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Kongress 2016
Varmt välkomna till 2016 års kongress som kommer att hållas lördagen
den 23 april, kl 12.00-16.00, och söndagen den 24 april, kl 10.00-16.00.
Kom i god tid så vi hinner med registreringen innan kongressen öppnar! 
Plats: Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Kongressombud
Kongressen är Humanisternas högsta beslutande organ, och besluten fattas
av kongressombuden. Lokalavdelningarna väljer självständigt ombud, men
ledamot av förbundsstyrelsen är inte valbar. För att vara ombud måste
man vara betalande medlem såväl vid val som vid kongressen. Ombudens
namn och e-postadress ska vara förbundsstyrelsen till handa (kongress@hu-
manisterna.se) senast den 2 april. Utdrag ur medlemsregistret kan beställas
genom att skicka ett mail till hans.loo@humanisterna.se

Alla medlemmar har närvarorätt, men yttranderätt endast vid behandling
av en egen motion som man företräder.

Lokalavdelningarna tilldelas ombud efter medlemsantal. Ett ombud per
påbörjat hundratal den 31 december 2015. Till kongressen väljs samman-
lagt 58 ombud.

Ombud ersätts för nödvändiga och skäliga resekostnader. Vid behov av
övernattning i Stockholm får ombud själva ordna med logi. Kontakta Gud-
run Nilsdotter (gudrun.nilsdotter@humanisterna.se), tel: 0731-80 74 81, för
tips om boende.

Motionstid
Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid kongressen ska inge en
motion via e-post till kongress@humanisterna.se senast den 12 mars. 

Kongresshandlingar
Senast den 9 april skickas kongresshandlingarna med e-post till alla ombud
och övriga medlemmar som har anmält sig till kongressen. Stadgar och
andra uppgifter inför kongressen finns på hemsidan. 

Anmälan
Anmälan till kongressen görs senast den 9 april. Vid frågor, eller om ni ef-
terfrågar ytterligare information: kontakta respektive lokalavdelning eller
kongress@humanisterna.se

Väl mött!
Förbundsstyrelsen
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I det här numret av Humanisten skriver Börje Karlsson om hur bekymrad
han kan känna sig över att tron för många övertrumfar vetenskapens utsa-
gor.
Tror man inte på gudar och moralsystem inrättade av övernaturliga kraf-
ter ter det sig besynnerligt att så många människor runtom i världen be-
känner sig till en religion vars namn är Underkastelse. Beredvilligheten att
lyda står ju i bjärt kontrast till de sekulära idéerna om medborgarskap, de-
mokrati, yttrandefrihet och religionsfrihet. 
Idéer skapar inte självklart någon tillhörighet. Om de är aparta eller ex-
trema kan de i stället bli en del av ett utanförskap. Men när idéerna om-
fattas av många kan de, även om de i andras ögon framstår som aparta eller
extrema, bidra till en känsla av gemenskap. De som tror på idéerna får be-
kräftelse hos varandra och söker skydd i den egna gruppen i stället för i ett
vidare sammanhang, som samhället eller föreställningen om universella
värden.
På senare tid har frågor om samhällskontrakt och tillit kommit i förgrun-
den. Är det möjligt att balansera rättigheter och skyldigheter i ett samhälle
där klyftorna ökar inte bara ekonomiskt utan också värderingsmässigt? 
En av dem som funderat mycket över tillitens beståndsdelar är den ame-
rikanske statsvetaren Robert Putnam. I sin senaste bok ”Our kids” visar
han hur amerikanska skolbarn under hans livstid – han var själv barn på
1950-talet – har kommit att leva alltmer åtskilda liv. Den lilla staden, där
alla kunde möta alla, inte minst i skolan, finns inte längre. Det gemen-
samma har ersatts av det atomiserade. I Putnams USA avgör utbildnings-
nivån om du faller eller stiger uppåt. I Sverige finns en utbredd känsla av
att välfärdssystemet inte är kompatibelt med en ny och segregerad verklig-
het.
I de trosvissas övertygelse finns väldigt lite av tillit till andra. De som

växt upp i samhällen där det aldrig gått att lita på staten har fått vända sig
till familjen, släkten och klanen – och till tron på högre makter. I Sverige
har vi länge trott på samhällskontraktet och har svårt att erkänna att det
kan uppstå värdekonflikter. Skillnader i synsätt och trosuppfattningar re-
lativiseras och schismer reduceras till en fråga för diskrimineringslagstift-
ningen.
Men vi behöver inte lagar mot diskriminering som specificerar och räknar
upp de grupper man inte får behandla illa. Det borde räcka med att för-
bjuda diskriminering. Punkt. En sådan lag skulle också inkludera alla dem
som inte finns med i dagens uppräkning. Vi är inte allesammans likadana,
och tror inte på samma saker, men i ett rättssamhälle måste vi vara lika
inför lagen.  
Gudomliga lagar skiljer på människor medan den sekulära demokratins
lagar bygger på tillit: vi ska kunna lita på att bli rättvist behandlade och
slippa bestraffning för våra otrogna tankar.

REDAKTÖREN:

Lars Åberg
info@larsaberg.se
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Vi kan tyvärr inte betala något hono-
rar för publicerade texter och bilder
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ej beställt material. Om så behövs
kommer vi att redigera textmateria-
let.
Redaktionen förbehåller sig rätten att
använda allt publicerat material på
Humanisternas hemsida eller blogg.

Manusstopp nr 2, 2016:
2 maj

RÄTTELSE
I nr 4 2015 fick Anita Börlin, som skrev
”Humanism á la Spinoza”, dessvärre
sitt efternamn felstavat. Carl Gustaf
Olofssons text ”Mystik och medveten-
het” blev lite rumphuggen. Sista me-
ningen skulle lyda: ”Den internationella
humanistiska rörelsen är en organisato-
risk kraft som kan bidra till detta.”
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artikeln ”Varifrån kommer de
mänskliga rättigheterna?”
(Humanisten 3/2015) resone-
rar Kjell Sundberg sig fram till

att förmågan att se sig själv utifrån
kan vara en grund till att se indivi-
den som människa med mänskliga
rättigheter. 

Som jag ser det hänger den förmå-
gan samman med människans inle-
velseförmåga, den att man kan
föreställa sig vad som försiggår i en
annan människas psyke. ”Theory of
mind” är det engelska uttrycket för
denna förmåga. Men Kjell Sund-
bergs resonemang ger en ofullstän-
dig bild av begreppet mänskliga
rättigheter (MR) och vad det inne-
bär.

Enligt FN:s deklaration om de
mänskliga rättigheterna från 1948
och de åtta konventioner med an-
knytning till MR som FN därefter
beslutat om är MR framför allt
medlemsstaternas ansvar. Deklara-

tionen och konventionerna reglerar
förhållandet mellan statsmakten
och enskilda människor. De slår fast
statens skyldighet gentemot indivi-
den och begränsar statens makt över
den enskilda människan. Dessutom
säger deklarationen och konventio-
nerna att det inte räcker med lag-
stiftning. Det krävs också ett av
staten oberoende rättssystem som
upprätthåller lagarna. Slutligen är
MR också en del av den internatio-
nella rätten. 

MR har således framför allt juridisk
innebörd. De är lagliga rättigheter
som individer kan åberopa inför
domstol. MR har också en indi-
viduell och moralisk dimension.
Som jag uppfattar det är det den
Kjell Sundberg anknyter till.

När det gäller historiska aspekter på
MR är det svårt att förbigå den
amerikanska självständighetsförkla-
ringen 1776 och den franska natio-
nalförsamlingens deklaration om
människans och medborgarens rät-
tigheter från 1789. Den senare följ-
des av deklarationen om kvinnans
rättigheter år 1791.

Självständighetsförklaringens för-
fattare var Thomas Jefferson, senare
USA:s tredje president. Jefferson
bodde under 1780-talet i Paris. Den
franska deklarationen skrevs av mar-
kisen av Lafayette, Gilbert du
Motier. Lafayette begav sig till Ame-

rika och tjänstgjorde som betydelse-
full officer under amerikanska fri-
hetskriget. Jefferson och Lafayette
kände varandra. Båda var i hög grad
anhängare av Upplysningens idéer
och värderingar. 

Upplysningen var enmångskiftande
historisk företeelse och den veten-
skapliga diskussionen om dess in-
verkan på Europas samhällsliv är
omfattande. Säkert är att den i hög
grad – och utan återvändo – luck-
rade upp synen på Bibeln som his-
torisk och kunskapsmässig källa.
Om man som jag, och troligen
också Kjell Sundberg, betraktar re-
ligioner som mänskliga tankekon-
struktioner, behöver Jeffersons
hänvisning till ”skaparen” inte tas
särskilt allvarligt.

Idén om en naturlig rätt går mycket
längre tillbaka än upplysningstiden.
”Naturrätt” innebär föreställningen
att det existerar en ursprunglig, för-
nuftig rättsordning som grundar sig
på människans ”sanna natur”, som
är objektivt sann och som gäller
universellt och i alla tider. Den fö-
reställningen har naturligtvis varit
föremål för vetenskaplig kritik. En
fråga är om den inte i viss mån stöds
av nutida evolutionsforskning.

Oavsett FN:s deklarations juridisk-
vetenskapliga status utgör den en
god grund för en sekulär humanis-
tisk rätts- och moraluppfattning.

Av STIG ANDERSSON

De mänskliga rättigheternas viktigaste
innebörd är juridisk

I
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arför ska en övertygad ateist                          
prioritera ett arbete för reli-
gionsfrihet? 
Jag tror att svaret på den frå-

gan är ganska enkelt, men framför
allt väldigt viktigt. Många av oss har
spontana invändningar, men jag
tror att dessa bygger på just det
missförstånd som de religiösa före-
trädare som missbrukar begreppet
ger uttryck för.

Artikel 18 i FN:s deklaration om de
mänskliga rättigheterna säger: ”Var
och en har rätt till tankefrihet, sam-
vetsfrihet och religionsfrihet. Denna
rätt innefattar frihet att byta religion
och trosuppfattning och att, ensam
eller i gemenskap med andra, of-
fentligen eller enskilt, utöva sin re-
ligion eller trosuppfattning genom
undervisning, andaktsutövning,
gudstjänst och religiösa sedvänjor.”

Dessa rättigheter går naturligtvis
att diskutera. De kan formuleras an-
norlunda och man kan rent av
hävda att någon av dem är felaktig.
Jag skulle säga att de just nu är det

bästa vi har i den här vägen, men
det finns skäl att undersöka vad de
innebär.

Om jag fritt ska få uttrycka och
utöva min humanistiska syn på värl-
den finns det tre vägar att gå. 

1.Vi gör humanismen till den enda
livsåskådning som fritt får uttryckas
och utövas. Det innebär att alla
andra livsåskådningar förbjuds och
att den av oss som ändrar uppfatt-
ning plötsligt har en livsåskådning
som inte är tillåten. 

2. Humanismen görs till en av en
begränsad mängd livsåskådningar
som fritt får uttryckas. Det innebär
att vi måste hitta ett sätt att skilja
tillåtna livsåskådningar från otill-
låtna. 

3. Alla livsåskådningar, religiösa, se-
kulära, humanistiska eller andra, är
likvärdiga i alla här relevanta avse-
enden. 

Det är ganska enkelt att välja mel-
lan dessa tre och det har en praktisk

och moralisk konsekvens. Om jag
vill ha rätt att uttrycka min livs-
åskådning måste jag samtidigt
hävda allas rätt att göra detsamma
och jag måste i konsekvensens
namn också göra vad jag kan för att
skydda alla andras rättighet. Att
hävda religiösa individers rätt till re-
ligionsfrihet är alltså inte ett hot
mot en sekulär livsåskådning, utan
tvärtom ett av de viktigaste sätten
att skydda den.

