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Manusstopp nr 1, 2017:
3 februari

När Donald Trump höll sitt segertal natten när presidentvalet var avgjort
avvek han från den sedvanliga amerikanska liturgin. Han avslutade inte
med ”God bless America”. Hans budskap skulle kunna kallas en massa
saker, men också sekulärt: Amerika ska bli great igen genom mänsklig ansträngning och inte på grund av något gudomligt ingripande.
Nu ska man kanske inte dra för stora växlar på detta, särskilt inte med
tanke på den religiösa moralkonservatism som är så spridd i hans väljarbas,
men det finns mycket i Trumps uppenbarelse och agerande som kan beskrivas som normbrytande.
Normkritik är ju numera ett slags politiskt mode i Sverige. Bland dem
som påstår sig se normer som andra inte ser är normkritiken en doktrin
som utgör sin egen norm. Vill man vara välvillig kan man säga att normkritikerna håller på med sådant som människor gjort i alla tider: de debatterar
och ifrågasätter maktstrukturer. Vill man vara styggare kan man hävda att
de slår parodisk knut på sig själva.
Enligt Humanisternas nya medlemsenkät får Liberalerna flest sympatier
medan Sverigedemokraterna stöds av fyra procent. Den humanistiska normen är således liberal och icke-sverigedemokratisk. Vilka normer är då
värda att försvara? I Sverige finns en antirasistisk norm som värnar om tolerans och tar avstånd från främlingsfientlighet. Över huvud taget finns
det i samhällen som det svenska en rad normer som är långt bättre än de
som råder i länder med religiöst förtryck och diktatoriska eller dysfunktionella regimer.
De självutnämnda normkritikerna är anmärkningsvärt likriktade. Verkliga normkritiker tänker självständigt och följer inga normerande mallar.
I ögonen på den som inte är religiös framstår religiositet naturligtvis som
väldigt normerande. Texter, regler och uttolkare talar om hur den troende
bör bete sig. Fördomsfulla religioner med bestämda uppfattningar om exempelvis kvinnors och mäns åtskilda roller och rättigheter behöver all
normkritik de kan få, men på något konstigt vis är det nästan aldrig mot
dem som den här sortens kritik riktas.
En religion kan man välja att lämna eller ansluta sig till, men i stället
skjuter normkritikerna in sig på sådant vi föds med och inte kan göra särskilt mycket åt. Utgångspunkten verkar vara en märklig tro på att människors åsikter och värderingar sitter i könet eller pigmenteringen. En sådan
normerad syn på mänskligheten är lika fördomsfull som kvinnosynen i
islam eller katolska kyrkan.
När dagens normkritiker vill rensa bland språk och bilder i gårdagens
barnböcker sätter de sig på historielöst vis till doms över det förgångna som
de snart själva också kommer att tillhöra. Uppmaningen till normkritisk
historierevisionism har många läskiga förlagor och är samtidigt besvärande
ego- och etnocentrisk.
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Katolska kyrkan behöver
fortfarande reformeras

M

åndagen den 31
oktober 2016 kom
påve Franciskus till
Lund för att både
katoliker och lutheraner tillsammans
ville
uppmärksamma 500-årsminnet
av
reformationen.
Den dagen var det nämligen exakt
499 år sedan Martin Luther skickade sina nittiofem teser till ärkebiskopen i Mainz – ett datum som
brukar betraktas som reformationens startpunkt. Luther sägs senare
ha spikat upp sina teser på kyrkporten i Wittenberg, men att detta
verkligen hänt är ifrågasatt.

Ifrågasatt är även den institution
Luther ville reformera – den katolska kyrkan – för både historiska
tillkortakommanden och nutida.
Kyrkan är dock någorlunda medveten om sina synder. Den förrförra
påven Johannes Paulus II bad till exempel under sin tid som påve om
ursäkt för en diger lista övergrepp
och missdåd som kyrkan varit medskyldig till.
Han bad bland annat om ursäkt för
korstågen, inkvisitionen och den
historiska förföljelsen av judar, men
också för att man behandlat kvinnor orättvist (halva mänskligheten!),
för alla tvångsomvändelser, kyrkans
roll i den afrikanska slavhandeln, att
man sa att Galileo hade fel, tortyren
under motreformationen, tystnaden

Av PATRIK LINDENFORS
under Förintelsen och för alla barnövergrepp utförda av präster. Frågan
är om någon institution kommer i
närheten av en sådan lista på övergrepp – och detta är ändå bara ett
urval av dem som kyrkan själv erkänner.
Och man fortsätter orsaka skada än
i denna dag. Till exempel orsakar
man onödig sjukdomsspridning i
Afrika genom att motarbeta kondomer, man tvingar barn att föda barn
genom att fördöma abort, man underkänner vissas kärlek genom att
fortfarande inte tillåta samkönade
äktenskap och har väckt djup internationell vrede genom att bara
omplacera präster och biskopar,
som våldtagit och förgripit sig på
barn istället för att anmäla dem till
polisen. Det sistnämnda har dock
påve Fransiskus nu tillsatt en tribunal för att stävja. Vidare betraktar
kyrkan fortfarande kvinnor och
män som fundamentalt olika då
man inte tillåter kvinnor att bli
präster eller biskopar – eller påvar,
för den delen.
LIERAD MED DEN
VÄRLDSLIGA MAKTEN

Att katolska kyrkan trots sin mörka
historia och problematiska nutid
ändå lyckats med den historiskt
ganska unika bedriften att existera i
2000 år som institution går lättare
att förstå om man kommer ihåg att
kyrkan tidigt lierade sig med den
världsliga makten. Kyrkan var från

början en marginell sekt – ungefär
som mormonismen i dag – tills den
romerske kejsaren Konstantin fick
för sig att göra kristendomen till sin.
Vid första konciliet i Nicaea år 325
var kejsaren med och mejslade ut
kristendomens läror och år 380
gjorde en annan kejsare, Theodosius
I, kristendomen till romarrikets
statsreligion.
Efter det vidtog en systematisk för-

följelse av andra religioner som
pågår än i denna dag – man har inte
bara lyckats utplåna de traditionella
grekiska och romerska religionerna,
utan i princip alla konkurrerande
religioner i Europa, inklusive vår
egen asatro, samt nästan alla traditionella religioner i Syd-, Centraloch Nordamerika, Australien, samt
stora delar av Afrika och delar av
Asien. Förr skedde detta med både
mission och vapenmakt, numera
mest genom mission. Denna kulturförstörelse är historiskt unik i sin
omfattning och grundlighet.
Påve Franciskus har, trots sin mer
försonliga ton, inte genomfört
någon enda substantiell förändring
av kyrkan. Tvärtom är läran fortfarande ganska lik den som kejsare
Konstantin var med och formade i
Nicaea; patriarkal, homofobisk, oppositionsfientlig och odemokratisk.
Franciskus må vara en lysande
marknadsförare, men någon reformator har han inte visat sig vara. En
möjlighet är förstås att han önskar,
men inte tillåts förändra kyrkan.

5

H U M A N I S T E N

TAR INTE SITT EGET
BUDSKAP PÅ ALLVAR

Svenska kyrkan har gjort en annan
resa sedan reformationen. Förr var
det husförhör, gubbvälde, homofobi, eviga straff och absoluta sanningar som gällde. I dag handlar det
om miljöpolitik, regnbågsbröllop,
dunbolsterteologi och inga särskilda
sanningar alls – Guds eventuella
frälsningsbudskap till mänskligheten har helt kommit i skymundan.
Det är en utmaning att ta denna institution på allvar som inte verkar ta
sitt eget budskap på allvar. Vad dessa
två kyrkor finner för gemenskap är
svårbegripligt.
Det är svårt att värja sig från tanken
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att Svenska kyrkan bara vill rida på
den nuvarande påvens popularitet.
Franciskus har gjort en rad uttalanden som fått stor uppmärksamhet
och fått honom att nästan verka

vara i takt med nutida etik och
moral. I februari sa han exempelvis
att kondomer är att föredra framför
abort. Men vem tycker inte det? Vatikanen har fortfarande inte bytt officiell ståndpunkt, utan menar
fortfarande att preventivmedel inte
är tillåtna.
Franciskus proklamerade

också tidigt att homosexuella var välkomna
till kyrkan. Men detta har alltid gällt
– Vatikanen fördömer fortfarande
homosexuella handlingar, under devisen ”hata synden men älska syndaren”. Som heterosexuell tillåts
man ha en familj som man älskar;
som homosexuell blir man fördömd
för samma sak och familjen godkänns inte som ”riktig familj” av
kyrkan.
Det är förstås positivt att påven
inte är lika fördömande som tidigare påvar mot homosexuella, män-

niskor som använt preventivmedel
och kvinnor som skilt sig eller utfört
en abort. Men att konstatera att han
i alla fall är bättre än sina föregångare är att sätta ribban oerhört lågt.
Vägen till verklig reform verkar
stängd.
I princip har Svenska kyrkan därför
gjort sig skyldig till samma synd
som brukar räcka för att få muslimska politiker att avgå. Man har
bjudit in en ledare för en misogyn,
uttalat homofob organisation som
är känd för förföljelser och tortyr,
och som i två tusen år samarbetat
med diktaturer och stöttat despoter.
Detta är väl inget att fira? Men vi
bör kanske bara vara tacksamma för
att katoliker och protestanter i alla
fall slutat kriga och bränna varandra
på bål.

Patrik Lindenfors är ledamot i
Humanisternas förbundsstyrelse.
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10 teser för en mer
human kyrka

Inför påvens besök i Lund förberedde
Humanisternas styrelse några aktiviteter för att uppmärksamma katolska
kyrkans absurda läror – bland annat
nedanstående 10 teser för en mer
human kyrka. Artikeln är satirisk och
ska alltså inte läsas som om vi verkligen föreslår förändringar av kyrkan,
utan som en humoristisk kommentar,
formulerad i tes-form efter Martin Luthers exempel. Teserna presenterades
även vid en manifestation vid Lunds
domkyrka dagen före påvens besök då
Humanisterna Syd tejpade upp dem
på domkyrkans dörr. De blev nedtagna
direkt.
Ni kan se manifestationen på YouTube här:
https://www.youtube.com/watch?v=
DJRbS4VvkGA.

1. Ge kvinnor samma rättigheter

som män – kvinnor inom katolska
kyrkan får inte bli präster, biskopar
eller påvar.

2. Ge hbtq-personer samma rättig-

heter som andra – hbtq-personer
har inte rätt till äktenskap inom katolska kyrkan.

3. Respektera barns religionsfrihet

– spädbarn döps till medlemmar i
katolska och Svenska kyrkan vid en
ålder då de varken kan ge sam-

tycke eller avstå.

4. Respektera kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar –
katolska kyrkan motarbetar abort.
5. Sluta motarbeta preventivmedel
– katolska kyrkan motarbetar kondomer och andra preventivmedel
och har därmed bidragit till spridningen av bland annat hiv.
6. Respektera alla människors rätt
att bestämma över sitt eget liv –
katolska och Svenska kyrkan är mot
dödshjälp.
7. Polisanmäl övergrepp på barn –

katolska kyrkan har länge praktiserat enbart internutredningar av
prästers barnövergrepp.

8. Sluta blockera livräddande
forskning – katolska kyrkan motarbetar stamcellsforskning.
9. Sluta låtsas att någon människa
kan vara ofelbar – påven kan välja
att uttala sig ex cathedra och hävdar då att han är ofelbar.
10. Ta eget ansvar istället för att

basera moral på övernaturliga föreställningar – kyrkan menar att moralen är given av en Gud.
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Resultatet från medlemsenkäten 2016:

Välutbildade ateister som
vill ha en aktiv ledning
Av URBAN JANSSON
Mellan den 10 och 19 oktober pågick Humanisternas medlemsenkät
2016. Vi fick in 2 724 svar och
nedan följer en sammanfattning av
resultatet. Alla som är intresserade
av att se hela resultatet kan få det via
sin kontaktperson i lokalavdelningen. Rapporten består av lättlästa diagram och kommentarer.
Totalt gick inbjudan ut till alla med-

lemmar med korrekta e-postadresser, det vill säga 5 050 personer.
Svarsfrekvensen är 54 %, att jämföra med 56 % under 2010 och 48
% under 2013.
Om man jämför

resultaten från de
tre enkäterna kan man sammanfatta
det på ett enkelt sätt: ”same, same,
same”. Det är förvånansvärt lite som
skiljer mellan de tre enkäterna.
Ändå vet vi att många av medlemmarna som svarat i år har tillkommit under senare år och inte kunnat
delta i tidigare enkäter.
En av frågorna

handlade om när
man blev medlem i förbundet. I diagram 1 framgår att 22 % svarat att
de blivit medlemmar under de två
senaste åren. Antalet medlemmar
som tillkommit i medlemsregistret
mellan den 25 oktober 2014 och
den 25 oktober 2016 utgör 27,9 %
av det totala antalet. Då nästan en
tredjedel av medlemmarna är nya
8

och det totala antalet medlemmar
ändå inte har ökat markant, kan
man dra slutsatsen att väldigt
många medlemmar slutar – omsättningen är stor. Kanske en av de största utmaningarna för förbundet!
Medlemmarnas ålder

