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REDAKTÖREN:
Upprördheten är av naturliga skäl stor över det sexuella våld och de trakasserier, som under hösten avslöjats i framför allt kultur- och medievärldarna genom upprop som #metoo, #tystnadtagning och #deadline.
Vittnesmålen från kvinnor som blivit utsatta öppnar en avgrund inne i
verksamheter, som säger sig vilja avslöja maktens oegentligheter eller belysa
mänskligt beteende och moraliska dilemman. Här avslöjas både individer
som gått över alla gränser och chefer som smitit undan sitt ansvar.
Men eftersom det handlar om övergrepp under lång tid och om en hel
del kända personer uppstår följdfrågor.
Varför publicerar de etablerade medierna vissa namn medan andra får
förbli anonyma?
Vilken sorts samhälle får vi om människor hängs ut som skurkar trots
att de inte är dömda?
Går det att bromsa och civilisera häxjakter på nätet?
Hur ser hierarkierna och karriärvägarna ut i de branscher som nu har
uppmärksammats mest?
Varför har så få anmält övergreppen i samband med att de skett?
Varför har så många tittat åt andra hållet?
Det finns många skäl till att människor tolererar sådant de tycker oerhört
illa om. Väldigt mycket kan visa sig förhandlingsbart, uttalat eller underförstått. Individen kan vinna egna fördelar. Man slipper jobbiga konflikter.
Man tar ansvar för helheten. Man kan vara rädd för repressalier. Genom
att vara tolerant visar man att man inte har några fördomar.
Toleransen är numera ett slags överideologi i det svenska samhällssystemet, och det blir ett problem när det översätts med att inte lägga sig i.
Många vågar inte ingripa om de ser någon bli antastad i skolan eller på
bussen eller på gatan. Det finns också en rädsla för att kritisera förhållanden
som man själv inte riktigt är en del av. Bortom de uppmärksammade kultur- och medieuppropen skymtar ett sannolikt växande hedersförtryck
bland invandrargrupper med stark klanstruktur och konservativ familjemoral. Detta drabbar i första hand kvinnor och barn och är inget som försvinner i samma stund som människor kliver över gränsen till Sverige.
I hederskulturen finns ett kollektivt tryck mot individen, som inte kommer att lätta genom att det tolereras av omgivningen. Tolerans och vidsynthet är bra i många sammanhang, men kan vara destruktiva i
förhållande till gränslösa maktmänniskor och förtryckande strukturer som
vänder ryggen åt det omgivande samhället.
Genom att inte lägga oss i sviker vi naturligtvis våra medmänniskor, men
också det samhälle som är vårt gemensamma ansvar. När vi av olika bekvämlighetsskäl undviker att gripa in eller urskuldar övergrepp med att alla
kulturer är lika mycket värda öppnar vi oss för en besvärlig fråga: vilken
sorts människor är vi egentligen?
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Humanisternas kongress 2018
I april nästa år är det dags för ny kongress hos Humanisterna. Här finns möjlighet för medlemmarna att
påverka genom ombud och motioner. Den här gången ska vi dessutom välja ny ordförande eftersom
Christer Sturmark har meddelat att han inte ställer upp för omval.

H

Hur kan man påverka vårt förbund?

elgen den 21-22 april 2018 genomförs Humanisternas förbundskongress. Detta är höjdpunkten
för
den
interna
föreningsdemokratin. Demokrati är
en idé som sekulära humanister värdesätter högt och det är därför väsentligt att vi har en vital demokrati
i vår organisation. Hur kan då medlemmarna påverka förbundets verksamhet?

Av ULF GUSTAFSSON

själv blir ombud är alltså att bli aktiv.
Lokalavdelningarna ska även ordna
ombudsmöte inför kongressen. Vid
detta möte kan alla medlemmar
delta i diskussionen om de frågor
som det ska fattas beslut om vid
kongressen. Ombudsmötet är ett
viktigt möte där lokalavdelningens
kongressombud kan påverkas med
goda argument.

Humanisterna har anammat representativ demokrati, vilket innebär
att varje lokalavdelning väljer kongressombud som i sin tur representerar den och har rösträtt på
kongressen. Antalet ombud beror
på lokalavdelningens storlek (ett
kongressombud per 100 medlemmar).
Kongressombuden föreslås av valberedningarna i respektive lokalavdelning och röstas fram vid
lokalavdelningens årsmöte. För att
kunna påverka förbundets verksamhet är det därför väsentligt att ni går
på er lokalavdelnings årsmöte. Även
om valberedningen föreslår kongressombud kan varje medlem nominera ombud. Kolla med er
lokalavdelning hur detta går till.
Till kongressombud väljs vanligtvis
personer som deltar aktivt i förbundets verksamhet. Det bästa sättet att

beredningen@humanisterna.se).
Ett annat sätt att som medlem direkt påverka verksamheten är att
skriva en motion till kongressen.
Motioner ska skickas till kongress@humanisterna.se senast den 9
mars 2018. Viktigt när man skriver
en motion är att det finns en tydlig
att-sats, det vill säga att det framgår
klart vad du/ni som motionerar vill
att förbundet ska göra (se ett exempel här nedan).
De som har skrivit en motion har
rätt att uttala sig på kongressen när
deras motion behandlas. Utöver
detta är det bara kongressombuden
som har yttranderätt under kongressen, men alla medlemmar är välkomna som åhörare.
Vid sidan om dessa formella vägar
för påverkan är det alltid möjligt att
utöva inflytande genom att delta i
idédebatten som sker i lokalavdelningarna och på förbundets konferenser. Sedan går också att skriva
direkt till lokalavdelningen eller förbundsstyrelsen med idéer eller frågor.

Påverka genom att skriva motioner
Bland det viktigaste som sker på
kongressen är valet av en ny förbundsstyrelse. Alla medlemmar kan
nominera kandidater till styrelsen.
Detta görs till valberedningen (val-

På vår hemsida finns förbundets
stadgar för den som vill fördjupa
sig: http://humanisterna.se/stadgar/
Ulf Gustafsson är förbundssekreterare i
Humanisterna.
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Exempel på hur en motion skulle kunna formuleras:

d,
anist, Härnösan
m
u
H
a
d
ed
H
:
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hedda.humanis
röd dag
istdagen ska vara
an
m
u
sh
ld
är
V
:
Motion
rkar för att
Att förbundet ve
t:
lu
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gr
n
ag.
Förslag till ko
blir allmän helgd
en
ag
td
is
an
m
u
ånga reliVärldsh
vi alldeles för m
ar
h
e
ig
er
Sv
ag.
I
Motivering:
kulär humanistd
se
en
er
öv
eh
b
i
V
giösa helgdagar.

Dags att nominera kandidater till styrelsen!
Våren 2018 äger nästa Humanistkongress rum. Valberedningen har
påbörjat sitt arbete inför den.
Förbundets mångårige ordförande
Christer Sturmark kandiderar inte
för omval. Det innebär att ordförandevalet blir särskilt viktigt.
Styrelsen har för närvarande 15 ledamöter (inklusive ordföranden).
Valberedningen överväger att föreslå

kongressen att minska storleken till
12 ledamöter.
Enskilda medlemmar och lokalföreningar välkomnas att nominera
kandidater till styrelsen.
Förslag kan skickas till valberedningens sammankallande Bengt
Westerberg,
bengt.westerberg@telia.com, senast den 31 januari 2018.

?
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.Valberedningen

består av:

Bengt Westerberg (sammankallande)
Nina Cederberg
Dan Larhammar
Hans Loo
Vid den förra kongressen valdes
också Anna Bergström in i valberedningen. Annas namn har på ett
tidigt stadium förts fram som en
kandidat till styrelsen och eftersom
hon är intresserad av att kandidera
har hon lämnat valberedningen.

FOTO:Peter Knutson

Intervju med Christer Sturmark:

”Kyrkan och staten har fortfarande
inte separerat ordentligt”
Av LARS ÅBERG

Christer Sturmark har varit förbundet Humanisternas ordförande sedan
2005. Vid årsmötet i april avgår han och i den här intervjun ger han sin syn
på förbundets utveckling och på de viktigaste humanistfrågorna.
Alla övertygelser ska behandlas lika, menar Sturmark. ”Särbehandling är en
livsfarlig konsekvens av hela det identitetspolitiska projektet.”

V

ad fick dig att gå med
i Humanisterna?

Jag skrev en artikel i Svenska Dagbladet med rubriken ”Dags att pensionera Gud”, där jag tog upp en del
exempel på hur staten och kyrkan inte
hade separerats ordentligt. Det var
2004. Efter artikeln fick jag mejl från
någon som talade om för mig att Humanisterna fanns. Det visste jag inte
då. Jag blev medlem och snabbt ombedd att hålla ett föredrag på ett årsmöte, och därefter blev jag kontaktad
av valberedningen och tillfrågad om
jag ville bli ordförande.
Vad drev Humanisterna
för frågor då?

Det var en ganska liten förening med
kanske tusen medlemmar. De var inte
särskilt aktiva i debatten, men religiösa
friskolor fanns på tapeten redan då. I
mitt första tal som ordförande sa jag
att jag ville att vi skulle bli en politiskt
relevant organisation. Jag ville att vi
skulle tala mer om livet före döden än
om att det inte finns något liv efter
döden. Det var den ena förändringen
jag ville åstadkomma. Den andra var
att jag ville inkludera new age och
pseudovetenskap och inte bara prata
om religion.
Håller Humanisterna på för mycket med religion, alltså för mycket med andras idéer och för lite
med sina egna?
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En genomgående kritik mot oss har
varit att vi har talat om sådant vi är
emot snarare än det vi är för. Det är
mest en semantisk fråga. När jag är
emot religiösa friskolor innebär det att
jag är för barnens rätt att slippa religiös
indoktrinering i skolorna. Att man är
emot hedersförtryck betyder att man
är för unga flickors rättigheter. Däremot borde vi kanske ha varit bättre på
att formulera oss i termer av vad vi är
för, även om det innehållsligt är
samma sak.
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Det finns ju olika skäl att bli medlem
i Humanisterna. Ett skäl kan vara att
man verkligen grubblar mycket på existentiella frågor och att man mest är
filosofiskt intresserad. Ett annat kan
vara att man har farit väldigt illa av en
religiös uppväxt. Ett tredje skäl kan
vara att man är politiskt intresserad av
det sekulära projektet. Det är bra att
det finns olika bevekelsegrunder bland
medlemmarna.
Är ateism också en
trosuppfattning?

I strikt kunskapsteoretisk mening är
allt en tro. Att tro att jorden är rund
är också en tro i den meningen. Men
det är fullständigt banalt att säga det,
för det gäller ju alla påståenden om
verkligheten. Däremot har det inget
släktskap med religiös tro. Den innefattar ju en massa andra dimensioner
som inte ateismen har. En annan vanlig missuppfattning är att ateism skulle
vara en livsåskådning när det bara är
en uppfattning i en enskild sakfråga.
Jag har alltid hävdat att ateism bara är
en av många konsekvenser av sekulär
humanism. Det är inte en premiss
utan en konsekvens av en naturalistisk
verklighetsuppfattning och av en kunskapssyn som handlar om att tro på
det som det finns goda skäl att hålla
för sant. För mig är begreppet ateist
ganska oviktigt, men jag är ateist, så är
det naturligtvis.
Vad innebär begreppet
religionsfrihet för dig?