MISSTAG ATT BARA SKYDDA 
SIN EGEN FRIHET

Man kan hävda att det inte är vår
uppgift att skydda religiösa uttryck,
men det är inte de religiösa uttryc-
ken vi skyddar, utan den religions-
frihet som är central även för oss.
Därför är det religionsfriheten vi ska
arbeta för att skydda och stärka, inte
”vår religionsfrihet”. Den som bara
ägnar sig åt det senare missar själva
idén och riskerar att försvaga allas
religionsfrihet. Det misstaget ska vi
inte göra.
Det går att hävda att begreppet ”re-
ligionsfrihet” borde ersättas med

Av PER DANNEFJORD

V

Därför ska vi skydda
religionsfriheten
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”livsåskådningsfrihet” eller något
annat som inte fokuserar just på re-
ligion, och det går att hävda att re-
ligionsfriheten innefattas i andra
rättigheter och därför är onödig.
Detta är förvisso korrekt, men det
är, i mitt tycke, onödiga pseudodis-
kussioner. Religionsfriheten är vik-
tig, även för en ateist, och vi har
både moraliska och strategiska skäl
att skydda den. 

De diskussioner som behöver föras
är å ena sidan hur religionsfriheten
ska tolkas och tillämpas och å andra
sidan vilka subjekt som omfattas av
den. I dag kräver religiösa företrä-
dare samvetsfrihet i religionsfrihe-
tens namn och många anser sig ha
rätt att märka sina barn med reli-

giösa symboler och tillhörigheter.
Jag anser att båda dessa är exempel
på hot mot religionsfriheten snarare
än tillämpningar av den. 

I religionsfriheten ingår att ingen
ska behöva ta konsekvenserna av
någon annans tro. Du har rätt att
tro på vad du vill, men ingen annan
ska behöva bekymra sig över det.
När barn, arbetsgivare eller vårdta-
gare riskerar att förlora sina rättig-
heter på grund av vad någon tror på
är religionsfriheten i fara. 

Detta följer av vem som är reli-
gionsfrihetens subjekt. Den som
äger religionsfriheten är individen
och det innebär alla individer, det
vill säga även barn. Att vi har rätt att

uppfostra våra barn enligt de ideo-
logier eller andra föreställningar vi
har ger oss inte rätt att tillskriva bar-
nen dessa föreställningar eller att ut-
sätta dem för övergrepp i dessa
föreställningars namn. En familj,
församling, klan eller annan grupp
har inga rättigheter. Rättigheterna
är individens och individen måste
därför alltid erbjudas möjligheten
att utforma sin egen livsåskådning
oberoende av omgivningen. Att
detta kan vara svårt i praktiken gör
det inte mindre principiellt viktigt. 

I dessa frågor finns det mycket att
diskutera och arbeta med. Det gör
vi bäst genom att försvara religions-
friheten för alla individer. 
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Vem är du?
Jag är konsult, pol mag och för-
eningsmänniska från Järfälla, som
blev medlem på 1980-talet inspire-
rad av min mor Karin som då hittat
Human-Etiska Förbundet (HEF),
som vi då hette, genom en liten an-
nons i en pensionärstidning. Jag var
med på förbundets tioårsjubileum
1989. Jag valdes till ordförande
1995 och satt på den posten i fyra
år. Senare återkom jag till styrelsen
under Christer Sturmarks ledning
med ceremoniansvar under ett par
år. Efter mig lämnade jag en cere-
moniplan inför förbundets trettio-
årsjubileum: ”I Per Anders
Fogelströms spår mot 2009”. 

Vilka erfarenheter har du 
som officiant?
Jag har genomfört 1 300 icke-reli-
giösa ceremonier under tjugo år.
Vigslarna dominerar. Det är ett
sekel sedan vi fick rätten att vigas
borgerligt (1908) och numera väljer
en majoritet en ceremoni som inte
blandar in religion. Hur lång tid
kommer det att ta för de andra ce-
remonierna att nå dit?

Som ny ordförande lade jag störst
vikt vid icke-religiösa ceremonier
som ett av tre strategiska ben. Det
var positivt eftersom många tyckte

att vi annars bara kritiserade. Så
småningom blev det efterfrågan
från medlemmar och icke-medlem-
mar på barnvälkomnanden och be-
gravningar. Från 1996 blev jag
också utsedd av Järfälla kommun
till borgerlig officiant (detta varade
fram till 2015). 

När jag var ordförande i HEF sökte
jag vigselrättigheter hos Länsstyrel-
sen, men fick nej: ”Kommunen
fastställer behovet av vigselförrät-
tare”. Jag överklagade till rege-
ringen. Fick nej. Under processen
ville ett par att jag skulle hålla i en
humanistisk vigsel. De hade en släk-
ting som var domare och som fick
ta det formella. Till slut blev jag no-
minerad av Järfälla kommun och år
2000 fick jag vigselrättigheter.

Att få vara officiant har varit upp-
skattat och meningsfullt. De huma-
nistiska ceremonierna har varit bra
samtalsöppnare i livsåskådningsfrå-
gor. Alla har fått veta att jag är icke-
religiös och humanist och att det är
därför jag är engagerad. 

Din vigselrätt återkallades 
sedan och då överklagade du. 
Hur har det gått?

Efter tretton år återkallades mina
och fem andras vigselrättigheter i
början av 2013. Man tog omgående

bort mig från Länsstyrelsens lista
och därefter även från Järfälla kom-
muns. Återkallandet har bland
annat med ekonomi att göra. Jag
har ett aktiebolag för ceremonierna,
men säger aldrig nej till någon av
ekonomiska orsaker.

Vad händer härnäst och 
vad blir konsekvenserna?

Till sist kom domen från Högsta
förvaltningsdomstolen i Stockholm
i höstas. Mitt överklagande avslogs:
”En vigselförrättares uppgifter inne-
fattar myndighetsutövning. Det är
därför av särskild vikt att vigselför-
rättaren inte riskerar att ge intryck
av att företräda något annat intresse
än det allmänna…”

Som framgått av mina yttranden
har jag varit mycket tydlig med vad
som gäller, och inget av de nio-
hundra brudparen kan ha fått ett
felaktigt intryck och trott att jag fö-
reträder mitt företag eller Humanis-
terna. Det är anmärkningsvärt att
lagstiftaren däremot inte alls ser
några problem med att präster och
pastorer i sin myndighetsutövning
kanske inte entydigt företräder det
allmänna. Tvärtom får de tydligen
gärna företräda sin kyrkas religiösa
och ekonomiska intressen.

Intervju:
Mikael Göransson om

icke-religiösa ceremonier
Av MAGNUS TIMMERBY
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Det måste bli fortsatt opinionsbild-
ning för att få nödvändiga änd-
ringar till stånd. Jag har gått igenom
alla handlingar i Länsstyrelsens arkiv
från 1997 avseende vigslar och man
blir förvånad över vad kvalificerade
jurister måste ägna sig åt. Jag trodde
i det längsta att juristerna åtmin-
stone skulle antyda de problem som
föreligger och kanske dessutom
finna en praktisk lösning i avvaktan
på en eventuellt nödvändig ny äk-
tenskapsbalk. 

Det kan inte ha varit lagstiftarens

medvetna mening att diskriminera
en seriös vigselförrättare som sätter
brudparets behov och önskemål i
fokus. Det borde inte vara så att jag
inte kan vara förordnad som borger-
lig vigselförrättare när jag som kon-
sult vill hjälpa till att skapa en
högtidlig, icke-religiös vigselcere-
moni i samklang med brudparets
livssyn.

BAKGRUND
Humanisternas ståndpunkt är att de
religiösa samfundens vigselrätt ska
avskaffas och att en obligatorisk
borgerlig vigsel införs. Frågan har

drivits sedan 1951 (då även frikyr-
korna gavs rätt till myndighetsutöv-
ning). Så är det till exempel i
Frankrike. Personer som vill ingå
äktenskap går till en offentlig myn-
dighet för att registrera det civil-
rättsliga avtalet, och är sedan fullt
fria att ordna en personlig vigsel-
högtid – antingen själva, med hjälp
av en borgerlig officiant eller med
officianter från en religion eller
annan livsåskådningsorganisation.
Mer information om humanistiska
ceremonier finns på bland annat
www.human.no



Peter Forsskål 1732 - 1763 
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”Ju mera man får lefwa efter egit
behag, ju mera är man fri. Nest lifvet
värderar man friheten högst.” (Peter
Forsskål, ”Tankar om borgerliga fri-
heten”, 1759) 

Upplysningsretoriken har vi i arv
från 1700-talet. Förnuft, vetenskap
och tolerans är vad upplysningen
brukar förknippas med. Då märktes
i Europa ökande politiska och eko-
nomiska krissymptom, som föran-
ledde en allt intensivare debatt.
Tryckfriheten och en flora av tid-
ningar och tryckalster skapade för
Sveriges del helt nya förutsättningar
för opinionsbildning och informa-
tion. 

En viktig tanke var att samhället ut-
vecklades bäst om det rådde jämlik-
het. Vetenskapshistoriker anser att
man kan se en tydlig upplysnings-
rörelse i Sverige från 1750. I Norr-
köpings Tidningar, som började ges
ut 1758, står begreppen upplysning,
tryckfrihet, frihet, medborgare och
förnuft i centrum. Begreppet upp-
lysning lär dock först ha etablerats i
och med Nils Rosén von Rosenste-
ins ”Avhandling om upplysningen”
(tryckt 1793). 

Som en inofficiell programskrift
fungerade den franska Encyklope-
din som utgavs 1751-80. Till de le-

dande upplysningsgestalterna hörde
givetvis Voltaire, som drev hård kri-
tik mot dogmatismen och maktfull-
komligheten från kyrkans och
statens sida. Författaren bakom
”Rights of Man”, den brittisk-ame-
rikanske Thomas Paine, blev sedan
en av de främsta revolutionsanhäng-
arna.

Den svenska Frihetstiden inföll pa-
rallellt med upplysningsperioden.
Epoken sträckte sig från Karl XII:s
död till Gustav III:s statsvälvning
1772. Folkviljan skulle styra. Riks-
dagen fick fria händer att lagstifta.
Den gamla adelns dominans var
bruten. Ämbetsmannainflytandet
stärktes – merit skulle gå före börd.
Språkbruket kunde då låta helt nu-
tida: borgmästaren Kepplerus i
Norrköping talade om kön 1770
och den danske ministern i Stock-
holm använde ordet klass i en rap-
port till kung Christian VII 1771.
Honnörsord blev ”Rikets frihet”,
”Borgerlig Frihet” och ”Skrif-fri-
het”. 

Den nya ”svenska” friheten efter
vilken tiden fått sitt namn (ordet
”frihetstiden” användes redan då)
blev föremål för beundran även in-
ternationellt. Särskilt bland de
yngre radikaliserade kretsarna fram-
trädde antibyråkratiska riktningar.

En yttring av detta var tryckfriheten
och den därmed sammanhängande
offentlighetsprincipen, som infördes
och grundlagsfästes genom Tryckfri-
hetsförordningen 1766. Förord-
ningen var både radikal och
långtgående och formulerad helt
enligt principen att allt kunde tryc-
kas som inte var uttryckligen för-
bjudet. Lovlighet var normen, det
var undantagen som behövde preci-
seras. 