är relativt
hög. 38 % är över 65 år och 31 %
är mellan 50 och 65 år. Endast 2 %
av medlemmarna är under 26 år,
alltså sådana som utnyttjat det gratis
medlemskapet. Männen är i majoritet – 76 % mot endast 24 % kvinnor.
MAN FÖRVÄNTAR SIG ATT

LEDNINGEN DRIVER DEBATTEN

Vi frågade om varför man gick med
i Humanisterna. Man fick här välja
flera svar och flest svarade att man
reagerat mot ett religiöst/pseudovetenskapligt uttalande, och näst flest
att ett sådant uttalande påverkat beslut inom politik/offentlig förvaltning. På tredje plats kom att man
läst en debattartikel av Humanisterna och därefter att man hört eller
sett en radio- eller tv-debatt där Humanisterna deltog.
På frågan om

varför man är med i
Humanisterna svarade 87 % att
man vill ta ställning för ett sekulärt
samhälle och 81 % att man vill
främja kritiskt tänkande och en ve-

tenskaplig kunskapssyn. Längst ned
på skalan, på 9 %, kom att man
själv ska få möjlighet att medverka i
debatten och påverka opinionen.
Slutsatsen blir att medlemmarna
förväntar sig att det ska finnas en
ledning som tar ansvar och för debatten framåt för att påverka opinionen.
MEDLEMMARNA NÖJDAST

MED DET SOM ÄR VIKTIGAST

En av de viktigaste frågorna för förbundet är att veta vad medlemmarna tycker är viktigt att vi arbetar
med. Därför ställde vi den frågan
och direkt därefter frågan hur väl
man tycker att vi lyckas i vårt arbete
med de här frågorna.
När vi frågade hur viktiga olika om-

råden är fick man rangordna från 1
(högst) till 10 (lägst). I redovisningen har vi tagit med dem som
valt prioritet 1 eller 2 för respektive
område. På sid 12 finns en sammanställning över vad man tycker
är viktigast. Att verka för ett sekulärt
samhälle är det som medlemmarna
anser som viktigast. Som framgår av
tabellen finns det ett klart samband
mellan det som är viktigt och hur
väl vi lyckas med arbetet. De viktigaste sakerna får bäst betyg.
Det känns bra.

Men samtidigt är

H U M A N I S T E N

snittbetyget 3,5 med alla områden
sammanräknade och då kan man
fråga sig om vi ska vara nöjda med
det.

Vi frågade 2013

att vi inte frågade om betyg, men vi
har räknat om svaren så att 5=mycket bra, 4=bra, 3=varken bra eller
dåligt, 2=mindre bra och 1=dåligt.
Betyget 3,5 ligger alltså någonstans
mellan ”varken bra eller dåligt” och
”bra”.

för första gången
vad man anser om att Humanisten
enbart ges ut i digital form. Här är
det nästan samma siffror vid de två
mättillfällena. 43 % anser att det är
en bra idé för egen del, 35 % kan
acceptera detta, men hade hellre sett
en papperstidning. 16 % anser det
vara en dålig idé och för 6 % spelar
det ingen roll. Det är förvånande att
det är samma resultat som från
2013, då fler och fler går över till att
läsa på läsplattor och telefoner.

Det var många

Vi frågade i år

Ni som fyllt i enkäten minns kanske

medlemmar som
hade svårt att sätta betyg på vissa
områden. Det svåraste var hur väl vi
lyckats i arbetet med att bedriva humanistiskt biståndsarbete – hela 63
% avstod att bedöma detta område.
Hur väl vi lyckas i arbetet med att
utveckla sociala verksamheter i lokalavdelningarna kunde drygt
hälften inte svara på.
INTE VIKTIGT ATT TILLHÖRA
EN LOKALAVDELNING

Tidningen Humanisten läses av
många medlemmar, men trenden är
negativ jämfört med tidigare år. 32
% läser det mesta i tidningen och
39 % läser valda delar som intresserar dem. Motsvarande siffror från
2010 var 42 % respektive 41 %. Att
färre läser tidningen beror dock inte
på att man är missnöjd med tidningen. Layouten fick betyg 3,6 –
en höjning från 2010 och 2013, då
betyget var 3,4 vid bägge tillfällena.
Artiklarnas innehåll och kvalitet fick
betyget 3,9, vilket varit detsamma
vid alla tre mätningarna. Helhetsintrycket var 4,0 jämfört med 3,9 vid
de tidigare mätningarna. Utgivningsfrekvens tycker 76 % är lagom
och 75 % anser att det är lagom
med 28 sidor. En del som kommenterat anser att språket är lite för akademiskt.

ingenting om hemsidan eftersom förbundsstyrelsen
planerade att släppa den nya sidan
mitt under pågående enkät. Däremot frågade vi hur ofta medlemmarna besöker Humanisterna på
Facebook. 8 % är där en eller flera
gånger per vecka och 15 % en eller
flera gånger per månad. 54 % är
aldrig där.
Endast 7 %

sig och enbart vara passiv medlem –
detta har ökat sedan 2010. 29 %
kan tänka sig ett begränsat engagemang, 18 % kan möjligen engagera
sig senare. 7 % vill engagera sig mer
och 4 % är redan engagerade. Det
fanns en övervikt bland de äldsta för
att enbart vara stödmedlemmar.
Medlemmarna fick

även skriva vad
de skulle vilja engagera sig i inom
vårt förbund. Flera svarade direkt
till mailadressen som angavs i enkäten och skrev vad de ville. Dessa
svar sändes i vissa fall vidare till den
aktuella lokalavdelningen. Totalt
fick vi över 400 svar på denna fråga,
men tyvärr har många inte förstått
att enkäten var anonym och att vi
inte kan kontakta alla dessa personer som inte skrivit sitt namn.
83 % av våra medlemmar har aldrig
övervägt att lämna Humanisterna,
14 % har övervägt det någon gång,
1,4 % funderar på det just nu och
av dem som svarat på enkäten hade
0,2 % bestämt sig för att lämna.
Det är dock lite svårt att dra några
exakta slutsatser eftersom det är
möjligt att de som bestämt sig för
att sluta inte gärna besvarar en
enkät. Vi frågade också om vilka
skälen skulle vara att man lämnade
förbundet. Vi fick över 500 svar på
denna fråga, som ibland var allmänna kommentarer.

tycker det är viktigt att
tillhöra en lokalavdelning, 21 % att
det är ganska viktigt, 39 % att det
är oviktigt och 19 % att det är helt
oviktigt. 5 % går regelbundet på lokalavdelningens möte, 7 % någon
gång per år, 15 % på något enstaka
möte och hela 73 % i stort sett aldrig. Det fanns många skäl till att
man inte kunde gå på möten och
ungefär var femte svarade att det berodde på familj eller andra intressen,
att man bor för långt bort eller att
man är ointresserad. En femtedel
svarade att det berodde på arbetssituationen. Det som man tyckte var
viktigt att arbeta med på lokal nivå
framgår av tabell på sidan 12.

Vid tidigare mätningar har vi inte
legat under 80 % bland dem som
aldrig övervägt att lämna förbundet.
Vi kan konstatera att vi har cirka 80
% ”trogna medlemmar”.

CIRKA 80 % ”TROGNA

ANDELEN SEKULARISTER ÖKAR

På frågan om hur mycket man vill
engagera sig i Humanisterna svarade
41 % att man inte alls ville engagera

I slutet av enkäten hade vi några frågor för att få reda på mer om våra
medlemmar. Den första frågan var
utbildning. 81 % av dem som svarat

MEDLEMMAR”
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hade genomgått högskola eller motsvarande, 17 % gymnasium och 2
% grundskola eller motsvarande.
Detta är generellt högre utbildning
än vad svenska folket i allmänhet
har.
85 % av våra medlemmar är födda i
Sverige med bägge föräldrarna
födda i Sverige, 7 % är födda utanför Sverige, 6 % är födda i Sverige
och har en svensk förälder och 2 %
är födda i Sverige med föräldrar som
inte är födda här.
Vi frågade också om den miljö man

är uppväxt i. Vi avsåg då påverkan
av religion. 50 % var uppvuxna i en
miljö utan någon uttalad inställning
till religion, 28 % med viss religiös
prägel, 17 % med religionskritisk
prägel och 5 % var uppvuxna i en
miljö med stark religiös prägel.
Bland dem som vuxit upp i en miljö
med viss eller mycket religiös prägel
handlade det i 84 % av fallen om en
protestantisk miljö.
Av dem som svarat hade 62 % aldrig haft någon tro eller religiös upplevelse, 17 % har varit tvivlare, 11
% har varit något/lite religiösa, 8 %

religiöst sökande och 3 % har varit
djupt religiösa.

siffror har vi lagt in hur valresultatet
blev 2014, vid det senaste valet.

På frågan om vad man anser sig vara

Näst sista frågan handlade om vilka
ideologiska rörelser/organisationer
man sympatiserar med utöver Humanisterna. Resultatet av denna
fråga framgår av diagram 3 på sidan
11. Anledningen till att vi enbart
jämför med 2013 är att vi inte hade
lika många svarsalternativ 2010. Vi
kan notera att Mänskliga rättigheter
är den rörelse som flest sympatiserar
med.

i dag svarade många genom att
kryssa i flera alternativ. 81 % anser
sig vara ateister, 33 % sekularister,
18 % agnostiker, 3 % annat, 1,3 %
vet ej och 0,7 % religiöst sökande.
Resultaten av de sista frågorna har
varit mycket stabila över de tre mätningarna. Det enda som förändrats
är att de som anser sig vara sekularister har ökat från 24 % 2010 och
28 % 2013 till 33 % 2016. Det
kanske är så att ordet helt enkelt har
satt sig?
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

VIKTIGA FÖR VÅRA MEDLEMMAR

Det kommer ständigt undersökningar som visar svenska folkets
partisympatier. Vi ställde också frågan vilket politiskt parti man sympatiserar mest med på riksnivå.
Bland medlemmarna var det 13 %
som svarade ”vet ej” på denna fråga.
Det visade sig att Liberalerna var det
parti som hade mest sympatisörer
inom Humanisterna. I diagram 2
framgår resultatet. Som jämförande

31 % har inte

uppgivit att man
stödjer några andra rörelser utöver
Humanisterna. 31 % stödjer en rörelse utöver Humanisterna, 18 %
två och sedan är skalan fallande.

Den sista frågan

var om man har
deltagit i tidigare enkäter. Tyvärr
hade svarsalternativet ”nej” fallit
bort. Jag beklagar detta och ber om
ursäkt. Några blev väldigt irriterade
över att detta svarsalternativ saknades. Tyvärr innebär det också att
tolkningen av svaret blir svår. 6 %
svarade att de deltagit både 2010
och 2013 medan 8 % svarade att de
deltagit i en av dem.
Resultatet av enkäten

kommer att
vara vägledande för förbundsstyrelsens arbete. Enkäten kan också vara
en inspiration för lokalavdelningars
arbete och motioner inför nästa
kongress.

Jag vill passa på

att tacka alla som
hjälpt till att svara på enkäten.

Om du är intresserad av att ta del av
hela resultatet kan du sända en förfrågan till kontaktpersonen i din lokalavdelning för att få den
kompletta rapporten.

10

Urban Jansson har tidigare varit kassör
i Humanisternas förbundsstyrelse och är
numera bland annat officiant och
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När blev du medlem i Humanisterna?
47 %
32 %

12 %

20 %

15 %

Senaste året

31 %
18 %

17 %

Ett till två år sedan

Tre till sex år sedan

3%

Mer än sex år sedan

Minns ej

4%

När blev du medlem i Humanisterna?
Vilket Politiskt parti sympatiserar du mest med i riksdagsvalet?
(exkl vet ej)?
År 2016

Folkpartiet/Liberalerna

Valet 2014

5%

Socialdemokraterna
Moderaterna

Vänsterpartiet

6%

8%
7%

Miljöpartiet

Centerpartiet

4%

Sverigedemokraterna
Feministiskt Initiativ

Piratpartiet

Annat parti

Kristdemokraterna

14 %

0%

2%

1%
1%

0,3 %

7%
6%

17 %

20 %

23 %

5%

År 2013

Mänskliga rättigheter

31 %
30 %

Vetenskap och Foprtbildning(VoF
Miljöfrågor

Republikanska föreningen

16 %
16 %

Genusffrågor, jämställdhet

31 %

12 %
12 %

Rätten till en värdig död (RTVD)

11 %
11 %

Biståndsfrågor

Hbt-frågor

22 %
23 %

29 %

37 %
38 %

15 %
13 %

Rätten till en värdig död (RTVD)

Djurrättsfrågor

31%

13 %

3%
3%

År 2016

Annat

24 %

10 %
10 %

9%

8%

8%
8%
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Vad är viktigt/hur bra lyckas vi?
Andel som
valt 1 eller 2

Hur bra
vi lyckas

Verka för ett sekulärt samhälle

77 %

3,9

Verka för kritiskt tänkande och en vetenskaplig kunskapssyn

69 %

4,0

Bilda opinion och utöva politisk påverkan

56 %

3,6

Verka för mänskliga rättigheter

48 %

3,6

Verka för folkbildning (genom föredrag, studiecirklar mm)

32 %

3,5

Verka för ett utbud av sekulära ceremonier

18 %

3,6

Bedriva humanistiskt biståndsarbete

15 %

3,1

Verka för ett utbud av ungdomsläger som alternativ
till kyrkans konfirmationsläger

15 %

3,4

Utveckla sociala verksamheter i lokalavdelningarna

9%

3,0

Vad är viktigt att arbeta lokalt?