Det innebär den självklara rätten att
tro vad som helst, oavsett om det är
oförnuftigt eller förnuftigt. Den friheten måste varje människa ha. Det innebär också att trosuppfattningar som
följer ur en religion aldrig ska särbehandlas positivt i förhållande till andra
uppfattningar, som kan vara filosofiska
eller politiska eller ideologiska. De ska
inte heller få någon negativ särbehandling utan behandlas lika. Tyvärr har
det skett en identitetspolitisk förskjutning av begreppet. Nu börjar religionsfrihet betyda rätten att behandlas

olika på grund av vad du tror på. Den
tolkningen accepterar jag inte.
Varför inte?
Därför att människor ska vara lika
inför lagen. Du ska aldrig kunna
hävda att en viss trosuppfattning ska
äga en särställning eller vara viktigare
än någon annan. Särbehandling är en
konsekvens av hela det identitetspolitiska projektet, som jag tror är livsfarligt.
Vad beror det på att religiös
övertygelse ofta beskrivs som
om den trängde djupare än
annan övertygelse?

Ingen ska kunna hävda att en religiös
övertygelse skulle vara djupare känd än
en sekulärhumanistisk. Det kan vara
så på individnivå, men det kan ju vara
tvärtom också. Varför uppfattas det
ändå på det viset? Jo, det beror ju på
att religion har haft en kulturell särställning så väldigt länge. Den har särbehandlats och det sker fortfarande.
Jag blir så provocerad av att även sekulära människor kan säga att de saknar
en tro. Nej, de saknar ingenting, de
tror något annat. De har en annan
övertygelse.
Över hela världen kan vi se ett
religiöst och konservativt bakslag, en rörelse bakåt. Vad ligger
bakom detta?

Jag tror att det är globaliseringen och
teknikutvecklingen. Väldigt många
människor känner att de inte hänger
med. De förlorar fotfästet och blir oroliga för jobben och framtiden och
identiteten. Då klamrar man sig fast
vid något som känns varaktigt, som religiösa urkunder eller en religiös identitet.
1900-talet var ju kvinnornas århundrade. Tidigare kunde man förtrycka
kvinnor med argument som inte
längre håller vetenskapligt och moraliskt. Då behöver man hitta nya argument och där fungerar religion väldigt
bra. Fundamentalismen är ett verktyg
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för att förtrycka kvinnor. Nationalism
och populism är rent psykologiskt
delar av samma rörelse.
I muslimska länder handlar det om
identitet och jag tror inte att man ska
underskatta kraften i tron på att det
finns en gudomlig plan som vi är skyldiga att följa. Jag var hembjuden till
en muslimsk familj utanför Stockholm, fundamentalistisk i from bemärkelse, som frågade ut mig om
sekulärhumanismen som de tyckte var
väldigt konstig. Kvinnan berättade att
hon hade en väninna som hon tyckte
väldigt mycket om och som var serbisk-ortodox kristen. Hon sa att det
var en stor sorg för henne att den här
underbara människan skulle komma
att hamna i helvetet. Det intressanta
är dels att man kan tro något så vansinnigt, dels att hon inte tyckte att det
var bra utan att det var Guds plan, en
logisk konsekvens av hennes felaktiga
tro. Fundamentalismen behöver inte
vara aggressiv.
Kan man se tecken på att religio-

nen får ökat inflytande i Sverige?

Religiösa vill gärna tala om den postsekulära tiden. Jag tror att den politiskt ökar sitt inflytande och i
medierna ser man mer av religionsfrågor. Men när det gäller svenska folkets
trosuppfattningar ökar det inte. Nyligen presenterades en forskningsstudie
som visade att traditionell gudstro har
minskat markant de senaste tio åren.
Oroväckande är att kategorin indifferenta, som inte bryr sig om sådana här
frågor, har ökat. Därför är det så viktigt att sekulärhumanismen får status
som livsåskådning i skolorna, så att
inte människor som inte tror på Gud
ska tycka att det ger dem frikort att
inte bry sig om etiska och existentiella
frågor. Sekulärhumanismen ställer
krav på att man reflekterar över sådant.
Svaret på din fråga är att det inte
handlar om religionens återkomst när
det gäller folk i allmänhet, men religiösa grupper blir mer konservativa

eller mer religiösa och har blivit duktigare på att komma fram i debatten.
Vi har varit lite blinda för de kristna
traditionerna, men när islam kommer
hit syns allting mer.
Det gick att reformera kristendomen. Kan islam reformeras?

Rent teoretiskt tror jag att det går lika
bra. Däremot har det inte skett. Runtom i världen finns intellektuella som
står för en sådan reformation, men i
många fall tvingas de gå i exil. Vi, det
vill säga samhället, är alldeles för dåliga
på att backa upp de här personerna.
Jag blir så trött på att svenska journalister alltid plockar fram personer från
någon förening som är mer eller
mindre islamistisk trots att en majoritet av muslimerna sannolikt har en
icke-politisk religiös tro. De som har
schysta värderingar får aldrig representera islam.
Vad har Humanisterna uppnått
under dina år som ordförande?

Det som jag ser som en milstolpe är
att vi har kommit in i skolans kursplan
och det gör att skolböckerna måste
skrivas om. I religionskunskapen läser
man nu också om sekulär humanism.
Det borde heta livsåskådningskunskap, men så långt har vi inte kommit.
Generellt tror jag att vi har blivit en
mer närvarande politisk röst. Vi är remissinstans för olika utredningar.
Nu får vi se hur det går med statens
utredning av stödet till trossamfund,
men jag tror och hoppas att lagstiftningen kommer att bli livsåskådningsneutral. Så länge man ger bidrag ska
även en sekulärhumanistisk organisation ha rätt till stöd på samma villkor.
För min del kan man annars gärna ta
bort stödet helt och hållet. Jag tror inte
att man kommer att kunna vara kvar i
det gamla systemet. Det är visserligen
Ulf Bjereld, ordförande i Tro och solidaritet, som sitter som ordförande i
utredningen, men han kommer att ha
en lång uppförsbacke om han inte går
den väg som vi förespråkar.

Vad har Humanisterna
gått bet på?

Det är tråkigt att vi inte har lyckats bli
fler medlemmar än vi är. Vi hade
under några år en väldigt kraftig tillväxt, men sedan har det stagnerat. Jag
tror att väldigt många tycker som vi
utan att ha något behov av att engagera sig. Som sekulär humanist är man
nog en väldigt individuellt tänkande
människa och känner inget större
behov av att gå in i en organisation.
Men jag tycker ändå att vi lyckas påverka och ha en bra dialog med politiker och det är jag rätt nöjd med.
Har Humanisterna någon
huvudmotståndare?

En organisation som vi har haft många
debatter med genom åren är Svenska
evangeliska alliansen, som är en allians
av frikyrkor. Muslimska grupper har vi
väldigt sällan mött i debatt. Det verkar
inte finnas så stort intresse från deras
sida. Svenska kyrkan verkar mest rädd
för oss, av oklara skäl.
Behövs Humanisterna?

Ja, det finns många frågor som inte är
lösta. Vi har fortfarande religiösa friskolor och en hederskultur som man
inte riktigt vågar ta i. Vi har fortfarande en vurm för att särbehandla religiösa trosföreställningar och handlingar. Vi måste bli mer konsekventa i
det där. Kyrkan och staten har fortfarande inte separerat ordentligt i Sverige.
Vad ska du göra nu?

Jag kommer att fortsätta att vara aktiv
i Humanisterna och vara ambassadör
för humaniströrelsen. Jag tycker bara
att det efter tretton år är dags att
lämna över stafettpinnen när det gäller
ordförandeskapet. Sedan har jag mitt
vanliga jobb som förlagschef på bokförlaget Fri Tanke.
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DEBATT

Dags att driva på för ett
stopp för religiösa friskolor
Av DANIEL FÄRM
Skolan är till för eleverna – inte för
trossamfund eller någon annan som
vill utöva ensidig religiös påverkan
på barn. Barn har också rätt att fritt
söka, välja eller välja bort livsåskådningar utan att skolan ska försöka
styra detta. Dessutom ska skolan
vara en mötesplats för elever med
olika bakgrunder – inte förstärka
segregation och gruppindelningar
baserade på föräldrarnas kultur, livsåskådning eller annan social grund.
Därför har religiösa friskolor inget
att göra i den skattefinansierade
för-, grund- eller gymnasieskolan.
När både regeringen och Liberalerna nu går vidare med frågan finns
det för första gången på många år
en reell möjlighet att se till att de regler, som redan gäller för kommunala skolor, också ska gälla för
fristående skolor. Hela skoldagen –
både undervisningen och utbildningen i övrigt – ska vara helt fri
från konfessionella inslag och religiös (eller annan) påverkan.
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I skrivande stund väntas regeringen
tillsätta en utredning för att se över
reglerna som i dag möjliggör för friskolor att ha konfessionella inslag i utbildningen. I våras fattade Socialdemokraternas partikongress ett enhälligt beslut att hela skoldagen ska
vara fri från religiös påverkan. Även
Liberalerna har frågan uppe på sin
dagordning efter beslut på sitt
landsmöte nyligen. Därmed finns
det bättre förutsättningar än på
länge för att vi ska kunna återupp-

rätta en oberoende skola för alla, där
barns och ungdomars livsåskådningsfrihet respekteras fullt ut. Det
vore en av de främsta framgångarna
för ett sekulärt samhälle på många
år. Men framför allt vore det en
seger för alla de elever vars rätt att
fritt få välja livsåskådning i dag
kränks.
Men den som tror att detta kommer
att bli en enkel match, en ”walk in
the park”, tror fel. Flera partier är
tveksamma eller direkt kritiska till
att stoppa religiösa friskolor. Vissa
kanske för att de vill värna just
kristna friskolor, andra för att de
värnar friskolorna över huvud taget,
och då även de konfessionella.
Men den allvarligaste invändningen
gäller hänvisningen till Europakonventionen. I 1952 års Protokoll till
konventionen (artikel 2) står det att
” Ingen får förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den
verksamhet som staten kan ta på sig
i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn
sådan utbildning och undervisning
som står i överensstämmelse med
föräldrarnas religiösa och filosofiska
övertygelse.”
Detta är den artikel som det oftast
hänvisas till för att hävda att vi
måste tillåta religiösa friskolor.
Undervisning på kvällar och helger

