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Redaktören har ordet
Det här året kommer vi att ha en serie artiklar skrivna av Staffan Gunnarson om humanismens historia. Jag kände att det är dags
att ta ett samlat grepp om humanismen och
få en djupare förståelse av dess ursprung,
varför och hur.
Det ämne som berörde mig mest av detta
nummers alla artiklar är den om Fadime Sahindal tragiska och meningslösa bortgång i
ett hedersmord utfört av hennes far. Jag anslöt mig till de cirka 200 lyssnare som hade
köpt biljett till minneshögtiden på Uppsalas
Stadsteater, arrangerad av bland andra Riksföreningen ”Glöm Aldrig Pela och Fadime”.
Jag var inte alls insatt i vad som hade hänt
Fadime eller i hedersmord som sådana, men
det fick jag snart veta. Tårarna rann nedför
mina kinder. Det som var mest tänkvärt var
de scener ur Elektra-pjäserna som Folkteatern i Gävleborg spelade upp och som
de turnerat runt i skolor med. De visade

på problematiken och det absurda genom
att spela upp situationer som vi som inte
vuxit upp i en hederskultur kunde relatera
till och förstå. De visade olika situationer
som många unga tjejer fortfarande lever i
dagligen och den insikten tog hårt på mig.
Kommentaren blev, som vi så ofta säger, hur
kan detta hända i Sverige? Jag kände mig
fruktansvärt maktlös. Hur hjälper vi alla
dessa tjejer? Och killar också för den delen
som tvingas att kontrollera, slå och hota sina
egna systrar. Det är nog ingen som mår bra
av det heller.
Upplysning, är det enda
ord jag kan komma på
just nu. Och det ska ske
omgående och obligatoriskt för den som är nyinflyttad i vårt land!
lena.lindgren@humanisterna.se

Nästa nummer kommer i maj
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Humanismens dag

Anna Bergström,
styrelseledamot,
delar ut 2011 års
Hedeniuspris till
Gunnar Göthberg.

Het debatt om manlig omskärelse
Årets Hedeniuspris gick till docent Gunnar Göthberg, barnkirurg och överläkare vid Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus i Göteborg. Han fick
priset för sitt ställningstagande
att förbjuda omskärelse av pojkar
och att det ska jämställas med
kvinnlig omskärelse.
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Christer Sturmark inledde med att berätta om den debattartikel som flera humanister skrev tillsammans med Gunnar
Göthberg och prästen Annika Borg den
18 november som förespråkade en könsneutral lagstiftning i omskärelsefrågan.
Debattartikeln, som publicerades i DN,
ledde till att Gunnar deltog i Studio 1 på
P1 samt debatt i TV4 morgonsoffa.
Anna Bergström, medlem i Humanisternas styrelse var prisutdelare. Anna är
läkarstuderande och doktorerar i medicin. Hon började med att läsa upp styrelsens motivering:
”Humanisterna värnar om varje in-

divids rätt till kroppslig integritet och
bejakar såväl de mänskliga rättigheterna
som konventionen om barns rättigheter.
Till följd av detta anser Humanisterna att
omskärelse av pojkar borde behandlas på
samma sätt som könsstympning av flickor, med undantag för fall då medicinska
skäl föreligger. Religiös/kulturell könsstympning av barn i Sverige 2011 borde
inte tillåtas.
Överläkare Gunnar Göthberg har med
stöd av Barnkonventionen och egen övertygelse tagit ställning mot omskärelse av
pojkar, något som han anser ska betraktas som ett övergrepp. För sitt ställnings-
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Humanismens dag

Den konstnärliga
friheten har krympt
”Idag när jag ska ställa ut är det lättare att delar av ens material censureras eller av någon anledning inte anses passande. Tidigare var det friare.”
Det finns en extra känslighet när det
kommer till konst och islam. Risken
med censur av hänsyn till religiösa
grupper är att rasismen ökar. ”Man
skrämmer upp medborgarna. Gång
på gång försöker konst-Sverige undvika eventuella konflikter med islam.
Då undrar jag: När ska vi få göra
konst som muslimer kan relatera till
och identifiera sig med?”
Fotokonstnären Elisabeth Ohlson
Wallin, intervjuad på Newsmill av Sekine Madon, 2011-11-09

FN om våld mot
hbt-personer
I december framlades den första FNrapporten någonsin om kränkningar
av hbt-personers rättigheter. Den
uppmärksammar att människor i
hela världen mördas, torteras, kriminaliseras, diskrimineras, kidnappas,
våldtas, hotas och utsätts för andra
hatbrott på grund av sin sexualitet
eller könsidentitet. Detta våld är ofta
särskilt brutalt, och det utövas inte
sällan av religiösa och politiska extremister. Ändå är det vanligt att det
förbises av regeringar. Många våldsoffer drar sig för att anmäla, eftersom
de inte känner förtroende för polisen,
fruktar repressalier eller inte vågar
avslöja sig som hbt-personer.
I ett pressmeddelande från FN
framhåller Charles Radcliffe att alla
människor visserligen har rätt till sin
religion, men ”ingen trosuppfattning
och inget bevarande av kulturella
värden kan rättfärdiga att människor
förlorar sina mest basala rättigheter”.