12

Opinionsbildning och politisk påverkan

4,3

Seminarier med inbjudna föreläsare

4,2

Offentliga debatter med meningsmotståndare

4,2

Diskussionskvällar för medlemmar

3,8

Medlemsvärvande verksamhet

3,7

Studiecirklar

3,5

Utåtriktade aktioner som flygbladsutdelning,
protestaktioner m m.

3,4

Humanistiska kulturkvällar

3,2

Andra sociala aktiviteter

3,0

Studiebesök

3,0

Pubkvällar

3,0
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Trettio års kamp
mot hedersförtryck
Av YVONNE NENANDER

Amineh Kakabaveh är tredje namn
på Vänsterpartiets riksdagslista.
Hon är ordförande i Varken hora
eller kuvad, initiativtagare till åtta
tvärpolitiska nätverk i riksdagen och
ledamot av Humanisternas styrelse.
I oktober släpptes hennes självbiografi ”Amineh – inte större än en
kalasjnikov”.
Vi får en pratstund i riksdagshusets
kafé. Här känner alla Amineh.
Många kommer fram och gratulerar
till boken, påminner om ett möte,
ger en kram. Den röda tråden i hennes arbete på olika arenor möter respekt från alla demokratiska riksdagspartier – kampen för kvinnors
rättigheter mot kulturellt och religiöst förtryck.

- Människor har också sagt till
mig, redan när jag kom till Sverige
som 19-åring och började på SFI,
att jag som varit med om så mycket
borde skriva en bok. Men jag tänkte
aldrig så. Det är ju så många som
delar min historia, som varit med
om samma saker, men värre och
ännu hemskare. Fast här i Sverige är

min bakgrund som peshmerga
ovanlig. Och i Sveriges riksdag är
den unik.

”Det
jobbigaste
i mitt
politiska
liv”
Hon har skrivit

boken tillsammans
med journalisten Johan Ohlson.
Den har fått en enorm uppmärksamhet, efter bara ett par veckor är
första upplagan nästan slutsåld.

Amineh Kakabaveh hamnade i hetluften förra sommaren när hon
skrev en debattartikel i Expressen
om de växande problemen i en del
förorter, där manliga fundamentalister kontrollerar kvinnors och flickors frihet. Hon misstänkliggjordes

som rasist och islamofob och hotades till och med av uteslutning ur
partiet. Själv tror hon att interna
maktstrider ligger bakom.
- Jag har jobbat hårt för alla människors lika rättigheter i mer än 30
år, säger hon. Det är helt absurt.
I boken skriver

hon att behandlingen partiet utsatt henne för varit
det ”jobbigaste i mitt politiska liv”.
Samtidigt räknar hon upp det fantastiska stöd hon fått av antirasister,
feminister, vänstergrupper och
kvinnoorganisationer i och utanför
partiet, i Sverige och många andra
länder.
FRÅN KRIGET TILL PARADISET

Amineh Kakabaveh berättar i sin
självbiografi om uppväxten i en fattig, kurdisk tiobarnsfamilj i byn
Torjan i Iran. Efter den islamistiska
revolutionen i Iran 1979 ockuperades byn av regimens soldater, fadern
misshandlades och släktingar mördades. Amineh blev tvungen att underkasta sig påbud om kläder och
uppförande.
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- Som peshmerga i Kurdistan bar jag vapen och riskerade livet för andras befrielse, säger Amineh Kakabaveh. I dag är mitt vapen pennan och hjärnan, och jag är en peshmerga i Sveriges riksdag.
(Foto: Yvonne Nenander)

H U M A N I S T E N
Efter bara två

års skolgång fick hon
sluta, hon måste börja jobba som
andra flickor inom den hederskultur som rådde. Men Amineh längtade efter att få läsa, att få leva i
frihet hos den hemliga gerillan Komala uppe i de närbelägna bergen.
Och efter flera försök lyckades hon
rymma och ansluta sig till Komala.
Hon accepterades trots sin unga
ålder.
- Jag var kaxig och sa att jag var
15. Men jag var bara 13 och ett
halvt år. Det fanns två kurdiska befrielsegrupper som bekämpade regimen: KDPI som samlar iranier,
kurder och nationalister och så socialistiska Komala som jag tillhörde.
Jag var en peshmerga i fem år.
- Komala är en av de befrielserörelser som haft störst betydelse för
kvinnors frigörelse i Mellanöstern,
säger Amineh Kakabaveh. Ända
sedan jag var fem-sex år hade jag ju
vetat att jag skulle bli peshmerga
och kämpa för de fattiga, för frihet
och för kvinnorna. Och det var fantastiskt för här respekterade alla oss
flickor, kvinnor och män behandlades lika.
Amineh avancerade

inom rörelsen,
fick en elitutbildning och blev så
småningom livvakt åt Komalas
högste ledare Ebrahim Alizadeh.
Men kriget medförde splittring mellan kurdiska grupper, och till slut
fanns ingen annan utväg än att fly.
Komala har nu haft sin bas i irakiska
Kurdistan i 25 år.
Amineh kom till Sverige som
kvotflykting i slutet av 1992. Det
var som att komma till paradiset,
tyckte hon, och berättar om alla
vänner från den tiden som fått politisk asyl i Sverige. Själv hamnade

hon i Västerås där hennes morbror
redan fanns och i början kunde
guida henne i det nya landet.
Amineh lärde sig svenska på SFI
och började studera. På nio år gick
hon från att praktiskt taget ha varit
analfabet till att bli socionom med
magisterexamen i sociologi och filosofi. Hon fick jobb som socionom i
Botkyrka och arbetade med barn
och ungdomar, och ideellt med
kvinnorättsfrågor.

- Jag upptäckte att kvinnoförtryckande mönster följt med många
som invandrat eller flytt hit till Sverige. Hederskulturer handlar om att
kontrollera flickors och kvinnors
sexualitet. Just sådant förtryck som
många flytt ifrån! Nu finns det i
många svenska förorter, och det är
oacceptabelt att vi inte kan skydda
människor i Sverige från detta. Här
har utbildning, industrialisering,
demokrati, modern lagstiftning, individualism, hundra år av kvinnokamp, vänsterns inverkan liksom
arbetarklassens kamp lyft landet
från religiöst mörker, autokrati och
vidskepelse det senast århundradet.
Låt oss inte falla tillbaka igen.
STÖDET TILL TROSSAMFUND
MÅSTE SES ÖVER

- Samhället sviker barn och ungdomar som växer upp i sådana miljöer. Det är stor skillnad på Sverige
i dag jämfört med för 24 år sedan,
när jag kom hit. Samma utveckling
finns i hela västvärlden, där en stark
segregation mellan människor och
svaga samhällsinstitutioner ger fritt
fram för religiösa trossystem och
olika reaktionära grupper.
- I Sverige har man välkomnat det
mångkulturella, men tagit alltför
stor hänsyn till religiösa grupper,

säger Amineh Kakabaveh. Det statliga stödet till trossamfund måste
genast ses över. Nu går många skattemiljoner till uppbyggnaden av
könssegregationskulturer där kvinnliga präster är förbjudna, homosexualitet ses som synd och en
oskuldsetik påtvingas medlemmarna.
- Varför ska till exempel Qatar,
Turkiet och Saudiarabien få bygga
moskéer i Sverige? Varför ska deras
predikanter komma hit och sprida
sitt budskap om sharialagar och
könsapartheid? Vad har hänt med
vårt demokratiska och sekulära samhälle?
Amineh anser att vi som vuxna
medborgare är skyldiga att skydda
barn och ungdomar från hederskulturer och förtryck i religioners
namn. Hon efterlyser en omfattande utredning av de så kallade balkongolyckorna, som i själva verket
är hedersmord, och en medborgarrättsminister som ska garantera alla
samma rättigheter oavsett kön.

- Det är kvinnor och flickor i förorterna som får betala priset när politikerna och regeringen inte agerar.
Hedersförtryck har funnit före både
kristendom, islam och andra religioner. Det finns bland hinduer, judar,
katoliker, ortodoxa kristna, muslimer och ateister. I dag finns det tongivande manliga enklaver i en del
förorter som odlar hederskulturer
och gör de här ungdomarna till lätta
byten för religiösa fundamentalister.
Enligt Ungdomsstyrelsens rapport
”Gift mot sin vilja” förbjuds tusentals kvinnor och flickor att klä sig
som de vill, träffa vem de vill, utbilda sig eller gifta sig med vem de
vill. Detta skapar också en rekryte-
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ringsbas för jihadkrigare och IS,
menar Amineh Kakabaveh.
Hon är ordförande

i Varken hora
eller kuvad, VHEK, en antirasistisk
och feministisk gräsrotsrörelse som
sedan ett tiotal år arbetar mot hedersförtryck. I våras presenterade
man en rapport där 1 100 ungdomar
mellan 12 och 18 år från ett antal
Stockholmsförorter sa att de känner
sig mycket kontrollerade hemifrån av
föräldrar, bröder, andra släktingar
och grannar och förbjuds vara med
på fritidsaktiviteter om pojkar är
med.
Många litar mer

på sina religiösa
samfund än på skolan och myndigheter, bröder bevakade sina systrars
”kyskhet” och 83 procent av tjejerna
får bara vara kompisar med tjejer.
HEDERSFÖRTRYCK OCH
JIHADROMANTIK

I november offentliggjorde VHEK
en liknande kartläggning från Göteborg där 1 200 ungdomar mellan 12
och 18 i utsatta områden tillfrågats
och en del intervjuats. Undersökningen visar bland annat att 11 procent sympatiserar med IS och 13
procent känner någon som strider
eller har stridit för IS. I flera områden anser hela 78 procent sig utsatta
för hedersförtryck i någon form.
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- Det hedersrelaterade förtrycket
utövas mot kvinnor, flickor och pojkar med hjälp av kollektiva kontrollmekanismer,
säger
Amineh
Kakabaveh. I många fall leder det till
tvångsgifte, barnäktenskap, mödomshinneoperationer och könsstympning. Och i spåren har också
en ”jihadromantik” vuxit fram.
- Ett stort problem är de religiösa
friskolorna som skapar utanförskap,
klasskillnader och en identitetskris

hos ungdomarna. De fungerar som
sorteringssystem, de delar upp barn
och ungdomar i resursstarka och
svaga – och riskerar alltså att bli rekryteringsbaser för terrorsekter som
IS. Stödet till de religiösa friskolorna
är feltänkt, ett integrationspolitiskt
misslyckande som också skapat grogrund för de invandrarfientliga krafter som tagit sig in i riksdagen.
Förbundet Humanisterna bör verkligen göra sin röst hörd och påminna
om att skolan i Sverige ska vara konfessionslös.
Hedersvåldet är strukturellt och inte

begränsat till en viss religion eller etnicitet, säger Amineh Kakabaveh,
utan finns på många håll. Kvinnor
anses underlägsna män i alla monoteistiska religioner.
- Du hörde vad väl påven sa under
sitt besök i Lund? Han skrattade bara
åt frågan om katolska kyrkan kan
tänka sig kvinnliga präster och sa att
kvinnor i Sverige är så starka att
männen här föredrar kvinnor från
andra länder. Jag tyckte att det var
väldigt kränkande mot män i Sverige. Humanisterna brukar vara på
hugget när det gäller religionskritik
och det är bra. Men när det gäller
barnäktenskap, tvångsäktenskap och
hedersförtryck kan förbundet bli
tydligare.
KVINNOR I FÖRORTERNA
EN NYCKELGRUPP

Amineh Kakabaveh blev invald i
riksdagen 2008 som ersättare, valdes
2010 in som fjärde namn och 2014
som tredje namn på riksdagslistan
för Vänsterpartiet. Hon tilldelades
ingen utskottsplats, är bara ersättare
i EU-nämnden trots att hon vill ta
ett större ansvar, och menar att det
beror på hennes arbete mot hedersförtrycket.

I stället är hon med i tio olika tvärpolitiska nätverk i riksdagen, till exempel Tvärpolitiskt nätverk mot
diskriminering och förtryck som
samlar 25 ledamöter från alla partier
utom SD. Hennes engagemang som
förortsfeminist i hedersfrågorna är en
känslig fråga för partiet, och Amineh
är besviken.

