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Alla säger att det är viktigt med debatt, men många tycks då mena att de
vill höra andra säga ungefär detsamma som det de själva tycker. 
Den lätt ironiska titeln på en aktuell kanadensisk debattbok om yttran-
defrihet – ”I’m Right and You’re an Idiot” – summerar ett debattläge som
har blivit tämligen intolerant. Tråkigt nog gäller detta inte enbart attityden
på nätet där folk kan häva ur sig de mest befängda saker. Även i dagspressen
och i etablerade mediers opinionsspalter har språket infekterats med en ils-
ken surmulenhet, där känsloutbrotten och de faktabefriade påståendena
fått sprida sig med en ibland närmast evangeliskt frätande biton.
Oförmågan att skilja på individ och grupp, och på sak och person, tycks
sprida sig. Vad som är sant eller falskt underordnas den subjektiva överty-
gelsen. Snabbt skjuter man på budbäraren om budskapet inte stämmer
med ens egna föreställningar.
Jag har just gett ut en bok om min gamla hemstad Malmö – ”Framtids-
staden. Om Sverige imorgon blir som Malmö idag, hur blir Sverige då?” –
och har därigenom hamnat i denna lejongrop. Boken behandlar den vä-
xande segregationen och beskriver i reportageform en rad svåra framtids-
frågor: skolan, boendet, jobben, ekonomin, kriminaliteten,
kulturkonflikterna och tilliten. Några få recensenter har ogillat detta. Jag
borde enligt dem ha skrivit en annan bok. En av dem skriver i en ganska
stor morgontidning att jag sannolikt är nazist.
Det där kan bokläsarna förstås bilda sig en egen uppfattning om. De som
vill läsa en annan bok får gärna skriva en sådan. Vi har yttrandefrihet och
den bör användas till debatt. I sin bok ”Två städer” från 1859 skrev Charles
Dickens en berömd introduktion: ”Det var den allra bästa av tider, och det
var den allra värsta. (…) Det var både trons och vantrons tid. (…) Allt låg
framför oss, och intet låg framför oss.”
Sådan är verkligheten, minst sagt kluven och dubbel, och Malmö är i

mina ögon en intressant stad att resonera kring eftersom många företeelser
och idéströmningar länge har kommit till Sverige söderifrån, från konti-
nenten, och de faktiska sociala problemen i staden har hanterats på ett
ganska handfallet sätt. Det behövs med andra ord en frisk och öppen debatt
för att försöka finna nya lösningar.
Vad som däremot inte behövs är en debatt, eller debattörer, som sjunker
som en sten under tyngden av sina tillvitelser och sin egen intolerans och
fördomsfullhet.
I Humanisten ser vi gärna en levande debatt kring de flesta frågor med

anknytning till samhälle och livsåskådning. I det här numret kommenteras
en skribents inlägg av tre andra, och det finns all anledning att uppmuntra
fler att höra av sig och tycka till i olika ämnen. Man behöver inte heller
skriva långt. Korta texter kan också vara väldigt läsvärda. 

REDAKTÖREN:

Lars Åberg
lars.aberg@humanisterna.se
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Dystra prognoser och goda 
erfarenheter av familjeplanering

Världens befolkningsökning:

Av FRANK GÖTMARK 
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ånga forskare nickar
om man påtalar
problem med be-
folkningsökning.
Men få av dem
framhåller eller
studerar frågan.
Problemet i klart-

ext: människans effekt på vår miljö
bestäms av antalet människor
gånger genomsnittlig resursförbruk-
ning per människa. 

En rad länder har länge uppmuntrat
bruk av preventivmedel. Tidiga gra-
viditeter kan undvikas, aborter
minska och familjebildning plane-
ras. Utbildning av kvinnor och
deras ökande självbestämmande har
samtidigt bidragit till lägre befolk-
ningsökning. Men främst Afrika
och arabvärlden har starkt växande
befolkningar. FN:s prognos till år
2100 är en ökning av världens be-
folkning från 7,4 till 11,2 miljarder
människor. I länder med minskande
befolkning finns i dag 0,6 miljarder
medan länder med ökning har 6,8
miljarder. 

Befolkningsökning och konsumtion
orsakar brist på sötvatten och mat,
i ett allt varmare klimat. Det är rim-
ligt att sätta ett mål på till exempel
7 miljarder människor år 2100,
men världens makthavare undviker
detta. President Erdogan i Turkiet
rekommenderade i juni familjer att
skaffa minst tre barn. Turkiets be-
folkning ökade från 44 miljoner
1980 till 75 miljoner 2013.

Den muslimska advokaten Seyran
Ates har beskrivit kvinnans under-
ordnade ställning inom islam. Trots
den dystra bild hon förmedlar finns

goda exempel på familjeplanering
inom islam. Ett sådant är Iran, med
stark minskning i fertilitet; från 5,5
till 2,0 barn per kvinna på bara 15
år. Familjeplaneringen var dessutom
frivillig. En god källa är boken “The
Fertility Transition in Iran: Revolu-
tion and Reproduction”, av Abassi-
Shavazi, McDonald och Hosseini-
Chavoshi.

Viss familjeplanering fanns före aya-
tolla Khomeinis maktövertagande
1979, då en islamisk republik utro-
pades. Före 1979 var shahen Pahlavi
understödd av västmakterna. På 60-
talet fick kvinnor rösträtt och en
jordreform genomfördes. På 70-
talet praktiserade 37% av gifta kvin-
nor familjeplanering, men ändå
föddes i snitt 6 barn per kvinna.
Den nya regimen 1979 motsatte sig
familjeplanering och uppmuntrade
tidiga äktenskap, polygami och fa-
miljer med många barn. Yrkesarbete
för kvinnor missgynnades. 

HÄLSOHUS OCH 
PREVENTIVMEDEL

År 1980 attackerades Iran av Irak.
Kriget pågick till 1988 och Irans
makthavande män propagerade för
befolkningstillväxt. 1986 hade be-
folkningen ökat från 34 till 49 mil-
joner under en tioårsperiod. Men
1988 började befolkningstillväxten
ifrågasättas. Massmedierna upp-
märksammade att ekonomi och väl-
färd hotades av befolkningsök-
ningen. I december 1988 proklame-
rade Högsta rättsliga rådet att
“inom islam finns ingen barriär mot
familjeplanering”. Den officiella fa-
miljeplaneringen infördes i decem-
ber 1989, med tre mål: högre ålder

för förstföderskor, ökad spridning i
tid mellan barnen och begränsad fa-
miljestorlek. 

Irans hälsoministerium fick stora re-
surser och preventivmedel var gratis.
På landsbygden fanns 15 000 “häl-
sohus” – rådgivningen täckte 95%
av befolkningen där. Från 1990 var
islam inte ett hinder för sterilisering
av de män och kvinnor som öns-
kade detta. Lagar antogs för kvinn-
lig utbildning och anställning, par
fick gå kurs i familjeplanering före
giftermål och pensioner utökades
för att minska åldringars beroende
av hjälpande barn. Irans kondom-
fabrik producerade årligen miljon-
tals kondomer. 

Fertiliteten gick ned starkt. Abbasi-
Shavazi med flera framhåller tre fak-
torer: förbättrad utbildning av
kvinnor (och män), bättre hälsa och
ökad livslängd, och god tillgång till
preventivmedel. Därtill kom bud-
skapet som spreds i tidningar och
tv: ”Det är bra med ett barn, två
räcker.” Stödet från de religiösa
makthavarna var också viktigt. En
studie tyder på att preventivmedel
stod för hela 60 procent av fertili-
tetsminskningen, medan föränd-
ringarna i familjebildning svarade
för 30 procent. Av de gifta kvin-
norna utnyttjade 74 procent pre-
ventivmedel 1996. Sexuella
relationer före äktenskap var (och
är) förbjudna, liksom abort utan
starka medicinska skäl.

TEOKRATER STÖDDE 
NY POLICY

Resultaten är anmärkningsvärda.
Fertiliteten sjönk inte genom snabb

M
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ekonomisk utveckling, som i andra
länder (landet hade varit i krig i åtta
år), och den sjönk lika snabbt på
landsbygden som i städerna. Ingen
förutsade att en teokratisk regim
styrd av män skulle stödja en sådan
ny policy. Hur kunde de övertygas?
Ett antal hängivna personer, flera
utbildade i väst där befolkningsfrå-
gan varit i fokus, var viktiga för att
övertyga maktens män.

Men makten var fortfarande patriar-
kal. I intervjuer uppgav 28 procent
av kvinnorna att de inte fick röra sig
fritt ensamma; 40 procent att de
hade slagits av sin man; och 52 pro-
cent att de var rädda för sin man.
Samtidigt steg antalet kvinnor på
universiteten snabbt och 2001 ut-
gjorde de hela 62 procent av studen-
terna. Högre utbildning ledde till
minskad patriarkal makt i äktenska-
pen.

Tyvärr avslutades familjeplanerings-
programmet. Ayatolla Ali Khame-
nei proklamerar att befolkningen
behöver fördubblas och att kvinnors
främsta roll är att ta hand om barn.
Med 78 miljoner invånare och stora
miljöproblem, bland annat brist på

vatten – varför sätta ett mål på 156
miljoner? Man kan ana maktskäl
som spridning av shia-islam, och
rått uttryckt ett behov av kanonmat
i krig – en befolkningspolitik som
förekom tidigare i Iran, liksom his-
toriskt i Sverige och andra länder.