Beröringsskräck inför
hedersvåld
”Det står helt klart att beröringsskräcken inför kriminalitet som kan
hänföras till kultur är stor.”
Maria Schottenius, i en krönika om
radioprogrammet Kalibers granskning
av hedersmord i DN Kultur
2011-11-02
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Bengt Björkstén, professor emeritus och docent Gunnar Göthberg debatterade omskärelse.

tagande och aktiva engagemang tilldelas
han 2011 års Hedeniuspris.”
Gunnar mottog därefter diplom och
blommor med varma applåder och stående ovationer från åskådarna. Gunnar höll
sedan en föreläsning, som inte återges i
denna artikel av det skälet att vi i förra
numret hade en intervju med Gunnar där
han framförde sina åsikter i ämnet.
Mycket olika uppfattningar

Efter Gunnars föreläsning följde en debatt med Bengt Björkstén, professor emeritus och före detta barnläkare i vid Karolinska Institutet, medlem i Humanisterna
och före detta styrelseledamot i Liberal
Judendom. Bengt fick möjlighet att visa
ett antal bilder på var han står i omskärelsefrågan.
– Föräldrar har en skyldighet att inlemma sina barn i en kulturell gemenskap, hävdade Bengt. Detta har sina
fördelar. Rätt utförd är en omskärelse
ofarlig.
Dessutom anser Bengt att det är hyck-

leri att prata om ett multikulturellt samhälle och samtidigt yrka på ett förbud
mot omskärelse på pojkar.
Efter Bengts inledning följde en debatt
mellan Gunnar och Bengt. Det var intressant att följa dessa båda barnläkares olika
uppfattningar i frågan.
– Min uppfattning är att vi inte ska utföra omskärelse på små pojkar, sa Gunnar. Det är ett beslut de får ta när de är
tillräckligt stora. Någonstans mellan 15
och 18 år.
– Vi tar väldigt många beslut för barnen när de är små, svarade Bengt. Ska vi
också låta dem bestämma om man vill ha
samkönade föräldrar när de är 15 år?
Bengt argumenterade mycket för att
det inom judendomen är en central och
viktig fråga med omskärelse den åttonde
dagen. Det är endast om pojken är allvarligt sjuk som man inte gör det den åttonde dagen.
– Enligt vad jag har förstått är det inte
så att pojkarna blir uteslutna ur gemenskapen om de inte är omskurna som liten,
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Notiser
Skolverket lägger
sig platt

”
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Jag har respekt för detta på
samma sätt som jag har respekt
för gynekologer som vägrar att
genomföra aborter, sa Bengt.

hävdade Gunnar. Det är inget som hindrar att man väntar.
Gunnar blev stärkt i sin uppfattning

Bengt var tydlig med att han hade respekt
för Gunnars ställningstagande att inte genomföra någon omskärelse.
– Jag har respekt för detta på samma
sätt som jag har respekt för gynekologer som vägrar att genomföra aborter, sa
Bengt.
Vid frågestunden var nästan alla frågor riktade till Bengt. Det handlade
mycket om hur han kunde ta den ståndpunkt han hade och hur han resonerade.
Framför allt försökte åhörarna försöka
förstå hur Bengt rent principiellt kunde
försvara sin ståndpunkt och sökte finna
liknelser som kunde få Bengt att se frågan
från ett annat perspektiv.
Bengt hävdade även att problemet med
omskärelse inte fanns i den omskurna
gruppen utan att klagomålen istället endast fanns utifrån, något flera omskurna
manliga åhörare raskt dementerade.
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”Det går att förbjuda niqaben i skolan med hänvisning till att skolan ska
främja demokrati och jämställdhet,
hävdar Per Bauhn, professor i praktisk filosofi vid Linnéuniversitetet i
Kalmar. Skolverket gynnar inte tolerans och vidsynthet genom att lägga
sig platt för de elever som har den
mest kompromisslösa religiösa tron,
menar han.” Han säger också:
”Istället för att gömma sig bakom en
konflikträdd beskrivning, som ger
sken av att det enda problemet med
niqaben är att läraren inte kan se
elevens ansikte, så borde Skolverket
reflektera över om bärandet av niqab
är förenligt med skolans värdegrund.
Skolan ska främja värden som demokrati och jämställdhet, medan niqaben signalerar att religiös lag ska råda
och att män och kvinnor ska hållas
skilda åt.”
Sydsvenskan Opinion 2012-01-24