- I dag handlar allt om religion och
hudfärg. Identitetspolitiken har tagit
över hela det offentliga samtalet och
dominerar till och med mitt eget
parti. Ingen talar längre om de klassiska vänsterfrågorna klass och kön.
- Sverigedemokraterna har satt agendan, alla har anpassat sig efter deras
populism och rasism av rädsla för att
utpekas som främlingsfientliga islamofober. Men de enda som tjänar på
vår feghet är förstås SD. Nu är det
Liberalerna, inte vänstern, som tar
ställning mot hedersförtrycket och
för sekularism. Sedan SD kom in i
riksdagen finns inget utrymme för
religionskritik i mitt parti.
- Debatten gynnar just nu två grupper – de fundamentalistiska, konservativa, religiösa krafter som vill
begränsa kvinnors rättigheter, men
också de rasistiska, fascistiska krafterna – alltså grupper som många
gånger delar en konservativ kvinnosyn. Vänstern verkar ha tappat sitt
klassperspektiv, säger Amineh Kakabaveh.
- Jag har lärt något viktigt av mina
latinamerikanska vänner, och det är
att man bara kan förändra ett samhälle om kvinnorna är med. Kvinnor
i förorterna är en nyckelgrupp för oss
som arbetar för ett demokratiskt
samhälle.
Yvonne Nenader är journalist, fil kand och
styrelseledamot i Humanisterna Stockholm.
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Hedeniuspriset 2016 tilldelas RFSL Newcomers
Sedan år 2000 delar Humanisterna
årligen ut Ingemar Hedenius-priset.
I år går det till RFSL Newcomers
och så här lyder motiveringen:
“I en tid då många flyktingar kommer och har kommit till Sverige finns
en grupp som ofta är mer utsatt än
andra: hbtq-personer. Inte sällan har
man tvingats fly på grund av sin identitet, men kan också råka illa ut på
asylboenden och få dåligt stöd och undermålig information om sina rättigheter i Sverige. RFSL Newcomers är
ett nätverk inom RFSL för och med
asylsökande som fungerar som en social mötesplats, men också hjälper
människor som flytt förföljelse i sitt
hemland på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
För sitt livsviktiga stöd till dem som
drabbas av inhumana föreställningar

Per Arvid Ingemar Hedenius, född 5
april 1908 i Stockholm, död 30 april
1982, var en svensk filosof. Han var
professor i praktisk filosofi i Uppsala
1947–1973. Under sin tid var han en
av Sveriges mest kände motståndare till
organiserad kristendom.

tilldelas RFSL Newcomers 2016 års
Hedeniuspris.”
Syftet med utmärkelsen är dels att
hedra minnet av filosofen, författaren och kulturdebattören Ingemar
Hedenius (1908-1982) och dels att

stödja och uppmärksamma personer som arbetar och verkar i Hedenius anda. Till mottagare kan den
utses som i Sverige under året främjat humanism, rationalism och vetenskaplig kunskap. Särskild vikt
ska fästas vid insatser som befrämjat
en kritisk granskning av religion i
dess olika former, pseudovetenskap,
irrationella och inhumana föreställningar och traditioner.
-Vi är stolta och glada över att
vårt arbete för asylsökande hbtq-personer uppmärksammas så här. RFSL
Newcomers är en av våra viktigaste
och snabbast växande verksamheter
och våra aktivister gör ett otroligt
viktigt arbete, säger Frida Sandegård,
förbundsordförande för RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras
rättigheter).

Gråzonen har blivit svartvit
och många lever med dödshot
Av ANNA BERGSTRÖM

När jag kom till Uganda för första
gången i slutet av 1990-talet bodde
jag på ett hotell inne i Kampala.
Hotellet låg vägg i vägg med en bar
som frekventerades av huvudstadens
bögar. Det var inte så att det pratades så mycket om det – men så var
det, och det verkade i största allmänhet gå under radarn.
Cirka tio år senare begick en dotter

till en bekant i Uganda självmord
sedan det framkommit att hon sänt
kärleksbrev till sin flickvän som gick
på samma internatskola. Skammen
som föräldrarna kände var som ett
hugg i hjärtat. Det gick knappt att
prata om det. Flickan hade ju varit
”sjuk”, hennes beteende sjukligt.
Ytterligare några år senare reste jag
som lärare med studenter från Ka-

rolinska Institutet till Uganda. Vi
var där samtidigt som en skärpning
av anti-hbtq-lagstiftningen diskuterades i det ugandiska parlamentet.
Det handlade om att införa ett angiverisystem och dödsstraff. I den
svenska studentgruppen fanns det
minst en hbtq-person. Sista kvällen
var vi ute på krogen och när mina
ugandiska vänner förstod att de träffat en homosexuell man häpnade de
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– han såg ju ut som vilken man som
helst! Det betydde att vilken man
som helst kunde vara bög!
Och precis däri ligger

en stor del av
det jag uppfattat som dilemmat. I
länder jag besöker där lagstiftningen
är diskriminerade och öppenhet
sällsynt eller omöjlig, demoniseras
hbtq-personer. De utgör i enlighet
med all annan xenofobi ett farligt
okänt – ”de andra”.
Liknande förhållanden råder i
många länder. Varje år publicerar
ILGA, den internationella paraplyorganisationen för hbtq-föreningar,
en rapport över ”State sponsored
homophobia”. Av rapporten från
2016 framgår att ”samtyckande
samkönad sexuell aktivitet” är laglig
i 121 medlemsstater i FN samt i
Taiwan och Kosovo. Vid samma
tidpunkt kategoriserade ILGA 73
stater som kriminaliserande stater,
det vill säga att hbtq-personer lever
under diskriminerande lagstiftning
eller i en miljö där samkönade sexuella relationer i praktiken är strängt
förbjudna.
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De flesta hbtq-flyktingar flyr sina
hemländer på grund av de risker
och det förtryck det innebär att leva
där. Ofta blir deras situation fortsatt
svår när de kommer till Sverige,
eftersom de inte alltid kan bo i
samma flyktingboenden som sina
landsmän. Ibland beror det på homofobi hos andra flyktingar, i andra
fall beror det på att traumat de genomlevt i hemlandet gör att de inte
kan hantera stressen det innebär att
bo tillsammans med landsmän.
Hbtq-flyktingar är ofta särskilt utsatta och deras situation särskilt problematisk. Om de inte ges
kompetent hjälp kan det resultera i
ökad isolering och större utanförskap.
RFSL Newcomers arbetar genom flera

av RFSL:s lokala avdelningar som en
social stödverksamhet. De ger information om hälso- och sjukvårdsfrågor
samt juridisk hjälp. Sveriges asylsystem beskrivs av RFSL som ett lotteri,
då de ombud som tilldelas flyktingar
ofta helt saknar hbtq-kompetens. I
värsta fall leder detta till ett felaktigt
avslag på en asylansökan.

I Uganda har jag sett hur gråzonen,
i vilken hbtq-personer levde för nästan 20 år sedan, har blivit svartvit
och hotfull. Tidigare diskuterades
inte hbtq-personers eventuella rättigheter alls. Nu lever i stället hbtqpersoner där och i många andra
länder under direkta dödshot. Förändringen är fruktansvärt tragisk.
Detta är en påminnelse om hur rättigheter kan tas ifrån oss, hur kulturer kan förändras till det sämre och
hur riskabelt det är med främmandeskap inför olikheter. Mot bakgrund av detta är valet av RFSL
Newcomers som mottagare av
Hedeniuspriset enastående.

Anna Bergström är forskare i Global
hälsa och tidigare förbundsstyrelseledamot i Humanisterna.

ILGA:s årliga rapport:
International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans
and Intersex Association: Carroll, A., State
Sponsored Homophobia 2016: A world
survey of sexual orientation laws: criminalisation, protection and recognition (Geneva;
ILGA, May 2016). http://ilga.org/what-wedo/state-sponsored-homophobia-report

När börjar det
mänskliga livet?
H U M A N I S T E N

- om befruktningsögonblicket som inte existerar

D

et som har ett slut
har troligen en början. Livet har ett slut
och livet har, självklart,
en början. De flesta kristna tror att
livet inte har ett slut, att livet (för
somliga) är evigt. Analogt skulle
man kunna tänka sig att livet för
dem inte heller har en början. Men
alla troende (såvitt jag vet) anser att
livet börjar vid ett alldeles klart de-

Av STAFFAN BERGSTRÖM

finierbart tillfälle, befruktningsögonblicket.
LÅT OSS REFLEKTERA

över vad
detta synsätt får för konsekvenser.
Att avbryta ”mänskligt liv” i dess
allra tidigaste stadier kallas abort.
Abortfrågan är en laddad företeelse
i många sammanhang. Som gynekolog med erfarenhet från många av
världens fattigaste länder vet jag att

– även om mörkertalet är stort –
närmare 50 000 mödrars liv går till
spillo varje år i sviterna efter desperata och livsfarliga aborter under
vidriga förhållanden. Det blir fler än
närmare 150 kvinnors liv varje dag,
ofta efter sexuella övergrepp, våldtäkt
eller ofrivilliga samlag. Alla dessa 50
000 mödradödsfall är ”man-made”,
precis som krigssituationer och andra
”man-made” katastrofer.
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Vi kan ta ett konkret

exempel som
Etiopien där omkring en tredjedel
av alla mödradödsfall tills relativt
nyligen utgjordes av sviterna efter
osäkra aborter. När de osäkra aborterna i till exempel Etiopien hamnar
i diskussionens centrum framstår
ofta motståndarna till säker abort
(varhelst de befinner sig) som
okänsliga blundare inför den vidriga
abortdöden bland kvinnor som inte
hade något val. ”Rätt till liv” innebär med deras argumentation ofta
likgiltighet för mödrar som – utan
alternativ – tvingas till osäker abort.
Vi vet att det sker uppskattningsvis

50 miljoner inducerade aborter per
år i världen, varav knappt hälften,
eller omkring 20 miljoner, är
osäkra. Det är oerhörda tal som
borde stämma till eftertanke. Man
kan också reagera som en kristen
kollega till mig gjorde en gång när
jag talade om den höga mödradödligheten som ”vår tids skandal”:
”Egentligen är den halva miljonen
mödrar som dör i världen per år
bara ’peanuts’ om man betänker att
50 miljoner foster aborteras varje
år!”
Jag vet inte hur representativ denna

inställning är bland kristna, men för
mig var den djupt chockerande
även om den i ett kristet trosperspektiv kunde te sig logisk.
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Jag har länge funderat på att ta
med kristna politiker, beslutsfattare
och trosvissa abortmotståndare till
en ”septic ward” på någon stor kvinnoklinik i Afrika för att de med sina
sinnen ska se och känna av den vidriga abortdödens realitet: skåda
hopplösheten i verkligheten, se
abortdöden i ansiktet, andas in desperationen och känna lukten på
dessa ”septic wards”. Jag vet inte

om de skulle ändra sin grundinställning i abortmotståndet, men jag
tror att de skulle må illa, mycket
illa.
Jag har ofta debatterat med kristna

abortmotståndare om denna verklighet och jag brukar förvåna dem
med att säga: ”Vet du att vi har precis samma syn i en speciell fråga när
det gäller aborter?” Efter en kort
stunds eftertanke blir svaret nästan
alltid: ”Nej, verkligen inte. Vad
skulle det vara?” Varpå jag får tillfälle att uttrycka min bestämda
övertygelse: ”Jag anser att varje
abort är ett misslyckande.” Och vidare: ”Jag tycker att vi måste minska
antalet aborter till minsta möjliga.”
Sedan går våra

åsikter isär, men
detta har vi gemensamt.
VI KAN ALDRIG LÖSA

ABORTPROBLEMET MED
PREVENTIVMEDEL

Det är en bekväm, men ohållbar
flykt från det svåra problemet med
aborter att argumentera för mera
och bättre preventivmedel. Visst,
med alla till buds stående (preventiv-)medel ska vi, självklart, var
mycket mera aktiva. Men det räcker
inte. I alla länder i västvärlden, med
kunskap om och lätt tillgång till
preventivmedel, är aborter fortfarande ett stort problem. Bara i Sverige sker över 30 000 per år, i andra
länder mångdubbelt flera.
Alla fakta talar för

att vi måste ha
tillgång till säkra aborter för att
klara mödradödlighetens problem.
Att inskränka aborträtten kommer
med säkerhet att öka mödradödligheten. Det finns solid dokumentation om hur det gick i Rumänien
under Ceaucescu, som illegaliserade
aborterna 1966. Den abortrelate-

rade mödradödligheten femfaldigades, vilket talar för att aborterna inte
kan minskas genom skärpning av
lagstiftningen. När dödligheten
nådde sin höjdpunkt utgjorde den
abortrelaterade mödradödligheten
närmare 90% av all mödradödlighet
i landet.
FRAMTIDENS ABORTDEBATT:

HUR KOMMER DEN ATT SE UT?