Regimen vill nu minska anställda
kvinnors arbetstid. Kvinnor innehar
bara 17 procent av landets jobb
(2006), men många är välutbildade
och bedömare tvivlar på att regimen
märkbart kan höja fertiliteten. Oav-
sett utfallet är forskare överens om
att Irans program för familjeplane-
ring starkt bidrog till minskad ferti-
litet. Även andra studier stödjer en
sådan slutsats: i till exempel Bangla-
desh 1977-1990 jämfördes ett kont-
rollområdemed svag familjeplanering
och ett område med starkt utökad
sådan. Användningen av preventiv-
medel ökade då från 5 till 33 pro-
cent hos gifta kvinnor och
fertiliteten minskade med 1,5 barn
per kvinna.

ÅLDRINGSPUCKEL OCH 
BEFOLKNINGSÖKNING

Framgångsrik familjeplanering har
förekommit i Sydkorea, Taiwan,
Hongkong, Thailand, Singapore,
Bangladesh, Indonesien, Iran, Tuni-
sien, Marocko, Rwanda, Ghana,
Chile, Colombia, Mexiko och USA
(och Kina, om tvingande policy in-
kluderas). Det är länder där olika re-
ligioner dominerar, även islam.
Religiös tro har ett positivt samband
med fertilitet. Muslimska befolk-
ningar har vidare högre fertilitet än
kristna och bakslag för familjepla-
nering har förekommit i Malaysia,
Iran och Turkiet.    

Ali Khamenei och makthavare i
andra länder, även Sverige, framhål-
ler en besvärlig demografisk puckel
av äldre om andelen barn och unga
minskar. Men om vi försöker öka
andelen nyfödda eller yngre fortsät-
ter befolkningen att öka. En rad
forskare har pekat på att ”åldrings-

puckel” är ett problem som kan åt-
gärdas. I Japan framhöll nyligen
premiärminister Shinzo Abe att
”minskande befolkning är ingen
börda utan ett incitament”, bland
annat för innovation och utveck-
ling. 

Forskaren John Bongaarts skrev ny-
ligen en värdefull översikt i tidskrif-
ten Nature, ”Development: Slow
down population growth”. FN för-
utsätter i sin prognos för 2100 ”bu-
siness-as-usual” samt fortsatt
minskad fertilitet globalt, vilket är
osäkert. Störst befolkningsökning
väntas i Afrika söder om Sahara:
från 1 till 3,9 miljarder år 2100. En
satsning på familjeplanering kan
minska fertiliteten i Afrika med 0,5
barn per kvinna och ge 2,9 miljar-
der, det vill säga en miljard färre än
i FN-prognosen. Framgent finns
risk för migrant- och flyktingström-
mar från Afrika till Europa, som är
mer tättbefolkat än Afrika. 

För Sverige räknar SCB och miljö-
målsberedningen med en befolk-
ningsökning på 3 miljoner till
2060, främst via invandring. Men
reduceras befolkningsökningen kan
vi minska de problem som omfat-
tande invandring medför. 

Stödet till familjeplanering måste
utökas, skriver Bongaarts, från blyg-
samma 1 procent (14,4 miljarder
kronor 2016) till 2 procent av det
internationella biståndet. Då behövs
också satsningar från mottagarlän-
dernas sida. För vår del kan en ök-
ning av sådant bistånd stärka
kvinnors ställning och den feminis-
tiska utrikespolitik som den svenska
regeringen talar om. Och fler länder
måste bidra sedan Donald Trump
nu reducerat USA:s internationella
stöd för familjeplanering.

Frank Götmark är professor i ekologi
vid Göteborgs Universitet.

Ayatolla Ali Khamenei



H U  M A  N  I  S  T  E  N  

8

I förra numret av Humanisten (nr 4
2016) sammanfattade Urban Jansson
resultaten från Humanisternas senaste
medlemsenkät, i oktober 2016. Styrel-
sen vill rikta ett stort tack till Urban
som har ansvarat både för den här en-
käten och de bägge tidigare (2010 och
2013). Även den här gången har över
hälften av våra medlemmar besvarat en-
käten, vilket ger en bra grund för väg-
ledning till förbundets och
lokalavdelningarnas arbete. 
Nu när vi har resultat från tre olika

enkäter, gjorda med tre års mellanrum,
kan vi se att svaren blivit väldigt lika
över tiden. Det gäller till exempel orsa-
kerna till att man blivit medlem i Hu-
manisterna. De vanligaste svaren är ”för
att jag vill ta ställning för ett sekulärt
samhälle” och ”för att främja kritiskt
tänkande och en vetenskaplig kun-
skapssyn”. Eftersom just dessa är två av
Humanisternas kärnfrågor, kan man
säga att de allra flesta blir medlemmar
av ”rätt” anledningar. 
Samtidigt finns det en relativt stor

omsättning bland våra medlemmar.
Vårt medlemsantal ökar visserligen,
men inte så fort som det skulle göra om
vi blev bättre på att behålla ”gamla”
medlemmar. Här finns alltså en av våra
utmaningar.

”VALUTA” FÖR AVGIFTEN
Ett annat tydligt resultat från 2016 års
enkät – liksom från de två tidigare – är
att många av Humanisternas medlem-
mar vill vara stödjande, men inte kan,
eller inte vill, delta aktivt i verksamhe-
ten av olika anledningar. Det är viktigt
att även passiva stödmedlemmar ska
kunna känna att de får ”valuta” för
medlemsavgiften. Att vi nu har en väl
fungerande medlemstidning och regel-
bundna medlemsbrev ska förhopp-
ningsvis bidra till detta, men
naturligtvis är det minst lika viktigt att
vi fortsätter att vara en aktiv röst i de-
batt och opinionsbildning.

När det gäller lokalavdelningarnas ar-
bete kan vi se att ”bara” 28% av de sva-
rande tycker att det är viktigt (”mycket
viktigt” eller ”ganska viktigt”) att till-
höra en lokalavdelning. Även om vi
skulle önska att siffran vore högre, mot-
svarar den sannolikt betydligt fler med-
lemmar än de som i dag är aktiva i våra
lokalavdelningar. Det betyder att det
finns en hel del medlemmar som inte
ännu är aktiva, men som kan engageras
i vår verksamhet lokalt.
Den här bilden bekräftas av svaren på
frågan ”hur mycket vill du engagera dig
i Humanisterna?”. Medan 4% av de
svarande redan är engagerade, säger 7%
att de vill engagera sig mer! I gruppen
som vill engagera sig mer, hör 25% till
ålderskategorin upp till 34 år, medan
bara 9% av de redan engagerade hör till
samma åldersgrupp (se diagrammet).
Med andra ord är det viktigt att vi vän-
der oss även till de yngre åldersgrup-
perna när vi försöker engagera fler av
våra medlemmar. 

SLUTSATSER AV ENKÄTEN

Det finns mycket mer information än
så här att hämta ur medlemsenkäten
(den kompletta rapporten finns till-
gänglig via förbundets hemsida), men
till en början vill vi från styrelsens sida
dra de här slutsatserna:

- Vi behöver bli bättre på medlems-
vård. Det innebär bland annat att bli
bättre på att hitta och uppmuntra de
medlemmar som vill engagera sig, men
som ännu inte ”hittat in” i verksamhe-
ten. Här har lokalavdelningarna en vik-
tig uppgift. 

- Medlemsenkäten visar på något som
är känt sedan tidigare, att det finns en
underrepresentation av kvinnor och
yngre i förbundet. Detta är något vi all-
tid behöver ha i minnet. Vår verksam-
het och framtoning behöver vara
attraktiv för alla som är sekulära huma-
nister.

- Medlemmar som inte (just nu) har
möjlighet att vara aktiva, ska ändå
kunna känna att de stödjer arbetet för
humanistisk etik, ett sekulärt samhälle
och en vetenskaplig kunskapssyn. De
ska få tillgång till en bra medlemstid-
ning och annan information om vårt
arbete. 

- Vi vill självklart attHumanisterna ska
växa som förbund. Det innebär inte
bara medlemsrekrytering, utan också
att nuvarande medlemmar ska känna
att deras fortsatta stöd bidrar till något
positivt och är avgörande för förbundet.

Humanisternas förbundsstyrelse

Styrelsens kommentar till medlemsenkäten: 

Vi behöver bli bättre på medlemsvård
Hur mycket vill du engagera

dig i Humanisterna?



H U  M A  N  I  S  T  E  N  

9

Det är verkligen välbehövligt med
en seriös diskussion om så kallade
religiösa friskolor. Debattartiklar
har publicerats som tagit upp den
viktiga frågan om förtryck av flic-
kor, men frågan om friskolor som
vilar på religiös grund måste också
ses i ett större perspektiv.

Jag har under en period deltagit i
ett språkkafé i biblioteket i min
hemkommun. Där har jag mött be-
sökare som söker asyl och alltså
kommer från andra kulturer. Nå-
gonting som jag flera gånger fram-
hållit under våra samtal är grunden
för det svenska samhället. Här fun-
gerar de olika samhällsfunktionerna
separerade från varandra: stat,
kyrka, domstolsväsende, medier och
så vidare. Detta gör att allt kan dis-
kuteras och, om så behövs, kritiseras
öppet. Vi kan inte förverkliga ”pa-
radiset” på jorden, men vi kan skapa
grunden för odogmatisk saklighet.

Denna tanke är inte helt naturlig för
alla, som vi nu tar emot i Sverige.
Här skulle vi ju tycka att det vore
helt befängt om riksdagens beslut
måste genomgå en granskning av
kyrkan för att kunna genomföras,
men ett sådant förfarande förekom-
mer inom andra kulturer.

Jag anser att även skolan ska fun-
gera skild från övriga samhällsfunk-
tioner när det gäller ämnesinnehåll
och pedagogik. Undervisningen ska

bygga på vetenskapliga forsknings-
rön och därav följande praktiska er-
farenheter och ge en allsidig
belysning i alla sammanhang. Det
säger också skollagen.