DEN FÖRSTE SVENSKE 
UPPLYSNINGSFILOSOFEN

Carl von Linné såg Peter Forsskål
(1732-1763), den månglärde orien-
talisten och naturforskaren, som en
av sina mest löftesrika lärjungar.
Forsskål hade kommit från Helsing-
fors och disputerat vid Göttingens
universitet på den på latin skrivna
avhandlingen ”Kritik rörande den
nyare filosofins principer”, som till
och med lär ha gjort intryck på Im-
manuel Kant. Den vetenskapliga
skepticism som Forsskål gav uttryck
för i avhandlingen lät sig, enligt kul-
turhistorikern Jonas Nordin vid
Stockholms universitet, naturligt
förenas med de radikala politiska
strömningar som var i rörelse. 

Peter Forsskål blev den förste
svenske upplysningsfilosofen och

Av LEIF ÖJESJÖ

Peter Forsskål och kampen
för yttrandefriheten 
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han propagerade för ”Det sunda
förnuftets filosofi”: 
”Sunda förnuftet är inte alltid en-
tydigt, utan man måste med detta
förena kritisk prövning. Dock säger
oss sunda förnuftet att vi inte ska
tvivla på vår egen existens, på vad
andra människor erfar och på vad
våra egna sinnen säger oss. Erfaren-
heten av omvärlden är den starkaste
motvikten till alla tvivel, och det är
på denna erfarenhet vi bygger våra
förväntningar.” 

Återkommen från Tyskland tog
Forsskål omedelbart strid med myn-
digheterna för att stärka de medbor-
gerliga rättigheterna. Pamfletten
”Tankar om borgerliga friheten”
(1759) var ett manifest för frihet
och upplysning och med ett pro-
gram, där såväl politisk som ekono-
misk frihet och inte minst
tryckfrihet förordas. Skriften inleds
med ”Näst livet kan ingenting vara
människorna kärare än frihet. En vis
regering lämnar medborgarna hellre
möjlighet att yttra sitt missnöje med
pennor än med gevär, vilket upply-
ser å ena sidan, stillar och förekom-
mer buller och oro å den andra...”  

Skrivfriheten, menade Forsskål, dri-
ver fram vetenskap och sanning,
röjer undan skadliga bestämmelser
och inskränker ämbetsmäns orättvi-
sor. 

FÖRHÖR OCH FÖRBJUDEN
PAMFLETT

Peter Forsskål förhördes av myndig-
heterna, varefter pamfletten konfis-
kerades och förbjöds. Övergripande
uppsikt hade Kanslikollegium,
medan annars den akademiska och
religiösa censuren sköttes av fakul-
teterna och domkapitlen. Linné, för
tillfället Uppsala universitets rektor,
beordrades att samla ihop de exem-
plar som delats ut bland studen-
terna – vilket han gjorde ”utan
energi och effektivitet”, som det
sägs. Kollegiet ville sedan inte ha
mer bråk och lade ner ärendet. 

Det allvarliga var kanske inte så
mycket tankarna i sig utan att de
hade uttryckts på svenska och att de
kunde ge spridning åt betänkliga
idéer. Att skriften dragits in gjorde
den förstås än mer åtråvärd. Den
klarade sig hur som helst och blev
en brandfackla, aktuell ännu denna
dag. I den klartänkte Peter Forsskål
hade byråkratin fått en svuren fi-
ende, som med sitt exempel röjde
väg för det fria ordet. 

Hans lärare i Göttingen, professor
Michaelis, skrev i samband med pu-
bliceringen: ”Jag som så noga kän-
ner honom, ser inte någon
möjlighet till att han kan stanna i
Sverige, där man talar så mycket om
friheten, men använder ordet på så-
dant sätt, att jag inte kan tänka på
annat än det man kallar tvång…” 

Efter disputationen var Peter Forss-
kål först verksam i Uppsala. Här
vidtog en rad dramatiska händelser,
som gjorde vistelsen kort. Histori-

kern Teddy Brunius har beskrivit
hur Forsskål försökte få en oavlönad
tjänst som universitetsdocent, men
misslyckades. Situationen skulle ha
varit förtvivlad, om inte dåvarande
danske kungen Fredrik V hade för-
länat honom en professorsfullmakt
vid Köpenhamns universitet i stäl-
let. Med fullmakten var förenad en
kunglig pension, 500 riksdaler årli-
gen. 

Han rekryterades till den danska
forskningsexpeditionen till ”Det
lyckliga Arabien”, som startade i ja-
nuari 1761. I oktober samma år, då
Forsskål befann sig i Alexandria på
väg söderut, skrev han otåligt till sin
gamle lärare Linné och bad om ny-
heter från hemlandet: ”Huru aflöper
riksdagen och skriffriheten i Sverige?” 

Rapporter i naturalhistoria skrevs
från Konstantinopel, Kairo och Ara-
bien. I Jemen drabbades Forsskål av
malaria, vari han avled 31 år gam-
mal den 11 juli 1763. Den ende
överlevaren bland expeditionens
fem deltagare, Carsten Niebuhr,
återkom till hemlandet 1767. Forss-
kåls insamlade forskningsmaterial
fördes till Köpenhamn, där den
första dokumentationen från expe-
ditionen utgavs på 1770-talet. Om
Forsskål skriver Niebuhr bland
annat:  
”Forsskål var den lärdaste mannen
i hela Europa. Han var arbetsam,
han föraktade alla faror, besvärlighe-
ter och försakelser. Hans fel var hans
diskussionslust, hans självrådighet
och hans hetsighet”. 

NYA HOT MOT 
YTTRANDEFRIHETEN

Nyligen undertecknades ett upprop
av ett antal framstående internatio-
nella intellektuella för att göra
2000-talet till Upplysningens nya
århundrade. Det handlar inte om
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att återgå till det förflutna, däremot
om att höra det förflutnas röster för
att kunna gå framåt. På internet
finns bland annat vetenskap-folk-
bildning.nu/, som riktar sig mot
olika former av pseudovetenskap. 

Tryckfrihetsförordningen, vars 250-
årsjubileum kommer att firas under
2016, öppnade vägen för en inten-
sifiering och breddning av debatten.
Med offentlighetsprincipen följde att
medborgarna skulle ges insyn i
myndigheternas arbete. För att und-
vika maktmissbruk gjordes alla of-
fentliga handlingar tillgängliga för
allmänheten. 

Principen är ännu i dag inte fullt
realiserad. Tvärtom finns starka ten-

denser till en utveckling i motsatt
riktning. Insyn i den offentliga verk-
samheten skapar formellt garantier
mot maktmissbruk, men politiker
och byråkrater verkar tycka att det
är besvärande att riskera gransk-
ning. Sedan EU-inträdet har en
lång rad av undantag från offentlig-
hetsprincipen införts även i vårt
land med hänvisning till medlems-
ländernas krav på sekretess. 

Det fria ordetmåste ständigt vaktas,
inom journalistik och forskning,
liksom inom politik, konst och kul-
tur. I ett demokratiskt samhälle
måste yttrandefriheten dessutom
kunna användas för att chockera
eller störa. Tyvärr har pressfriheten

i världen nu de facto nått den lägsta
nivån på många år, efter att ha för-
sämrats i bland annat länder som
Turkiet och Ukraina. Författarna
Roberto Saviano och Salman
Rushdie har berättat om mördade
journalister i Mexiko och Ryssland,
om censur i Kina och om att många
av arabvärldens stora författare
tvingas i exil. 

Referenser
Aspelin, G: ”Upplysningens århund-
rade”. Stockholm, Almqvist & Wik-
sell, 1958.
Brunius, T: ”Peter Forsskål och frihe-
ten.” Efterskrift till Forsskål, P, 1759

Vill du bli officiant och
genomföra våra ceremonier?

Förfrågningar kring Humanisternas ceremonier ökar och vi 
genomför många barnvälkomnanden, vigslar och begravningar. 

Behovet av icke religiösa ceremonier ökar och vi vill 
kunna tillgodose efterfrågan i alla delar av landet. 

Framför allt behöver vi bli fler utanför Stockholmsområdet.

Vi genomför en officiantkurs i Sköldinge, Åsa folkhögskola, 
som går över två helger. 

Första delen den 22-23 oktober och andra delen 19-20 november 2016.

Vill du genomföra och utveckla våra ceremonier tillsammans med 
andra officianter kontaktar du någon av kursledarna:

Irene Rune, 0706-59 37 55, info@gefeedback.se
Urban Jansson, 0703-17 62 21, urban.jansson.gbg@telia.com
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arför tror jag mig
vara klarsynt och
förstår och tror
mig veta att det
inte finns några
gudar? Och detta
samtidigt som
hundratals miljo-
ner andra männi-
skor anser att de
finns och bejakar
tron på olika

gudar genom deltagande i olika kyr-
kors aktiviteter? Många av dessa tro-
ende är mycket intelligenta och
utför krävande arbeten och har le-
dande roller i sina samhällen.

Tanken på detta bekymrar mig en
del.

Som barn gick jag i kyrkan en gång
varje år, i julottan tidigt på juldags-
morgonen. Vi fem barn satt alltid
mellan pappa och mamma och det
dröjde inte länge förrän mamma
skickade uppmaningen viskande
genom oss att väcka pappa, som
gärna somnade under prästens en-
toniga predikan. Mamma var rädd
att han skulle börja snarka. Vi barn
var mest intresserade av att se om

julgransljusen skulle brinna ner och
då förhoppningsvis orsaka brand i
en grankvist. Då detta hände kom
tyvärr en vaktmästare snabbt dit och
släckte.

Som barn var vi också tvungna att
gå i söndagsskola, och det som jag
framför allt minns från denna var
alla stora och färgglada planscher
som åskådliggjorde olika Guds
under som läraren pratade om. Den
plansch som jag minns särskilt väl
visade barn som lekte vid ett vat-
tendrag och som skyddades av en
ängel som stod bakom dem. Jag
kände en viss trygghet inför denna
påstådda sanning.

TRÅKIG KONFIRTIRNATIONS-
UNDERVISNING

Min otro började så smått vid kon-
firmationen eftersom den undervis-
ning, som under många veckor
föregick själva nattvarden, var så
plågsamt jobbig och tråkig. Prästen
som ledde undervisningen var jät-
testräng och på gränsen till elak. Att
utantill rabbla alla långa förkla-
ringar till tio Guds bud var ett
måste. En morbror ringde en gång

till prästen och försökte befria mig
från tvånget att bevista högmässan
eftersom jag den söndagen skulle
hjälpa till på bondgården med
något brådskande arbete. Svaret
blev blankt nej eftersom inget
kunde vara viktigare för mig än
högmässan. 

Själva nattvarden var ju inget som
man kände för eller på något sätt
förstod. Vi pojkar kikade lite för-
stulet på varandra och några fnis-
sade lite grann. Det bästa skedde
efteråt hemma då jag fick mina
första långbyxor och en klocka.

Mina föräldrar var egentligen inte så
personligt religiösa eftersom de ald-
rig någonsin pratade om Gud med
oss barn. Dock var de medlemmar i
den svenska protestantiska kyrkan
och därför var det viktigt med dess
regler och att vi som mycket små
barn skulle läsa aftonbön innan vi
somnade och att vi skulle be Gud
välsigna maten innan vi åt.

Jag tror att väldigt många männi-
skor tycker det är skönt och tryggt
att ha en gudstro. Man har kanske
en gemenskap med andra troende,

Av BÖRJE KARLSSON

Tanken på detta 
bekymrar mig en del

V
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men framför allt tror jag att det är
övertygelsen om att vi har en själ
som lever vidare efter att kroppen
dör som känns extra positivt. Att
denna själ dessutom kommer till en
himmel som är ett paradis, där man
också får träffa anhöriga som tidi-
gare avlidit, känns säkert underbart
för många.

Alla församlingar har ju också sedan
flera hundra år en vacker kyrka som
gemensam samlingsplats och som
utnyttjas flitigt vid livets olika cere-
moniella händelser, som dop, gifter-
mål och begravningar. Alla officiella
händelser sker också under kyrk-
klockors klang som hörs över hela
bygden.