Som från början preklinisk/teoretisk
forskare på fortplantningsområdet
är jag väl insatt i den vetenskapliga
strävan att få fram ett ”idealt” preventivmedel. Vi lyckades redan i
slutet av 1960-talet få fram antiöstrogener som kunde blockera cellulära hormonreceptorer, som är
avgörande för den normala implantationen av det befruktade ägget i
livmoderslemhinnan. Det handlade
i princip om ”dagen-efter-piller”,
det vill säga tillförsel av ett läkemedel som kunde blockera det befruktade äggets inväxt i livmoderhålans
vägg.
Redan vid den

tiden hade vi i Sverige en debatt där vissa kristna barnmorskor började vägra sätta in
livmoderinlägg (”spiral”) med argumentet att spiralen kanske hindrade
befruktade ägg att fästa i livmoderväggen. Spiralen kunde alltså av
dem likställas med ett mordredskap
och användningen av spiralen med
”fosterfördrivning”. Nu är detta historia, men problemet med ”livets
början” är fortfarande aktuellt. Vetenskapen har försett oss med en
enorm mängd information, som innebör ifrågasättande av ting som vi
för något tiotal år sedan inte ens
reflekterade över. Ett sådant ting är
”befruktningsögonblicket”.
BEFRUKTNINGSÖGONBLICKET

För gemene man är troligen ett

H U M A N I S T E N

”ögonblick” någonting mycket
kortvarigt. Om vi talar om ”befruktningsögonblicket” – och ärligt
försöker förstå vad det verkligen är
– blir det mera komplicerat. Jag tror
att frånvaron av diskussion om detta
”ögonblick” i kristna led just beror
på att ”befruktningsögonblicket”
egentligen rymmer något mycket
mera komplext än vi kunde ana
bara för några år sedan. Redan nu
kan jag höra någon läsare av dessa
rad invända att detta är ”akademiskt
hårklyveri”, men så lätt kommer vi
inte undan.
Låt mig försöka förklara

varför

detta är viktigt.
På båda sidor om det som vi hittills

kallat ”befruktningsögonblicket”
(före och efter) finns två scenarios.
Först: spermien är på väg att möta
och befrukta ägget. Sedan: det utvecklade (”befruktade”) ägget börjar
dela sig och genomgå det vi kallar
embryogenesen, det vill säga fosterutvecklingen. Men mitt emellan
dessa två scenarios sker ”befruktningen”. Om det vore så väl (?), eller
rättare sagt enkelt, att ”befruktningsögonblicket” var blixtsnabbt
och inte tillät insyn, kunskap och
analys vore allt frid och fröjd. Men
nu är det inte så.
Vi vet allt mer, både biokemiskt och

elektronmikroskopiskt, för att redan
nu kunna särskilja ett stort antal
steg inuti den process som vi hittills
förenklat och felaktigt kallat ”befruktningsögonblicket”. So what?
frågar någon. Jo, inom några år känner vi med stor säkerhet till vilka
mikromekanismer (enzymer, receptorer, hormoner, subcellulära system
etc) som styr alla de processer vi är i
färd med att kartlägga inuti ”befruktningsögonblicket”.

So what? Vi kan redan nu förutse
att vi kanske finner 13 eller 17 eller
22 olika steg inom ”befruktningsögonblicket”. Låt oss då anta att vi
hittar en blockerande substans som
verkar mellan steg 15 och 16 i processen. Vi finner att den fungerar.
”Befruktningsögonblicket” avbryts.
Är det ”fosterfördrivning”? Eller
rent av mord? Är det ett abortmedel
eller ett preventivmedel?
Eller: låt oss anta att vi några år senare hittar en ännu bättre blockerande substans mellan steg 19 och
20. Kan vi använda den substansen
med gott samvete? Är det ”fosterfördrivning”? Eller rent av mord? Är
det ett abortmedel eller ett preventivmedel?
”BEFRUKTNINGSÖGONBLICKET”
ÄR EN TROSFRÅGA

Ovanstående resonemang är inte
hämtat ur fantasin. Vi har redan
djurexperimentella data som visar
att vi är mycket nära denna fördjuade kunskap om olika djurs
( inklusive människans) ”befruktningsögonblick”. Och vad mera är:
forskningen kring ”befruktningsögonblicket” hos människan kommer med stor säkerhet att ge oss
motsvarande detaljkunskaper när
det gäller den mänskliga spermiens
möte med det mänskliga ägget. I
verkligheten tar det så kallade ”befruktningsögonblicket” ett par timmar och rymmer redan med vår
nuvarande kunskap ett stort antal
cellulära processer som var och en
kan blockeras kemiskt. Är sådan
blockering ”mord” av ”påbörjat liv”
eller ”bara” ett preventivmedel?
När börjar

mänskligt liv? Vetenskapen kan aldrig ge oss ett svar på den
frågan. Det är den viktiga slutsatsen

om man seriöst granskar ”befruktningsögonblicket”.
För det första existerar det inte som

ett ”ögonblick” i meningen blixtsnabb händelse i tiden, som inte har
en varaktighet som kan mätas. För
det andra kommer det med all sannolikhet att ställa till problem för
dem som – trots all kunskap som
redan finns – fortsätter att luta sig
mot denna heliga ”punkt”, som
avgör om det är förkastlig fosterfördrivning/ mord (efter ”befruktningsögonblicket”) eller om det är
acceptabel fertilitetskontroll (före
”befruktningsögonblicket”).
Har då det mänskliga livet ingen
början? Jo, självklart. Men vetenskapliga fakta kan aldrig hjälpa oss
att fastslå var vi lägger startpunkten.
Det handlar absolut inte om akademiskt hårklyveri. Det handlar om
insikt om den stora skillnaden mellan ”vetenskap” och ”tro”. Det är
självbedrägeri att hävda att vetenskapen ger oss stöd i denna fråga.
En mycket viktigare

aspekt än att
säga att livet börjar i ”befruktningsögonblicket” är att ta ställning till
vad som är ”skyddsvärt liv”. Där är
vi alla, oavsett livsåskådning, på ett
sluttande plan. Den diskussionen
berör de riktigt svåra frågorna om
senaborter, eutanasi och, just,
”skyddsvärt liv”. Att blunda för det
sluttande planet gör det inte mindre
verkligt.

Staffan Bergström är
professor i
Internationell Hälsa
på Karolinska
Institutet.
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Fel att skilja på religiös
och politisk ”religion”
Kommentar till Per Danneord i Humanisten 3/2016
Av GÖRAN PERSSON

Jag ifrågasätter ingens rätt att uttrycka sina åsikter. Däremot kan
sättet det sker på ibland ifrågasättas.
Det är med andra ord gränserna för
vad som är tillåtet som vi borde diskutera.
Om vi anser att att uttrycka sin livs-

åskådning egentligen inte är något
annat än att man har rätt till yttrandefrihet, föreningsfrihet med mera,
är detta inget problem för mig. Det
är när man uttrycker sin mening i
strid med de grundläggande mänskliga rättigheterna som det blir problematiskt.
Begreppet religion är dessutom inte
speciellt väldefinierat. Svensk lagstiftning försöker kringgå detta
genom att tala om trossamfund, vilket fått till resultat att Piratpartiet
anses vara ett trossamfund.
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För att bena upp problemet vidare
kan vi säga att religiös nazism, religiös kristendom, religiös judendom,
religiös islam, för att nämna några,
inte borde utgöra ett hinder i förhållande till yttrandefrihetslagen
med mera. Det är politisk nazism,
politisk kristendom, politisk judendom, politisk islam som ofta kommer i konflikt med de mänskliga
rättigheterna. Föreningar med reli-

giös nazism på sin agenda borde
kunna omfattas av trossamfundslagen på samma sätt som de abrahamitiska lärorna. Annat vore ju
konstigt.

problem. I länder där de religiösa ledarna har den absoluta makten är
detta inte heller något problem, om
vi bortser från de mänskliga rättigheterna.

Jag har använt begreppen religiös
respektive politisk eftersom det är
de som oftast förekommer i medierna. Det är politisk nazism och politisk islam som bekämpats i modern
tid.

Man kan ju tycka att religionerna
själva skulle kunna uppdateras efter
den kunskap som framkommit de
senaste millenierna. Fast det kanske
inte skulle bli så mycket kvar av sagoböckerna. Jag brukar skämtsamt
kalla religion för fantasy fiction som
motsvarighet till science fiction.

Buddhismen är tolerant när det gäl-

ler att kunna kritisera företrädare för
livsåskådningen, men den som kritiserar själva läran kommer att
hamna i helvetet. Så var det med
den toleransen. De abrahamitiska
lärorna är ännu mer intoleranta.
Så, grundproblemet är

att vi i ett
som vi anser demokratiskt samhälle
(Sverige är för övrigt en konstitutionell monarki) försöker skilja på den
religiösa och den politiska delen av
en ”religion”. Tidigare var detta
inget problem när vår monarki var
i symbios med Svenska kyrkan.
Båda institutionerna byggde på diktatoriska metoder. Man kan till och
med säga att båda institutionerna
byggde på begreppet ”Den starke
mannen”, som är den som ska fixa,
rädda eller frälsa oss från allsköns

Koranen är en översättning från sy-

risk-arameiska till arabiska och en
tolkning av främst Gamla testamentet, men även av Nya testamentet.
Så man kan säga att judendom och
islam egentligen bara är två sidor av
samma mynt. Kristendomens evangelier verkar vara en översättning
från sanskrit till grekiska av Buddhas testamente.
För övrigt anser jag att vi skall avskaffa resterna av den diktatur som
infördes av Gustav Vasa.

Göran Persson gick ur Svenska kyrkan
1967 och tycker att det är bättre att
kalla sig anti-teist än ateist.
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Samma fri- och rättigheter
gäller i båda fallen
Svar till Göran Persson
Av PER DANNEFJORD

Jag måste erkänna att jag inte riktigt
förstår vad Göran Perssons kommentar handlar om. Jag uppfattar
att den behandlar en rad olika frågor vars relation till mina påståenden framstår som något oklara. Jag
är därför inte heller säker på om
texten ska uppfattas som invändningar mot det jag tidigare påstått.
Några saker vill jag emellertid kommentera.
Uttrycket

”Det är när man uttrycker sin mening i strid med de
grundläggande mänskliga rättigheterna som det blir problematiskt”
framstår som tvetydigt. Det kan betyda att någon uttrycker uppfattningar som inte överensstämmer
med de mänskliga rättigheterna. Ett
exempel på detta skulle kunna vara
om någon uttrycker att yttrandefriheten borde avskaffas. Detta är det
självklart tillåtet att säga och tycka.
Det vore märkligt att hävda något
annat. Vi är inte skyldiga att tycka
att de mänskliga rättigheterna är
bra.
En annan tolkning

av citatet är att
det som uttrycks i sig är ett brott
mot de mänskliga rättigheterna.
Hets mot folkgrupp skulle kunna
vara ett exempel på detta. Ett direkt
hot riktat mot den som försöker

utöva sin yttrandefrihet är ett annat.
Detta är inte tillåtet och skyddas
inte av vare sig yttrandefrihet, religionsfrihet eller någon annan rättighet. Jag anser naturligtvis inte heller
att det bör skyddas.

Uttrycket ”Det är

när man uttrycker
sin mening i strid
med de grundläggande mänskliga
rättigheterna som
det blir problematiskt” framstår som
tvetydigt.

nad mellan politiskt och religiöst.
Rättigheterna och deras begränsningar gäller i båda fallen. Att det är
”…politisk kristendom, politisk
juddendom, politisk islam som
ofta kommer i konflikt med de
mänskliga rättigheterna” saknar relevans här. Det kan rimligen inte
leda till förändringar av människors
rättigheter. Den som gör, eller uttrycker, något som strider mot lagen
ska hanteras i enlighet med denna
lag. Det gäller oavsett om detta sker
i en religions eller en ideologis
namn eller av annan anledning.
Jag förstår därför

inte varför
grundproblemet ligger i att vi ” …
försöker skilja på den religiösa och
den politiska delen av en ’religion’”.
Fri- och rättigheterna gäller i båda
fallen, liksom dessa friheters begränsningar. Det är fullt möjligt att
distinktionen behöver problematiseras i andra kontexter, men jag ser
inte att det har med min diskussion
om religionsfrihet att göra.

Per Dannefjord är styrelseledamot i
Humanisterna och lektor i sociologi
vid Linnéuniversitetet.

I båda dessa tolkningar är det bety-

delselöst att det går att göra en skill-
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”Traktat om toleransen”:

Fanatismen måste undvikas
Av ANITA BÖRLIN
På många av de blomsterprydda
minnesplatser som skapats efter terrordåden i Frankrike har en liten
bok stuckits in bland blommorna.
Det är ”Traktat om toleransen”,
som skrevs år 1763 av Voltaire och
som nu har sålts i stora upplagor i
Frankrike. I Sverige har det kommit
en nyöversättning av Jan Stolpe och
jag träffade på den i en recension av
Maria Schottenius i Dagens Nyheter och laddade genast ner den, läste
och upptäckte att den är lika aktuell
i dag som för 250 år sedan.
Det fanns en direkt orsak till att
Voltaire skrev sin traktat. En köpman, Jean Calas, hade dömts för
mord på sin son och avrättats. Mordet skulle ha skett som följd av att
sonen velat övergå från kalvinismen
till katolicismen. Striden mellan den
protestantiska kyrkan och den katolska hade pågått under lång tid.
Under hugenottkrigen på 1500talet dödades 10 000 protestanter av
katolikerna. Sverige deltog ju också
i dessa krig på 1600-talet då Gustav
II Adolf skulle rädda Europa från
katolikerna.
Voltaire skrev

sin traktat om toleransen och arbetade aktivt för att
målet mot Calas skulle återupptas,
då han menade att det var ett justitiemord. Han lyckade också och
domen mot Calas undanröjdes och
hans efterlevande fick skadestånd.
24