Emellertid får man, enligt brev som
jag fått från utbildningsdeparte-
mentet, på skolor som vilar på reli-
giös grund anordna ”andakter,
bönestunder eller annan form av re-
ligionsundervisning, till exempel
fördjupning i den egna trosläran
som konfirmationsläsning”. Att
detta blir en del av barnens be-
greppsvärld är uppenbart. En jäm-
förelse: läkare får inte skriva ut
naturläkemedel – även om dessa
kan vara hälsosamma. Allt ska bygga
på vetenskap inom sjukvården. An-
troposoferna i Järna fick besked om
att sluta med alternativa behand-
lingar. När det gäller vår fysik får
inte tro komma i fråga, men när det
gäller våra tankar tycks inte förhål-
landet vara detsamma.

Skilda grupper har under hela
1900-talet fört fram krav på en se-
kulariserad skola. För den svenska
skolans del ändrade ämnet kristen-
dom benämning och blev 1965
religionskunskap, och 1980 bred-
dades ämnesinnehållet. Är det inte
dags att nu ta ett steg till? 

Ska verkligen konfessionella kring-
aktiviteter få förekomma inom sko-
lans ram och på så sätt ge eko i det
dagliga arbetet? Det ger för mig fel
signaler. Jag anser att det inom alla
skolor bara ska tillhandahållas så-
dant som bygger på vetenskap och
därav följande praxis. 

Allt annat tycker jag är ett svek mot
vetenskap och forskning. Ett svek
mot svensk samhällssyn. Ett svek
mot integrationssträvandena i sam-
hället.

Och det viktigaste: i ett mångkul-
turellt samhälle måste vi blanda oss
från första början så att våra olikhe-
ter blir något naturligt. Att dela upp
oss i grupper kommer i framtiden
att ge upphov till svårlösta konflik-
ter. Här har beslutsfattare ett stort
ansvar, där det är oerhört viktigt att
tänka långsiktigt.

Pieter Hybbinette är professor emeri-
tus och har varit verksam vid Högsko-
lan för Design och Konsthantverk vid
Göteborgs Universitet. 

Religiösa skolor ett svek
mot integrationen

Av PIETER HYBBINETTE
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Det svenska samhället ska ge ut-
rymme för utövande av varje tros-
uppfattning så länge den inte skadar
eller hindrar någon individ i hans
eller hennes liv. Tron ska vara privat
medan staten ska vara strikt sekulär. 

Företrädare för den kristna tanke-
smedjan Claphaminstitutet har plä-
derat för motsatsen och vill ”hålla
med statsmän som Vaclav Havel i
Tjeckien och Helmut Kohl i Tysk-
land (…) som båda menade att re-
gimer inte klarar sig utan en
grundläggande tro, utan Gud”. De
argumenterar för upprättandet av
en kristlig godhetslista och en icke-
kristlig ondhetslista. Men gränsen

mellan det goda och det onda går
inte mellan människor eller organi-
sationer. Den gränsen går i varje
människa. Därför är det inte alls
märkligt att buddhister, muslimer
och kristna begår både goda och
onda handlingar. Precis som vi se-
kulära humanister gör. 

Trosutövare, och framför allt reli-
gionsföreträdare, anser sig inte säl-
lan ha tolkningsföreträde. De tar sin
inspiration från övernaturliga före-
teelser som skiftar mellan religio-
nerna. Att en regim i framtiden ska
låta sig ledas av en sådan specifik re-
ligion är därför orimligt. Den bästa
garanten för att goda handlingar ska

utföras och onda begränsas är i stäl-
let att man tar människan som
hon är som utgångspunkt för den
etiska diskussionen. 

Sådana samtal i demokratiska for-
mer leder till lagar och regler för
mänsklig samlevnad. Efterlevnaden
kommer aldrig att vara fullständig.
Men sanktionerna kommer alltid
att vara jordiska och inte him-
melska. Alltså, ett mångfaldigt sam-
hälle där staten är strikt sekulär.

Bengt Göransson är konsult och före detta
vd och styreleseledamot i olika företag.

Av BENGT GÖRANSSON

  

Gränsen mellan 
gott och ont
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Av NILS LINDQVIST

ag har läst
Lars Grafs ar-
tikel "Ateis-
ten och den
gudstroende
sitter i samma
båt" (nr 4

2016). Det var oväntat att finna
denna rubrik i Humanisten. Det
räckte att läsa första stycket för att
börja ana att det här nog kommer
att leda fel.

Så här lyder det: "Om 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 förne-
kar Guds existens."

Om någon frågar mig om jag tror
på Gud, brukar jag svara: "Nej, jag
tror inte på någon gud." Då har
man sagt att man är ateist. Sedan
kan man ju gå vidare med förtydli-
ganden om att man kanske dess-
utom är agnostiker i betydelsen att
man inte vet om det finns någon
gud eller ej. Att som i inledningen
påstå att en ateist förnekar Guds
existens leder mina tankar till stark
ateism, vilket inte behöver vara fal-
let. En svag ateist tror inte att det
finns någon gud. En stark ateist tror
att det inte finns någon gud. En
svag ateist har ingen bevisbörda,
men det har en stark ateist.

Senare i Lars Grafs artikel belastas
ateisten med ytterligare övertygelser:
"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". Min poäng här är att detta
inte nödvändigtvis är en åsikt man
har i egenskap av ateist utan snarare
på grund av andra skäl, som inte har
med någon gud att göra. En ateist
behöver inte tro på någonting. Det
stod också mycket riktigt ett förtyd-
ligande i början av citatet att detta
gäller ateisten Lars Grafs grundtro. 

SITTER INTE I SAMMA BÅT

Men då är ju allt OK, om man bara
ändrar artikelns rubrik till: "Ateis-
ten (enligt Lars Grafs definition)
och den gudstroende sitter i samma
båt." Jag sitter inte med i samma
båt. Jag känner mig förresten obe-
kväm med benämningen ateist, för
den säger inget väsentligt om mig.
Sekulär humanist passar bättre.

Jag tycker, och det är min tolkning
av texten, att Lars Graf berör något
viktigt, nämligen att även en icke
gudstroende i sin livsåskådning be-
höver några grundantaganden. Det
kan till exempel vara tron på att det
finns en gemensam verklighet, som
är rationell och som är möjlig att ut-
forska. Alla sitter i samma båt på så
sätt att ingen kan förklara hur till-

varon är beskaffad utan att inklu-
dera några grundantaganden. Detta
är alltså min åsikt. Är det kanske
detta som också är Lars Grafs hu-
vudsakliga åsikt om man bortser
från inblandningen av ateism?

Artikeln fortsätter med påståendet
att icke gudstroende tror att slum-
pen ligger bakom Big Bang. Varför
måste de tro det? Lars Graf vill göra
gällande att ett nekande till viljan
bakom tillvaron medför ett jakande
till slumpen. Det kan jag inte hålla
med om. Vilja och slump må vara
konträra motsatser, men de är inga
logiska motsatser. Man behöver var-
ken tro på vilja eller slump. Det går
bra att konstatera att vetenskapen
leder oss tillbaka till en punkt där
allt verkar börja och som kallas Big
Bang. 

Om det fanns eller inte fanns något
innan och vad som åstadkom Big
Bang kan man fantisera kring, och
vetenskapen har framfört möjliga
förklaringar som man kan välja att
tro på om man vill, och religionen
har framfört andra förklaringar.
Men om man inte tycker sig ha be-
lägg nog för att tro på något, så åter-
står bara gissningar. På frågan om
vad man tror på, kan man då helt
enkelt svara: "Jag vet inte."

Nils Lindqvist är pensionerad 
civilingenjör.

Man behöver varken tro på
vilja eller slump

DEBATT

J
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ars Graf på-
står att ateis-
ter förnekar
guds existen.
Denna defi-
nition av
ateism är

förståelig om man önskar placera
ateister och gudstroende i samma
båt. 

Men valet av denna definition är
just det – ett val. Det är ett val av
definition som inte matchar de
många alternativa sätt som ateister
definierar sig själva på. Det är också
ett val av definition som förklarar
flera av de problem som författaren
lyfter. Som många andra ateister
tror jag inte på någon gud. Detta
betyder dock inte att jag förnekar

guds existens. Dessutom – bara för
att man som ateist inte tror på
någon gud, betyder det inte att man
måste ha ”en aktiv tro på slumpen i
Big Bang”. 

Vi har ännu inte tillräckliga bevis för
att förstå hur allt började, och slum-
pen är inte den enda alternativa för-
klaringen till gud. Om en ateist
påstår att ingen gud finns, eller att
universum började på ett specifikt
sätt, då bär ateisten sannerligen be-
visbördan. Det är faktiskt av den
anledningen som en oupptäckbar
himmelsk tekanna och en överna-
turlig gud har så mycket gemen-
samt. Visst är det så att en av dem
är materiell och den andra är över-
naturlig, men båda är i alla avseen-
den omöjliga att falsifiera. 

Detta är kärnan i Bertrand Rus-
sells berömda analogi: att illustrera
varför det är olämpligt för gudstro-
ende och deras sympatisörer att
flytta bevisbördan till de icke-tro-
ende. Eller som Harry Potters vän
Hermione Granger säger: 
”You could claim that anything's real
if the only basis for believing in it is
that nobody's proved it doesn't exist!” 

Om en ateist vill göra icke-belagda
påståenden om universums början
får hon eller han gärna hoppa ner i
samma båt som gudstroende. Jag
önskar dem i så fall farväl och lycka
till.

Adam Felton är forskare i ekologi.

Av ADAM FELTON

I samma båt? Det beror på

L

ack, Lars
Graf, för
en ut-
märkt ar-
tikel i
december-
numret av
Humanis-
ten om

ateism, teism och deras likheter och
olikheter. Jag vill här ge några syn-
punkter på ditt påstående om att

ateisten och teisten sitter i samma
båt vad avser trosfrågan. Jag menar
nog ändå att det är två helt olika far-
koster de båda färdas i på ovisshe-
tens ocean och vill göra ett försök
att förklara varför.