DET FINNS INGA GUDAR

Det här är vad jag – i klarspråk, rakt
på sak – tror och anser:

1) Det finns inga gudar. Alla på-
stådda gudar är människors verk.

2) Det finns ingen himmel och
inget paradis att komma till.

3) Vi har inga osynliga själar. Vårt
medvetande och all vår kunskap och
vårt intellekt i hjärnan försvinner
när vi dör eftersom all blodför-
sörjning upphör när hjärtat stannar.

4)Människan är ett däggdjur bland
andra däggdjur, fast med en större
och effektivare hjärna. När vi dör så
dör vi, allt försvinner och vi upphör
att existera.

5) Det finns inga änglar och då inte
heller någon ärkeängeln Gabriel.
Han har alltså inte bebådat Jungfru
Maria och inte heller cirka 600 år
senare träffat Muhammed i någon
grotta utanför Mecka.

6) Skapelseberättelsen i bibeln be-
kräftades av en ärkebiskop i Irland

vid namn James Ussher år 1650.
Efter noggranna bibelstudier hade
han lyckats räkna ut att skapelsen
påbörjades år 4004 f Kr. Vid samma
tid kunde en annan präst, obero-
ende av Ussher, berätta att han
kommit fram till ett exakt datum
och en tid för jordens tillblivelse –
kl 9 på morgonen den 23 oktober.
Men enligt forskningens senaste rön
anses jorden ha bildats för cirka 4,5
miljarder år sedan.

7) De första förmänniskorna anses
ha levt för ungefär tre miljoner år
sedan. Fossiler från dessa har hittats
på många ställen. Det mest kända

är Lucy, som har hittats i Etiopien
och beräknats vara 2,5 miljoner år
gammal. Homo sapiens, det vill
säga ”vetandets människor”, den art
som vi nu levande människor till-
hör, beräknas ha börjat utvecklas för
cirka 200 000 år sedan.

Varför finns det miljoner männi-
skor som inte tror på evolutionen
och på Darwins teorier om artens
uppkomst och utveckling och det
naturliga urvalet, det vill säga dar-
winismen?

Tanken på detta bekymrar mig en
del.

Ärkeängeln Gabriel har inte bebådat Jungfru Maria
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tbildningen till sjukskö-
terska är numera en akade-
misk utbildning, som vilar
på vetenskaplig grund.
Det betonas och framhålls
gång på gång i den utbild-

ning som Karolinska Institutet är
huvudman för. Likaså betonas att
det för sjuksköterskor, och deras pa-
tienter, centrala begreppet omvård-
nad numera är en akademisk
disciplin, där man också bedriver
vetenskaplig forskning.
I den omfattande kurslitteraturen
ingår redan under grundutbildning-
ens första termin den omfattande
boken ”Vårdvetenskapliga begrepp
i teori och praktik”. I en rad kapitel
med olika författare lärs där inne-
börden ut av en mängd begrepp
inom omvårdnad. Ett av dessa är
det sannolikt mycket svårfångade
”hälsa”. I ett av försöken att
”greppa” begreppet sägs att hälsa
numera betraktas som något mer än
bara frånvaro av sjukdom. Det är
svårt att se ett sådant synsätt som
annat än positivt och hoppingi-
vande.

Men sedan följer en märklig upp-
räkning av faktorer som leder till att
hälsa uppnås och definitioner av vad
det är. Kapitelförfattaren, som är
doktor i vårdvetenskap, faller här in
i ett resonemang som kan betraktas
som mystiskt-religiöst-masochis-
tiskt. Huvudtesen är att hälsa upp-
nås genom lidande.

Några exempel: 

” … där människan utgör en enhet
av kropp, själ och ande” (sid 200) 

”… hälsa är tro, hopp och kärlek samt
hälsa är dygd.” (sid 200) 

”…relaterar lidande till hälsa genom
att lidandet ger människan en möj-
lighet till fullkomning och personlig
växt.” (Sid 201) 

”… inre kraft eller styrka står närmast
dygdbegreppet och återspeglar den in-
nebörd av människans goda egenska-
per eller dygder…” (Sid 203) 

”… betonar helandet, andligheten …
” (Sid 203) 

”… en medvetenhet om ens andlig-
het…” (Sid 203) 

”… genom lidande och kärlek som
människan mognar … … till en dju-
pare helighet” (Sid 203) 

”… främja sin hälsa om livet saknar
mening.” (Sid 204)

På samma sida (204) uttrycker för-
fattaren nu också ännu en maso-
chistisk uppfattning: 

”… ett uthärdligt lidande är förenligt
med hälsa.”

Fler exempel: ”… betonar den and-
liga dimensionen hos människan som
ses som en helhet bestående av kropp,
själ och ande. Den andliga dimensio-
nen skapar enheten och helheten hos
människan. Denna enhet utgör män-
niskans egentliga väsen.” (Sid 204) 

”Med hjälp av dygderna kan man
finna vägen till hälsans inre rum”
(Sid 204) 

”… beskrivs som att tro innebär att
ha något att tro på …” (Sid 205) 

”… dygd leder till hälsa, och att dygd
även riktar sig mot en livsmening ut-
över hälsa.” (Sid 205) 

”Dygder som hanterar dessa förmågor
är besinning och visdom.” (Sid 205) 

”Dygden tro hanterar dessa förmå-
gor.” (Sid 205) ”… samband mellan
dygd och lidande.” Sid (205)

På sidan 206 följer: ”Människans

förmåga att underkasta sig” och 
”…förmåga till lydnad…”
Här återkommer alltså masochis-
men ännu en gång.

Kanske innehåller ändå sid 207

– ”Hälsa som vardande (kommande,
blivande) …” – den  mest uppen-
bara informationen författaren ger
om sina privata religiösa grubblerier.
Det är ju allmänt bekant att alla re-
ligioner försöker locka människor
med att de efter döden ska komma
till något bättre – det gäller bara att
härda ut under väntetiden och då
samtidigt sprida guds, muham-
meds, buddahs och andra religiösa
ikoners läror.

Flera gånger för författaren regel-
rätta cirkelresonemang, där hon
först förutsätter det hon försöker
bevisa för att sedan återkomma och
nämna det hon först förutsatt som
det bevis hon sökt.

Men är något av det här vårdveten-
skap? 

Det blir ganska svårt för mig att se
detta som annat än religiöst mys-
tiskt svammel blandat med uttryck-
lig masochism. Detta framförs
således i en lärobok som gör anspråk
på att på ett vetenskapligt sätt lära
ut vårdvetenskapliga begrepp. Det
känns än värre att det dyker upp i
kapitlet om ett av de mest centrala
begreppen sjuksköterskestudenterna
förväntas ta till sig – det om hälsa. 

Om studenterna skulle tillämpa det
här ”vetandet” i sitt framtida arbete
har jag svårt att tänka mig annat än
att de lidande patienterna kommer
att uppleva det som en ytterligare
belastning, ett ytterligare lidande.

Mysticism i 
sjuksköterskeutbildningen
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Av BJÖRN LINDSTRÖM
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Mystik i form av pedagogiskt kvack-
salveri har på senare tid tagit sig
över tröskeln till klassrummen i en
del av landets skolor, förhoppnings-
vis ännu bara i begränsad omfatt-
ning. Eleverna får under
mattelektionerna krypa omkring på
golvet som ”arga hunden” eller
”arga katten” med ben och armar i
kors och ska på så vis förbättra
kopplingen mellan de båda hjärn-
halvorna, varvid inlärningsförmå-
gan förbättras. Denna senaste
flumpedagogiska fluga kallas kom-
munikologi. Att ta en bensträckare
under lektionstid är inte fel, men
detta är något annat – en flumpeda-
gogisk dröm om ett snabbspår till
Pisatoppen. Ingen typ av kroppsrö-

relse kan förvandla barn till kreativa
supersnillen – endast träget arbete
och ordning ger resultat. 

Skolverket ordnade nyligen en te-
madag med rubriken ”Naturveten-
skap och livets mening” – en något
underlig sammanställning av be-
grepp. Där framkom att skolan bör
lära ut att det finns olika valmöjlig-
heter när det gäller att förstå värl-
den. Naturvetenskapen är alltså
blott en av alla munsbitar på kun-
skapens smörgåsbord. Den får en-
ligt Skolverket inte framställas som
överlägsen andra ideologier. 
Man tar sig för pannan. Verket jäm-
ställer således naturvetenskap med
vilken politisk eller religiös ideologi

som helst och inser inte att naturve-
tenskap är en arbetsmetod – ingen
ideologi – för att samla in och
granska information om världen
och människan och att ge en god
bildbeskrivning av hur vi ser den 
utifrån vår nuvarande kunskap.

Skolinspektionen behandlade nyli-
gen ett ärende angående en NO-lä-
rare som var kreationist (religiöst
skapelsetroende), och hävdade då
att undervisningen i biologi bara
syftar till att ”ge en inblick i natur-
vetenskapens världsbild”. Naturve-
tenskap är dock inte någon
världsbild eller åskådning, den är en
arbetsmetod. Återigen ett smörgås-
bordstänkande där alla upptänkliga

Pseudovetenskap har 
ingen plats i skolan

Av STURE BODSTRÖM
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idéer är jämställda och lika mycket
värda. Evolutionsteorin, religiösa
skapelseteorier, intelligent design-
teorin, gravitationsteorin, homeo-
pati, healing och så vidare – allt
duger. Enligt verkets egen förklaring
är ”inget fel utan bara olika sätt att
se på saken”. 

Alla, inklusive elever i skolan, har
naturligtvis rätt att tro vad de vill.
Men skolan måste tydligt redovisa
vad som är byggt på goda fakta och
bevis och vad som inte är det. Evo-
lutionsteorin hör dit, religiösa ska-

pelseteorier eller ”arga katten” gör
det inte. Skolan ska inte lära ut fel-
aktigheter om hur hjärnan, kroppen
eller världen fungerar. 

Lärare borde göra uppror mot
kommuner och huvudmän som
menar annorlunda. Hos vår miljö-
partistiska skolminister eller vår
tystlåtna gymnasieminister har vi
nog inte så mycket att hoppas på.
Vetenskaplig läskunnighet är i da-
gens samhälle lika viktig som att
kunna läsa, skriva och räkna. Det
gäller inte minst för tjänstemän på

Skolverket och längre ner i skolhie-
rarkin. 

Humanisterna har all anledning att
hålla ett vakande öga på skolans ten-
denser till dragning åt mystik och
inbillad vidsynthet. Elever är sårbara
för falsk vetenskap som ofta kan
vara svår att skilja från äkta vara. Be-
greppet kunskapsskola får inte
stanna vid ett slagord utan bli en
verklighet. Dit har vi nog ännu en
bit att gå.   

Det borde vara fullkomligt klart för
alla att askan efter den avlidne inte
är statens eller kyrkans egendom.
Den ska överlämnas till de anhö-
riga, som beslutar om den ska delas
eller spridas. Så är det i de flesta de-
mokratier; i England sedan 1930, i
andra länder, som USA, sedan ännu
längre tillbaka. Det är markägaren
som ger tillstånd till spridning av
den sterila askan.

Sommaren 2015 avled Bosse Lars-
son, tv-producent och populär all-
sångsledare. Askan efter honom ägs
här i Sverige av staten och länssty-
relsen bestämmer enligt gamla pie-
tetsregler, där religionsfrihet och
äganderätt fortfarande är under-

ställda ”pieteten”. Nu växlar piete-
ten med länsgränserna och Bosse
Larsson hade bott i fel län. I hans
län anger ”pieteten” att askan får
spridas tusen meter från land. Prak-
tiskt sker detta genom att de anhö-
riga uppfyller den avlidne sista
önskan och struntar i byråkratin.
Men det är skamligt att de sörjande
ska försättas i den situationen.