Skriften handlar dock inte i huvud-

sak om detta utan om hur religionen genom intolerans under
århundraden bidragit till krig och
våld. Voltaire ger exempel från hela
världen. I många länder levde religionerna i fred tillsammans innan
kristendomen kom och skapade förföljelse. Två exempel är Japan där
tolv religioner levde i fred tills jesuiterna kom, terrorn började och
Japan stängde sina gränser. I
gamla romarriket tolererades
många religioner, till exempel
hade gudinnan Isis från
Egypten och även judarna
egna tempel. Innan kristendomen bredde ut sig blev
ingen förföljd för sin religion. En princip i gamla
Rom var att ”Förnärmelse mot gudarna är
gudarnas sak.”
Voltaire skriver

om
faran med falska legender, till exempel
att de kristna i Rom
under kejsartiden
förföljdes och betraktades som martyrer. Han menar
att dessa legender
berättades av de
kristna själva,
som var de som
för-störde
andra religioners
helgedomar. ”Jag säger med en rys-

ning,” skriver Voltaire, ”det är vi
kristna som varit förföljare, bödlar
och mördare.”
De enda fall då intolerans är en
mänsklig rättighet är då de stör
samhällsfriden genom att alstra fanatism; för att förtjäna tolerans
måste människorna först och främst
underlåta att vara fanatiska, menar
Voltaire. I ett kapitel med rubriken
”Är det nyttigt att kvarhålla
folket i vid-
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skepelse?” skriver han att religion
kan vara nödvändig. ”Är det kanske
förnuftigare att tillbe den heliga naveln, den heliga förhuden, jungfru
Marias mjölk och klänning än att
avsky och förfölja sin broder?” frågar han.
Den allmänna

princip som gäller
över hela jorden är: Handla icke annorlunda mot andra än du vill att
de ska handla mot dig. Detta innebär, enligt Voltaire, att ingen människa kan säga till en annan: ”Tro
vad jag tror – eller du ska dö.”
”Traktat om toleransen” borde läsas

och citeras dagligen i vår värld. De
flesta krig och våldsdåd i dag handlar om intolerans och fanatism, för
det mesta med en religion som
grund. ”Toleransen har inte framkallat krig, intoleransen däremot
har kommit jorden att bada i blod,”
skriver Voltaire. Tyvärr så sant än i
dag. Trots att Voltaire ofta såg religion som någonting negativt och
ibland ansågs vara ateist, avslutade
han sin traktat med en bön till alla
världars och tiders Gud: ”Du har
inte givit oss ett hjärta för att hata
varandra och händer för att mörda
varandra; giv att vi ömsesidigt må
hjälpa varandra att bära bördan av

ett mödosamt och flyktigt liv!”
Min fråga efter läsningen blir:
Varför vågar vi inte öppet tala om
var gränsen går mellan tolerans och
intolerans? Mellan handlanden och
uttryck för olika religioner, mellan
människors olika uttryck och traditioner? Och ska allt hat som sprids
alltid bara tolereras i yttrandefrihetens namn? Jag menar att det ligger
något i Voltaires ord om att den fanatism som stör samhällsfriden inte
ska tolereras.
Anita Börlin har arbetat som lärare,
rektor och undervisningsråd.

”Mäns heder”:

Om hur hederskulturen
drabbar båda könen
Av STAFFAN GUNNARSON
En ytterst välbehövlig skrift av forskarna Astrid Schlytter och Devin
Rexvid har i höst kommit ut med titeln ”Mäns heder – Att vara både
offer och förövare”. Bägge har lång
erfarenhet av att ha tagit fram olika
rapporter och studier, bland annat
runt projektet Sharafs hjältar, där
unga män med bakgrund i hederskulturen fått hjälp med att förändra
sin syn på främst kvinnor, men även
angående den egna mansrollen.
Såväl pojkar som flickor fångas tidigt in genom uppfostran i mönster,
som de senare får mycket svårt att
ta sig ur med mindre än att de helt

tvingas bryta med sin miljö. Något
som sällan är helt ofarligt och kan
leda till tragiska mord som i fallen
med Fadime Sahindal och Abbas
Rezai – unga människor som, trots
att de redan var vuxna, av sina egna
föräldrar inte tilläts leva sina liv som
de själva ville.
Denna speciella problematik måste
förstås utifrån sina kulturella premisser. Den bygger på kollektiva
tankesystem från en tid innan rättssamhällets självklara skydd för enskilda individer hade slagit igenom
och där kvinnor anses bära hela fa-

miljens ära via sin dygd. Det är
idéer som i hög grad har försvunnit
i västerlandet och det moderna samhället i övrigt.
Redan bokens förord är en stark påminnelse om den långa tid av förnekelse som har rått i Sverige och
stora delar av västvärlden angående
hedersrelaterade frågor. Yvonne
Hirdman beskriver där nödvändigheten av att vi tar till oss fakta på
detta för många nya och kontroversiella område. För många har det
framstått som obegripligt att föräldrar och släkt medvetet skulle vilja
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har förövaren känt sig
tvingad av
krav och förväntningar
från släktingar
att rädda familjens ära. Man
måste därför
komma åt den
roll som hela
kollektivet har
spelat, inte bara
den enskilda individen.
POJKARNA

MÅSTE FRIGÖRA

SIG FRÅN KRAVEN

bestraffa, skada eller till och
med döda sina egna barn för att de
bryter mot familjens tradition och
den nära omgivningens uppförandekoder. Det verkar ju strida mot
allt förnuft, ett destruktivt kontrollbehov.
I politiska

sammanhang händer det
fortfarande att man inte vill tolka
hedersproblematiken som annorlunda än andra problem på det sociala området eller hos familjer, som
om dess mönster och orsaker vore
jämförbara med annat. Allt fler har
trots detta kommit att få upp ögonen och erkänner att bedömning
och åtgärder mot hedersvåld måste
vara annorlunda och att kopplingen
till hederskultur bör ses som en försvårande och absolut inte förmildrande omständighet i rättsfall. Ofta
26

Av samhällets institutioner krävs att de
på alla plan kan identifiera olika riskfaktorer. De måste kunna se
när flickor får sitt liv
och sin frihet beskurna
av bröder och manliga
släktingar och när allvarliga hot kan
föreligga mot deras säkerhet. Pojkarnas beteende kan vara främsta nyckeln till att bryta dessa mönster. Det
gäller då att de kan frigöra sig från
de krav som åläggs dem att övervaka
sina systrar och kvinnliga kusiner.
De måste också fås att inse att demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter inte går att
kombinera med hederskulturella
normer, och de måste ges stöd att
fatta andra beslut och respektera
kvinnors integritet och vilja att leva
självständiga liv.
En dubbelmoral

med olika syn på
män och kvinnor vad gäller sexualitet och skam- och hedersbegrepp är
skadlig för alla parter. Eftersom
många upplever det som mycket

svårt och plågsamt, och kanske i
praktiken omöjligt, att göra uppror
och lämna sin familj, kommer individuellt stöd inte att räcka för en
förändring. Upplysning, nära uppföljning och ibland konkreta inbrytningar och omhändertaganden kan
vara nödvändigt för att komma till
rätta med dessa komplexa problem.
Samhället behöver handfast visa vad
som är fel och oacceptabelt, så att
kraven därifrån blir starkare än dem
från familjen. Först då kan nya prioriteringar effektivt stimuleras.
Astrid Schlytter

och Devin Rexvid
redovisar många röster bland de
pojkar och män som känner sig
styrda eller instängda av den traditionella kultur de växt upp i. Detta
ger en god inblick i vilka tankar,
känslor och våndor, och ibland den
uppgivenhet, som präglar dessa miljöer. Det är sorgligt att läsa om hur
det tillåts kringskära och ibland helt
förstöra unga människors liv. Pojkarna kan vara starka och ha makt i
ena stunden, för att i nästa stund bli
helt underlägsna och oförmögna att
ta ansvar eller protestera när moralkoderna kräver handling – trots att
de skulle vilja slippa.
Boken ”Mäns heder”

bidrar på ett
utmärkt sätt till den ökade medvetenhet, som förhoppningsvis tillsammans med ny lagstiftning och
åtgärdsprogram kan lyfta såväl männen som kvinnorna ur ett hierarkiskt moralsystem, som så onödigt
skapar olycka för så många.
Staffan Gunnarson är styrelseledamot i
Humanistfederationen och tidigare redaktör för Humanisten.

Ateisten och den gudstroende
sitter i samma båt
Av LARS GRAF
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O

m någon frågar mig
om jag tror på Gud,
brukar jag svara:
"Nej, jag är agnostiker med stark lutning åt ateismen."
En agnostiker förnekar att kunskap om
tillvarons grunder är
möjlig. En ateist förnekar Guds existens.

Med gudstro/religiös

övertygelse
menar jag här tro på ett andligt
väsen i abrahamitisk (judisk-kristenmuslimsk) tradition. Jag kunde
förstås besvara frågan tydligare:
"Nej, jag är ateist." Men jag antyder
med mitt svar, att när det gäller
övertygelser kan man aldrig vara
riktigt säker på att det man tror
verkligen är som man tror.
Verbet och substantivet tro har när

jag skriver det här två betydelser:
1) Att hålla något för sant. Exempel:
Jag tror att Gud finns. Jag tror att
Karin är hemma.
2) Att ha en positiv övertygelse om
något. Exempel: Jag tror på Gud.
(Jag har en gudstro.) Jag tror på liberalismen. (Jag har en liberal övertygelse/tro.)
Jag vill här närmare klara ut min
syn på ateismen och gudstron och
jämföra mina åsikter med vanliga
åsikter hos en del ateister, som
menar:
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1) att det inte kan ställas några krav
på att en ateist ska argumentera för sin
icke-tro. Den som tror har bevisansvaret.

2) att det är jämförbart att tro att
Gud inte finns och till exempel att
storsjöodjuret inte finns.
3) att ateismen endast innebär förnekandet av en existens och inte är
någon tro. Förutom den enda tanken saknar ateismen allt innehåll.
VEM HAR BEVISANSVARET?

Om man tvivlar på någots existens
kan detta enligt den brittiske filosofen Bertrand Russell (1872-1970)
inte bevisas. Han har ett övertygande resonemang om att någots
icke-existens gäller tills någon bevisar motsatsen. Russel tog som exempel att han tvivlade på att det finns
en tekanna i omloppsbana kring
solen. Men vill någon ha bevis för
dess icke-existens, är detta inte möjligt. Den som tror att den finns har
bevisansvaret.
Om tvivlet gäller Guds existens,
kan man då tillämpa Russells resonemang om den troendes bevisansvar? Jag återkommer strax till den
frågan.
Ingen har kunnat visa att tekannan
finns. Detta är ett argument för men
inget bevis på dess icke-existens. Den
kan ju vara svårfunnen. Ytterligare
ett argument mot existens är, att de
troende kan ha svaga skäl för sin tro.
Skälen att tro på märkvärdigheter
som tekannans eller Guds existens
är svaga. Men detta är heller inget
bevis på att tekannan eller Gud inte
finns.
Med storsjöodjurets existens är det
likadant som med tekannans. De
troende har bevisansvaret, som kan

innebära att hitta ett exemplar av
odjuret, beskriva dess kroppsbyggnad, genuppsättning, existensvillkor, släktskap med mera, och ta
människor till platser där man kan
observera och fotografera det. Kan
man göra på samma sätt för att bevisa Guds existens? Och tills det
skett, gäller då ateistens alternativ
att Gud inte finns? Jag återkommer
strax även till den frågan.
GRUNDTRO

Med gudstro följer mer än tron att
Gud existerar. Den innebär en övertygelse i första hand om att allt som
finns kommit till med avsikt/vilja i
det som av både ateister och gudstroende i dag kallas Big Bang.
Den gudstroendes grundtro är alltså
att en vilja kallad Gud velat att allt
ska komma till.
Den gudstroende tror inte på tillfälligheten/slumpen i Big Bang,
utan tror att människan är skapad
till Guds avbild med odödlig själ,
vilket ger meningsfullt jordeliv och
möjlig paradistillvaro, att hon är satt
att härska över allting på jorden, att
hon har ansvar för sina handlingar,
att hennes upplevelse av tillvaron
och av vad som är rätt och fel styrs
av Gud, och att hon måste underkasta sig och frukta en allsmäktig,
allvetande, barmhärtig, rätt-handling-och-rätt-tro-krävande, straffande, ibland brutal vilja. Allt detta
eller merparten ingår i traditionell
gudstro.
I ordparen avsikt/vilja och motsatsen tillfällighet/slump använder jag
i fortsättningen ett av orden, det
som i sammanhanget språkligt passar bäst. Betydelserna av orden i
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paren ligger varandra mycket nära.
Viljan i Big Bang är ett medvetet fenomen. Slumpen är ett omedvetet.
Ateistens (min) grundtro

är att allt
kommit till av en tillfällighet, och
att allt levande och dött därmed ser
ut och fungerar som det gör av en
slump. Ateisten tror inte att viljan i
Big Bang finns, utan tror att människan är en varelse bland andra
utan rätt att härska över allting på
jorden, att hon råkat få utvecklat
medvetande och därmed möjlighet
att ta ansvar för sina handlingar, att
hennes ändliga liv får mening
genom att levas, att hennes upplevelse av tillvaron och av vad som är
rätt och fel härrör ur henne själv,
och att hon står fri från en obefintlig, utomjordisk makt.