Det står inget i denna artikel om att
stater måste tillåta religiösa friskolor

inom ramen för det skattefinansierade och skolpliktiga skolsystemet.
Det står att föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn en religiös undervisning ska respekteras. Men när
staten tar på sig ansvaret för att bedriva en allmän, obligatorisk och
skattefinansierad skola, så kan ju
staten mycket väl komma fram till
att den rättigheten för föräldrar kan
respekteras på ett rimligt sätt genom
att de får ge sina barn en religiös undervisning och utbildning på kvällar, helger och lov – utanför det
skattefinansierade och skolpliktiga
skolsystemet. Det kan exempelvis
handla om söndagsskolor, koranskolor eller humanistiska konfaläger
på sommaren. Det staten garanterar
är att den som vill arrangera sådan
undervisning ska få göra det utan
att diskrimineras, och att staten inte
ska hindra den som vill vara med på
en sådan undervisning.
Det är faktiskt så som både den tidigare borgerliga och den nuvarande socialdemokratiskt ledda
regeringen hittills har tolkat frågan.
Konfessionella inslag i undervisningen är nämligen redan i dag förbjudna i både friskolor och
kommunala skolor. Så den som vill
hävda sin rätt enligt Europakonventionen att få religiös undervisning är
därför redan nu hänvisad till undervisning som sker utanför den ordinarie skoldagen.
Det finns ingenting i denna konventionsartikel som säger att stater
får förbjuda konfessionella inslag på
lektioner. Däremot måste de tillåta
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dem inför skoldagens början, på raster, i matsalen och vid skoldagens
slut (det som i skollagen anges som
”utbildningen i övrigt”). Den hittillsvarande svenska tolkningen av Europakonventionen
är
inkonsekvent. Det
finns inget stöd i konventionen för att göra
en uppdelning mellan
”undervisning” och
”utbildning i övrigt”,
i syfte att ge friskolor
en rätt att ha konfessionella inslag i allt
som inte har med
själva lektionerna att
göra. Tvärtom nämns
undervisning och utbildning samlat.
Det gör att vi har två
val:
1. Acceptera konfessionella inslag med religiös påverkan också
i den skolpliktiga och skattefinansierade undervisningen (på lektioner) – inte bara mellan lektioner, på
lunchrasten och vid skoldagens början och slut.
2. Respektera föräldrarnas rätt att
tillförsäkra sina barn en utbildning
och undervisning som står i överensstämmelse med deras religiösa
och filosofiska övertygelse – genom
att säkerställa att staten inte hindrar
någon från att vare sig arrangera
eller gå på sådan religiös undervisning på kvällar, helger och lov.
Samtliga riksdagspartier och regeringen har egentligen redan visat
vilken väg som bör gälla genom att
fortsatt vilja förbjuda konfessionella
inslag i undervisningen. Det är en
rimlig inställning. Få vill att lektioner i den skattefinansierade och

obligatoriska skolan ska innehålla
ensidig religiös påverkan.

Utifrån detta resonemang blir det
svårt att hävda att kravet på konfessionsfri undervisning står i överensstämmelsmed Europakonventionen, medan det skulle strida mot
konventionen att kräva att även utbildningen i övrigt ska vara konfessionsfri.
KONVENTIONEN NÄMNER
INTE FRISKOLOR

Dessutom talar Europakonventionen egentligen om ”utbildning och
undervisning” ”som staten kan ta på
sig”. Det står inget om friskolor.
Återigen har den svenska staten
visat att man är beredd att tolka Europakonventionen på ett visst sätt,
utan att behöva vara bokstavstrogen. Men de som vill gå i motsatt
riktning skulle mycket väl kunna
hävda att också kommunala skolor

måste tillåta religiös påverkan på
barn. Det vore nästan spännande
om någon skulle våga föreslå det.
Avgrundsvrålet från
alla kloka och engagerade föräldrar skulle
dåna starkt och skaka
grundvalarna i svensk
politik.
Det är mer rimligt att
tänka sig att fler vill gå
i rätt riktning. De
svenska politiska partierna borde även formellt kunna ansluta sig
till en tolkning av Europakonventionen,
som innebär en rätt att
(utan att hindras av
staten) få arrangera
och gå på religiös undervisning på kvällar,
helger och lov – men
att sådan religiös undervisning inte ska
vara en del av vare sig
skolplikten eller få del av skolpengen. Men politik är att vilja. Därför
behöver alla som vill se en svensk
skola som är fri från religiös påverkan göra sin röst hörd.
Krångligt? Jepp! Det kallas internationell rätt. Ett enklare sätt att säga
det vore: det finns ett betydande
tolkningsutrymme att göra lite som
vi vill. Därför är det viktigt att Humanisterna och andra som vill se ett
sekulärt samhälle och en respekt
också för barns och ungdomars rätt
att fritt söka, välja eller välja bort
livsåskådning fortsätter att trycka på
och argumentera väl i frågan. Inte
minst under valåret, som börjar
snart.
Daniel Färm är förbundsstyrelseledamot
i Humanisterna.
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#shetoo måste få stöd av
oss humanister!
Av INGWAR ÅHMAN-EKLUND
#metoo blev en mycket framgångsrik kampanj som verkligen lyfte
fram ett kvinnoförtryck, som visade
sig vida större än de flesta trott.
Många förtryckare avslöjades.
#shetoo handlar om att lyfta fram
det omfattande hedersförtrycket,
som minst 70 000 invandrar-tjejer
är utsatta för, och det har förts fram
som en fortsättning på samhällets
uppgörelse med ett sjukt manssamhälle. Det är verkligen på tiden!
#shetoo måste få ett engagerat och
helhjärtat stöd från oss humanister.
Hederskulturen, som är en del av
klansamhället, bygger förutom förtrycket av de egna döttrarna på ett
religiöst och kulturellt hat och för-
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akt mot vårt sekulära, demokratiska, västerländska samhälle. Mot
den värdegrund som vi humanister
står för.
Lyckas #shetoo försvaga eller helst
krossa hederskriminaliteten hjälper
det inte bara alla de tjejer som lider
under hedersförtryck. Det skulle
även vara ett mycket värdefullt stöd
i vårt arbete med att värna det sekulära humanistiska samhället och
flytta fram dess positioner. Därför
är en kampanj som #shetoo en stor
angelägenhet för Humanisterna.
Alla kvinnor i Sverige måste ha
samma rättigheter och möjligheter
oavsett etnisk bakgrund. Hederskri-

minaliteten motverkar detta genom
segregation och könsseparering.
Vi måste använda alla våra kontakter för att hjälpa fram #shetoo-kampanjen till de kanaler i samhället där
förtrycket och dess förövare blir riktigt synliga – löpsedlar, tv-program,
bloggar, nättidningar och kampanjmöten - och hängs ut till allmänt
beskådande på samma sätt som man
gjort inom #metoo. Hjälp alla de
tjejer som förtryckts att vittna offentligt om vad de utsatts för och av
vilka!
Ingwar Åhman-Eklund är humanist
från Haninge.
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Ateism och tro
– förnekelse är inte någon trosuppfattning
Av LARS WIKLUND
Oj då, tänk att mina tankar om
denna diskussion (Humanisten nr 2
2017) kunde vålla så starka reaktioner! Två inlägg i det senaste numret
av Humanisten. Intressant! Jag väljer att här kommmentera Göran
Nilssons text, inte minst därför att
han skriver att mitt inlägg gör
honom ”minst sagt förskräckt”.
Jag hävdar i min text att min ateistiska livsåskådning inte är en trosuppfattning eftersom den grundar
sig på insikten om att ”allt på jorden
finns och har tillkommit utan någon
som helst medverkan av utomjordiska eller andliga väsen…” Detta
går inte att bevisa och är därför enligt Göran Nilsson en trosuppfattning. Det är bara att konstatera: jag
delar inte denna syn på trosbegreppet. Nilssons syn på detta får ju
orimliga konsekvenser. Det går inte
heller att bevisa att spöken, jultomtar och annat utomvärldsligt inte
existerar.

För mig är det inte en trosuppfattning att förneka förekomsten av
dessa av människan påhittade väsen.
Jag hävdar också i min text att påståendet att det inte finns någon
gud är ett faktum som har axiomatisk karaktär. Göran Nilsson påpekar att ett axiom är en grundsats,
som inte kan bevisas inom ramen
för systemet i fråga. Det är sant,
men han glömmer ett viktigt tillägg
till definitionen av axionbegreppet,
nämligen det att ett axiom inte behöver bevisas. Därigenom faller rätten för den gudstroende att tillämpa
denna definition på sin övertygelse.
Bortsett från dessa begeppsdispyter
vill jag klarlägga: Enligt min mening
är alla former av religiösa och andliga
skapelser mänskliga konstruktioner,
som mer eller mindre funnits närvarande i mänsklighetens långa historia, ända från begynnelsen av homo
sapiens tillblivelse, ja kanske även hos
förtida människoarter.

Människan som art har uppenbarligen haft ett behov av att skapa,
tillbe och dyrka andliga och övernaturliga krafter. Livet har därigenom
blivit lättare att leva och kanske att
uthärda. Det är detta behov som
fortfarande utgör grunden för gudstro i alla de former som den uppträder på vårt jordklot.
Det är utifrån denna ståndpunkt
som jag tycker det är meningsfullt
att föra ett samtal med gudstroende
i dag. En diskussion om bevisbördan är tämligen ointressant och
leder inte till en meningsfull dialog.
Det är däremot meningsfullt att tala
om livets innehåll, våra drivkrafter
och hur vi kan leva för att stödja
och berika vår egen och våra medmänniskors tillvaro.
Lars Wiklund är medlem i
Humanisterna och ”intresserad
men ibland förbryllad humanist”.
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Ateisterna som inte
blir riktigt trodda
Många som söker asyl åberopar religiös förföljelse. De kan tillhöra en utsatt minoritet eller ha konverterat och som en följd av
det blivit hotade. Inte sällan är ateister de allra mest förföljda
och de kan också ha svårt att få gehör hos svenska myndigheter.

Ska man behöva bränna
Koranen? Nej!
H U M A N I S T E N

Av STEFAN BJÖRNSON

I juni 2017 beviljades Omar Makram uppehållstillstånd i Sverige efter
tre års kamp för att få sitt avståndstagande och sin kritiska inställning
till islam accepterade som asylskäl.
Omar växte upp i Kairo och hade
ett välordnat liv där, men kunde
inte förlika sig med det växande islamistiska förtrycket. Efter en konfrontation med islamister kom han
fram till att det blivit nödvändigt att
lämna Egypten och sökte senare asyl
i Sverige. Hans ansökan avslogs
dock med motiveringen att asylskälen inte var trovärdiga. Det skulle
väl gå att återvända till Egypten och
hålla tyst?
En som konverterar till annan religion ska ha rätt att utöva den och
kan få asyl för att detta förhindras i
ursprungslandet. Men ateism är
inget som ”utövas” i ceremonier,
utan tar sig uttryck i att vägra
delta i sådana samt även i att ifrågasätta de religiösa lärorna, så som
skett i Omars fall. Det går heller
inte att bevisa icke-tro på liknande
sätt som konvertering till en annan
religion, där specifika handlingar
kan uppvisas. Till slut såg sig Omar
tvungen att spela in en video där
han spottar och stampar på Koranen och sända inspelningen till bl a
egyptiska ambassaden, trots att han
i princip är motståndare till att vanhelga religiösa symboler. Efter detta

beviljades han uppehållstillstånd.
Humanisterna har tidigare uttalat
stöd för Omar Makrams sak och det
känns tillfredsställande att han nu
kan få stanna i Sverige. Det är dock
att beklaga att detta behövt ske till
priset av att vanhelga en religiös
symbol och att Omar därmed även