Du ställer i din artikel de båda ord-
paren tillfällighet/slump och av-
sikt/vilja mot varandra – ett kanske
något tveksamt grepp med tanke på
oklarheten i begreppet slump. Att

till exempel en tärning som kastas
på ett bord råkar visa en sexa är
ingen slump utan en naturnödvän-
dig följd av en lång och komplex or-
sakskedja från hand via luft till
bord. Att vi inte kan utreda eller
upprepa densamma beror på dess
komplexitet och inte på en eventuell
så kallad slump. 

I begreppet slump ligger således
möjligen endast att en händelse

Av STURE BOSTRÖM

Allt har kommit till av nödvändighet

T
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manifesteras på ett visst sätt utan att
någon utomstående icke-materiell
bakomliggande vilja agerar, och så-
ledes endast att något sker i stället
för inget. Begreppet slump blir så-
ledes tämligen substanslöst och in-
tetsägande och inget man kan fästa
ett trosbegrepp på.

För en fysiker blir detta ganska up-
penbart i mikrokosmos. Att en elekt-
ron konstateras befinna sig på en viss
plats vid en viss tidpunkt eller väljer
att vid en mätning passera en viss
spalt A i stället för en annan spalt B
eller att en atom råkar falla sönder
vid en viss tidpunkt (radioaktivitet)
är inget som sker av en slump och
har heller ingen orsak. Det är i stäl-
let en händelse som bara sker med
en viss sannolikhet som ett utfall
bland många. Något inträffar alltid
med nödvändighet, men i mikro-
kosmos utan synbar kausalitet.

KAUSALITETEN EN 
SJÄLVKLARHET

Så ser det ut i mikrokosmos enligt
kvantmekaniken – vår hittills bästa
beskrivningsmodell av verkligheten
där. I makrokosmos däremot, där vi
lever våra liv, råder kausaliteten som
en självklarhet. A orsakas av B och
så vidare. Samma synsätt som ovan
går att applicera på frågan om vårt
observerbara universums tillkomst.
Det finns av naturnödvändighet
som en av kanske många möjliga
manifestationer av materia och
energi i tid och rum. Kanske är

detta utfall unikt eller ett av många
samtida eller efter varandra föl-
jande. Om detta har vi tankar, men
ingen kunskap.

Detta faktum är vad våra mänskliga
sinnen konstaterar och ingen tros-
uppfattning i betydelsen ”jag tror på
Sverige” eller ”jag tror det blir regn
i morgon”. Lars Graf uppger att
hans grundtro är att allt kommit till
av en tillfällighet/slump medan jag
däremot menar att det kommit till
av nödvändighet, som en av kanske
många samtida eller efter varandra
följande manifestationer av varat.
Teisten inför nu – till skillnad från
ateisten – ett nytt begrepp,
avsikt/vilja, som ett tillägg till verk-
lighetsbeskrivningen och som en
ren trosakt. 

I likhet med Graf menar jag att
något bevis för detta varken kan
eller behöver levereras. Det finns
helt enkelt inte. Teistens trostillägg
undgår heller inte kausalitetsproble-
met utan tillför bara ytterligare en
länk i orsakskedjan. Den gudstro-
ende tillför således en bakomlig-
gande vilja/avsikt, som läggs över
och styr sannolikhetsfördelningen
för de olika utfallen. Den icke gud-
stroende gör inte det.

LIVETS GÅTA ÄN MER 
FASCINERANDE

Att även det senare skulle vara en
tro har jag svårt att inse, på samma
sätt som jag har svårt att se att ”icke

samla på frimärken” skulle vara en
hobby på samma sätt som det mot-
satta, att samla. I det senare fallet är
man filatelist (troende), i det förra
är man för ögonblicket ingenting
och sitter inte i hobbybåten (trosbå-
ten) tillsammans med filatelisten
(den troende).

Teistens trosuppfattning angående
vilja/avsikt i tillvaron leder som
Graf påpekar till en rad ställnings-
taganden i olika trosfrågor om livet,
döden, själen, paradiset, meningen
med livet med mera, måhända i ett
försök att tillfredsställa vårt omätt-
liga behov av kausalitet och svar i
tillvaron – kanske ett evolutionärt
betingat behov. 

För ateisten som inte tillskriver
tillvaron någon avsikt, blir livets
gåta inte mindre utan snarare än
mer fascinerande och oerhörd. Att
mitt liv är här och nu som ett av
materiens många möjliga kom-
plexa utfall av olika sannolikhets-
grad är ingen slump utan en
nödvändighet. Att det råkade bli
någorlunda samstämmigt i tid och
rum med Lars Grafs eget dito ser jag
som en fördel. Vi är kanske oeniga
om begreppet tro och begreppet
slump, som är centralt i hans fram-
ställning, men artikeln fick mig att
tänka till och inse att begreppet ate-
ism innefattar mer än en ren exi-
stensfråga. Tack för det.  

Sture Boström är fysiker och 
livsåskådningshumanist. 

Fortsättning nästa sida
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DEBATT

Av LARS GRAF

De tre som kommenterar min arti-
kel "Ateisten och den gudstroende
sitter i samma båt" har till en del
annan syn än jag. Jag läser med
intresse och öppet sinne. Vid så-
dana tillfällen får jag en knuff att
tänka igenom mina ståndpunkter
på nytt

Min artikel kom inte till för att över-
tyga någon. Den kom till för att jag
ville klara ut för mig själv var jag
står. Det är en vanlig anledning för
mig att skriva, en anledning som jag
tror jag delar med många.

Det är inte meningsfullt att nu ar-
gumentera för de ståndpunkter jag
tar upp i min artikel. Det blir bara
en upprepning av vad jag redan
skrivit. Men efter att ha tänkt ige-
nom på nytt och det tänkta fallit på
plats kan jag eventuellt hitta något
jag förbisett, som jag kan rätta till
och därmed få en sannare bild. Då
tackar jag för den. För tillfället har
jag bara två påpekanden att göra.

1) Att se ateismen som en tro är det
naturliga för mig. För en del är den
ingen tro. Det är okej att definiera
på det sättet. Men det är inte mitt
sätt. Detta att ateisten och den
gudstroende har en tro kallar jag
att de sitter i samma båt. Att se
deras farkoster som två olika (myc-
ket olika går jag då gärna med på),

är för mig egentligen bara ett annat
sätt att säga samma sak, nämligen
att det är fråga om tro i båda fallen,
men samma tro är det förstås inte.  

2) Vissa föredrar uttrycket sekulär
humanism framför agnosticism och
ateism. Det förra uttrycket har för
mig en vidare betydelse än de senare
två och står för ett allmänt agnostiskt-
ateistiskt ifrågasättande av den tradi-
tionella, abrahamitiska gudstron och
dessutom icke minst för en tro på

de mänskliga rättigheterna. Sekulär
humanism är en beteckning jag
känner mig själv helt hemmastadd
under. Ordet ateist dyker upp när
jag anstränger mig för att vara så
tydlig det går i de grundläggande
trosfrågorna. Med uttrycket sekulär
humanist följer förstås ett problem.
Många tvekar på vad det betyder.

Lars Graf är pensionerad språklärare.

Svar:
För mig är ateismen en 

annan sorts tro 
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Av PATRIK LINDENFORS och CHRISTER STURMARK
n stat som är neutral i förhål-
lande till religion kan inte särbe-
handla religiösa samvetsskäl
framför andra. 

Skulle barnmorskan Elinor Grim-
mark ges tillstånd att selektivt ar-
betsvägra vad gäller preventivmedels-
rådgivning och aborter skulle det
därför rätteligen öppna för att vega-
ner ges rätt att arbetsvägra inom
slakteribranschen, eller restaurang-
personal får rätt att vägra att servera
Sverigedemokrater eller svarta. Rim-
ligare är att allas rätt till att agera en-
ligt sin egen moraliska övertygelse
säkerställs genom att människor
inte tvingas av staten att ha yrken
som de anser moraliskt betänkliga.
Som det är nu.

Elinor Grimmark har låtit Jönkö-
pings landsting betala henne studie-
lön under tiden hon
vidareutbildade sig till barnmorska
mot löfte att hon skulle arbeta i
landstinget en tid efter examen.
Men Grimmark kunde inte tänka
sig att arbeta vare sig med aborter
eller ens preventivmedel. (Att rätten
att vägra preventivmedelsrådgivning
ingår i målet är något abortmotstån-
darna talar väldigt tyst om.) Efter-
som båda arbetsuppgifterna ingår i
en barnmorskas yrkesroll inom
landstinget blev det omöjligt för
henne att utföra arbetet. Så lands-
tinget drog tillbaka erbjudandet om
jobb.

Rimligtvis vissteGrimmark om sina
samvetsbetänkligheter redan före

utbildningen, så hon har agerat om
inte bedrägligt så i alla fall omora-
liskt då hon tagit emot studielönen.
Med tanke på bristen på barnmor-
skor är det extra osmakligt att hon
upptog någon annans plats. Men i
stället för att betala tillbaka lönen
anmälde Grimmark landstinget för
diskriminering, något DO dock av-
färdade som ogrundat. Därför har
processen nu i stället hamnat i Ar-
betsdomstolen.

Ruth Nordström, Grimmarks juri-
diska ombud, har dock aldrig hym-
lat med att det egentliga målet är att
få upp fallet i Europadomstolen.
Det finns nämligen en resolution –
resolution 1763 i Europarådet –
som rekommenderar samvetsfrihet
för vårdpersonal inom EU. Resolu-
tionen är dock inte bindande för
medlemsstaterna – något som
abortmotståndarna också talar tyst
om.