Jag återkommer

nu till min första
fråga ovan. Om det gäller tvivel på
Guds existens, kan man då tillämpa
Bertrand Russells resonemang om
den troendes bevisansvar? Nej, är
mitt svar. Man hamnar i motsägelser. Ateisten och den gudstroende
tror inte på viljan respektive inte på
slumpen i Big Bang. Det finns enligt Russell inget krav att argumentera för någots icke-existens. Men
deras tro kan också uttryckas i en jakande sats. De tror på slumpen respektive viljan. Det finns alltså krav
på båda på bevis. De har på samma
gång kravet och icke-kravet att bevisa något.
I SAMMA BÅT

Man undkommer den motsägelsen
genom att inse, att Russells resonemang om bevisansvaret endast passar för entydiga fenomen som till
exempel tekannor och storsjöodjur,
vilkas existens uttrycks med en jakande sats och icke-existens med en
nekande, där föremålet för tron inte
har en motsats, som kan sätts i en

negerad sats som då betyder samma
sak. Viljan och slumpen i Big Bang
skiljer sig från tekannor och storsjöodjur, men de är sinsemellan likartade företeelser. Ateisten och den
gudstroende sitter i samma båt.
Gud och storsjöodjuret är olika. De

är så olika att deras existens eller
icke-existens är omöjliga att jämföra. Tron att storsjöodjuret finns
eller inte finns gäller endast kroppslig existens. Gudstro innebär mer än
tron att något finns. Att förneka
Guds existens är inte som att förneka vilken existens som helst.
Gud ses dessutom

liksom slumpen
som ett immateriellt fenomen.
Storsjöodjur och tekannor är materiella fenomen, som om de finns ger
ifrån sig partikelströmmar, som gör
avtryck i människans sinnen och
tekniska apparater. De kan observeras och fotograferas. Deras existens
kan bevisas, om gjorda observationer bekräftar existens.
Jag återkommer nu till min andra
fråga ovan. Kan man förfara på
samma sätt för att bevisa Guds existens som med storsjöodjurets? Och
tills det skett, gäller då ateistens alternativ att Gud inte finns?

vilka jag hävdar:
1) att varken ateisten eller den gudstroende kan eller behöver bevisa sin
tro. Kan man bevisa är det fråga om
vetskap. Och där är ännu ingen av
dem. Deras trosuppfattningar är likartade.
2) att storsjöodjuret och Gud är så
olika att deras existens/icke-existens
är ojämförbara.
3) att ateisten har en innehållsrik
tro. Den innebär mer än att förneka
en existens. En bonus med trosuppfattningar är, att de direkt stöds i artikel 18 i FN:s deklaration om de
mänskliga rättigheterna, där också
ordet trosuppfattning nämns.
Själv har jag en ateistisk tro, eftersom livet jag levt och erfarenheter
jag haft, där bilden av världen i vetenskap och forskning ingår, övertygat mig om att det är slumpen och
inte viljan som gäller i Big Bang.
Men bevis för min tro har jag inte.
DET OERHÖRDA

slumpen bevisas inte genom partikelströmmar. Det kan bara bli tal
om tro. Antagligen kan slumpen i
Big Bang en dag komma att bli indirekt bevisbar. Det har den redan
blivit, hävdar vissa. Knappast,
menar ändå jag. Och tills det sker
sitter ateisten och den gudstroende
än stadigare i samma båt.

Gud står i abrahamitisk tro för en
skapande, allsmäktig instans utanför
människan. Gud står inte för, men
skulle kunna stå för, människans
oerhörda upplevelse i sinnet av tillvaron (enligt mina definitioner en
ateistisk aspekt av tro). Oberoende
av om Gud finns utanför eller inne
i människans sinne använder jag i
stället för ordet Gud i båda fallen
hellre uttrycket Det Oerhörda, som
med verkligheten som grund ger
upphov till människans förundran
och bävan inför tillvaron.

SLUTSATSER

Någonstans bortom skillnaden mel-

Jag går nu tillbaka till tredje stycket
i början av texten för att jämföra de
tre punkterna där med de slutsatser
jag drar ur mitt resonemang, enligt

lan utanför och inne i människans
sinne finns en verklighet, som man
aldrig riktigt når, men som man
någon gång i benådade stunder kan

Nej, är också här mitt svar. Gud och
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Ateismen är inte bara
tvivel på att något visst
finns utan är en aktiv
tro på slumpen i Big
Bang och på allt som följer av det.

känna närvaron av, när det vanliga
livet hejdas, när slöjan som ligger
över vardagen rämnar och man befinner sig i den outgrundliga värld
som finns där bortom. Det är en
värld där livskänslan stegras. Livet
är en värdefull gåva som man förunnats.
I sådana stunder erfar ateisten, om-

skakad, att människans sinne är en
oerhört rik värld. Den gudstroende,
också omskakad, erfar att Guds
värld är oerhört rik. I ateismen liksom i gudstron har mystiken en
plats.
Ibland tycker jag mig skönja, att en
del otraditionellt gudstroende personer ger uttryck för tankar som
gränsar till mina med en livsupplevelse som har sin grund i Det Oerhörda inom oss. Har den
abrahamitiske Guden en framtid
som en kraft inne i människans
upplevelsevärld, en kraft utan skaparanspråk och allsmäktighet? För
enskilda bekännare – ja, kanske. För
de abrahamitiska religionerna i stort
– nej, knappast.
SAMMANFATTNING

Ateismen är inte bara tvivel på att
något visst finns utan är en aktiv tro
på slumpen i Big Bang och på allt
som följer av det. Den ligger på
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samma hylla som andra trosuppfattningar. Alla sådana är ännu obevisbara, men det är ändå inte omöjligt
att utbyta åsikter om dem. Nya infallsvinklar dyker inte sällan upp vid
seriösa tankeutbyten, också om det
svårbegripliga. I stället för kamp
mellan olika trosuppfattningar/livsåskådningar skriker världen efter
samtal, tolerans och samarbete mellan oliktänkande med målsättningen: sekularism, demokrati,
yttrandefrihet i tal och skrift och
mänskliga rättigheter oberoende av
tro.
En del religiösa

grupper är i dag
sanna dödgrävare av den visionen.
Men andra grupper, både religiösa
och ateistiska, håller den levande.
Det finns hopp.
Om jag är

principen för världen. Existerar och
fungerar den fantastiska tillvaron
som resultat av ett avsiktligt viljande
som den gudstroende menar, eller är
det som ateisten tror, att den kommit till av en tillfällighet och finns
och fungerar av egen kraft och inte
för att någon skapat och vidmakthåller den?
Det trosalternativ

man känner för
är vars och ens ensak. Och om Det
Oerhörda finns utanför eller inne i
människans sinne är inte avgörande
för upplevelsen av att tillvaron är ett
under, som får tanken att svindla.
Planteras denna känsla av bävan och
tillit i ens medvetande av någon
yttre gudomlig kraft, eller uppstår
den spontant i ens medvetande ur
känslan av vördnad och samhörighet med tillvaron, en känsla som
stegras av vetenskapens fantastiska
berättelse?

ateist, kan jag i samtal
med gudstroende inte hävda att endast de, som ses som troende på
något, har krav på sig att argumentera för sin tro, och att inga krav kan
ställas på mig, eftersom min åsikt
att något visst inte finns är logiskt
omöjlig att bevisa och gäller tills den
andre har belägg för motsatsen.

Oberoende av åt vilket håll man
lutar, åt gudstro eller ateism, är båda
lutningarna försök till utvidgningar
av agnostikerns ödmjuka konstaterande: Det går inte att begripa sig
på tillvarons grunder.

Men i ateismen

Lars Graf är pensionerad språklärare.

är det fråga om
något mycket större än att något
visst inte existerar, nämligen om
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Om Humanisternas konfirmationsläger
– och varför de bör upplevas av många fler

S

ommaren 2015 var jag
handledare vid ett av Humanisternas sekulära konfirmationsläger. Det blev en
fantastisk upplevelse, så omtumlande att jag efteråt
hade svårt att urskilja vad som var
värt att föra vidare. Allt jag visste var
att ungdomarna krävt allt, men gett
mångdubbelt åter. Men för en tid
sedan efterlyste Humanisterna fler
handledare, och kanske en kort beskrivning av hur ett humanistiskt
”konfa-läger” går till kan få fler att
ställa upp.

Min inledning var ett tredagars introduktionsläger för handledare.
Mycket snart insåg jag hur ambitiöst och professionellt man hanterar
lägerverksamheten. De erfarna ledare som introducerade oss i uppdraget såg fram mot lägerveckorna
som någonting synnerligen krävande men också underbart roligt.
Vilket jag senare skulle instämma i.
Men allvaret bakom uppdraget gick
inte att ta miste på.
Under kursen

fick vi en handbok
med lägerprogrammets alla delar
och de pedagogiska metoderna beskrivna och förklarade. Vi fick också
själva göra några av de övningar
som väntar lägerungdomarna. Även
de problem som kan uppkomma
när ett tjog 15-åringar skall leva tillsammans utan föräldraövervakning
berördes. Ett viktigt syfte är just att
träna ungdomarna i ansvarstagande.
De förses med husrum och mat, föreläggs ett dagligt schema och förväntas hålla avtalade tider samt bete

Av KERSTIN ABUKHANFUSA
sig enligt gängse regler för gott uppförande. Det låter enkelt, men för
ungdomar som kanske aldrig ens
sovit borta utan föräldrars närvaro
är det ett stort steg.
Humanisterna betonar

detta moment och ger därför ungdomarna
stor frihet. Att ta ansvar för sig själv
och andra, i tanke och handling,
kan sägas vara grunden för det Humanisterna lägger i begreppet ”konfirmation”. De ungdomar jag fick
möta klarade den utmaningen
bättre än många vuxna grupper
under liknande förhållanden.
Ett par månader

senare for jag till
Linköping för att tillsammans med
fyra andra handledare förbereda
mottagandet av ”kidsen” (så kallade
i brist på bättre; de är ju inte längre
barn, och ungdomar eller deltagare
fungerar dåligt i dagligt tal). Handledarna skiftar mellan olika lägerveckor och säsonger, men man ser
till att det alltid finns en erfaren
handledare som styr verksamheten.
Med ”handledar-bibeln” som vägledning för programmet och en obruten kedja av lärlingskap bibehåller
man de pedagogiska rutinerna och
säkrar att syftet med verksamheten
inte tappas bort.
I varje dags

schemalagda program
fanns diskussionspass kring ämnen
som
Identitet, Rätt

och fel, Mänskliga
rättigheter, Könsnormer, Livssyn
och tro, Kärlek och sex, och Rasism
och intolerans. Svåra frågor, men

diskussionsformen är inriktad på att
få deltagarna att våga uttrycka åsikter och argumentera för dem, inte
på att det finns några ”rätta svar”.
Det finns heller inget ideologiskt
system att lära ut. Eftersom deltagarna är så unga är det viktigt att
handskas varsamt med deras åsikter
och ställningstaganden. Vid det
läger där jag deltog var det bara ett
av handbokens teman som inte togs
upp, nämligen Humanisternas ideologiska grunder.
Den mest uppskattade aktiviteten
är en stor debatt, kallad FN-debatten, då deltagarna skapar fyra nationer och förser invånarna med ett
antal grundläggande rättigheter. De
ska sedan genom representanter förhandla fram en lista med gemensamma rättigheter för samtliga
nationer. Handledarna ingriper på
olika sätt för att åskådliggöra de svårigheter som gäller vid verkliga multinationella förhandlingar. Den
debatt jag fick uppleva var ett högst
underhållande skådespel som till sist
fick oss alla att spänt hålla tummarna!
Veckans final är en avslutning med
underhållning av deltagarna, då familjerna anländer med picknickkorgar för att hämta hem sina barn. Jag
fick äran att stå för det obligatoriska
Talet och förklara att barnen inte
längre var barn, vilket några föräldrar inte helt ville hålla med om.
Men att det kan ske stora ting under
en humanistisk konfirmationsvecka
fick jag flera bevis på. När det till
sist blev dags att skiljas åt, var det
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knappt något ”kid” eller någon
handledare som inte grät. Jag kan
inte vittna om hur ungdomarna
mådde nästa dag, men att handledarna var helt utmattade och emotionellt tömda, det vet jag av egen
erfarenhet. En underbar sådan, som
jag önskar att många fler kan få vara
med om.
Även Svenska kyrkans läger lär vara

mycket uppskattade, så varför skulle

det då vara bättre för samhället om
sekulära konfirmationsläger vore
normen? Att vi humanister tycker så
är inget övertygande argument.
Mitt svar anknyter till det anmärkningsvärda i att vi kan hålla konfirmationsläger utan att predika om
oss själva! Humanismen vilar på en
helt igenom positiv grundsyn, som
håller alla vägar öppna för ungdomarna och inbjuder dem att själva
välja, samtidigt som den förmedlar

allmänmänskliga värden som tolerans och empati.
Men nog kan vi inkludera en kort
introduktion i det humanistiska alternativet. Att ungdomarna inte är
tillräckligt mogna, håller jag inte
med om. En deltagare glömde ett
exemplar av tidskriften Sans under
sängen …
Kerstin Abukhanfusa är docent i historia
och pensionerad redaktör.

Fogelström och Anderberg,
humanister som har fått egna sällskap
Av MIKAEL GÖRANSSON
Vi minns och uppmärksammar en
av våra första medlemmar, Ingmar
Hedenius, genom att sedan år 2000
årligen dela ut Hedeniuspriset. Två
andra tidigare medlemmar har numera egna sällskap: Per Anders Fogelström och Bengt Anderberg.
PER ANDERS FOGELSTRÖMS
VÄNNER
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Per Anders Fogelström (1917-1998)
var med och bildade Humanisternas föregångare,
Förbundet för religionsfrihet, kort
innan vi fick Religionsfrihetslagen
1951. Han blev senare ordförande
efter Ture Nerman. Det var med
denna lag som kraven på en obligatorisk borgerlig vigsel dämpades betydligt
eftersom
då
också
frikyrkorna fick rätt till myndighetsutövning.