”Vid prövningen av om en utlänning
gjort sannolikt att hans konversion
från en religion till en annan är äkta
i den bemärkelsen att den grundar sig
på en genuin personlig, religiös övertygelse ska en individuell bedömning
göras i enlighet med den handbok och
de riktlinjer som Förenta nationernas
flyktingkommissarie gett ut. En samlad bedömning ska göras av de omständigheter under vilka konversionen
kommit till stånd och av om personen
vid en återkomst till hemlandet kan
antas komma att leva som konvertit.
När det handlar om konversion efter
det att utlänningen lämnat sitt ursprungsland – konversion sur place påkallar trovärdighetsfrågan extra
uppmärksamhet.”
(Migrationsdomstolen MIG 2011:29)
SVÅRAST ATT VARA
UTTALAD ATEIST

utsätts för den personliga risken att
gudskrigare i islams namn söker
hämnas och straffa.
Så här har Migrationsdomstolen uttalat sig:

I den handbok från UNHCR som
det hänvisas till diskuteras främst
konversion till kristendom. Det sägs
däremot inget om öppet deklarerad
avsaknad av religiös övertygelse. Ett
fall som är aktuellt just nu handlar
om Qasim Amini, en 19 år gammal
man från Afghanistan, som under
större delen av sitt liv bott i Iran.
Som 17-åring kom han till Sverige
och sökte asyl. Ärendet har gått ett
antal varv i rättsväsendet och just nu
har utvisning stoppats tillfälligt på
grund av att Qasim påbörjat gym15
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nasiestudier i Sverige. Vid det senaste överklagandet av utvisningsbeslutet anfördes att han inte är
troende muslim och inte bekänner
sig till någon annan religion heller.
Det är svårt nog att vara konvertit
till kristendom i Afghanistan, men
troligen ännu svårare att vara uttalad ateist. Att hävda att den himmel
som de åkallar är tom på högre
väsen uppfattas av hängivna troende
som en grövre kränkning än att vilja
befolka den med andra gudar. Enligt afghansk lag straffas de som
lämnar islam med döden, om de
inte ”ångrat sig” inom tre dagar.
Den som övergår till kristendom
kan uppvisa dopintyg och aktivt
medlemskap i en församling. Ateisten däremot har endast sin egen för-

säkran om icke-tro att stödja sig på.
I det aktuella fallet valde Migrationsdomstolen att inte tro på Qasims berättelse om avståndstagande
från islam och att avfärda rapporter
från två vittnen som vidimerade berättelsen. Domstolen har heller inte
tagit hänsyn till att det handlar om
en ung person, som i en mognadsprocess kommit fram till sitt avståndstagande från religion.
Det borde erbjudas någon sorts dokument som i likhet med t ex ett
dopbevis intygar avståndstagande
från religiös övertygelse och därmed
gör trovärdigt att vederbörande har
skyddsbehov undan förföljelse av religiösa skäl vid återvändande till
hemlandet. Ett sådant dokument
skulle kunna ha följande lydelse:

”Jag, NN, förklarar härmed att jag
inte bekänner mig till någon religion
som grundar sig på tro på existensen
av en högre andlig makt eller en uppsättning trossatser och påbjudna
handlingar. Av denna anledning är
det omöjligt för mig att delta i sådana
handlingar och låtsas vara troende,
bland annat av respekt för dem som
hyser en äkta tro. Av detta skäl har jag
anledning att frukta förföljelse vid
återvändande till mitt hemland.”
Det ska inte vara nödvändigt att
bränna Koranen för att bevisa att
man inte är muslim.
Stefan Björnson är styrelseledamot
i Humanisterna Stockholm.

Utan religion lever man
extremt utsatt
Av INAS HAMDAN

Enligt UNHCR är en flykting är en
person "som flytt sitt land med anledning av en välgrundad fruktan
för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp
eller
politisk
uppfattning, som befinner sig utanför det land, vari han är medborgare
och som på grund av tidigare
nämnd fruktan inte kan eller vill
återvända till det landet." Oftast
tänker vi på en flykting som en person som har flytt krig, men som definitionen visar kan en person vara
en flykting från ett land där det är
fred om de känner sig hotade där.
Khadeeja Jamal kom till Sverige i
oktober 2014 från Egypten. Hon
16

nekades först asyl, men efter en lång
kamp lyckades hon få tillåtelse att
stanna och studerar i dag i Lund.
Khadeeja är ex-muslim. Detta betyder att hon växte upp i en muslimsk
familj, men har valt att lämna religionen.
-Jag växte upp i en normal egyptisk familj, berättar hon. Jag höll
tyst om att jag inte trodde på Gud
och för det mesta var allt lugnt.
Medan jag bodde hemma berättade
jag bara om min ateism online för
människor jag litade på. Efter att ha
studerat flyttade jag hemifrån och
hade friheten att i hemlighet ta av
mig hijaben. Min familj vet fortfa-

rande inte att jag inte är muslim,
och jag vet inte vad de skulle göra
om de fick reda på det.
Många som bor i ett sekulärt land
med yttrandefrihet som Sverige kan
ha lite svårt att förstå det hot som
Khadeeja levde under. Hon berättar
om vänner som hamnade i trubbel
på grund av att de uttryckte sig om
det de trodde på.
-Det var under den arabiska våren
som jag började ge uttryck för det
jag trodde på. Ateister, icke troende
och sekulära medborgare gick ihop
för att försöka få in religionsfriheten
i konstitutionen. På Facebook skrev
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jag mycket, och fick dödshot dagligen. Jag försökte oftast ignorera
hoten och det var inte förrän saker
började hända på riktigt som jag
förstod att jag var tvungen att lämna
landet. Min vän och jag fick våra telefoner stulna och vi blev angripna
utanför mitt hem. Mina vänner
började bli fängslade.

som ett barn och behandlades inte
seriöst på grund av att hon var
kvinna.

-Jag har alltid känt att det är något
fel med islam. Ju äldre jag blev desto
mer särbehandlades jag. Män ansågs
alltid vara smartare och bättre på
grund av sitt kön. När jag blev äldre
började jag läsa Koranen och såg att
mycket i den var ovetenskapligt.
Om det finns en Gud tror jag att
han är ond eftersom han tillåter så
mycket lidande i världen.

MÅNGA VILL SE DÖDSSTRAFF

FÖR DEN SOM LÄMNAR ISLAM

Khadeeja förklarar hur svårt det är
att få humanitär hjälp i Egypten om
man hamnar i fängelse. Anledningen till att ex-muslimer befinner
sig i sådan fara i landet är att många
där anser att de som lämnar religionen bör straffas med döden. Enligt
en undersökning från Pew research
center har 86 procent av den muslimska befolkningen i Egypten den
uppfattningen.
-Om jag hade gått till polisen och
berättat att jag blir hotad på grund
av mina åsikter om religion hade de
troligen fängslat mig i stället. Det
var alltid svårt att känna sig säker
som en ensam kvinna. Egypten är
ett väldigt patriarkaliskt samhälle.
En gång när Khadeeja gick till polisen med ett problem fick hon inte
någon hjälp eftersom hon inte hade
en man med sig. Hon behandlades

Khadeeja berättar hur hon från
tidig ålder har ifrågasatt religionen.

Khadeeja säger att hon egentligen
inte identifierar sig som ateist eftersom det är detsamma som att identifiera sig som någon som inte tror
på spöken eller älvor. Att inte tro är
för henne en självklarhet.

-Det finns en våldtäktskultur i
Egypten. Kvinnor som inte är muslimer är mer förtryckta eftersom
många anser att moral endast kan
komma från religionen. Jag har blivit stoppad av män som sagt att jag
måste ha sex med dem eftersom jag
är ateist.

-Många i Egypten tror att du är
kristen om du säger att du inte är
muslim. Tanken att någon inte alls
tror på Gud existerar inte. När du
säger att du är ateist tror många att
det betyder att du är satanist. I Sverige finns det mer jämlikhet och jag
blir inte hotad på grund av vem jag
är. Jag kan ta på mig vad jag vill och
ha ett eget privatliv utan att ha en
man som representerar mig.

En livsfarlig hemlighet
i Afghanistan

Inas Hamdan är student och skribent för
tidningen Gatans Röster.

Av EMILIA ERICSON

Davood kom själv till Sverige för ett
och ett halvt år sedan. Davood säger
att han är 17 år, men har blivit uppskriven till 18 år av Migrationsverket. Han är född i Afghanistan,
men har bott i Iran tillsammans

med sin familj sedan han var fyra år
gammal.
Davood har fått reda på att han ska
skickas tillbaka till Afghanistan.
Han tror inte på någon gud utan

definierar sig som ateist. Migrationsverket skriver i sitt beslut att de
bedömer att han har övertygat dem
om att han är icke-praktiserande i
förhållande till islam, men inte att
han också skulle vara icke-troende,
17
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alltså ateist. Migrationsverket finner
Davoods förklaring till sitt avståndstagande från islam begränsad och
odetaljerad. De skriver i sitt beslut
att ”du har inte uppgett en djupgående förklaring till varför du vid 1213 års ålder började få tankar om att
ta avstånd från islam. Det är oklart
vad som ledde till ditt beslut om att
ta avstånd från religionen. Det
framgår heller inte att du har resonerat eller reflekterat kring riskerna
med att ta avstånd från islam.”

känner för att de ska kunna lita på
att han verkligen inte tror på någon
gud?
Samhälle med starkt kvinnoförtryck
Davood säger att även om han
skulle hålla sin övertygelse hemlig i
Afghanistan är han rädd att det förr
eller senare skulle komma ut, vilket
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Davood döljer alltså redan denna
för honom själv väldigt viktiga del
av sitt liv för sin familj. Nu förväntas han även dölja den för ett helt
samhälle.
Han är inte bara ateist utan även feminist och känner därför mycket
starkt att han inte vill vara en del av
ett samhälle, som är så kvinnoförtryckande och där han inte skulle
kunna ge uttryck för sina åsikter.
Om han skulle bilda familj och få
en dotter skulle han troligtvis pressas att behandla henne på ett sätt
som rimmar väldigt illa med hans
feministiska övertygelse.

Att kräva djupgående och reflekterande beskrivningar om hans avståndstagande från islam är att ställa
orimligt höga krav. Att som 12-13åring våga ta risken att gå emot sin
familj och ett helt samhälle borde
förstås som ett tydligt ställningstagande. Hans eventuella svårighet att
uttrycka sig i livsåskådningsfrågor
borde ses som förståelig utifrån hans
ålder och bakgrund i en djupt religiös kontext, där det inte fanns
någon som var öppen ateist och
som han kunde få dela sina tvivel
och tankar med. Det kan ta tid att
bygga sin egen berättelse i ord om
man bara har sig själv att prata med.
Davood uppgav att han fuskade
under ramadan, men att han av
rädsla för att inte accepteras av sin
omgivning fortsatte att tillhöra
islam utan att vara praktiserande
muslim. Att inte i detalj kunna redogöra för sitt avståndstagande
känns mindre viktigt i sammanhanget. Han har i handling visat var
han står och detta redan i så unga
år. Det modet kräver en stark övertygelse, men Migrationsverket gör
bedömningen att Davood inte lämnat tillförlitliga uppgifter om sitt avståndstagande från islam. Innebär
det att Migrationsverket tycker att
ett barn ska riskera sitt liv och avsäga sig sin tro öppet inför alla han

sedan han kom till Sverige bott
hemma hos Malin Andersson Olsson. Hon berättar att hans familj
inte vet om att han är ateist och att
de skulle bli väldigt ledsna om de
fick veta det.