EN UPPFATTNING SOM 
GÅR UT ÖVER ANDRA

Det är viktigt att komma ihåg detta,
att Grimmarks fall egentligen inte
drivs för att hon ska få personlig rätt
att arbetsvägra, utan för att hela den
svenska abortlagstiftningen ska ifrå-
gasättas. Grimmarks juridiska
ombud är aktiv i Livets Ord och i
den orwellskt namngivna organisa-
tionen Ja Till Livet. Hon är också
aktiv i anti-abortorganisationen
Provita och hela processen finansie-
ras av en stenrik amerikansk lobby-
organisation, som envetet lobbar

mot aborträtten: Alliance Defen-
ding Freedom.

Hade det bara handlat om rätten
till arbetsvägran av samvetsskäl hade
processen varit absurd då det inte är
svårt att tänka sig en rad liknande
fall där samvetsbetänkligheterna
kom ur andra motiv än de ex-
tremkristna: veganer på slakteri som
inte vill hantera kött, strikt troende
muslimska kvinnor som inte vill ar-
beta med män, eller restaurangper-
sonal som vägrar servera människor
med vissa politiska åsikter eller av
viss etnicitet. Skulle Grimmark be-
viljas rätten att arbetsvägra skulle
det därför öppna för en mängd lik-
nande fall.

Om man inte hävdar en sak, förstås:
Att religiösas samvetsbetänkligheter
på något sätt skulle vara ”viktigare”
eller ”finare” än andras samvetsbe-
tänkligheter. Men det vore på tvärs
med svenska statens neutralitet vad
gäller religion, så det är (förhopp-
ningsvis) en omöjlighet.

Elinor Grimmark har en självklar rätt
att agera enligt sitt samvete och
vägra utföra aborter eller ge rådgiv-
ning om preventivmedel. Men hon
har lika självklart inte rätt att ha ett
arbete där dessa arbetsuppgifter
ingår. Hon har full rätt till sin egen
religiösa uppfattning, men hon har
ingen som helst rätt att låta den gå
ut över andra.

Patrik Lindenfors är styrelseledamot och
Christer Sturmark ordförande i Huma-
nisterna.

Barnmorskan som arbetsvägrar
- religiösa samvetsskäl kan inte ges särställning

E
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Av GÖRAN NILSSON

I en sekulär stat ska ingen livsåskåd-
ning ha privilegier framför någon
annan. Detta räcker troligen inte för
att vi ska få ett fungerande samhälle
utan destruktiva konflikter. Vi
måste troligen även ha någon form
av gemensam värdegrund (etik),
som accepteras av de olika livsåskåd-
ningarna. En sådan värdegrund bör
inte vara statisk utan bör utvecklas
genom en fortlöpande dialog med
beaktande av ändrade förutsätt-
ningar och ökad kunskap.

Förutsättningarna för dialog beror
till väsentlig del på hur man före-
ställer sig en eventuell gud, det vill
säga en skapare som har någon me-
ning med sin skapelse. Personligen
finner jag det mindre troligt att en
sådan gud verkligen existerar, men
även om evolutionsteorin kan för-
klara hur levande organismer ut-
vecklats till så komplexa organismer
som människan, är det ju inte ett
bevis för att en intelligent skapare
inte haft ett finger med i spelet och
styrt utvecklingen. 

Om det finns en gud bör det rim-
ligen handla om en och inte flera
konkurerande skapare. Vi kan
konstatera att resultatet så här
långt, oavsett om en skapare är in-
blandad eller ej, är varelser (männi-
skor) som utrustats med tillräcklig

tankeförmåga för att kunna utforska
och åtminstone delvis förklara den
fysiska värld de lever i. Hos många
människor finns det dessutom ett
behov av att se en högre mening
med tillvaron utöver den fysiska
verkligheten. Detta behov kan fin-
nas både med och utan föreställ-
ningen om en gud. I det senare
fallet får vi naturligtvis själva formu-
lera den högre meningen.

I många religioner anses det att en
eller flera personer fått information
från skaparen i form av uppenbarel-
ser, både om hur den fysiska världen
kommit till och om hur vi bör leva.
Man kan konstatera att beskriv-
ningen av hur världen kommit till
och utvecklats varierar mellan reli-
gionerna och inte stämmer med det
vi med vetenskapliga metoder kom-
mit fram till (om man inte i post-
modernistisk anda förespråkar
kunskapsrelativism). Då kanske
man kan misstänka att även lev-
nadsreglerna bör tas med en nypa
salt.

ETIK ÄR ETT 
UTVECKLINGSARBETE

Ett rimligare antagande är därför att
den eventuella skaparen har sett till
att vi både fått förmågan att studera
den fysiska verkligheten och förmå-

gan och behovet att själva utveckla
regler (etik) för hur vi bör uppföra
oss. Olika religioner och andra livs-
åskådningar bör därför ses som för-
sök att nå fram till en ”optimal”
etik. Med detta synsätt är etiken
inte given en gång för alla utan ett
ständigt utvecklingsarbete. Konflik-
ter mellan olika livsåskådningar bör
därför betraktas på samma sätt som
vetenskapliga konflikter, vilka van-
ligen inte får några blodiga konse-
kvenser utan ofta leder till ökad
insikt. Med den synen på den even-
tuella skaparens roll borde motsätt-
ningar mellan olika livsåskådningar
kunna överbryggas. Det borde vara
ett gemensamt intresse att vi utveck-
las socialt och moraliskt genom dia-
loger. En påstådd uppenbarelse har
då inte större vikt än en ”mag-
känsla”. 

Skillnaden mellan ateister och guds-
troende är att ateister tror att vår för-
måga till moraliskt tänkande är ett
resultat av evolutionen, medan reli-
giösa personer tror att den är given
av en gud. Ur praktisk synpunkt
borde det inte spela någon större
roll. Problem får vi emellertid om
det finns grupper, som anser att den
egna uppfattningen är given av en
gud och inte kan förändras eller if-
rågasättas. Vi får då konflikter som
inte kan lösas med dialoger.

Det sekulära samhället 
förutsätter dialog



H U  M A  N  I  S  T  E  N  

17

Eftersom Svenska kyrkan fortfa-
rande är det största religiösa sam-
fundet i Sverige är dess inställning
till dialoger om värdegrund och etik
av betydelse. Då jag försökte disku-
tera en gemensam etik med en präst
fick jag kommentaren att man
måste ha en gudstro för att föra så-
dana diskussioner. Vid diskussion
med en annan präst framförde jag
synpunkten att attityden till andra
kanske är viktigare än skillnader i
livsåskådning. Jag fick då kommen-
taren att alla måste hålla sig till san-
ningen. På min fråga vad som var
sanningen fick jag svaret: ”Den
kristna läran.”

HAR INTE GETT UPP HOPPET
OM DIALOG

För drygt åtta år sedan, den 24 de-
cember 2008, skrev Tomas Öster-
berg, prästkandidat i Svenska
kyrkan, i Upsala Nya Tidning:
”Ateismen är hopplöshetens och
meningslöshetens redskap. Tyvärr
har hela mänskligheten fått betala
ett högt pris för den medvetna gud-

löshetens ideologi under stora delar
av 1900-talet. En tid då Lenin, Hit-
ler, Stalin och Mao Zedong inte
bara visade oss ateismens verkliga
ansikte utan också att vi utan en
Gud verkligen och sannerligen är
förlorade i människans inåtvända
och självtillräckliga humanism.
Trots detta framhärdar den envisa
och enfaldiga människan att före-
språka både ateism och icke konfes-
sionell humanism. (…) Om Gud
inte existerar kan det nämligen inte
finnas några objektiva etiska och
moraliska värderingar. (…) En tro
och ett liv i Jesus Kristus ger oss dä-
remot hopp, moral, etik och en me-
ning som helt går förlorad i en
ateistisk och icke konfessionell hu-
manistisk ideologi. Där finner vi
bara vår egen spegelbild som jagar
sin egen skugga och ofullständiga
vetenskapliga teorier om livets upp-
komst och mening. Tomhetens tec-
ken.”

Jag gjorde ett inlägg där jag fram-
förde uppfattningen att jag inte
kände igen mig i beskrivningen av

en ateist och föreslog en sansad dia-
log. Jag har även frågat olika repre-
sentanter för Svenska kyrkan om
den här insändaren representerar
den officiella synen, men bara i ett
fall fått till svar ett svävande resone-
mang om att där det finns gudstro
är samhället gott.

Är målet ett religionsfritt samhälle
eller ett sekulärt samhälle med olika
livsåskådningar, där åtminstone de
flesta kan acceptera sådana gemen-
samma värderingar som är nödvän-
diga för att en samexistens ska
fungera? 

Enligt min uppfattning bör det vara
det senare. Trots att jag under drygt
60 år inte lyckats få till stånd en
konstruktiv dialog med represen-
tanter för Svenska kyrkan bör vi hu-
manister inte ge upp. Vi kan
knappast utrota religionerna, men
vi bör arbeta för att minska skade-
verkningarna.

Göran Nilsson lämnade Svenska kyrkan
1955 när han fyllde18 år.
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Av MIKA OLAVI

För dig som funderar och snickrar på rader
till stenen som en dag ska stå på din grav.
Att hoppas att dina dåd och eskapader   
ska leva för evigt har du inget av.
När ditt pulserande blod till sist svalnat
Så faller ditt livsverk i glömska rätt fort.
Om 200 år så har minnena falnat
och ingen minns längre vad du sagt och gjort.
Men så länge din kind flämtar röd än
vill jag tro på ett liv före döden.

För dig som hushållar och sparar på klöver
och glömmer din ungdom i jakt efter mer.
Du stretar och arbetar och jobbar över      
och somnar utmärglad i propert kvarter.
Och ungarna dina de gråter om natten,
De får ingen tröst av de saker du gett.
Snart får du en klump under vikta kravatten
och ditt hjärta slutar att slå rätt och slätt.
Men så länge din kind flämtar röd än
vill jag tro på ett liv före döden.

