideellt. 
Stiftelsen har valt att växa långsamt utan 
marknadsföring som skulle dra pengar från 
donationerna. Hellre bra rekommendatio-
ner som ges gratis.

Inte välkomna hem igen

Oum El Banine i Agadir i Marocko var det 
första hjälpmålet i medlemsinsamlingen. 
Dit går fortfarande den största hjälpen. På 
ett Kvinnohus och Daghem får ogifta möd-
rar hjälp att föda, ta hand om sitt barn, de 
ges utbildning, någonstans att bo och ett 
jobb att sköta. Hela processen får ta sex 
månader, mer resurser finns inte. För möd-
rarna vore ofta alternativet att föda på trot-
toaren. Oavsett graviditetens orsak är de 
inte välkomna hem igen. De tvingas klara 
sig själva. Så säger traditionen.

Mme Mahjouba i Sverige

Oum El Banine grundades av Mme Mah-
jouba Edbouche. Hon blev pensionär för 
några år sedan, men är nu ordförande i dess 
styrelse. I höstas gästade hon Sverige, dels 
för en ideell konstutställning, dels för att 
föreläsa hos Humanisterna Syd och Väst. 
Besökarna fick ta del av den verklighet hon 
kämpar emot. Det blev många rörda ögon i 
publiken. svt Aktuellt uppmärksammade 
besöket och gjorde ett inslag om hennes 
solidaritetsarbete. Besöket blev möjligt ge-
nom ekonomisk uppställning från Huma-
nisterna.

Grundade Ahddane

Ahddane är ett annat kvinnohus/daghem i 
Agadir. Mme Majouba startade även detta, 
då hon gick i pension från Oum El Banine. 
Där har verksamheten en bredare inrikt-
ning. Förutom ogifta kvinnor med barn, 
hjälper man också kvinnor i andra situa-

tioner, ofta med juridiska problem. Några 
exempel:

	 �	Kvinnor	utan	identitet	med	barn	utom	
  äktenskap
	 �	Gifta	kvinnor	med	barn	som	inte	blivit	
  registrerade
	 �	Gifta	kvinnor	i	oregistrerade	äktenskap,	
  med barn
	 �	Barn	utan	identitet
	 �	Våldtagna	flickor	och	kvinnor

Svensk hjälp till Amina

Från Ahddane får just nu Amina, två år, 
hjälp till ett säkert familjehem. Hennes 
mamma fick tidigare hjälp att föda och 
räta upp sitt liv, men svåra förhållanden 
och sjukdom hindrar henne att ta hand om 
Amina. En särskild fond från svenska gi-
vare garanterar Amina 600 dirham (cirka 
550 kronor) i månaden till det nya hemmet, 
samt överinseende från Ahddanes personal. 
 Fonden för Amina kom till 2013 då en 
grupp konstnärer i Skåne besökt Agadir och 
fått insikt i de nära nog oöverstigliga pro-
blem som kvinnor där kan ha. De åkte hem 
och arrangerade en konstutställning som 
till hälften tillägnades Oum El Banine och 

till hälften Aminas framtid. Resultatet blev 
nära 100 000 kronor. En förnyad utställning 
2014 spädde på resultatet. Så fantastiskt kan 
enskilda initiativ säkra framtiden för små 
liv i Marocko!
   Ett annat ideellt initiativ var en musiklop-
pis i Valda hösten 2014. Under två helger 
gav den åtskilliga tusenlappar till arbetet på 
Oum El Banine. Andra initiativ tar de som 
skänker sin aktieutdelning till Humanist-
Hjälpen, ber om donationer i stället för gå-
vor vid livets högtider och minnesstunder 
eller ger donationer via sitt testamente.