Sedan Davood mottog Migrationsverkets beslut mår han förståeligt
nog otroligt dåligt. Den han är och
det han tror på måste han snart
knyckla ihop till en liten boll och
gömma undan i hopp om att ingen
någonsin hittar den. Hade hans
hjärta klappat för Jesus hade hans situation nog sett annorlunda ut.

vore livsfarligt i ett land som Afghanistan. Hur skulle det se ut om
någon som sa sig vara kristen tvingades låtsas vara praktiserande muslim och leva efter denna tro med allt
vad det kan innebära i ett samhälle
djupt präglat av islam? Davood har

Vad Migrationsverket inte verkar
förstå är att Davoods resa från en
påtvingad religiös kontext till ett
tillåtande svenskt sammanhang har
fått honom att på allvar våga tänka
och agera fritt och självständigt.
Han tar stora risker om han fortsätter på detta spår i Afghanistan. Davood kämpar nu med all sin kraft
och med varje hjärtslag för att få
igenom sin överklagan.
Emilia Ericson är vice ordförande i
Humanisterna.
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Sekulärt vid riksmötets öppnande

D

Av ULF GUSTAFSSON

en 12 september arrangerade
Humanisterna för sjätte året i rad en
sekulär högtidsstund i samband
med riksmötets öppnande. Detta
arrangemang är numera en erkänd
del av den ceremoniella dagen då
riksdagsledamöterna påbörjar ett
nytt arbetsår.

återfanns ett tjugotal riksdagsledamöter, två statsråd och en före detta
talman. Talade gjorde Svenska
PEN:s
ordförande
Elisabeth
Åsbrink och professorn i filosofi Åsa
Wikforss. För det musikaliska inslaget stod världsartisten José González.

Årets ceremoni genomfördes precis
som i fjol på Konstakademien och
samlade 110 personer. Bland dessa

Samtidigt med den sekulära högtidsstunden skedde en traditionell
gudstjänst i Storkyrkan. Vid den

deltog en majoritet av riksdagsledamöterna, statsministern, talmännen
och statschefen Carl XVI Gustaf.
Gudstjänsten vid riksmötets årliga
öppnande är en historisk institution
som fortfarande kopplar ihop staten
och kyrkan.
Innan Humanisterna 2012 påbörjade traditionen att hålla en separat
sekulär högtidsstund för dem som
bjuds in till riksmötets öppnande,
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opinionsbildades det mot att en
gudstjänst ingick i programmet. Argumentet var främst att våra folkvalda politiker inte ska tillbe Gud
innan de påbörjar sitt arbete. I en
sekulär stat kommer ledamöternas
mandat från folket, inte från Gud.
Den opinionsbildningen hade dock
liten verkan och Humanisternas ceremoni blev då ett sätt att skapa
kontakter och samtidigt erbjuda ett
alternativ för dem som inte vill besöka Storkyrkan. Tanken var att eftersom riksdagen inte var mogen att
helt klippa banden till kyrkan,
borde den i alla fall behandla olika
livsåskådningsorganisationer lika.
Staten är inte riktigt sekulär

Efter fyra år lyckades Humanisterna
få Riksdagsförvaltningen att fullt ut
likabehandla den sekulära högtidsstunden. Därigenom har de senaste
två åren en både välbesökt och officiellt erkänd sekulär ceremoni kunnat genomföras. Det är ett litet
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framsteg för den sekulära staten och
något mycket betydelsefullt för Humanisterna.
Men eftersom statschefen och riksdagens talmän varje år går till kyrkan innan riksdagsarbetet påbörjas
finns problemet kvar. I det hänseendet är staten inte sekulär, i alla fall
finns de ceremoniella banden kvar.
Och eftersom kungen som statschef
är en oöverträffad ”kändis” lockar
hans närvaro både många riksdagsledamöter och medier på ett sätt
som andra alternativ inte kan göra.
För att en förändring ska ske krävs
det förmodligen att statschefen ändrar uppfattning och inte besöker
kyrkan före riksmötets öppnande.
Detta är inte speciellt troligt med en
monark som vill att statschefen ska
vara av den rena evangeliska läran,
ett ytterligare avsteg från idén om
en sekulär stat. Med en ny drottning kan detta förändras, vem vet,
men det säkraste sättet att förändra

det hela är nog att avskaffa monarkin.
Ett annat alternativ är att påverka
riksdagsledamöterna att avstå kyrkobesök denna dag. Det bästa vore
om riksdagen kunde sköta denna
för demokratin betydelsefulla ceremoni på egen hand, i eget hus. Det
behövs varken kunglig glamour eller
kyrklig sakralitet för en högtidlig
start av det nya riksdagsåret. Till
dess ska Humanisterna fortsätta att
arrangera den sekulära samlingen.
Det är ett utmärk sätt att visa att vi
värdesätter demokrati och en sekulär stat.
På Humanisternas hemsida finns
inspelning av och reportage från
årets
sekulära
högtidsstund
http://humanisterna.se/video/.
Ulf Gustafsson är förbundssekreterare
i Humanisterna.

Förra socialdemokratiska ministern Birgitta Dahl och nuvarande ministern Åsa Regnér deltog i riksmötets
sekulära öppnande.

H U M A N I S T E N

Medlemsenkäten analyserad:

D

Det är inte självklart att vi
ska ligga ”i mitten”

en medlemsenkät som
genomfördes under oktober
2016 har tidigare redovisats
i Humanisten. Den redovisningen fokuserade på de statistiska
resultaten och jag har sent omsider
tagit en närmare titt på de frisvar
som några medlemmar gav. Dessa
är i några avseenden intressanta och
de kan säga en del om förbundet.
Innan jag redogör för detta vill jag
emellertid påpeka att det är väldigt
vanskligt att dra några tydliga slutsatser, då frisvaren i relation till det
totala antalet enkäter som besvarades är väldigt få. Av de 2 724 som
svarade är det endast knappa tjugo
procent som besvarat de öppna frågorna, vilket gör att svaren inte
säger så mycket om förbundet som
helhet. Däremot säger de naturligtvis något om de medlemmar som
svarat och det kan i sig fungera som
diskussionsunderlag. Vi kan anta,
utan att veta, att de som har svarat
har särskilt starka eller tydliga uppfattningar.

Den fråga jag har ägnat mig åt
lyder: ”Om du skulle lämna Humanisterna – vilka är de främsta skälen
till detta?” Det första som kan påpekas är att frågan innehåller en tvetydighet som gjort att helheten är
något svårtolkad. Å ena sidan är svaren formulerade som kritik av nuvarande förhållanden i förbundet
och å andra sidan är de rent hypotetiska, det vill säga de tycks säga att

Av PER DANNEFJORD
det är bra nu, men om något skulle
försämras skulle det vara skäl att
lämna förbundet. Frågans formulering kommer att ses över till nästa
gång medlemsenkäten genomförs.
CEREMONIVERKSAMHETEN
ÄR LOCKANDE

De absolut vanligaste svaren handlar om faktorer av typen ekonomi,
tid och prioriteringar. Ett antal påpekar också att det är för lite aktivitet i lokalavdelningarna, vilket är
svåranalyserat utan att veta vilka lokalavdelningar det gäller. Många ger
också rent hypotetiska svar av typen
”Om förbundet skulle ändra uppfattning”. Detta gör givetvis också att
de flesta har hoppat över frågan och
vad de tycker i de frågor som diskuteras nedan vet vi inte. Den som

uppfattar att frågan handlar om nuvarande situation i förbundet och
inte har någon kritik har rimligen
inga direkta skäl att svara. Några har
ändå gjort det och då med glada tillrop.
Ett antal av svaren är möjliga att kategorisera och dessa gör åtminstone
mig intresserad av att fördjupa kunskapen i frågan. 19 personer uttrycker kritik mot ceremoniverksamheten. Detta vägs i viss mån upp av
några svar som anger att en minskad
eller nedlagd ceremoniverksamhet
skulle ge dem skäl att lämna. Dessutom ger svaren på frågan om vad
medlemmarna skulle vilja engagera
sig i en annan bild. Där är det
många som anger att det just är ceremonierna som är lockande. Min
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allmänna tolkning är att ceremonifrågan är betydligt viktigare för de
medlemmar som är positiva till dem
än för den kategori som är kritisk.
HÖGER ELLER VÄNSTER
ELLER…

19 personer anger att politiska ställningstaganden eller riktningar
skulle kunna få dem att lämna förbundet. Vissa anger bara att partipolitiska ställningstaganden i
allmänhet skulle vara avgörande
medan andra pekar ut höger- eller
vänstertendenser som oroande. Ett
fåtal menar att vi nu är alltför
höger- eller vänsterpolitiska. Fördelningen här är jämn. Det kan påpekas att ingen ville att vi skulle vara
mer tydligt politiska i dessa avseenden.
21 personer oroar sig för främlingsfientliga tendenser. Här är det i vissa
fall svårt att avgöra om svaren ska
uppfattas som en kritik mot förbundet eller helt enkelt en viktig sak att
hålla fast vid. Några svar pekar direkt ut Facebook-grupper och annat
där de anser sig ha sett främlingsfientlighet eller rasism.
25 personer menar att förbundet är
för elitistiskt eller att diskussioner
och artiklar är för akademiska. I
denna kategori är det ganska lätt att
utläsa att formuleringarna är en kritik mot hur förbundet ser ut nu.
RELIGIONSKRITIK
ENGAGERAR

Så till de två överlägset mest förekommande uppfattningarna. Här är
min tolkning att några av svaren är
rent hypotetiska, men de flesta tycks
vara kommentarer till förbundets
agerande. 35 personer tycker att vi
är för milda i vår religionskritik.
Här pekas islam ut specifikt i några
fall, men majoriteten tycks rent all22

mänt anse att en alltför mild religionskritik är ett stort problem.
Detta ska då sättas i relation till de
59 svar som menar att en alltför
aggressiv religionskritik, eller ett
alltför starkt fokus på religionskritiken, är ett möjligt skäl att lämna
förbundet.
Det är inte självklart vilka slutsatser
som ska dras av detta. Det förefaller
rimligt att anta att en stor majoritet
inte uppfattar några missförhållanden som är viktiga nog att påpeka.
Det behöver givetvis inte betyda att
alla dessa är nöjda. Ett missnöje behöver inte vara så tydligt att det går
att skriva ner på några rader. Att det
saknas tydliga skäl till missnöje låter
å andra sidan ganska bra.
De politiska påpekanden som gavs
förefaller rimliga. Vi är inte partipolitiska och bör se positivt på att de
som tar upp detta är eniga med oss.
Att lika många är bekymrade från
vänster som från höger är i det perspektivet också i någon mening positivt. Var och en av oss har åsikter
som gör att vi kanske föredrar det
ena eller det andra, men om förbundet håller sig så pass neutralt att det
inte finns anledning för en samlad
kritik i en viss riktning har vi lyckats
ganska hyfsat i just detta.
VIKTIGT ATT INTE
STÄNGA UTE