Inte ens rätten att förvara askan
hemma finns. Jag hade gärna förva-
rat min hustrus aska hemma; vi
hade varit gifta i 52 år och ville att
vår aska skulle blandas och spridas
gemensamt efter döden. Men vad
betyder religionsfrihet när det blir
tvångsbegravning av den sterila

askan efter ett år? Alternativet är att
man tar den utomlands där reli-
gionsfriheten respekteras.

Alltfler vill att askan ska spridas i na-
turen och i dag kremeras 83,9 pro-
cent av de avlidna. Många vägrar att
begravas på religiösa kyrkogårdar.
Men inte ens ”minneslundar” finns,
utan askan sprids av kyrkans an-
ställda och anhöriga är förbjudna att
närvara – ett snopet slut på släktens
ansökan och den anhöriges sista
önskan. Reglerna måste ändras sna-
rast. Religionsfrihet och äganderätt
måste respekteras i Sverige och Hu-
manisterna bör kräva det.

Ingen religionsfrihet 
för de avlidna

Av EINAR HELLBOM
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Förföljelsen av icke-religiösa har
ökat det senaste året, enligt en ny
rapport.

Utomrättsligt våld ökar och flera
länder i världen har skärpt straffen
för hädelse och apostasi (att lämna
sin religion). ”Freedom of Thought
Report 2015” kartlägger diskrimi-
nering och förföljelse av humanister,
ateister och icke-religiösa och publi-
ceras av internationella humanist-
förbundet International Humanist
and Ethical Union (IHEU).

På många håll i världen drabbas
icke-troende av systematiska trakas-
serier, i värsta fall tortyr och döds-
straff, från staten eller av
utomrättsliga våldsverkare.

Även flera nordiska länder får kritik
för att inte försvara religionsfriheten
fullt ut. Sverige har i rapporten fått
graderingen ”systemmässig diskri-
minering”, bland annat på grund av
särbehandlingen av Svenska kyrkan
och för att ateister inte får samma
bedömning vid asylärenden som re-
ligiösa minoriteter. Ett exempel är
den pakistanske flyktingen Khalid
Saeed som nekades asyl 2011 trots
dokumenterade bevis för att han var

en välkänd och framträdande ex-
muslim som på grund av sin icke-
tro löpte stor risk att straffas av den
pakistanska staten och misshandlas
av islamister. 

Svenska Humanisterna menar att
icke-tro borde vara likvärdigt asyl-
skäl i den här typen av fall, där icke-
troende löper samma risk som
religiösa minoriteter att bli förföljda
av stat eller våldsverkare. Sverige kri-
tiseras i rapporten för att grundla-
gen kräver att statschefen måste vara
kristen och för att skattesystemet
låter Svenska kyrkan samla in sin
medlemsavgift gratis via skattsedeln
– en specialservice värd mer än 100
miljoner kronor som ingen annan
livssynsorganisation har tillgång till.

FRÅN BANGLADESH TILL 
MAURITANIEN

2015 års rapport lägger fram fakta
land för land och belyser även flera
enskilda fall, som den serie mord
som specifikt drabbat ateister i
Bangladesh. Fyra humanistiska
bloggare och en sekulär publicist
har hackats ihjäl i macheteattacker.
Offren var Avijit Roy (vars änka
Rafida Bonya Ahmed skrivit förord

till rapporten), Washqiur Rahman
Babu, Ananta Bijoy Das (som neka-
des visum till Sverige), Niladri
Chatterjee och publicisten Faisal
Arefin Dipon. Dessa dödsfall har
rapporterats relativt väl i internatio-
nell press, liksom den saudiske se-
kuläre bloggaren Raif Badawi som
dömts till 50 piskrapp i veckan för
att ha ”förolämpat religion”. 

Rapporten belyser även många
mindre kända fall, som den egyp-
tiske studenten Sherif Gaber som i
februari i år dömdes till ett års
straffarbete för ”religionsförakt” på
facebook och för att ha uppmuntrat
till ”excesser” (han ifrågasatte en fö-
redragshållare som sa att homosexu-
ella ska ”dödas på gatan”). Gaber
lever nu gömd efter avtjänat straff.
Tre framstående indiska rationalis-
ter mördades nyligen efter att ha
kritiserat religiös vidskepelse och
högerpolitik. Minst två nya döds-
straff har utmätts under året –
Ashraf Fayadh i Saudiarabien och
Mohamed Cheikh Ould Mkheitr i
Mauretanien, för att inte nämna de
oräkneliga ”hädare” och ”avfäl-
lingar” som mördats av IS.

IHEU:s ordförande Andrew Cop-

Global kartläggning: 

Förföljelse av 
icke-religiösa ökar
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son säger: ”2014 noterade vi en ök-
ning av hatpropaganda: statschefer
som hävdade att ’humanism’ och ’li-
beralism’ var ett hot mot riket, lagar
som kategoriserade ateism som ter-
rorism, och så vidare. Under 2015
har vi sett hur sådan hatretorik på
många ställen spillt över till
grymma förföljelser.”

Rapporten konkluderar: ”Oavsett
om man samtycker med en huma-

nistisk syn på världen eller ej står det
klart att några av de tydligaste, mo-
digaste, mest nyskapande rösterna i
den socio-politiska sfären är huma-
nisterna, ateisterna, de icke-religiösa
eller de religiöst obundna. Dessa
röster är en nödvändig, ofta djupt
inflytelserik del av idédebatten i
varje öppet samhälle. Världen måste
erkänna att det är en grundläggande
mänsklig rättighet att kunna identi-
fiera sig och uttrycka sig som icke-

religiös. Det faktum att ett ökande
antal människor kräver denna rätt
är inte ett tecken på moraliskt förfall
utan på ett fungerande, fritt sam-
hälle.”

”Freedom of Thought Report” 
kan läsas i sin helhet här:
http://freethoughtreport.com/

Den sekulära ateisten och publicisten Avijit Roy hackades ihjäl i en macheteattack
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All religion förutsätter att det finns
medvetanden. 

Måste då ett konsekvent genomfört
sekulär-humanistiskt tänkande leda
till åsikten att allting är materiellt?
Nej, verkligen inte. Skiljelinjen är
inte medvetandefenomenens vara
eller icke vara, utan huruvida den
personliga döden oåterkalleligen in-
nebär slutet för den personens med-
vetande. Detta till trots kan man ju
ändå försöka ta ställning till frågan
huruvida allt är materiellt eller inte.
Men det är inte fullt så enkelt som
det kan tyckas. Man kan varken
kasta sig i filosofins, neurovetenska-
pens eller den sekulära humanis-
mens famn. 

Först mina egna reflektioner i frå-
gan.

Jag tror inte att det finns någon
Gud, och jag tror inte på ett liv efter
döden. Men jag tror på existensen
av ögonblick av medvetande, kort-
varigt eller långvarigt utsträcka i
tiden. Att använda ordet ”tro” är
dock noga besett missvisande. Jag är
fullt och fast övertygad om att det
varken finns en Gud eller ett liv
efter döden. Men jag är ännu mer
och ännu fastare övertygad om att
det finns medvetandefenomen.

Det bästa argumentet för existensen
av medvetandefenomen har stora

likheter med filosofen Descartes be-
römda formulering ”Jag tänker,
alltså existerar jag”. Descartes för-
sökte tvivla på allt, men kom fram
till att det var omöjligt för honom
att tvivla på att han existerar när han
tänker. Är man försiktigare med jag-
begreppet, vilket det finns anled-
ning att vara, skulle Descartes ha
nöjt sig med att säga ”Nu tänker
jag, alltså existerar nu ett medvetan-
defenomen”.

TVIVLET ÄR ETT 
MEDVETANDERFENOMEN

För att göra min absoluta förviss-
ning om medvetandefenomenens
existens tydligare, säger jag så här:
ur teoretisk synpunkt kan jag i prin-
cip tvivla på min ateism, men jag
kan inte ens på detta sätt tvivla på
att det finns medvetandefenomen.
Varför? Jo, tvivlet i fråga är självt ett
medvetandefenomen. 

Det näst bästa argumentet för exi-
stensen av medvetandefenomen är
skillnaden mellan drömlös sömn
och drömmar. Sömnforskare kan
säga att skillnaden består i före-
komsten av olika typer av hjärnak-
tivitet. Men inifrån dig själv är
skillnaden att du har medvetande
när du drömmer och att du saknar
medvetande när du sover drömlöst.
Hjärnan kan visserligen lösa pro-
blem också när vi sover drömlöst,
men sådana tänkandeprocesser är

inga medvetandefenomen. 

Ett lika bra argument är skillnaden
mellan att få eller inte få lokalbe-
dövning vid en operation. Krop-
pens processer är delvis annorlunda
i de båda fallen, men den ur ditt
personliga perspektiv oerhörda skill-
naden är att du känner eller inte
känner smärta. De som tappar bort
medvetandefenomenen ur sin
världsåskådning har blivit så ob-
jektfixerade att de i sina övergri-
pande reflektioner glömt bort att i
tankegångarna också ta med sig
själva sedda ur ett personligt per-
spektiv. 

Alltså: ingenting kan få mig att sluta
tro på existensen av medvetandefe-
nomen. Men jag är också fullt och
fast övertygad om att det inte kan
finnas medvetandefenomen som
saknar neurologisk bas. Jag tror inte
att det kan finnas några från krop-
par frikopplade medvetandefeno-
men. Vissa typer av neurologiska
strukturer är existensbetingelser för
medvetandefenomenen, men det
gör inte medvetandefenomenen
identiska med sådana neurologiska
strukturer. 

UTAN MEDVETANDE BLIR 
ETIKEN OVIKTIGARE

Frågan om medvetandets existens är
för mig inte bara en teoretisk fråga.
Den påverkar hur jag ser på vissa av

Medvetandefenomen och den
sekulära humanismen

Av INGVAR JOHANSSON
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mina livsaktiviteter. Finns inget
medvetande, så finns det ingen an-
ledning att diskutera etiska frågor.
Finns det inget medvetande som
kan lida och känna smärta, så blir
etik för mig helt oviktigt. De som
omfattar etiska principer, men för-
nekar medvetandets existens, tycker
jag gör en logisk kullerbytta.

De existentiella frågorna är frågor
för ett medvetande. För de ateister
som förnekar medvetandets existens
blir därför dessa frågor pseudo-frå-
gor. Men så inte för mig och åtskil-
liga andra sekulära humanister.  

Detta skriver jag i full övertygelse
om att neurovetenskapen kommer
att ge oss mycken ny och värdefull
kunskap om hur sambandet mellan
olika hjärnprocesser och olika med-
vetandefenomen ser ut. Och det
kan i sin tur påverka både hur pro-
blemformuleringen och lösningsför-
slagen till de existentiella frågorna
kommer att se ut. Men jag tror inte
att neurovetenskapen i sig själv på
ett entydigt sätt kommer att kunna
lösa frågorna. Det kommer alltid att
finnas ett visst utrymme för existen-
tiellt grubblande.

Dessutom vill jag tillägga att jag som
70-plusare verkligen inte får mina
existentiella problem lösta genom
en hänvisning till förmodade fram-
tida neurovetenskapliga rön. Jag be-
höver en i dagsläget bästa möjlig
uppfattning.