Hjälp inom Sverige

Från i fjol ökade särskilt antalet donatorer 
till hjälp inom Sverige. HumanistHjälpen 
stödjer bland annat gapf (Glöm Aldrig 
Pela och Fadime), tris (Tjejers rätt i sam-
hället) och Hjälpkällan. Hjälpen i Sverige 
behövs både till opinionsarbete och prak-
tiska insatser. En mängd ungdomar lever 
under stor press av hedersrelaterat tvång 
och våld. 
 Flickor är ofta rädda att bli bortgifta som 
väldigt unga. Pojkar används som spioner 
på sina systrar. Det skapar psykisk press, 
ohälsa och risker. Många unga lever under 
en vardagsheder som bryter ner familjerna. 
gapf uppmärksammade detta särskilt på 
Fadime-dagen i januari, där även Huma-
nistHjälpen var medarrangör.

Mme Mahjouba Edbouche med en av sina skyddslingar, Amina, som genom initiativ från svenska donatorer 
får en säkrad framtid. Mme Mahjouba ansvarar nu för två kvinnohus/daghem, Oum El Banine och Ahddane. 
I höstas besökte hon Sverige och föreläste om sitt solidaritetsarbete.
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Medlemmar donerar hjälp till världen
och till Sverige



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

En fjärdedel av donationerna går till hjälp inom Sverige, 
bland annat till GAPF:s opinionsbildande verksamhet.

www.humanisthjalpen.se         kansli@humanisthjalpen.se

Plusgiro 90 02 79-1
   Bankgiro 900-2791

HISTORIK

HumanistHjälpen är 
en juridiskt fristående 
insamlingsstiftelse, som 
skapades med stöd från 
förbundet Humanisterna 
under 2011/2012.

Den tidigare insamlingen 
bland medlemmar över-
gick till HumanistHjälpen 
2013. Tidigare donatorer 
finns kvar och nya har 
tillkommit. 

Arbetet drivs fortfarande 
ideellt, utan ersättningar. 

Genom  positionen som 
90-stiftelse, når insam-
lingen även allmänheten, 
växer och når fler behö-
vande än tidigare.

HumanistHjälpen är unik 
som 90-stiftelse, med sin 
uttalade humanistiska 
och sekulära värdegrund. 

VAD:
Hjälp till skydd vid förföljel-
se, hot och hedersvåld. Stödja 
hälsovård, barnomsorg, 
utbildning, socialt arbete och 
opinionsbildning.

VAR:
Där konfessionella läror och 
traditioner förtrycker mänsk-
liga rättigheter, i Världen och 
i Sverige.

VARFÖR:
Humanistisk, sekulär värde-
grund för allas lika 
värde och rättigheter.

•	 Ge	en	gåva
•	 Bli	månadsgivare	
•	 Skänk	ett	Gåvobevis
•	 Skänk	skattefri	aktieutdelning
•	 Be	om	donationer	vid	högtidsdag
•	 Skapa	ett	eget	ideellt	arrangemang
•	 Sprid	kunskap,	hjälp	till	att	skapa	opinion!
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
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Posttidning B

Humanisterna
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30  Stockholm

Ny bok av  
Humanisternas ordförande! 

Upplysning i det 21:a århundradet  
av Christer Sturmark

Köp den till rabatterat pris på 

www.fritanke.se/humanisterna

”Vi behöver själva ta an-
svar för livet före döden.”

I Upplysning i det 21:a århundradet 
beskriver Christer Sturmark sin egen 
filosofiska utveckling och tar med sig 
läsaren på färden. Avsikten är att alla 
som intresserar sig för frågor om san-
ning och lögn, om själen, vetenskap, 
hokuspokus och meningen med livet 
ska få del av några verktyg för att stär-
ka förmågan att genomskåda bluff, 
vidskepelse och orimliga påståenden.

Upplysning i det 21:a århundradet 
tar sig an ett stort antal av vår tids 
besvärligaste och samtidigt poli-
tiskt känsliga frågor, med ett nyfiket 
observerande och resonerande för-
hållningssätt. Utgångspunkten är att 
världen är naturlig och i princip möj-
lig att förstå.