Påpekanden, eller anklagelser, om
elitism och en alltför akademisk ton
är inte oviktiga och de dyker upp
med jämna mellanrum. De har inte
minst strategisk betydelse i relation
till vilka medlemmar och sympatisörer vi vill ha. Det är viktigt att vi
inte agerar på ett sätt som blir utestängande mot våra medlemmar.
Samtidigt är många av de frågor
som diskuteras av ett filosofiskt eller
vetenskapligt slag, och vi ska inte
låtsas som att komplexa sakfrågor

kan göras enklare än de är. Att förbundet, med alla medlemmar inkluderade, mår bra av att tänka
igenom sitt sätt att kommunicera
förefaller helt rimligt.
Frågan om religionskritik är möjligen något mer komplicerad, eftersom denna till skillnad från den
rena partipolitiken måste anses ligga
nära förbundets kärna. Omfattningen och innehållet i religionskritiken är en strategisk fråga och
handlar om hur förbundet uppfattar sitt uppdrag. Det är inget konstigt att det finns medlemmar vars
åsikter avviker i olika riktningar,
men det är inte självklart att förbundets agerande ska ligga ”i mitten”.
Denna diskussion pågår i en mängd
sammanhang och det förefaller rimligt att den fortsätter. Den berör förbundets identitet och det finns en
mängd olika sätt att hantera den.
Det finns ju inte bara två linjer,
utan religionskritiken kan anta
många former.
Slutligen vill jag återigen påpeka att
detta är ett litet antal medlemmars
åsikter. Vi ska därför inte dra slutsatsen att det återspeglar uppfattningarna
hos
förbundets
medlemmar. Men samtidigt är det
ett antal röster som har velat säga
oss något. Det är värt att ta på allvar
även om dessa röster inte är representativa. Jag tycker framför allt att
dessa åsikter kan ge ett underlag för
fortsatta diskussioner om vad förbundet är, och ska vara. Jag blir
också mycket intresserad av att få
veta mer om vad medlemmarna tycker på en mängd olika områden.
Och då inte endast de aktiva, vars
röster hörs regelbundet. Vi får återkomma till det.
Per Dannefjord är styrelseledamot i
Humanisterna och lektor i sociologi vid
Linnéuniversitetet.
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BOKRECENSION

Majoritetskollision
Av PATRIK LINDENFORS

Eli Göndör: ”Religionskollision:
minoritet, majoritet och toleransens gränser”, Timbro förlag
2017.
Eli Göndör driver med framgång
framför allt en central tes i sin läsvärda bok: de konflikter med religiösa förtecken vi ser i världen, Europa och speciellt Sverige innehåller
en underskattad dimension som behöver lyftas fram. Det handlar om
förhållandet mellan majoritet och
minoritet. Men då inte som i en
mer traditionell analys, där en invandrad grupp är minoritet i sitt

Eli Göndör.

nya land och där detta medför en
mängd följdeffekter. Det handlar i
stället om att nya svenskars ursprungsförhållanden spelar en underskattad roll i hur det går med
integrationen i det nya landet – tillhörde de majoriteten eller minoriteten i sitt ursprungsland?
Många av de flyktingar som kommit de senare åren, från till exempel
Syrien och Irak, tillhörde nämligen
majoriteten i sina hemländer. Det
här, menar Göndör, gör att de inte
är vana att inta minoritetsrollen.
”För människor som i hemlandet
tillhört majoriteten och som i ett nytt
land plötsligt blir minoritet kan motståndsidentiteten innebära en ambition att snarare förändra samhället de
lever i än att anpassa sig till det. Majoriteter har nämligen ingen erfarenhet av att anpassa sig. Erfarenheten
består i stället av att anpassa andra.
Livet i det nya landet kan då bli ett
projekt som går ut på att vilja omdefiniera sin plats i samhället och även
förändra dess sociala strukturer till sin
fördel.” (s. 35)
Så när en flyktingbefolkning, som
är van vid att det egna språket och
den egna religionen är normerande
för hela samhället, möter en inhemsk befolkning som talar ett

annat språk och betraktar religion
som en privatsak uppstår helt enkelt
den ”religionskollision” boken är
döpt efter. För även vi är ju en majoritetsbefolkning, något som gör
det svårt för oss att inkorporera det
nya.
”Den som tillhör majoriteten saknar
naturliga förutsättningar för anpassning. Inte sällan uttrycker därför majoritetsstatusen sin omtanke om
minoriteter på ett sätt som lätt kan
uppfattas som både nedlåtande och
fördomsfullt även om det görs i bästa
välmening.” (s. 42)
KOMPLEMENT TILL EN

TRADITIONELL ANALYS

Det finns många positiva saker att
säga om Göndörs analys. I sak verkar det raster han lägger över integrationsproblematiken lägga till
ytterligare nödvändig förståelse utöver den vi redan har. Efter att ha
tagit del av argumenten i boken är
det bara att hålla med – huruvida
man tillhörde majoriteten eller minoriteten innan man flydde spelar
roll för hur man möter sitt nya
hemland.
Det betyder förstås inte att andra
faktorer faller bort, som att minoritetspositionen i det nya hemlandet
medför helt egna problem, eller att
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religiösa seder och bruk från ursprungslandet i sig själva kan krocka
med svensk eller europeisk rättsuppfattning. Och faktorer som kön,
klass och utbildning är förstås fortfarande väsentliga. Man måste i stället betrakta bokens tes som ett
komplement till den mer traditionella analysen, något Göndör är
noga med att själv påpeka.
Med denna huvudtes ur vägen finns
det gott om andra inslag i boken
både att hålla med om och opponera sig mot. En sak jag till exempel
reagerade på var en jämförelse mellan en begravning i en familj med

en uppenbart central position i den
judiska diasporan i Sverige och en
statligt skött begravning: ”Om alternativen står mellan en anonym
handläggare med måndagshumör
och en större gemenskap som reservationslöst ställer upp när det behövs,
framstår
inte
alltid
kontraktssamhället och staten som
det mest attraktiva alternativet.” (s.
129) No shit. Men detta är en helt
igenom falsk dikotomi. Staten är
inte tänkt att ersätta en social gemenskap och det finns säkerligen
tragiskt ensamma människor även
bland svenska judar.

RELIGION FRIKÄNNS NÄR
DET GÅR ILLA

Det finns också mer generellt en
tendens hos Göndör att försöka frikänna religion från skuld när det går
illa. Till exempel citerar han gillande
teser om att IS och andra terrorsekter är en sorts moderniserad ”avislamerad” islam (s.59) medan fredliga
tolkningar slipper undan denna friskrivning. Det som är bra är traditionell religion, det som är dåligt en
modern avart. Den typen av analyser är att göra det alltför lätt för sig.
Men i det stora hela är boken både
läs- och tänkvärd. Och Göndör landar så småningom i den position
som även Humanisterna har vad
gäller stöd till livsåskådningsorganisationer (och religiösa friskolor).
”Finansiering av organisationer som
definierar sig religiöst eller etniskt
bromsar helt enkelt upp vad som
skulle kunna vara konstruktiva integrationsprocesser. Framför allt beror det
på att den statliga finansieringen blir
ett incitament till att snarare hålla ett
avstånd till majoritetssamhället i stället för att finna vägar till att bli en
del av det. Det upprätthåller inte bara
segregationen utan leder också till att
människor avlönas för att representera
sin identitet på heltid i stället för att
på olika vis finna en väg in i samhället.” (s. 137)
Boken är full av citat av denna typ.
Fast Eli Göndör skulle nog inte
hålla med mig om tolkningen att argumenten i detta och andra citat
även slår mot konfessionella friskolor. Det borde han.
Patrik Lindenfors sitter i
Humanisternas styrelse.
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Gudlöst om kyrkan, reformationen
och mänsklighetens framtid
Av CARL GUSTAF OLOFSSON

H U M A N I S T E N

D

et tycks ovedersägligt att
den gåtfulla brytpunkt i
makro- och mikrokosmos vi utgör
som människor bär på möjligheten
att bli alltmer förnuftig, samarbetande och ansvarigt delaktig i väldens väl och ve. Det går inte heller
att förneka att denna medvetna,
självreflekterande varelse, medveten
om sin dödlighet och livets utsatthet, också har en fantastisk potential
till kreativitet i form av lek, dans,
musik, måla, dra historier, händernas arbete och att lösa svåra problem.
Motsatsen är lika viktig: som människor rymmer vi också möjligheten
till hat, tyst feghet, brutal hänsynslöshet, hämndlystnad och girighet
Vår gemensamma kunskapsresa de
senaste århundradena är hisnande.
Men också skrämmande genom att
vårt handhavande av kunskap och
industriell teknik lett fram till att
det i dag finns allvarliga hot mot
livsbetingelserna på jorden.
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Från det existentiella perspektiv jag
gör mig till tolk för ökar förutsättningarna för att uppleva mening
och hemhörighet i tillvaron när vi
aktivt bejakar vår positiva, konstruktiva potential och medvetet
försöker hålla våra mörka möjligheter i schack. Detta oberoende av om
vi tror på någon högre makt eller ej.
När dessa erfarenheter stärks ökar i

sin tur vår benägenhet att ta ansvar
för det gemensamma och bidra med
vår skärva till att skapa ett bättre
samhälle och, i vår tid, till att engagera oss i de alltmer påträngande
globala överlevnadsfrågorna.

citet och kön var alla lika inför den
ende guden. Några har kallat denna
radikala jämlikhetstanke för en moralisk jordbävning.

MÄRKLIGT OCH GÅTFULLT

Att medvetet bejaka de godartade
sidorna medförde i sin tur att upplevelserna av hopp, mening och
livsglädje fördjupades hos många,
kanske de flesta, av den tidiga kyrkans medlemmar. Dessa erfarenheter, ibland omvälvande, ville man
dela med sig av. Det ligger i bejakandets natur. En given följd var att
man såg för sig en framtid där
denna positiva livsprocess hade fått
övertaget hos alla människor och
präglade världen. ”Gå ut och gör
hela välden till mina lärjungar!” blev
den självklara uppgiften.

Att dessa kvaliteter kan bli så starka
att de ibland kan få människor att
våga utmana mera näraliggande
behov av tillhörighet och materiell
trygghet – och ibland till och med
riskera livet, är märkligt och gåtfullt.
Att bli behandlad med förakt och
nedlåtenhet – i arbete såväl som i
nära relationer - kan nagla fast oss
vid en mörk känslovärld. Om
denna sida tar över kan den förgifta
såväl det egna livet som närståendes.
Det medför ofta en ökad beredvillighet att underblåsa hat, misstro,
våld etc i såväl det personliga livet
som på samhällsscenen.
Med detta perspektiv på människans dubbelhet kan vi leka med
tanken att de tidiga kristna församlingarna – med kristusberättelser,
predikan, nattvard, dop; då vuxendop, riter för syndernas förlåtelse –
fungerade som ett kraftfullt stöd för
att aktivt bejaka den godartade
sidan av våra dubbla möjligheter.
Till detta kom föreställningen om
moralisk likhet. Oavsett börd, etni-

HOPP, MENING OCH
LIVSGLÄDJE

Dåtidens tolkningsnycklar för dessa
erfarenheter var en personligt handlande Gud, den uppståndne Kristus, Fadern, Sonen och Den helige
Ande, den yttersta domen, Kristi
återkomst. I dag vet vi att dessa
tolkningsnycklar inte behövs för
denna existentiella sida av kristen
tro.
Den 31 oktober 1517 spikade Martin Luther upp sina 95 teser i Wittenberg och utmanade påvens och
den katolska kyrkans makt. Genom
den då nya tryckkonsten spreds te-
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serna som en löpeld genom Europa.
Det är 500-årsjubileum denna höst.

erfarenheter man var så starkt berörd av.