FILOSOFERNA ÄR OENSE
Många framstående samtida filoso-
fer befinner sig på min sida när jag
hävdar att det självklart finns med-
vetandefenomen (till exempel
David Chalmers, Thomas Nagel
och John Searle), men det finns

också många filosofer som hävdar
att de inte finns (till exempel David
Armstrong och Patricia Church-
land). På motsvarande sätt finns det
både neurovetare som anser att
medvetandefenomen existerar (till
exempel Giulio Tononi och Chris-
tof Koch) och sådana som anser att
de bara är hjärnprocesser i vanlig
naturvetenskaplig mening (till ex-
empel Michael Graziano och
Johnjoe McFadden). Frågan om
medvetandets existens klyver alltså
både filosofin och neurovetenska-
pen. 

Det är till och med så att den seku-
lär-humanistiska rörelsen är kluven
i frågan, även om de flesta kanske
inte bryr sig om att ta ställning. Det
finns framstående ateister som häv-
dar att tron på medvetandefenomen
är en myt och sådana som likt mig
hävdar att vi säkert vet att medve-
tandefenomen finns. Den mest
kände medvetandeförnekaren är
Daniel Dennett, en av de ameri-
kanska så kallade nyateisterna. Och

den mest kände försvararen torde
numera vara en annan berömd
amerikansk nyateist, Sam Harris.
Jag tänker här på hans bestseller
”Waking Up. A guide to spirituality
without religion” (2014), men vill
sedan tillägga att jag inte delar alla
mer detaljerade uppfattningar som
han har. 

För det mesta måste vi här i livet
utan grubblande rakt av lita på di-
verse olika institutioner. Men ska
man ta ställning till frågan om med-
vetandets existens kan man som sagt
varken förlita sig på filosofin som
akademisk disciplin, på neuroveten-
skapen som akademisk disciplin
eller på den sekulära humanismen
som internationell rörelse. Man
måste helt enkelt i sakfrågan tänka
till själv. 

Jag avslutar därför med den upp-
maning som filosofen Immanuel
Kant ville ha som upplysningens
valspråk: ”Hav mod att göra bruk
av ditt eget förstånd!”
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I nr 2 av Humanisten 2015 skrev
jag om en bok av Stephen Hicks
med titeln "Postmodernismens för-
klaring, Skepticism och socialism
från Rousseau till Foucault." Jag
återkommer här med ytterligare ett
par synpunkter, i vilka jag på ett
ställe är milt oenig med författaren.

En kort sammanfattning av postmo-
dernismens grundhållning: Männi-
skan har en ofullkomlig koppling
mellan världen runt sig (yttre verk-
ligheten) och bilden av världen i sitt
medvetande (sin inre verklighet),
där en icke-realistisk bild av den
yttre verkligheten framträder. Även
sin inre verklighet förstår hon då-
ligt. Dessa tillkortakommanden gör
att världen hamnar utanför det hon
kan få grepp om. På grund av sin
oförmåga tar hon till sig det som
hennes samhälle råkar se som sant
och rätt. 

Det hon lär in kan skilja sig från vad
andra samhällen råkar anse vara sant
och rätt. Allt förtjänar likvärdig
respekt. Objektiv sanning saknas.
Postmodernismen avskaffar själva
fundamentet i upplysningen, sunda
förnuftet, som förutsätter att för-
ståndet har en reell möjlighet att få
grepp om världen runt oss med
hjälp av bilden av världen i medve-
tandet. Den driver till sin spets den
kritik av sunda förnuftet som Rous-
seau och Kant med flera initierade.   

Postmodernismens syn antyds av
dess sätt att se på följande fråga:
Hur är medvetandet (och dess tolk

språket) kopplat till världen och hur
är det kopplat till handlingar? För
modernismen är medvetandets pri-
mära syfte att vara medvetet om
världen för att vägleda egna, men
även råda andras, handlingar i värl-
den. Postmodernismen menar att
om världen kan människan inte sä-
kert veta någonting. Medvetandet
saknar därför möjlighet att vägleda
några handlingar alls. 

DUBBLA BUDSKAP
I sin beskrivning av postmodernis-
mens idéer, hävdar Hicks mot slutet
av sin bok att postmodernisterna
knappast står i sådan motsatsställ-
ning till modernismen och upplys-
ningsidéerna som det först verkar.
Han vill tro att de medvetet tar till
ohämmad subjektivism, relativism
och icke-logik, kort sagt postmo-
derna idéer, för att kunna verka för
den av postmodernister hyllade so-
cialismen, som visat sig omöjlig att
försvara med sunda förnuftet, men
för vars försvar postmodernismen
kom till enligt Hicks. 

Postmodernister hoppar enligt
honom medvetet mellan tro och
icke-tro på upplysningen. Men det
är tron de egentligen står för. Deras
upplägg kallar han machiavelliskt
och vill därmed säga att vilka ojusta
metoder som helst är okej, om man
vill få människor att se världen som
man själv. 

Postmodernisters dubbla angrepps-
sätt att vara både postmodernister

och modernister på samma gång av-
speglar sig, menar Hicks, på ett an-
märkningsvärt sätt när de kommer
med dubbla budskap i uttalanden
som "all sanning är relativ, men
postmodernismen berättar hur det
verkligen är" eller "alla kulturer för-
tjänar att behandlas med likvärdig
respekt, men västerländsk kultur är
exceptionellt destruktiv och ond"
och många liknande.   

Postmodernister talar gärna tvärsä-
kert om sanningen i uttalanden som
stärker deras åsikter. Men om någon
uttalar sig om något de inte håller
med om, hävdar de, tvärsäkert
också då, att det inte går att uttala
sig säkert om någonting. Det är i så-
dana dubbelbottnade resonemang
som postmodernister enligt Hicks
avslöjar sitt machiavelliska upplägg. 

Men jag håller inte riktigt med
Hicks här. Trots postmodernisters
vacklan tycks de mig inte ha något
medvetet machiavelliskt upplägg.
De anser sig verkligen ha släppt
upplysningsståndpunkter som de
ser som ohållbara. Postmodernisten
Richard Rorty säger: "Den postmo-
derna uppgiften går ut på att lista ut
vad som skall göras nu, när både
den gudstroende tiden (förmoder-
nismen) och upplysningen (moder-
nismen) tycks vara bortom
räddning." 

FAMLAR I BLINDO
Postmodernister söker helt enkelt
en ny metod som de inte har fun-
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Av LARS GRAF 

Postmodernismens grundhållning
och yttersta konsekvenser



nit. De lyckas inte frigöra sig från
upplysningens tänkesätt, som
dyker upp i medvetandet utan att
de inser och kan förhindra det.
De famlar helt enkelt i blindo. Jag
tror inte de inser sitt dubbla upp-
lägg. 

De missar helt enkelt, att om de inte
bara har målsättningen att prata om
sin egen och andras inre verklighet,
utan också vill förstå och påverka
vad som sker i verkligheten omkring
dem, förutsätter detta, även om de
inte gör det klart för sig, att den
yttre verkligheten är nåbar och för-
ståelig för människans förstånd, en
åsikt som postmodernister ju egent-
ligen inte har. 

De vill till exempel påverka till
handling för att minska väster-
ländskt förtryck i världen. Förutom
att deras målsättning i just detta är
fullt begriplig, kan de i sin iver att
påverka absolut sägas tillgripa mo-
dernistiskt tänkande, om detta för
tillfället tjänar deras syfte. De menar
sig kunna förstå, avslöja och för-
döma västerländskt förtryck och
kunna vägleda till handling i värl-
den för att påverka och minska
detta förtryck. De medger därmed
att det finns en tillräckligt realistisk
och tillförlitlig koppling mellan
medvetandet och de yttre verklighe-
terna för att medvetandet ska kunna
vägleda handlingar. Att förneka en
sådan koppling men handla som
om den fanns gör onekligen ett ose-
riöst intryck.    

Jag menar att postmodernisterna är
övertygade i sin icke-tro på yttre och
inre reellt sammankopplingsbara
verkligheter och på vad som följer
med det. Antingen är de omedvetna
om sina motsägelsefulla budskap,
vilket jag tror, eller också (möjligen
på samma gång) tycker de att så-
dana är okej, eftersom världen rätt
igenom är motsägelsefull. Och lyss-
nar man, som de gör, till exempel

till Hegel (1770-1831), som säger
att ologiska motsägelser är själva
grunden i tillvaron, och till Heideg-
ger (1889-1976), som säger "I ting-
ens kärna väntar vi att finna konflikt
och motsägelse – motsägelse vittnar
om att vi är något viktigt på spå-
ren", då är det inte märkligt, även
om för logik och förnuft oaccepta-
belt, att man hamnar i motsägelser.

KAN LANDA I NIHILISM
Jag lämnar därmed postmodernis-
ternas machiavelliska upplägg. Det
är icke-tron på upplysningsidéerna,
på förnuft, logik och objektivitet,
som är deras grundhållning. Det är
den hållningen som avses, när post-
modernismens idéer kommer på tal
i filosofiska sammanhang. Den
grundhållningen är också Hicks ut-
gångspunkt i största delen av boken. 
Alldeles i slutet av boken för Hicks
sina synpunkter på postmodernis-
men ytterligare ett steg längre och
pekar på att den i sina yttersta kon-
sekvenser landar i nihilism (här i be-
tydelsen: livet är utan hopp och
mening). "Allt är avfall som skall
spolas ner. Det är inte bara konsten
som är skit. Allt är skit." Detta
utrop kom när den franske konstnä-
ren Marcel Duchamp ombads bidra
med ett konstverk till en utställning.
Han skickade en pissoar. Och Fou-
cault (som Hicks har med i titeln till
sin bok) säger: "Människan är en
sentida uppfinning som snart kom-
mer att utplånas likt ett ansikte ritat
i sanden vid havets rand."

Postmodernisternas nihilism kan i
och för sig vara begriplig, menar
Hicks: "Enligt postmodernt tän-
kande är den moderna världens
grymma lärdom (Hicks avser här
den postmoderna världens) att verk-
ligheten är ouppnåelig, att vi inte
kan veta något, att människans po-
tential är intet, och att det av de
etiska och politiska utopierna har
blivit intet. Den psykologiska reak-
tionen på att allt gått förlorat är

ilska och förtvivlan." 

Må så vara. Jag håller med Hicks i
detta. Men mina tankar om post-
modernismen gäller inte i första
hand dess allra yttersta konsekven-
ser. De gäller dess grundhållning,
som jag tog upp alldeles i början av
artikeln. Och för oss som inte håller
med gäller det att prestera ett filo-
sofiskt motstånd mot dess tän-
kande, men också prestera
motstånd om den hamnar i nihilism
och hävdar att "allt är avfall som
skall spolas ner."

LEV LIVET EFTERTÄNKSAMT
Att prestera motstånd mot postmo-
dernismens grundhållning är klart
görligt, men mot nihilismen är det
svårare. Gudstroende personer häv-
dar gärna att motstånd mot livets
meningslöshet inte alls låter sig
göras, om man har ateistens vanliga
tro, att Gud och evigt liv saknas, att
allt kommit till utan avsikt, och att
allt på lång sikt kommer att bli till
intet. 

Andra menar att man kan göra mot-
stånd mot nihilismen oberoende av
tro. Och även om det ligger utanför
ramen för den här artikeln, vill jag
här ändå peka på möjligt motstånd
mot nihilismen med följande tre
något korthuggna meningar: 

"Lev livet eftertänksamt. Det är en
värdefull gåva som du förunnats.
Gläd dig åt att få vara med." 