För dig under oket av korset och bibeln.
För dig under burkan som döljer din hud.
För dig som förser dig med bombväst i striden,
som dödar och dödas för en påhittad gud.
Bortom himlen finns inget rike som väntar,
där väntar en iskall och tom evighet.
Du skall svettas av ångest när din klocka klämtar
när du offrat livet till en falsk profet.
Men så länge din kind flämtar röd än
vill jag tro på ett liv före döden.

För dig som är rädd för vad andra ska tycka
och knöglar det brevet du äntligen skrev.
Du sviker och avskärmar din egen lycka
och grämer dig över allt som inte blev.
Ta dig i kragen och hämta ditt papper
och res dig ur tvekan och ur apatin.
För den som är vill leva får lov att va tapper
för framgång är nederlag fast på rutin.
Så länge din kind flämtar röd än
vill jag tro på ett liv före döden.

För dig som är född i en hal uppförsbacke,
som ålar dig uppåt med mödosamt slit.
Dina blodiga knän och din ömmande nacke
bedövar du endast med droger och sprit.
Dock hjälper det knappast att jämra sig ständigt
och grimasera med olyckligt grin.
Livet är nog så bedrövligt, eländigt.
och stundom ej bättre än leda och pin
men så länge din kind flämtar röd än
vill jag tro på ett liv före döden.

Så länge din kind flämtar röd

Mika Olavi gav 2016 ut skivan
”Tvivla – en ateistisk psalmbok”
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Den sekulära 
andligheten

- några ateistiska reflektioner

Den sekulära 
andligheten

- några ateistiska reflektioner

den offentliga diskussionen är
föreställningarna kring and-
lighet, existentiellt djup, att
ta livet på allvar, fortfarande i
stor utsträckning bundna till

olika former av övernaturlighet. Det
mesta av religionsvetenskap och
kristen förkunnelse, men även det
mesta av livsåskådningsjournalistik,
bidrar till att upprätthålla denna
syn. Det gäller såväl de liberala som
de evangelikala delarna av kristen-
heten. Det gäller också de största
delarna av islam och judendom. 

Denna syn döljer centrala aspekter
av de existentiella livsfrågor vi lever
i oavsett om vi är ateister, agnostiker
eller tror på övernaturliga makter

och krafter. Frågorna om mening,
hopp, skuld, död, främlingskap och
mitt ansvar visavi mina medmänni-
skor och jordens framtid får dessu-
tom mer skärpa när man inte tror
på ett liv efter döden eller någon
övernaturlig makt. Detta sekulära
perspektiv har på olika sätt utfors-
kats inom litteratur, film, konst och
poesi under de senaste 150 åren.  
Med dessa inledande ord har jag

också antytt konturerna av en seku-
lär andlighet. Den ryms inom
ramen för en sekulärhumanistisk
livssyn.  

I detta sekulära perspektiv är det en
given grundbult att människan har
möjlighet att uppleva mening och

leva meningsfullt. Det är en själv-
klarhet att vi som människor kan
utveckla en allt djupare omsorg vi-
savi såväl medmänniskan som jor-
den, den lilla sköra plats i
universum som är vårt hem. Det in-
nebär att det ibland kan växa fram
en upplevelse av personligt ansvar
som är förpliktigande. 

TRANSFORMERANDE 
ERFARENHETER

Denna sekulära livssyn är öppen för
att människor kan göra erfarenhe-
ter, som under loppet av timmar
och dagar dramatiskt förändrar livs-
stämning, tillvarotolkning och livs-
inriktning från något som är präglat

I
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av mörker och uppgivenhet till
hopp och livsbejakelse. Denna typ
av transformerande erfarenheter,
som en del betecknar som religiösa,
kan förstås inom ramen för existen-
tiella, psykologiska och neurolo-
giska förklaringsmodeller. Det finns
ett inre krav på ett medvetet och
moraliskt ansvarigt förhållningssätt
– till det egna livet, medmänniskan
och det lokala och globala samhälle
man också är en del av.

Det är en självklarhet att man inom
ramen för denna sekulära livssyn
kan råka ut för intensiva upplevelser
av förundran inför livets oerhörda
komplexitet och sinnrikhet; and-
löshet inför det ofattbara att finnas
till som en medvetet kännande och
reflekterande aspekt av kosmos;
upplevelser av ”hemhörighet i till-
varon”; känslor av djup och oreson-
lig kärlek till livet på gott och ont –
inte för att det är gott, rättvist och
harmoniskt utan trots dess brister,

trots att det drabbar människor
med gåvor och olyckor utan någon
bakomliggande gudomlig eller kar-
misk rättvisa, en kärlek till livet för
att det är. 

Det är möjligt att medvetet odla den
sekulära andlighet som antytts. Det
handlar inte om att sträva efter spe-
cifika upplevelser. Grunden är att
medvetet bejaka fördjupningen av
våra godartade sidor parat med en
strävan efter att hålla de mörka och
destruktiva sidorna i schack. Det
handlar också om att ta frågorna om
mening, ansvar och skuld på allvar.
Det är både en intellektuell och en
emotionell hållning. 

INGA GARANTIER OM 
KOSMISK RÄTTVISA

Det egenartade med den sekulära
andligheten är att den bejakar
denna grundhållning utan mora-
lism och utan några garantier om

kosmisk rättvisa eller livets fortsätt-
ning efter döden. Den rymmer en
strävan efter att förstå och acceptera
människovarandets villkor med dess
utsatthet och förgänglighet. I brott-
ningen med denna grundhållning
kan det ibland formas starka och
speciella upplevelser. Är de positiva
och stärker grundhållningen är det
bonus. Är de negativa är det tufft! 

Den sekulära andlighet jag ser för
mig handlar också om ett sökande
efter kunskap och uttrycksformer,
som kan fördjupa relationerna till
ens eget inre, till andra människor
och till livet i hela dess skörhet och
rikedom. Och i detta ligger också
att efter bästa förmåga bidra till
såväl vårt lokala samhälle som till att
med sin egen skärva hitta lösningar
på de stora globala utmaningarna
kring klimat, miljö, ändliga resurser
och en rimlig fördelning, vilket i vår
tid har blivit en ofrånkomlig del av
våra liv. 
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Denna sekulära andlighet utgår från
att det inte finns några övernatur-
liga krafter, att vårt medvetande för-
utsätter en levande hjärna och att
det inte finns någon personlig exi-
stensform bortom den kroppsliga
döden. Den avvisar därmed också
tanken att det finns en perfekt och
rättvis kosmisk ordning, vilket är in-
nebörden av vissa tolkningar av be-
greppet karma inom hinduism och
buddhism. 

Med rätt eller orätt har jag kommit
att tro att detta som här kallas seku-
lär andlighet har ingått som en vik-
tig och ofta bärande sida i en
traditionell kristendom. Jag
menar också att de övernaturliga
föreställningarna har varit ett his-
torisk närmast givet sätt att tolka
det stora och ibland dramatiska
spektret av erfarenheter, kon-
flikter, kriser, frestelser och
möjligheter det innebär att
vara människa. Precis på
samma sätt som det varit
givet att tolka jordbävningar,
översvämningar, olyckor
och sjukdom utifrån en överna-
turlig makts handlande. 

Utifrån det existentiella, sekulära
perspektiv jag gör mig till tolk för
bidrar man till att dölja denna vik-
tiga existentiella grundproblematik
när man håller fast vid dessa över-
naturliga tolkningar som en omist-
lig grund. Bisak har blivit huvudsak.

RELIGIOSITETENS TVÅ SIDOR

Från mitt perspektiv är det ett ut-
tryck för den moderna teologins
och religionsvetenskapens grova till-
kortakommande att man inte för-
mått eller vågat bryta isär den
traditionella religiositetens två
sidor: å ena sidan dess övernatur-
liga tolkningar och föreställningar

och å andra sidan dess förmåga att
existentiellt och psykologiskt ta vår
mänskliga komplexitet och mot-
sägelsefullhet på allvar.  

Denna andra sida kan kallas existen-
tiell. Det är i dag uppenbart att
denna sida av vår existens och våra
erfarenheter är oberoende av och
fristående från olika sorters överna-

turliga tolkningar.

Det är fascinerande och på något
sätt ironiskt att det är klockrena ate-
ister som börjar ta sig an denna
uppgift. Alain de Bottons ”Religion
för ateister” (2012), Ronald Dwor-
kins ”Religion utan gud” (2014),
Sam Harris ”Upplyst meditation”
(2014) och Philip Kitchers ”Life
after Faith” (2014) är exempel. 

Genom sin hårda kritik av alla över-
naturliga religionsföreställningar har
Richard Dawkins och Christopher
Hitchens gjort ett viktigt och nöd-
vändigt förarbete. Från en svensk
horisont ska vi inte glömma bort
Ingemar Hedenius historiska insats

och i vår tid Christer Sturmark och
Lena Andersson. De är samtliga väl-
taliga och skoningslösa kritiker av
alla religiösa och nyandliga föreställ-
ningar som utgår från existensen av
övernaturliga makter och krafter.
Men de är också hårda kritiker av
alla dem som genom sin lojalitet
och okritiska tystnad bidrar till att
upprätthålla en bild av djup och an-
gelägenhet hos denna form av över-
naturlig andlighet. Med en monty
pythonsk blick kan man se ett släkt-
skap med de gammaltestamentliga
profeterna.

BEHOV AV STÖD 
OCH ENGAGEMANG

Böckerna som nämnts är en spän-
nande början. Det finns säkert mer
utanför min radar. Det är ett jungfru-
ligt landskap med  viktiga utmaningar.

Kan man tänka sig konkreta fora för
att gestalta och stödja denna form
av sekulär andlighet? Är det önsk-
värt? Skulle det fylla någon funk-
tion? 