GRUNDEN FÖR
DEMOKRATINS FRAMVÄXT

Den sekulära förlängningen av
denna existentiella impuls, påverkad
av det via den muslimska världen
återupptäckta grekiska antika tänkandet, ser vi sedan i upplysningen,
utvecklingen av den vetenskapliga
metoden och det tänkande som blir
grunden för såväl den amerikanska
självständighetsförklaringen som
den franska revolutionen. Demokratirörelsen, arbetarrörelsen, kvinnorörelsen, filosofin, humaniora,
samhällsvetenskaperna och olika
former av organiserat ansvarstagande för det gemensamma plus
den moderna kulturens film, litteratur, konst etc – inte minst barnkulturen - har i vår tid hållit liv i och
vidareutvecklat denna existentiella
sida i dess grundläggande sekulära
form.

Den existentiella sida i kristendomen som antytts fick enligt denna
tankelek en förnyad impuls genom
reformationen och dess två huvudgrenar – lutheraner och kalvinister.
Detta förstärkte den historiska och
personliga mentalitetsprocess som
handlade om utvecklingen av en
myndig, ansvarig individ som efterhand blir grunden för demokratins
framväxt. Denna existentiella sida
förstärktes sedan genom pietismen
på 1700-talet och genom frikyrkorörelsen på 1800-talet. Det skedde
dock fortfarande inom den traditionella ram där man var övertygad om
att tron på Gud, Guds människoblivande i Kristus, Jesu uppståndelse, var grunden för de positiva

JÄTTELIKA GLOBALA
UTMANINGAR

Den diskuterade problematiken är
inte specifikt kristen. Den väcker
däremot en övergripande fråga!
Skulle det göra skillnad i den samtida globala kulturen med väl synliga sociala strukturer, vars enda
uppgift är att stödja människor att
medvetet bejaka sina positiva, godartade möjligheter och hålla den
mörka sidan i schack? Och detta
utan falla tillbaka på några övernaturliga föreställningar.
Skulle de kunna bidra till att stödja
utvecklingen av det mod och den
kreativitet hos många människor,
som behövs för att möta de jättelika
globala utmaningar vi står inför om
mänskligheten ska ha en framtid?
Carl Gustaf Olofsson är ateistisk frilansteolog, medlem i Svenska kyrkan och
aktiv i Humanisterna i Kalmar.
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Hedeniuspriset 2017 till Shamima Aktar från Bangladesh

Bloggare och rättighetsaktivist som
tvingats fly till Sverige
Av LARS ÅBERG
Humanisternas Hedeniuspris 2017
går till bloggaren Shamima Aktar.
Vid ceremonin på Medelhavsmuseet i Stockholm den 25 november
tog hon emot priset för sitt arbete
för kvinnors rättigheter och som
representant för de sekulära bloggare och aktivister som tvingats fly
till Sverige från Bangladesh.
För sin journalistik och sina opinionsbildande aktiviteter fick Shamima Aktar ta emot dödshot och
hot om våldtäkt från islamistiska extremister i Bangladesh. Till slut var
hon tvungen att lämna landet och
flydde 2015 till Sverige. I Bangladesh skrev hon för en större dagstidning och flera bloggar, bland andra
Women Chapter. Hennes texter
handlar om kvinnors rättigheter i
opposition mot religiös fundamentalism. Hon har även verkat för homosexuella personers rättigheter
och mot barnäktenskap och sexuella
trakasserier av kvinnor på offentliga
platser.
-Jag känner mig oerhört hedrad,
och det innebär också en ära för
alla mina medbloggare och andra
fritänkare som kämpar för sekularism i Bangladesh, säger Shamima
Aktar. Det här borde också vara ett
stolt ögonblick för mitt hemland,
men så är det inte. Många oss
tvingas i stället leva i exil. Och vilket
är då vårt brott? Att vi vill göra landet till en bättre plats att leva på.
BORTGIFTA I TONÅREN

Aktar växte upp i en liten by på
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landsbygden, där hon fick se de
flesta av sina kvinnliga skolkamrater
bli bortgifta i tonåren. Själv var hon
stark nog att gå emot familjens vilja
och började idrotta ihop med pojkar och valde sedan att bli journalist. Hennes livsval har mött starkt
motstånd i en miljö präglad av, som
hon säger, medeltida religiösa normer. Men hon har också påverkat
andra, menar hon:
-Många kvinnor lämnade sina
män på grund av mig! De vägrade
att fortsätta vara offer för våldsamma män. Jag var också skälet till
att min mamma skilde sig. Jag överlevde, men hon tvingas leva vidare
med det faktum att jag måste ge
mig av. Jag trodde först att jag hade
förlorat. Här i Sverige lever min
dröm emellertid vidare och på Gotland har jag varit med och startat
projektet ”World wide ladies” med
idrottsträning för kvinnor som
kommer från patriarkala länder, där
de som tar egna initiativ ständigt får
höra att de är horor.
Supriti Dhar, redaktör för bloggen
Women Chapter, säger att utmärkelsen är en glad nyhet:
-Så länge jag har känt Shamima
har hon varit en sann kämpe. Hon
är en medveten och välkänd kvinnorättsaktivist som skrivit under
många år.
De senaste åren har ett drygt tiotal
bangladeshiska sekularister och
människorättsaktivister tvingats
lämna sitt hemland och söka en fristad i Sverige. De har alla angripits

eller hotats av extrema islamister,
som också mördat andra aktivister
som arbetat för yttrandefrihet.
”EN MÖRK TID FRAMFÖR OSS”

Humanisternas ordförande Christer
Sturmark talade vid prisceremonin
om hur bevekelsegrunderna för Hedeniuspriset har skiftat med tidsandan (tidigare har bland andra Georg
Klein, Hans Alfredson, Lena Andersson och P C Jersild belönats),
och att vi nu upplever hur en våg av
dogmatism och populism sveper
över världen. Inom olika religioner
och politiska system sprids irrationalitet och ett förakt för vetenskapen.
-Även om jag inte tror att historien upprepar sig på exakt samma
vis kan tankestrukturer komma tillbaka. Historikern Timothy Snyder
liknar dagens ”post-truth” vid protofascism. Sanningen är inte någon
social konstruktion. Den postmoderna vågen utnyttjas av populister
och skolan, präglad av en relativistisk kunskapssyn, lägger alldeles för
lite vikt vid kritiskt tänkande. Vi
har en mörk tid framför oss och den
måste den sekulära humanismen
förhålla sig till.
”DE HÄR HJÄLTARNA ÄR HOLLYWOODMATERIAL!”

Författaren David Lagercrantz, som
också är styrelseledamot i Svenska
PEN, hyllade i sitt anförande Shamima Aktar och de bangladeshiska
bloggarna. Han påminde om de
fruktansvärda övergrepp som begås
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i Bangladesh mot människor som
vill använda sin rätt att yttra sig och
bilda opinion.
-Detta är den mörkaste tiden
under min levnad. 1989 kände man
sig hoppfull, men 2016 började någonting gå sönder. Vi omges av populism
och
desinformation.
Samtidigt finns det riktiga hjältar
som riskerar sina liv för allt det som
är rätt. I Bangladesh slaktas de bokstavligen för att de vill tänka och
tala fritt. Jag känner mig adlad när
jag står här tillsammans med er som
kämpar. Vissa har fått uppehållstillstånd i Sverige, men att andra inte
fått det är en skandal. De här hjältarna är ju Hollywoodmaterial!
David Lagercrantz skrev faktiskt
in några bloggare från Bangladesh i
sin senaste bok ”Mannen som sökte
sin skugga”.
-Jag tror på storytelling för att förändra allt det ljusskygga och jag vill
ha patos i berättelserna. Filmatiseringen av boken börjar i januari. Jag
kommer att ringa till Humanisterna
för att få tips även till min tredje
Milennium-bok!

Hedeniuspriset 2017:
motiveringen
Hedeniuspriset delas sedan år 2000 årligen ut av förbundet Humanisterna till en person eller organisation som verkar i filosofen Ingemar Hedenius anda. Så här lyder motiveringen till årets utmärkelse:
”De senaste åren har flera humanister från Bangladesh flytt till
Sverige, undan våld och hot från islamistiska extremister. Dessa personer är aktivister för vetenskapligt tänkande, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter; speciellt kvinnors, minoriteters och sekuläras frihet;
i korthet har de kämpat för sekulär humanism.
Shamima Aktar har handgripligen arbetat för kvinnors och andras
rättigheter, som skribent och aktivist i Bangladesh. Detta har hon
fortsatt med sedan hon kommit till Sverige, bland annat genom att
aktivera nyanlända kvinnor i basketträning. På detta sätt har kvinnorna på ett sunt och glädjerikt sätt fått hjälp att påbörja sin integration.
För sin kamp för kvinnors rättigheter, integrationsarbete samt som
representant för sekulära bloggare som sökt fristad i Sverige tilldelas
Shamima Aktar 2017 års Hedeniuspris.”
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Humanisternas höstkonferens

Växande hot från vidskepliga
och bokstavstrogna
Av LARS ÅBERG
Det är en paradox att vi samtidigt
expanderar och allt oftare blir
hotade, sa Giovanni Gaetani från
International Humanist and Ethical
Union (IHEU) när han föreläste vid
Humanisternas höstkonferens i
Stockholm den 25-26 november.
Gaetani arbetar just med frågor
kring den internationella humaniströrelsens expansion och utveckling. Han kunde redovisa siffror
som visar att IHEU i dag har 147
medlemsorganisationer runtom i
världen jämfört med de endast fem
som var med vid starten 1952. Att
nya humanistorganisationer bildas i
länder med totalitära styren
och/eller starka fundamentalistiska
opinioner väcker ibland ilska.
- Vi kan se hur anti-vetenskap, religiös bokstavstro och vidskepelse
ökar och det finns fortfarande blasfemilagar i en rad europeiska länder.
Diskrimineringen av icke-troende
är utbredd. I länder som Pakistan,
Bangladesh och Turkiet befinner sig
massor av humanister i fara. De behöver vårt stöd.
International Humanist and Ethical Union är ett ganska otympligt
namn som, berättade Giovanni
Gaetani, hänger samman med rörelsens olika bakgrunder i skilda
världsdelar. Medan vi i Europa tidigt talade om humanister valde
man i USA att använda beteckningen etiska organisationer.
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Men nu är det dags för förändring.
Under 2018 kommer IHEU att
byta namn till Humanists International.
Mer information om hoten mot
humanisters and andras yttrandefrihet finns i ”Freedom of Thought
Report:
http://freethoughtreport.com/
”RELIGIONSKRITIK ETT MINFÄLT
I DANMARK”

Inbjuden till höstkonferensen var
också Lone Ree Milkær, ordförande
i danska Humanistisk Samfund.
Det är en yngre och mindre organisation än den svenska, bildad 2008
och med 1 200 medlemmar. Medlemsantalet har ökat kraftigt på sitone och det förklarade Milkær med

att det kommit in många ungdomar
via de humanistiska konfirmationerna.
-Det är relativt nytt i Danmark att
prata om sekulär humanism. Att
skilja staten och kyrkan åt är över
huvud taget inget som diskuteras
hos oss. I skolan har kristendomen
fortfarande en särställning. FN:s
speciella rapportör om religionsfrihet konstaterade i fjol att humanister i Danmark inte har samma
rättigheter som de som tillhör ett
trossamfund.
76 procent av danskarna är med i
Folkekirken, men siffran sjunker
kontinuerligt. I juni i år avskaffades
den 334 år gamla blasfemilagen
genom ett beslut i Folketinget, som
samtliga partier utom Socialdemokraterna ställde sig bakom. Sista

Pristagaren Shimama Aktar och författaren David Lagercrantz.
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Humanisterna hade sin höstkonferens på Medelhavsmuseet i Stockholm.

gången någon dömdes enligt den
danska blasfemiparagrafen var
1938, i ett mål som rörde nazister
som delade ut antisemitiska
flygblad. Senare anmälningar, som
till exempel de mot Jyllands-Posten
för publiceringen av Muhammedteckningarna, har inte lett till åtal.
Humanistisk Samfund har lagt
tonvikten vid sekulära ceremonier,
främst konfirmationer, och argumentation för att olika livsåskådningar ska behandlas lika. I oktober
i år bildades ungdomsorganisationen Unge Humanister.
-Vi ägnar oss inte så mycket åt att
kritisera religioner, säger Lone
Ree Milkær. Religionskritik är ett
minfält. Vi fokuserar i stället på att
vara ett positivt alternativ.