Livets mening växer om du engage-
rar dig i något du tror på, till exem-
pel mänskliga rättigheter åt alla (i
dag kanske åt flyktingar), välfärd
och livsglädje åt alla och då inte bara
åt människorna utan också åt dju-
ren. Litteratur-, konst-, musik-,
natur- och vetenskapsupplevelser
förhöjer livets värde. Men visst kan
alla, gudstroende eller inte, ibland
hamna i svartsyn, när världen eller
det egna livet rullar in mot tragiken.   
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2015 var på många sätt ett mörkt
och sorgligt år. Vi är många som
ställer oss den klassiska På spåret-
frågan: Vart är vi på väg? Terrorat-
tackerna mot Paris genomfördes
samma år som vi försökte hantera
och förhålla oss till en kolossal flyk-
tingkatastrof. Nu är dessutom en-
samkommande flyktingbarn en
måltavla för rasister här i Sverige. 
Inte undra på att vi är många som
tänker att framtiden ser dyster ut
med växande främlingsfientlighet
och våldsam religionsutövning. Jag
funderar på hur många barn som i
skrivande stund bär på en stor oro
över framtiden. Undrar hur många
barn som oroar sig för hur både re-
ligion och främlingsfientlighet kan
påverka deras vardag. Jag tror att det
är ganska många. 

Jag skulle därför vilja säga följande
till alla de barn som bor i Sverige;

Jag hoppas att du får känna dig
trygg och behandlas väl. Det kan

vara bra att känna till att du har rätt
till det. Inget barn i Sverige ska ex-
empelvis behöva uppleva våld och
hot. De flesta vuxna som får veta att
ett barn far illa kommer att hjälpa
det barnet. Du har rätt att vara
trygg där du bor och dina åsikter
ska tas på allvar, både hemma och i
skolan. Du får nog inte alltid som
du vill. Men du ska känna att du all-
tid har möjlighet att säga vad du
tycker.

Att våga säga vad man tycker och
tänker är olika lätt i olika familjer.
Kanske har du fötts in i ett sam-
manhang som skaver i dig? Det dina
föräldrar tror på och håller för sant
känns helt enkelt inte rätt för dig.
Är det så vill jag att du ska veta att
du har rätt att tycka och tro annor-
lunda än dina föräldrar. 

RÄTT ATT VÄLJA SJÄLV
När du slår på nyheterna eller läser
en tidning så kommer du dock inte
att lära dig så mycket om den rät-

tigheten. Du kommer i stället att
höra och läsa om exempelvis
”kristna barn” och ”muslimska
barn” och ”judiska barn”. Journalis-
ter och andra vuxna säger nämligen
så om barn som har kristna, mus-
limska eller judiska föräldrar. I deras
ögon tillhör barnen automatiskt
samma tro. Så skulle de dock inte
säga om barn som har socialdemo-
kratiska föräldrar. När det gäller
annan tro än den religiösa utgår näs-
tan alla i Sverige från att barn ska få
välja själva. Tyvärr har vuxna i det
här landet inte riktigt förstått att
samma frihet bör gälla när det kom-
mer till religion. Så du kan behöva
påminna dig själv om att du inte
måste tycka och tro som dina för-
äldrar.

Ett argument som ofta hörs i debat-
ten om barn och religion är att reli-
gion kan vara en så otroligt viktig
del av familjens liv att det vore tas-
kigt att inte inkludera barnet i reli-
gionen. Att barnet skulle känna sig

Till alla er som är barn
Av EMILIA ERICSON
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utanför om hen inte togs upp i
samma tro. Mitt svar på det är att
föräldrar måste kunna få sina barn
att känna sig välkomna och inklu-
derade i familjen även om barnen
kanske inte delar föräldrarnas tro.
Rätten att få vara en del av familjen
får aldrig begränsas av barns tankar
och uppfattningar om religion.
Taket måste vara högre än så i en fa-
milj! Är det inte det, behöver andra
vuxna utanför familjen få veta detta
så att de kan hjälpa till att pressa
upp taket så att barnet får plats.

Broar i stället för murar
Under din uppväxt kommer du att
lära dig om vilka de politiska par-
tierna i riksdagen är. Ett av dessa
partier är Sverigedemokraterna. Det

är ett parti vars främsta mål är att
minska invandringen. Många i det
partiet gillar inte människor som
kommer från andra länder, särskilt
svårt har de för de människor som
har en annan hudfärg än vit och
som inte har samma traditioner eller
religion som de själva växt upp med
i Sverige. Råkar du tillhöra den
gruppen som Sverigedemokraterna
ogillar, vill jag säga till dig att vi är
många som kritiserar deras politik
och människosyn. 

Vi är många som inte tror oss äga
det här landet vi råkat födas i och
som hellre bygger broar än murar
mellan länder. Vissa, bland annat
medierna, kan få det att låta som
om majoriteten av befolkningen i

Sverige tycker som Sverigedemokra-
terna, men så är det faktiskt inte. Så
jag hoppas att du kan känna dig
trygg och må bra här i Sverige oav-
sett din hudfärg, din trosuppfatt-
ning eller dina föräldrars
trosuppfattning.

Världen kan verkligen kännas hopp-
lös ibland. Förra året var för många
ett sådant år, fullt av hat och misär.
Jag hoppas att kommande år blir
lite mindre hatiska och lite mer
hoppfulla. Ansvaret ligger inte på
dig som barn, men hoppet gör det.
Hoppet om att kommande genera-
tioner ska vara lite mer förståndiga,
lite mer välkomnande och lite mo-
digare i kampen för alla människors
rättigheter. 

Hamid är 18 år och bor i Marocko.
Genom en tragisk bakgrund har
han ingen nationell identitet. Han
kan därför inte komma in på utbild-
ningar, få sjukvård, hyra lägenhet, ta
körkort eller få en anställning. Han
"finns inte". Då ligger det nära till
hands att smita över till Europa och
kanske kämpa sig ända upp till
Stockholm. 
Men i stället sätter Hamid allt sitt
hopp till att Mme Mahjouba ska
kunna registrera honom som med-
borgare. På kvinnohusen Oum El
Banine och Ahddane i Agadir är ju-
ridisk hjälp en viktig del av verk-
samheten.
En ström av ensamma barn och

ungdomar flyr just nu från Ma-
rocko. 
De som sökt sig till Sverige utan

id-handlingar nekas nästan alla asyl,
de måste återvända. Men de maroc-

kanska myndigheterna säger sig ofta
inte känna till dem – i många fall
för att de faktiskt inte "finns till".
Enligt islamsk sharialag föds inga
barn utom äktenskap. 
Vi beskrev Hamids mamma i

förra numret av Humanisten. Som
tioåring giftes hon bort till en alko-
holiserad man. De fick tre barn som
dog vid födseln, samt ett som över-
levde, Hamid. Men då ville inte
mannen längre kännas vid sin fa-
milj. Därför växte Hamid upp som
rättslöst "gatubarn". Mamman var
under isen i depression och fattig-
dom. Då hon blev gravid på nytt
fann hon ett av Mme Mahjoubas
kvinnohus. Där födde hon sitt
femte barn och konstaterades sedan
ha aids. 
Nu kämpar man för att hinna

skaffa identiteter till hennes barn.
Hamid vill stanna kvar i Marocko,

bli frisk, skaffa en utbildning, få ett
jobb och hjälpa sin aidssjuka
mamma. Mme Mahjouba gör vad
hon kan, men under lång tid har
enbart HumanistHjälpens donato-
rer hjälpt till ekonomiskt. 
Svenska Migrationsverket har

samarbete i id-frågor med en annan
organisation för kvinnorätt, i norra
Marocko, Bayti. HumanistHjälpen
hjälper nu Mme Mahjouba att un-
dersöka om hennes organisationer i
södra Marocko skulle kunna få del
av det samarbetet. Men under tiden
är allt som vanligt. HumanistHjäl-
pens donatorer har burit arbetet i
Agadir framåt i åtta år, låt oss fort-
sätta göra allt vi kan!

Sven Olof Andersson
ordförande HumanistHjälpen

De marockanska barnen som 
inte ”finns till”
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Bokrecension:

Darwinismens argument
för mångfald

Av ERIK GRÖNROS

Ibland hittar man boken som ger
mer än vad titeln antyder. Författare
till ”Darwinismens historia” är
Thord Silverbark, universitetslektor
i Stockholm som har idéhistoria
som sitt specialområde och som i
sin bok har vävt in darwinismen i
Europas och USA:s kulturhistoria
från mitten av 1800-talet till våra
dagar. Det gör också att vi kan
förstå varför europeisk och ameri-
kansk kultur är olika. På samma sätt
som darwinismen påverkade väst-
världens tankevärld, påverkade
denna tankevärld darwinismen.     

Charles Darwin gav ut sin bok ”On
the Origin of Species” den 24 no-
vember 1859. Darwins teori var så
mycket mer genomtänkt och bättre
belagd än äldre utvecklingsläror.
Boken var synnerligen rik på upp-
slag och alla som hade åsikter om
evolutionen kunde hitta trådar att
ta tag i. Därför har vi fått olika slags
”darwinism” färgade av uttolkarens
syn på världen. Vi kan också kon-
statera att den ursprungliga darwi-
nismen skiljer sig en hel del från den
evolutionslära vi lär ut i dag. 

Det stod tidigt klart att darwinis-
men skulle få politiska konsekven-

ser. ”Apfrågan”, om vi människor
var släkt med aporna, gav upphov
till en intensiv debatt. Det darwinis-
tiska svaret att alla människor har
ett gemensamt ursprung kom i den
anglosaxiska världen att bli ett starkt
argument för att bekämpa slaveri
och rasförtryck. Detta blev i högsta
grad aktuellt i det amerikanska in-
bördeskriget som till stor del hand-
lade om slaveriets vara eller inte
vara. Det darwinistiska svaret på
”apfrågan” berövade också männi-
skan hennes unika ställning som
Guds avbild.

DEN BÄST ANPASSAD 
ÖVERLEVER

Socialdarwinismen var den variant
som fick störst betydelse, framför
allt i USA. Dess grundrecept var att
konkurrens främjar utveckling en-
ligt principen survival of the fittest,
”den bäst anpassades överlevnad”.
Bakom det uttrycket stod Herbert
Spencer, en liberal brittisk filosof.
Kampen för tillvaron blev en hu-
vudfråga. Man såg framgång som
resultat av tävlan. I Storbritannien
kom en imperialistisk politik att
härska som tillämpade evolutionära
synsätt även i kolonierna. Man
ansåg att invånarna i tropikerna var

oförmögna att effektivisera odlandet
och skapa nya, viktiga kommunika-
tioner. Evolutionens lag gick ut på
att sämre lottade livsformer slogs ut
och ersattes av mer framgångsrika.

I augusti 1914 bröt det första världs-
kriget ut och visade européerna de
fulla konsekvenserna av deras soci-
aldarwinistiska resonemang. Ett to-
talt krig mellan stater som
uppfattades som organismer i en
kamp om livsutrymme. Talet om att
evolutionen leder till en allt fredli-
gare värld fick sig en ordentlig
knäck. Men det var fortfarande vik-
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tigt för en nation och för enskilda
att hävda sig mot andra. Man ska-
pade fredliga former för tävlan i en
kamp utan dödlig utgång. Vi kan
här tänka på den olympiska rörelsen
och nobelpriserna som instiftades
ungefär samtidigt.

EUGENIK
OCH RASBIOLOG    

Men tankarna for också i väg åt ett
annat håll. ”Meningen” med evolu-
tionen var ju att den skulle resultera
i en bättre värld med ”bättre” män-
niskor. Vad händer när civilisatio-
nen har segrat och människorna
slutar att tävla på liv och död och
alla individer förökar sig som de
vill? Skulle den västerländska män-
niskan kunna behålla sin överläg-

senhet om det inte längre fanns
något urval? Dessa perspektiv satte
skräck i den medelklass som ut-
nämnt sig själv till civilisationens
upprätthållare.  

Hur skulle man undvika degenera-
tion? Så föddes eugeniken, rashygie-
nen och rasbiologin. Längst gick
”hitlerismen” vars ideal var en så
renrasig ”arisk” eller ”nordisk” be-
folkning som möjligt. Andra världs-
kriget bryter ut och vi får oss en ny
läxa. 