Hur som helst, förutsättningarna för
att skapa denna form av platser, som
lite lekfullt skulle kunna kallas seku-
lärandliga experimentverkstäder,
skulle öka radikalt om de fick eko-
nomiskt stöd av generösa privatper-
soner och av staten på samma sätt
som Humanisterna i Norge. Att
som vanlig människa lägga motsva-
rande en årlig kyrkoavgift skulle
vara ett viktigt stöd – och samtidigt
en personlig markering. 

Men framför allt behövs ideellt en-
gagerade enskilda människor.

Carl Gustaf Olofsson är styrelseledamot 
i Humanisterna Kalmar.
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Att kalla sig ateist eller
sekularist räcker inte

Av MAGNUS TIMMERBY

Stalin och Pol Pot var ateister. Machia-
velli var ateist. Objektivister är ateister.
Och många tänker inte på att nyandliga
oftast är ateister, det vill säga de tror på
diverse övernaturliga saker, bara inte en
traditionell teistisk gud.

Att kalla sig ateist eller sekularist säger
således ingenting om ens världsbild eller
värderingar. Det finns gott om ateister
och sekularister med en ovetenskaplig
syn på världen och en misantropisk syn
på moralen och mänskligheten.

Det är därför det är viktigt att lyfta
fram humanism som livsåskådning. Hu-
manism är en rationell och vetenskaplig
syn på världen, kombinerad med en om-
tänksam och ansvarsfull syn på världen
och dess varelser.

Magnus Timmerby är ordförande i 
Humanisterna Syd.

HumanistHjälpen

www.humanisthjälpen.se

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

...att rädda ensamstående mödrar och barn.

Hjälp till... 
PG: 90 02 79 - 1Är Du trygg? Sprid känslan!

Gett ett bidrag. Bli månadsgivare. 
Donera vid livets högtider.

Humanist Aid Sweden

Humanist Hjälpen
Insamlingsstiftelsen

Plusgiro 90 02 79-1

INSAMLINGSSTIFTELSEN

Humanist Aid Sweden

Swish:1239002791
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Darwinismen berövade 
människan hennes särställning

Av ERIK GRÖNROS

En uppmärksam lyssnare kan då
och då höra hur man i tv eller radio
låter ordet darwinism ge ett särskilt
värde åt det som sägs. Det som inte
sägs är vilken variant av darwinis-
men som man använder sig av – i
sig också ett problem eftersom dar-
winismen har genomgått sin egen
evolution. 

Men låt oss ändå försöka göra ett
slags indelning som följer den his-
toriska utvecklingen av darwinis-
men. Först har vi den klassiska
darwinismen. Sedan kom socialdar-
winismen. I dag talar vi om modern
darwinism.

Med klassisk darwinism brukar man
mena den ursprungliga darwinis-
men sådan den uppfattades av
Charles Darwin och hans närmaste
vänner och anhängare. Den skiljer
sig ganska mycket från dagens evo-
lutionslära. Man höll exempelvis
inte isär arv och miljö. Man ansåg
att miljön avsatte spår i arvet. De
darwinistiska idéerna satte starka
spår både i den religiösa och den po-
litiska debatten. Att alla människor
har ett gemensamt ursprung blev en
utmaning mot slaveri och rasför-
tryck. Följaktligen bejakades detta
av nordstaterna i det amerikanska
inbördeskriget medan sydstaterna
motarbetade darwinismen. 

Det darwinistiska svaret på ”apfrå-
gan” berövade människan hennes
ställning som Guds avbild. Den
kristna föreställningen om en ska-
pelse på sex dagar för sextusen år
sedan tillbakavisades. Den liberal-
teologiska våg som kom i spåren
efter darwinismen gav dock kristen-
domen en möjlighet att acceptera
att jorden är miljontals år gammal
och att Gud skapat arterna genom
en utdragen evolution.

DEN BÄST ANPASSADES 
ÖVERLEVNAD

Det starkaste politiska inflytandet
kom dock socialdarwinismen att få.
Jag skulle vilja påstå ett det är denna
variant som de flesta människor för-
knippar med darwinism och Char-
les Darwin. Det är också denna
darwinism som får många att med
avsky vända sig bort. Socialdarwi-
nismen aktualiserade andra sidor av

evolutionsläran; den drog fram
kampen för tillvaron och gjorde den
till huvudfrågan. 

Konkurrens främjar utveckling och
mänskliga samhällen utvecklas en-
ligt principen survival of the fittest,
”den bäst anpassades överlevnad”,
som filosofen Herbert Spencer ut-
tryckte det. Man såg framgång som
resultatet av tävlan. 

De darwinistiska idéerna kom också
att tillämpas i kolonierna där ”infö-
dingarna” nedvärderades av de
framgångsrika vita människorna. I
augusti 1914 bröt första världskriget
ut och visade européerna de fulla
konsekvenserna av deras socialdar-
winistiska resonemang; ett totalt
krig på liv och död mellan stater
som uppfattades som organismer i
en kamp om livsutrymme. Rashy-
gien! Det sågs som nödvändigt för
att ”det naturliga urvalet” hade upp-
hört att gälla på grund av all välfärd
i det moderna samhället. Endast
föräldrar med goda arvsanlag ansågs
kunna generera goda samhällsmed-
borgare. 

Mycket av detta finns kvar än i dag
i den politiska och samhälleliga de-
batten. Vi fick ett vi-och-dom-tän-
kande med beundran för segraren
och förakt för förloraren. Ja, egent-

Charles Darwin
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ligen kom allt om människan och
hennes ställning i samhället att ifrå-
gasättas och diskuteras. Darwinis-
men blev en omtumlande kraft!

OLIKHETER BEROR 
INTE PÅ URSPRUNG

Den moderna darwinismen, nydar-
winismen, kom efter andra världs-
kriget. Efter världskrig och
förintelse tystades socialdarwinis-
tiska, brutala tolkningar av det
mänskliga samhället ner och de ras-
biologiska försöken upphörde. Indi-
viden skulle verka för kollektivet,

resultatet av urval var inte krig utan
en allt bättre anpassning hos grup-
pen. Under kriget visade det sig att
kvinnor mycket väl kunde sköta
”manliga” sysslor vilket ledde till ett
ifrågasättande av den arbetsfördel-
ning som socialdarwinismen hade
förfäktat. I och med utvecklingen av
genetik och ekologi började man
betrakta evolutionen på ett mera
strikt vetenskapligt sätt. Man börjar
förstå dess komplexitet.

Evolutionsteorin har visat att olik-
heter människor emellan beror på
genetisk variation och inte på olika
ursprung eller utseende. Rasbegrep-

pet blir inte längre meningsfullt.
Darwinismen har också berövat
människan hennes tro på en absolut
särställning i naturen. Vi bör likstäl-
las med vilken djurart som helst. 

Mänskliga kulturer är i själva verket
ingenting annat än olika sätt att an-
passa sig till den naturliga miljön.
Sedan må vi tvista om var gränsen
går mellan natur och kultur, men
idén om en gradvis framväxt av det
mänskliga ur naturliga förutsätt-
ningar är väldigt övertygande.

Erik Grönros är pensionerad 
elektroingenjör.
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Av YVONNE NENANDER

Ny samordnare för konfa-lägren:
”Ungdomar behöver en moralisk kompass”

Tvåhundra ungdomar står i kö till
Humanisternas konfa-läger i som-
mar. Det är alldeles för få, tycker
Susanne Nyström, som är mark-
nadsförare och nu också koordine-
rar förbundet Humanisternas
konfirmationsverksamhet.
- Humanisternas sekulära

ceremonier, där konfirma-
tionerna är en del, är en stor
tillgång för oss. Vi behöver
bara marknadsföra dem
bättre. Alla människor behö-
ver prata om existentiella
frågor. Särskilt gäller det
ungdomar i dessa oroliga
tider dagar när religiös fun-
damentalism och främlings-
fientlighet bara växer.
Humanisterna kan hjälpa
ungdomar att hitta alterna-
tiv till religiösa föreställ-
ningsvärldar och intolerans,
att tänka självständigt, förstå
människors lika värde, hur
viktigt det är med demokrati
och att ha en moralisk kompass ba-
serad på vetenskap. Det här uppdra-
get ska bli jätteroligt!

Susanne Nyström har arbetat i tjugo
år med försäljning och marknadsfö-
ring och är relativt nyligen hem-
kommen efter två år i Schweiz.
- Där jobbade jag bland annat

med strategisk planering för organi-

sationer som Global Act och Green
Lamp, framför allt med fundraising,
utbildning och events riktade mot

trafficking och för bättre sjuk- och
mödravård i tredje världen. 

Väl tillbaka i Stockholm fick Su-
sanne Nyström ett projektledarupp-
drag för Världens Barn, och nu har

Scandic rekryterat henne
som chefssekreterare. 
Och dessutom tog du

uppdraget hos Humanis-
terna?
- Ja, i Schweiz hade vi um-
gåtts med människor från
USA, Sydamerika och
länder i Europa där reli-
gionen var självklar och
liksom inflätad i deras fö-
reställningsvärld. Det
fanns till exempel en kris-
ten kultur inom Global
Act, där man ständigt fick
höra ”May God be with
you” och liknande fraser. 
- Jag hade svårt för det

där, så vissa meningsskilj-
aktigheter uppstod ibland. Det var
en kulturkrock. Ju längre tiden gick,
desto mer längtade jag efter att få
vara en ifrågasättande, kritiskt tän-

Susanne Nyström



H U  M A  N  I  S  T  E  N  

26

kande person igen och att få disku-
tera saker öppet och prövande utan
att bli misstänkliggjord. När vi kom
hem hade jag ett uppdämt behov av
att tillhöra ett sådant sammanhang.
Jag hittade Humanisterna. Nu vill
jag bidra med något, så det här med
konfirmationsverksamheten känns
jätteroligt! 