Christer Sturmark och David Lagercranz talade om mörka tider..
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Marockos kung ger
Oum El Banine erkännande
Av SVEN OLOF ANDERSSON

S

töd från svenska humanister är helt avgörande för
kvinnohuset och daghemmet Oum
El Banine i Agadir i Marocko. Det
har hållit verksamheten vid liv trots
samhälleligt motstånd. Men nu ger
Marockos kung Mohammed VI sitt
erkännande till det sociala arbetet!
Bland annat bjuder han in till nationellt samarbete för att rädda ensamstående mödrar och barn.

Marockos kung Mohammed VI ger nu sitt
erkännande till Oum El Banines kamp
för ensamstående mödrar och deras barn.
-Men allt hänger fortfarande på alla er
donatorer, hälsar Mahjouba Edbouche.

Oum El Banines grundare
Mahjouba Edbouche skrev i våras
till Mohammed VI och förklarade
den stora sociala nytta som kvinnohuset gör i regionen. Hon bad om
nåd för gamla skatteskulder, vilka
tyngt ekonomin efter en extra svår
period. Kungen svarade med att fö32

El Banine har med små resurser räddat så många man kunnat, vägrat
skilja mödrar och barn åt, folkbokfört dem, påverkat fäder att ta ansvar, övertalat familjer om
återförening och inte minst drivit en
stark opinionsbildning över hela regionen. Allt detta har gjorts med
ekonomiskt stöd endast från utländska givare. Under flera perioder
har stödet från HumanistHjälpens
donatorer varit Oum El Banines
enda inkomst.

reslå att Oum El Banine blir samarbetspartner i ett nationellt socialt
projekt. Han ryckte också i trådar så
att Agadirs kommun ordnar nya
och bättre lokaler åt verksamheten.
Skatteverket uppmanades dessutom
att avskriva gamla skulder. Efter
många turer hit och dit, genomförs
nu i vinter det kungliga påbudet.
FÖRDÖMANDE SYN PÅ

ENSAMSTÅENDE MÖDRAR

Oum El Banine har under alla år
kämpat mot svåra odds. Det marockanska samhällets syn på ensamstående mödrar är traditionellt
fördömande. Uteslutning från familj, släkt och samhälle har skördat
tusentals offer, i form av hemlösa
mödrar och barn i stor misär. Oum

Några nya direkta inkomster innebär inte det kungliga paketet. Oum
El Banine blir fortfarande lika beroende av utländsk hjälp. Men kostnaderna sjunker en aning, bland
annat för hyran, och det kan bli mer
över till hjälparbetet. Och kanske
ger kungens erkännande på sikt
draghjälp till inhemskt stöd från fritänkande marockaner, företag och
myndigheter.
På lång sikt kan det även bli nya
kvinnohus och daghem över hela
landet. HumanistHjälpens donatorer är genom sitt långa stöd med
och skriver marockansk socialhistoria!
Sven Olof Andersson är medlem sedan
1981 och initierade en medlemsinsamling
efter ett besök i Agadir 2008. Sedan 2012
sker insamlingen i stiftelseform.

Från lokalavdelningarna
Humanisterna Kalmar

Nonsens eller viktigt?

amtal med en engagerad publik.

Den 16 november föreläste filosofen
Cathrine Felix på Kalmar Stadsbibliotek om vikten av att återta begreppet andlighet från den religiösa
sfären. Rubriken var “Sekulär andlighet – nonsens eller något viktigt?”, vilket är en retorisk fråga som
leder till att det är något mycket viktigt och ej nödvändigtvis kopplat till
en religion.

Måndagen den 25 september föreläste idéhistorikern Per Sundgren
om Einsteins förhållande till religion och religiositet under rubriken
”Einstein – troende, agnostiker eller
ateist”. Hans svar på frågan var att
utifrån dagens situation och språkbruk låg etiketten ateist närmast. En
dam i publiken undrade om inte
svårigheten att sätta etikett kan ha
berott på att Einstein inte ville ha
någon etikett utan främst ville ha en
öppen rymd mot det storslagna och
märkliga som kosmos och människan är. Intressant synpunkt!
Arrangemanget var ett samarbete
mellan Humanisterna Kalmar, Kalmar Stadsbibliotek och ABF Östra
Småland/Öland.

Cathrine Felix kom från Oslo där
hon forskar om visselblåsare. Arrangemanget anordnades av Humanisterna Kalmar i nära samarbete med
Kalmar Stadsbibliotek och med
stöd av ABF Östra Småland/Öland.
Mellan 45 och 50 personer hade
hittat dit. Cathrine menade med eftertryck att 'andlighet' är något universellt mänskligt och att det är ett
ord vi behöver återta från den religiösa världen. Det blev sedan ett bra

Cathrine Felix hos Humanisterna i Lund.

PÅ GÅNG

Utöver pubträffarna började Humanisterna Kalmar i november med

lördagscafé en gång i månaden.
Nästa Humanistcafé blir lördagen
den 27 januari.
Måndagen den 12 februari samtalar
kosmologen och professorn Ulf Danielsson och kulturjournalisten
Therese Uddenfeldt om klimat, jordens skörhet och vårt ansvar för
framtiden. Plats: Kalmar Stadsbibliotek. Tid: 18.00.
Måndagen den 26 mars föreläser
Patrik Lindenfors utifrån rubriken
“Samarbete – människans väg till
framgång”.
Plats: Kalmar Stadsbibliotek.
Tid: 18.00.
Videoinspelningar från Humanisterna Kalmars arrangemang hittas
under fliken “Video” på Humanisterna Kalmars blogg. Eller på Humanisterna Kalmars YouTube-kanal.
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Från lokalavdelningarna
Humanisterna Syd

Minikonferens i Lund
för officianter
I början av november anordnade
Humanisterna Syd en minikonferens i Lund för verksamma officianter i södra Sverige. Tanken var att de
skulle få möjlighet att utbyta erfarenheter och samtala kring vad det
innebär att vara av Humanisterna
utbildad och examinerad officiant.
I skrivande stund finns det i riket ett
30-tal utbildade officianter med varierande uppdrag.

Gunnar Hjert, vår nestor med
mångårig erfarenhet, berättade om
sina upplevelser och om hur han bemöter människor och genomför
sina ceremonier. Han nämnde att
under de tre senaste åren hade han
haft cirka 70 begravningar per år.
Gunnars röda tråd: Inga religiösa
inslag förekommer i ceremonin,
men i övrigt har de anhöriga alltid
sista ordet i planeringsarbetet.
Yvonne Jandréus från Skivarp är
den enda i Skåne som har laglig vigselrätt utöver namngivning och begravning. Vigselrätt får man genom
att ansöka hos Länsstyrelsen. Yvonnes röda tråd: Det är den som ska
namnges, vigas eller begravas som är
huvudperson.

Kåge Klang berättade om hur den
nyfödda välkomnas till livet och vår
gemenskap. De unga i vår humanistiska konfirmation bekräftas under
vägen till vuxenlivet och de som vigs
välkomnas till sin partners släkt och
vänner. I begravningsakten tar vi avsked av den avlidna, för att gemensamt återgå till livet. Kåges röda
tråd: att samtal kring önskemål och
intentioner är A och O samt att
inga detaljer får glömmas.
Boel Adler är utbildad sångpedagog
och har i Simrishamn en vacker
lokal som används till ceremonier
sommartid, en renoverad lada utrustad med konsertflygel och ljudanläggning, och med det underbara
Österlenlandskapet
utanför:
www.ribbingsberg.com
Helen Hansson från Malmö blev
examinerad officiant hösten 2016.
Helen tar uppdrag som barnvälkomnande och begravningar i
Malmö och södra Skåne. Helens
röda tråd: att kunna vara behjälplig
och att skapa en minnesvärd stund
att vila och glädjas i.

Samfund. När det gäller utbildning
av officianter i Sverige och Danmark är skillnaderna inte så stora.
Båda förbunden betonar också
starkt att det är kvalitet som gäller.
Eftersom Danmark fortfarande har
en statskyrka stöter man på en del
problem när man vill utföra sina
icke-religiösa ceremoniella uppdrag.
I Sverige erbjuder Humanisterna officiantkurser som leds av Irene Rune
och Urban Jansson. Under kursen
fördjupar de kunskaperna kring
barnvälkomnande, vigsel och begravning och deltagarna ges tillfälle
att lära sig rutiner och kvalitetssäkring kring ceremonierna och att
kunna genomföra dem.
Lästips:
http://www.dagen.se/debatt/urbanjansson-jag-far-inte-begrava-minvan-i-svenska-kyrkan-1.947958
http://www.dagen.se/debatt/johaneddebo-sekular-begravning-orimligt-1.952444
Rickard Kentander

Vårt danska systerförbund var också
representerat av Nina Faartoft, som
är ceremoniansvarig i Humanistisk

Humanisterna Väst

Konfirmation till våren
Humanisterna Väst genomförde sin
första lokala humanistiska konfirmation i våras.
Nu tar medlemmarna nya tag inför
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våren 2018. Ledare, planering samt
en del erfarenhet finns redan, men
det saknas fortfarande en del konfirmander. Har du egna ungdomar
eller känner andra i Göteborgstrakten, hör då gärna efter om de kan
vara intresserade av att anmäla sig.

På Humanisterna hemsida finns
mer information samt en broschyr
att ladda hem.
Kontakt:
konfagoteborg@humanisterna.se

Ett år med Sans magasin, endast 270 kr
för dig som är medlem i Humanisterna

Beställ på sansmagasin.prenservice.se och ange rabattkod 221-221105
Sans ges ut av Fri Tanke förlag. Läs mer om oss på fritanke.se
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