Efter krigets slut börjar darwinis-
men långsamt att hämta sig. Nya
rön inom gentekniken och ny kun-
skap om mutationernas betydelse

förstärker och kompletterar evolu-
tionsteorin. I dag kan vi se att dar-
winismen fungerar och utvecklas.
Bevisen för teorin är helt överväldi-
gande. Tvärt emot nazismen och ra-
sismen i allmänhet menar
darwinismen att ju större mångfald
desto bättre. 

Det största motståndet finns i den
kyrkliga världen. Kreationismen har
på många håll en stark ställning,
kanske främst i USA. Även idén om
intelligent design (ID) lever kvar. 

Vill du få mer inspiration och kun-
skap? Läs Thord Silverbarks fantas-
tiska bok! 

Hotad ateist nekas asyl i Sverige
I Sverige är förföljelse för att man är
ateist ingen tillräcklig anledning för
att få asyl. Brittiska Council of Ex-
Muslims of Britain (CEMB) upp-
märksammar nu att den egyptiske
medborgaren Omar Makram fått
avslag på sin asylansökan i Sverige.

Så här skriver CEMB i ett 
pressmeddelande:

”Omar Makram, ex-muslim, hög-
ljudd ateist och islamkritiker från
Egypten, flydde sitt hemland på grund
av hot mot sin personliga säkerhet.
Trots dessa hot har svenska myndighe-
ter beslutat avslå hans asylansökan.
De svenska myndigheterna kommer
nu att försöka deportera Makram till-
baka till Egypten där hans frihet och
troligen även hans liv är i fara. För

att ytterligare bevisa sin övertygelse
har Makram känt sig tvungen att
göra en video där han tar avstånd
från islam genom att bränna en koran
inför hela världen.
I Egypten använder myndigheterna

hädelselagstiftning för att slå ner på
ledande ateister, islamkritiker och re-
formister, en förföljelse som har inten-
sifierats sedan revolutionen 2011 då
unga människor kämpade för ökad
yttrandefrihet. Egypten, som nu är en
de facto militärdiktatur, har vänt sig
än mer till prästerskapets fascism och
omfamnat Al Azhar, sunnivärldens
och salafismens ”katolska kyrka”, för
att öka sin makt. Detta har lett till att
regimen i utbyte mot religiöst stöd har
snävat in yttrandefriheten ytterligare
när det gäller religion.”
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Från lokalavdelningarna
Humanisterna
Stockholm
Humanistisk konfirmation
Vi planerar att under våren 2016 ge-
nomföra en humanistisk konfirma-
tionskurs, det vill säga en livssynskurs
för ungdomar i 15-årsåldern. Kursen
kommer att starta efter sportlovet och
äga rum en vardagskväll i veckan under
nio veckor.
www.humanisterna.se/om-humanistisk-
konfirmation/

Pubträffar
Vi träffas sista tisdagen varje månad på
puben The Queen's Head, i deras "bib-
liotek", från kl 18.00. Puben ligger i
hörnet av Drottninggatan och Tegnér-
gatan.

Humanistvandringar
Vid höstkonferensen i november visade
det sig att det finns intresse av fler till-
fällen till samtal med andra sekulärhu-
manister. Därför försöker vi med att
utlysa en träff för stadsvandring sista
söndagen i varje månad. Vi träffas i
Kulturhuset vid informationsdisken på
bottenplanet kl 11.00. 
Kontakta Stefan Björnson, 
070-6562148, för mer information.

Filosoficafé
Den 3 mars kl 18.00. Plats: Kaffegillet,
Trångsund 4 i Gamla Stan. Ämne: Rea-
lism och antirealism inom vetenskaps-
filosofin – finns objektiva sanningar
inom vetenskapen? Marcel Quarfood,
forskare vid filosofiska institutionen vid
Stockholms universitet, introducerar
ämnet och håller i diskussionen.

Årsmöte och medlemsmöte
Årsmöte för Stockholmsavdelningen
blir det den 15 mars kl 18.00. Det blir
också medlemsmöte den 12 april. På
medlemsmötet blir det möjlighet att
diskutera förslag som kongressen kom-
mer att ta ställning till. Humanisterna
Stockholm kommer att välja ombud till
kongressen på årsmötet.

Ur kalendariet i vår:

3/3: Filosoficafé med Marcel Quar
food om realism och antirealism
7/3: Seminarium med Christer Stur-
mark, ”Tro, vetande och humanism i
vår tid”
15/3: Årsmöte, med föredrag av f d
mormon och middag efteråt
17/3: Humanistlunch
17/3: Debatt mellan Christer Sturmark
och imam Kashif Virk – ”Är religion
eller sekulär humanism bäst för vårt
samhälle?”
29/3: Humanistpub
12/4:Medlemsmöte inför kongressen
19/4: Humanistlunch
20/4: Seminarium med Maja Hager-
man, ”Rasbiologens gåta”
26/4: Humanistpub
3/5: Seminarium med Christer Stur-
mark, ”Tro, vetande och humanism i
vår tid”

För att få mer information, tid och
plats se kalendariet på www.humanis-
terna.se eller Humanisterna Stock-
holms sida:
www.humstockholm.wordpress.com

Humanisterna
Umeå
Lokalavdelningen Humanisterna Umeå
innefattar Västerbotten och Norrbot-
tens län och har cirka 150 medlemmar.
Under 2016 har vi för avsikt att fort-
sätta med Humanistpubar och diskus-
sionskvällar på Bokcafé Pilgatan som
regelbundet återkommande aktiviteter.
Fredrik Hermansson kommer och be-
rättar om sin uppväxt och frigörelse
från Livets Ord (19/4) och därefter
kommer Sakhawath Hossain och berät-
tar om sitt liv som ateist och bloggare i
Bangladesh (på engelska, 17/5). Dessa
och övriga evenemang skickar vi regel-
bunden information om via e-post. 
Det går också att ta del av våra aktuella
aktiviteter via vår blogg på: http://hu-

mumea.blogspot.com/ eller genom att
gå med i vår facebookgrupp.
Lokalavdelningen Umeå sträcker sig
över ett mycket stort geografiskt om-
råde och vi beklagar att vi endast har
möjlighet att arrangera medlemsaktivi-
teter i Umeå. På initiativ av en huma-
nist i Skellefteå har det nyligen dragits
igång pubverksamhet där. Detta är vi
väldigt glada över och vi hoppas på god
uppslutning. Är du intresserad av att
starta något i syfte att träffa humanister
i ditt närområde? Kontakta då oss på
umea@humanisterna.se.

Kallelse till årsmöte
Årsmöte för medlemmar i lokalavdel-
ningen Humanisterna Umeå sker ”tra-
ditionsenligt” i samband med firandet
av Pi-dagen den 14 mars. Förutom sed-
vanligt årsmöte bjuds alla deltagare på
Pi-paj samt föreläsningen ”Om talet Pi
– ett cirkelresonemang” av styrelseleda-
moten Patrik Brynolfsson. Välkomna
till ABF Umeåregionens lokal, Rådhu-
sesplanaden 16 B, Umeå, måndagen
den 14 mars 2015 klockan 19.00.  

Styrelsen Humanisterna Umeå 
genom Lars Nilsson, ordförande

Humanisterna 
Kalmar
Årsmöte
Medlemmarna hälsas välkomna till års-
möte söndagen den 13 mars på Kalmar
konstmuseum. 
Vi börjar kl 13.00 med en öppen före-
läsning med Cecilia Jonsson, fil dr i so-
cialt arbete på Linnéuniversitetet i
Växjö och ledamot i Humanisternas
förbundsstyrelse. Hennes föreläsning
heter "Humanisterna för öppenhet, to-
lerans och religionsfrihet". Årsmötes-
förhandlingarna börjar sedan kl 14.00. 

Filosofiska caféer
De filosofiska caféerna fortsätter under
våren på Byteatern i Kalmar. Datum för
dessa är 16/3, 20/4 och 18/5. För aktu-
ellt tema och vem som är inledare, se
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vår hemsida www.humanisternakal-
mar.se.

Föreläsningar
Tisdagen den 12 april föreläser förfat-
taren Inga-Lisa Sangregorio om sin bok
"Den sista friheten. Om rätten till vår
död", som utkom i januari. Detta äger
rum på Kalmar stadsbibliotek kl 18-
19.30. 

Torsdagen den 12 maj kommer profes-
sor Dan Larhammar för en föreläsning
om alternativmedicin. Närmare infor-
mation om rubrik, tid och plats kom-
mer framöver. 

Humanisterna
Väst
Humanisterna Väst finns nu i Viktora-
huset, ett föreningshus nära Järntorget
Göteborg. Som sällskap finns ett tret-
tiotal föreningar, verksamma inom so-
lidaritet, fred, miljö. utbildning, film
och kultur med mera. Väst hyr ett litet

rum, lagom för små gruppmöten, och i
hyran ingår tillgång till en samlingslo-
kal. 
Humanistisk konfirmation
Väst har arbetat hårt för att få till den
nya lokala konfirmationen. Elva lokala
ledare fick i januari en ledarkurs av cen-
trala konfirmationsgruppen. Tre ledare
har dessutom gått en helgkurs hos
norska HEF. Genom samarbete med
ABF har lokal, lägergård och försäk-
ringar lösts. 

Välkomstmöte
I februari höll Väst ett välkomstmöte
för nya medlemmar. Sexton nya med-
lemmar kom för att lyssna, diskutera
och fika. Mycket praktiskt togs upp, ce-
remonier och möjligheten att vara offi-
ciant diskuterades. Väst räknar med två
till tre välkomstmöten per år.

Studiecirkel
I februari startade Västs nya studiecirkel
runt boken "Sekulär humanism - för-
nuft, omtanke, ansvar".  Cirkeln går i
samarbete med ABF, kursledare är Västs

Kjell Ericsson. Intresset är så stort att
ytterligare en studiecirkel planeras.
Månadsmöten
Första torsdagen i månaden är stående
dag för Väst månadsmöten. I februari
gästades vi av Brottsofferjourens sam-
ordnare Jenny Fernström. Hon beskrev
hur landets brottsofferjourer arbetar,
hur man utbildar volontärer och stöder
brottsoffer och vittnen. Cirka trettio
besökare hade mängder med frågor.
Ämnet berörde särskilt alla som någon
gång utsatts för brott och ännu kände
våndan av hur de behandlats i rättsma-
skineriet. 
Sara Mohammad gästade Väst på må-
nadsmötet i december. Drygt åttio be-
sökare lyssnade på hennes beskrivning
av våld i hederskontexter. Särskilt enga-
gerande var Saras beskrivning av sin
egen uppväxt och hur hon tvingades
lämna familjen efter misshandel och
dödshot. Arbetet med riksorganisatio-
nen GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fa-
dime) berördes givetvis också. 

HumanistHjälpen

www.humanisthjälpen.se

...att skydda mot hedersvåld, förföljelse och hot.

...att rädda ensamstående mödrar och barn.

Hjälp till... 

PG: 90 02 79 - 1
Är Du trygg? 
Sprid känslan!
Gett ett bidrag. Bli månadsgivare. 
Donera vid livets högtider.
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Humanist Aid Sweden



Posttidning B

Humanisterna
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm Läsvärd!

Den här boken presenterar livsåskådningen sekulär humanism - vad den är
för något, var tankarna kommer ifrån och vad som är de viktigaste inslagen.

Den sekulära humanismen utgår från människan - det är därifrån namnet
”humanism” kommer. Den kommer ur insikten att vi människor - på gott och
ont - är utlämnade till oss själva och varandra. Köp den! Läs den!

Finns att köpa på: www.humanistshopen.se