Fogelström medverkade flitigt i
förbundets tidning Fri Tanke. I
Norge bildades Human-Etisk Forbund 1956, som han samarbetade
med. Norrmännen tyckte han skulle
starta något liknade i Sverige, men
det dröjde till 1979 och kom till
utan hans direkta medverkan). Förbundet gav 1962 ut en handbok om
borgerlig begravning, som redigerades av Nerman och Fogelström.
Tidningen Humanisten

har sommaren 1998 en notis om hans död den
20 juni 1998. En skulptur av Bo
Englund med inskriptionen ”Till
Stockholmsskildraren Per Anders
Fogelström” avtäcktes 1998 på
Stadshusets borggård. I april 1999
invigdes Per Anders Fogelströms
terrass, med utsikt över Stadsgårdskajen och Stockholms inlopp.

användning. Jag har föreläst och
skrivit om ”Humanisten Per Anders
Fogelström och de borgerliga ceremonierna”. Nu har startskottet gått
för jubileumsåret 2017. Kommer då
hans tidiga viktiga humanistiska engagemang att framgå tydligt?
Hösten 2017 får vi ett nytt kommunalt gymnasium i Stockholm, PA
Fogelströms gymnasium, på Stigbergsgatan i den byggnad som en
gång hyste Frans Schartaus handelsinstitut.
Lästips:
”Per Anders Fogelström - Ett liv för litteraturen, freden och miljön”
av Karl-Olof Andersson (2012)
”Perspektiv på Per Anders Fogelström”
av Birgit Peters (2012)
”Möte med Per Anders Fogelström”,

Den 1 maj 2009 fick vi en ny Äkten-

Litteraturtidningen Parnass nr 4/2013

skapsbalk. Och i den finns det
längre vigselformuläret, där Per Anders Fogelströms ord kommer till

”Humanisten Per Anders Fogelström och
de borgerliga ceremonierna”,
Parnass nr 1/2014

H U M A N I S T E N
BENGT ANDERBERG
SÄLLSKAPET

Detta hör till de senast bildade sällskapen. I Humanisten
hösten 1996 skriver
Bengt
Anderberg
(1920-2008) om reinkarnationen och sommaren 1997 om
syndafallet. Man hittar ännu oftare artiklar av honom i
Humanistens föregångare HumanEtik. I oktober-decembernumret
1994 skriver han om ”En humanist
i vår tid”, med Taslima Nasrin på
omslaget. Hon som är hedersmedlem får senare Hedeniuspriset
(2014). Bengt Anderberg recenserar
hennes bok ”Lajja – Skammen”.
Bengt växte upp i en religiös familj

i Lundby på Hisingen i Göteborg.
De religiösa rutinerna var familjen
noga med att följa. Morgonbön, aftonbön och högmässan varje söndag. Han hoppade över två klasser
under skoltiden och tog studenten

redan som 17-åring, något som var
mycket ovanligt även då. Senare i
ungdomsåren tog Bengt Anderberg
helt avstånd från religion och blev
som han själv sagt ”aktiv ateist”:
”De kristna kan ju inte ens tala om
varifrån det onda kommer, det som
finns hos oss i varje nerv. Det kan ju
till och med ett barn se, kanske särskilt barn”.
Han lärde sig

hebreiska ”för att
kunna läsa Bibeln på originaltexten”, detta för att få den ”riktiga
översättningen gjord”, som han uttryckte saken. Han menade att
”egentligen borde alla människor
läsa Bibeln, för att förstå vår västerländska kultur och historia”.

När Bibelkommissionen

hade kört
fast med sitt arbete till en nyöversättning av Gamla testamentet, fick
Bengt Anderberg ta över och fullgöra detta. Han som kallat ”evangelierna för en produkt av tre
anekdotfördärvare och en byfilosof ”!

I Humanisten

våren 2000 skriver
Gun Ulriksson om hans sista bok
”Amorina” (1999), som nominerades till Augustpriset. ”Man brukar
fråga mig varför jag är så kritisk mot
religionerna. Det är för att jag anser
att religionerna är mänsklighetens
största ok.” Så inledde Bengt Anderberg ett av sina framträdanden
på den höstens bokmässa. En intervju i Göteborgs-Posten fick rubriken ”En from hedning”. ”Jag
accepterar livet som det är i all sin
djävlighet. Jag förstår inte alls varför
det ska finnas en mening med tillvaron”.

När Leif Zern nyligen skrev en min-

nestext om Bo Strömstedt berörde
han också Bengt Anderberg, ”enmansuniversitetet på Bornholm,
den ende med tjänstecykel på tidningen”.
Mikael Göransson var ordförande i
Human-Etiska Förbundet/Humanisterna
1995-1999.

Fortbildningsdag för lärare:

”Sanning eller myt”
Den 8 oktober ordnade Humanisternas skolgrupp en fortbildningsdag i Stockholm för lärare. Det kom
drygt 40 lärare från många olika
delar av landet. Temat var “Sanning
eller myt” och de var överlag mycket
nöjda med dagen och ville att Humanisterna skulle ordna fler utbildningsdagar.
De fick lyssna

på mycket bra föreläsningar av Åsa Wikforss, professor

i filosofi, och Gunilla Persson, lektor i svenska och retorik, Stockholms universitet (”Vad är kritiskt
tänkande?”), Per-Johan Råsmark,
mentalist och PhD (”Konsten att
lura sig själv och andra – och hur
man undviker det”), Jack Werner,
journalist, startade Viralgranskaren
(”Fejkade mord och vithajar i
Gävle”) och Maria-Pia Cabero,
journalist från stiftelsen Expo
(“Vem styr egentligen? – Om kon-

spirationism som världsåskådning”).
Videoinspelningar av de flesta föredragen och avslutande paneldebatt
kan hittas på
http://www.humanisterna.se/fortbildningsdag-for-larare-sanningeller-myt/

Svante Linusson
sammankallande i skolgruppen
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Från lokalavdelningarna

Humanisterna Väst

Bok- och Biblioteksmässan 2016
Under fyra intensiva dagar i slutet
av september var Humanisterna
med på den årliga Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Med cirka
95 000 besökare årligen är detta en
unik möjlighet att möta branschfolk
och allmänhet för att samtala kring
humanism och knyta kontakter
framåt.
Fokus för montern i år var våra ceremonier, med officianter närvarande som kunde svara på
besökarnas frågor kring namnfester,
vigslar och begravningar utifrån
egen erfarenhet. I samarbete med
Humanisthjälpen förmedlade vi
boken ”Ceremonier i livet”, vilket
resulterade i runt 4 000 kronor till
stiftelsens verksamhet.
Vi tackar alla som medverkade
kring mässan på olika sätt, pustar

Humanisterna Stockholm

Kallelse till årsmöte
Humanisterna Stockholms årsmöte
äger rum söndagen den 19 mars
2017, klockan 12:00. Plats: ABFhuset, Sveavägen 41, Stockholm.
Motioner och övriga frågor till årsmötet måste vara styrelsen tillhanda
senast tre veckor före årsmötet,
alltså tisdagen den 26 februari.
Komplett årsmötesmaterial, inklu-

Humanisterna Örebro
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Det har varit en aktiv höst för Humanisterna Örebro med många tillfällen för medlemmarna att
diskutera livets stora frågor. Som vanligt har vi Humanistpubar förstators-

nu ut lite grann och börjar sedan
planera nästa års mässa som hålls
28/9-1/10 2017. Om någon lokal

sive verksamhetsberättelse, kommer
att finnas tillgängligt senast den 5
mars. Välkomna!

Nominera till styrelsen för
Humanisterna Stockholm

bara lars.jonsson@humanisterna.se
så kommer det filer.
Styrelsen Humanisterna Väst

själv intresserad? Skriv gärna namn
och motivering till varför du nominerar just den personen, och skicka
till valberedningen via:

Valberedningen önskar förslag på
personer som skulle kunna medverka i styrelsearbetet, lokalt i Humanisterna Stockholm. Känner du
någon som skulle passa eller är du

humjeq@gmail.com. Senast den31
januari vill vi ha era förslag, gärna
namn och motivering till varför du
nominerar just den personen, och
skicka till valberedningen via humjeq@gmail.com. Senast den 31 januari vill vi ha era förslag.

dagen varje månad. På pubkvällarna
har vi inget program eller tema utan
diskuterar det som faller oss in.
Höstterminen startade annars med
att vi deltog i Prideparaden i Örebro
den 20 augusti. Förutom de medlemmar som deltog valde flera andra

personer att gå under vår paroll ”Vi
tror på kärleken!”. Tio dagar senare
var vi på plats på Örebro universitets
studentlivsmässa för nya studenter.
Här berättade vi om vår
livsåskådning och informerade om
vår verksamhet.
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Hösten 2016 arrangerade vi två
större offentliga föreläsningar. Den
27 september fick vi besök av Sören
Holst som berättade på temat ”Vad
är egentligen sant? – Kvantfysiken i
nyandligheten”. Det var fullsatt i lokalen, inte minst på grund av
många medlemmar i Vetenskap och
Folkbildning som vi bjudit in. Den
18 november var det dags för
”Barns rätt till religionsfrihet”, vårt
bidrag till Örebro kommuns
Mänskliga rättighetsvecka med
bland annat föredrag av Emilia
Ericson.
I år har samarbetet ”Tro möter
tro” också firat tio år. Det är ett initiativ från Svenska kyrkan i Örebro
och under hösten har det bland
annat genomförts ett studiebesök
vid det buddistiska templet utanför
Fellingsbro i Lindesbergs kommun.
Humanisterna Örebro är numera

Gunnar Ståldal till minne
Den 11 november avled Gunnar Ståldal. Gunnar var under många år en
engagerad och verksam medlem i Humanisterna. Han gav stadga åt Stockholmsavdelningen som han var med
om att grunda 1984 - som medlem,
som styrelseledamot och som dess
förste ordförande.
Gunnar, som föddes
1929 i Vänersborg,
studerade i sin ungdom teologi och filosofi.
Hans
yrkesbakgrund som lärare i bland annat religionskunskap gjorde
honom väl lämpad att
medverka till att bygga upp Humanisterna ideologiskt såväl som genom sitt flitiga arbete, vänlighet
och sinne för praktiska frågor - även
organisatoriskt. Gunnar var alltid en
av dem som värnade om att nya medlemmar skulle komma till sin rätt i
organisationen och att verksamheten

med i detta samarbete. Att bjuda in
oss humanister att delta i samtalet
om religion och tradition visar på
en stor öppenhet. Erfarenheten så
här långt är att de religiösa ofta är
mest intresserade av hur vi humanister ser på tillvaron, döden och
hur vi gör för att känna mening
med livet. Vissa religiösa ledare blir

riktigt uppiggade av att bli ifråga
satta av personer som är hyggligt pålästa om deras religion. I januari
2017 är det dags för de övriga att
besöka Humanisterna Örebro. Då
ska vi berätta om vår livsåskådning
och om vår organisation.

med föredrag och medlemsträffar
skulle vara utvecklande för alla.
Gunnar hade en förmåga att göra
mycket med små medel. Han grundade och drev under många år tidskriften Nya fritänkaren som organ
för Stockholmsavdelningen inom
Humanisterna. Han skrev många av
artiklarna själv, utifrån sina breda
kunskaper och intresseområden. Han
bidrog också med många skrifter
inom förbundets tidiga verksamhet,
under namnet Human-Etiska Förbundet. Gunnar fortsatte att skriva
och publicera texter in i det sista.
1993 utgavs boken ”Välj själv!”,
som Gunnar författat, av HumanEtiska Förbundet. Den boken blev ett
betydelsefullt bidrag till framväxten
av de ungdomsläger som Humanisterna genomför som ett alternativ till
kristna konfirmationsläger. Under ett
tiotal år användes boken i studiecirklar för ungdomar som lärde sig mer
om kritiskt tänkande, att beröra filosofiska frågeställningar och att grunda

sina åsikter i en humanistisk livsåskådning.
Under ett antal år arbetade Gunnar
också med att marknadsföra Humanisterna genom närradioprogram.
Med sin bakgrund som lärare var det
naturligt att programmen under hans
ledning fick en folkbildande karaktär.
Som ett erkännande för det arbete
Gunnar Ståldal lagt ned under närmare tre decennier, varav två år som
förbundsordförande under 1990talet, utsågs han 2008 till hedersmedlem i förbundet. Det är en förebild
och inspirationskälla som nu gått ur
tiden. Hans exempel och entusiasm
kommer att fortsätta leva inom Humanisterna under lång tid än.
Gunnar sörjs av närmast av sina anhöriga; makan Birgitta Edemo Ståldal
samt döttrarna Gunilla Edemo och
Anna Edemo med familjer.

Fredrik Idevall

Ulf Schyldt, ordförande, Humanisterna
Stockholm
Ulf Gustafsson, förbundssekreterare,
Humanisterna
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Posttidning B

Humanisterna
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

Köp den! Läs den!

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