Vilka är dina uppgifter som 
koordinator?
- Det är att administrera, sköta in-
och utbetalningar, svara på frågor,
ordna möten, projektleda offician-
ter och göra bokningar. Mer än 200
ungdomar står just nu på listan över
intresserade till tre konfirmationslä-
ger som äger rum i sommar.
- Men det är en låg siffra med

tanke på hur många ungdomar i
Sverige som verkligen behöver dis-
kutera existentiella frågor utan att
styras av religiösa dogmer. Särskilt
om man jämför med Norge, där tu-
sentals unga människor genomgår
humanistisk konfirmation varje år.
Men vår norska systerorganisation
får ju som bekant statligt stöd, ef-
tersom man där likställer den med
andra organisationer och kyrkor
som arbetar med livsåskådningsfrå-

gor. Det ger dem så klart helt andra
resurser. Vi måste få motsvarande
villkor i Sverige!

Vilka är intresserade av humanistisk
konfirmation?
- Det ungdomar som har med-

vetna, intellektuella föräldrar med
rätt god ekonomi, säger Susanne
Nyström. Priset är ju relativt högt,
5 800 kronor per person. Har man
flera barn kan det bli svårt att ha
råd. Dessutom konkurrerar vi ju
med språkresor, ridläger och annat
som ungdomar vill ägna sig åt på
sommarlovet. 
- Under tonåren har man ofta ett
enormt behov att diskutera livets
stora frågor. Tonåringarna själva har
kanske svårt att formulera allt det
där, men det är viktigt att förstå att
det inte är ens egna föräldrar man
vill prata med, utan andra vuxna.

Hur ska man nå flera ungdomar?
- Det gäller att vända sig till de

vuxna, föräldrar och lärare. Men
också till ungdomarna själva, till ex-
empel via sociala medier. Vi måste
nog tänka lite mer utanför boxen.
Det räcker inte att förlita sig till de

egna medlemmarna, som till en stor
del består av äldre män. Deras barn-
barn må vara tänkbara kandidater
för humanistisk konfirmation, men
den stora målgruppen finns utanför
medlemsstocken.
- Självklart ska det här gå hand i

hand med Humanisternas mål och
verksamhetsplaner, sedan kan man
hitta verktygen. Vår egen hemsida
behöver bli skarpare och uppdateras
med nya bilder och filmer om hu-
manistisk konfirmation. 
I sommar blir det tre konfa-läger

på en kursgård i Valla utanför Lin-
köping. Datumen är 16-22 juni, 26
juni-2 juli och 31 juli-6 augusti.
Humanister i Västsverige kan kon-
takta lokalavdelningen i Göteborg
som börjat med konfirmationsgrup-
per under skolterminerna.
- Framöver vill jag kunna erbjuda
fler läger spridda på fler kursgårdar,
säger Susanne Nyström. Det är
också extremt viktigt att vi har bra
kursledare – och vi behöver många
fler! 

För mer information om humanistisk
konfirmation, maila:
konfirmation@humanisterna.se



Årsmöte
Vi hälsar alla medlemmar i Humanis-
terna Kalmar välkomna på årsmöte på
Kalmar konstmuseum söndagen den
12 mars kl 13.00. 
De medlemmar som önskar få ett

ärende behandlat under årsmötet ska
inkomma med en motion till styrelsen
senast tre veckor före mötet. Motionen
skickas till:
humanisternakalmar@gmail.com. 
Vidare information och årsmötesma-
terial kommer att mailas ut till med-
lemmarna och ligga på vår hemsida:
www.humanisternakalmar.se
senast två veckor före mötet. 
De som vill bjuds på visning av pågå-
ende utställning på konstmuseet kl
12.00.  Väl mött!
Styrelsen för Humanisterna Kalmar
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Vi samtalar om frågor som rör
livet och döden
Vi erbjuder oss att besöka patienter och
närstående som önskar få kontakt med
oss och som vill samtala om frågor som
rör livet och döden ur ett humanistiskt
och icke-religiöst perspektiv.
Humanisterna Umeå är en lokalav-

delning med cirka 150 medlemmar. Vi
har medlemmar som är utbildade offi-
cianter för humanistiska ceremonier
som till exempel namngivning/barnväl-
komnande och borgerlig/humanistisk
begravning, samt även ceremonier för
livets olika vändpunkter. 
Vi arbetar ideellt. Vi har tystnadslöfte.
Vi har litteratur att låna ut.
Kontaktpersoner:
Birgitta Wallin
Mobil: 070-740 79 40
Tel: 090-17 88 40
E-post: drivkraft@umea.com
Ellacarin Blind
Mobiltelefon: 070-362 04 78
E-post: ellacarin@sapmi.se

Humanisterna Umeå

Humanisterna Kalmar

Humanisterna Gotland

Humanisterna 
Stockholm

Från lokalavdelningarna

Årsmöte 19 mars med mat,
mingel & teater:”Skyll inte på
oss, vi kom nyss!”

Vårens föreläsningsserie ha startat. 

Onsdag 15/3: Lars Kruthof:
Religion och tradition  - vad hände när
vi bytte religion för 1000 år sedan?

Torsdag 20/4: Biskop em. Tuulikki
Koivonen Bylund och sjukhuspastorn
Anna Ljung samtalar om ”Frivillig

Fo
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Föreläsningar

dödshjälp och kristen tro - går det ihop?”

Torsdag 11/5: Eva Thored, Carina
Berghök och Carin Götblad: Sexual-
förbrytare söker kontakt med barn och
ungdomar på internet. 
- Vad kan du göra? När det hänt, vad gör
du då?

Föreläsningarna är öppna för alla.

Årsmötet i Humanisterna Stockholm
söndagen den 19 mars blir en spän-
nande tillställning! Vi träffas på Teater
Påfågeln, S:t Eriksgatan 84. Mötet star-
tar kl 12.00. Sedan blir det mat och
mingel, och kl 15.00 börjar teaterföre-
ställningen med efterföljande diskus-
sion. 
Vi får se Cirkus Tigerbrands show

”Skyll inte på oss, vi kom nyss!” av och
”med” de legendariska satirikerna och
humanisterna Kurt Vonnegut och Tom
Lehrer. Föreställningen påminner om
ett annat USA, ett jazzigare ställe där
många människors drömmar om ett
bättre liv kunde bli verklighet…
I dag ser vi något helt annat i yttran-
defrihetens förlovade land: Populism,

maktmissbruk och inskränkning av
mänskliga rättigheter. Också i övriga
världen, i Europa och Sverige, växer in-
toleransen och demokratiska, humanis-
tiska värderingar motarbetas. Vad är det
egentligen som står på spel? Vad kan vi
göra? 
Sätt kryss i almanackan för den 19

mars - Ingen förbokning - Allt är gratis
för medlemmar i Humanisterna Stock-
holm.
Seminarium om sekularisering
I vår är ni också välkomna till andra ak-
tiviteter i Stockholm. Som vanligt har
vi pubträffar och humanistluncher en
gång per månad. Vi arrangerar även se-
minarier på ABF-huset. 
Onsdagen den 5 april kl 18.00 är ru-
briken: ”Blir samhället bättre eller sämre
av sekularisering?”
Joel Halldorf, docent i kyrkohistoria,
samtalar då med Christer Sturmark,
ordförande Humanisterna, om hur se-
kularisering påverkar samhället. Vad blir
resultatet av att religionerna får mindre
inflytande i samhället? Resulterar seku-
lariseringen i moraliskt förfall eller in-
nebär den större frihet och möjlighet till
livsåskådningspluralism? Vilken är reli-

gionens plats/roll i ett sekulärt sam-
hälle?
Hela vårt program hittar ni via Hu-

manisternas hemsida:
www.humanisterna.se/humanisterna-
stockholm eller i medlemsbrevet som
skickas ut månatligen.
Styrelsen för Humanisterna Stockholm



Posttidning B

Humanisterna
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

Nordiskt humanistmanifest 

2016 formulerade en arbetsgrupp från de nordiska humanistförbunden ett gemensamt ma-

nifest. Det är tänkt som en inspirationstext, ett diskussionsunderlag, och inte som något som

huggits i sten.

1. Humanism är en sekulär livsåskådning. Den utgår ifrån att människan är en del av 

naturen, född fri och lika i värdighet och rättigheter, utrustad med förnuft och samvete.

2. Humanister menar att det inte finns någon förutbestämd mening med livet. Vi är alla fria

att finna mening och meningsfullhet i våra egna liv; genom individuell reflektion, sociala

interaktioner och den rika kultur som mänskligheten har skapat genom vetenskap, filosofi

och konstarterna.

3. Humanister förespråkar rationellt tänkande. Kritiskt ifrågasättande, informerade 

resonemang och vetenskapliga metoder är våra bästa verktyg för att nå pålitlig kunskap

om världen.

4. Humanismen uppmanar till kritiskt ifrågasättande av alla idéer och åsikter, inklusive våra

egna. Vi bör söka efter de bästa argumenten och sträva efter att ändra oss när vi visas ha 

fel. Yttrandefrihet har avgörande betydelse för att åsikter ska kunna prövas i öppen 

debatt.

5. Humanister anser att demokratin, rättssamhället och de mänskliga rättigheterna är 

viktiga, rationellt försvarbara värden. Vi är del av ett samhälle och har ansvar för våra 

medmänniskor och miljön, både lokalt och globalt. Vi måste säkerställa att vår planet är 

beboelig för framtida generationer.

6. Humanism förespråkar jämlikhet för alla. Humanister försvarar religionsfriheten och 

rätten för alla människor att välja sin egen livsåskådning. Staten bör vara sekulär och 

inte ge någon livsåskådning några speciella privilegier.