Kd och sd är för
tvångssterilisering

– Hur kan du ta ställning för omskärelse av pojkar och samtidigt ta avstånd
från omskärelse av flickor?
Bengts svar var att omskärelsen är så
central för judarna och att kvinnlig könsstympning är ett värre ingrepp än en
manlig omskärelse.
Publiken replikerade då snabbt att den
mildaste formen av kvinnlig könsstympning är ett mindre ingrepp än manlig omskärelse, något som Bengt meddelade att
han inte kände till och därför inte kunde
uttala sig om.
Någon konsensus blev det inte efter
dagens diskussion.
– Jag är snarare stärkt i mitt ställningstagande och kommer att fortsätta arbeta
för den här saken, sa Gunnar och drog
ned applåder.
Bengt fick ett stort erkännande för sitt
mod att ställa upp i debatten när han i
princip hade alla emot sig.

Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är de enda partier som
vill ha kvar tvångssteriliseringen av
könskorrigerade. Men allianspartierna har ändå velat ge Kd ett bestämmande inflytande i den här frågan.
Socialutskottet har uppgett att man
ämnar behandla den före sommaruppehållet.
Lars Torstensson

Förföljd ateist vägras
asyl i Sverige
Khalid Saeed, ateist och konvertit
från islam, som har flytt till Sverige
undan förföljelse i Pakistan, har fått
avslag på sin asylansökan. Han gömmer sig nu med sin familj. International Humanist and Ethical Union
(IHEU) uppmanar, tillsammans
med Europeiska Humanistfederationen och svenska Humanisterna, de
svenska myndigheterna att ändra sitt
asylbeslut.
IHEU:s hemsida 2011-11-17

Urban Jansson
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Humanismens dag

Ove Bring är i vanliga fall ledamot av Permanenta skiljedomstolen i Haag, men talade denna dag om boken” De mänskliga rättigheternas väg”.

De mänskliga rättigheternas historia
Som första punkt på Humanismens dag den 20 november var
Ove Bring inbjuden att tala om de mänskliga rättigheternas historia. Ove har skrivit en bok i ämnet där han utgått från hypotesen att rättigheterna inte enbart är ett västerländskt påfund. När
han skrivit boken kom han fram till att hypotesen stämde.
Ove Bring är professor emeritus i internationell rätt vid Försvarshögskolan.
Han har tidigare arbetat som sakkunnig,
departementsråd och folkrättsrådgivare
på Utrikesdepartementet och som professor i folkrätt vid Uppsala universitet
och Stockholms universitet. Sedan 1999
är han ledamot av Permanenta skiljedomstolen i Haag.
Hans senaste bok heter ”De mänskliga
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rättigheternas väg”. När han började med
boken hade han en hypotes, nämligen
att de mänskliga rättigheterna inte enbart är ett påfund från den västerländska
kulturen. Genom att forska i ämnet kom
han fram till att många värderingar och
framsteg tagits i kulturer fjärran från västerlandet och i epoker som ligger långt
tillbaka i tiden.
Ove berättade att representanter från

Malaysia och andra länder i tredje världen
beklagat sig över att de inte fått medverka
i framtagandet av FN-deklarationen om
de mänskliga rättigheterna 1948. Och vidare att deklarationens universalitet är ett
obevisat påstående från Västs sida.
– På sätt och vis blev jag provocerad
av detta, berättade Ove och förklarade att
det var en bidragande orsak till att han
skrivit boken.
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Zenon från Kition var stoicismens
grundare och förde fram tankar om att
vi alla människor är jämlika. Vi är alla
världsmedborgare och som en följd av
detta kom universalismen.
Ove Brings bok ”De mänskliga rättigheternas
väg”.

Första frågan han ställde sig var varifrån de olika formulerade rättigheterna
kom.
– Så fort det finns människor som
lever tillsammans så finns det behov av
normer, förklarade Ove. När Robinson
Kruse var ensam så fungerade tillvaron
utan några normer, men när Fredag dök
upp så fick man definiera hur man skulle
leva tillsammans. Därför uppkommer
normer på ett naturligt sätt.

– Det är en ganska stor skillnad på
hur man uttrycker sig. Kristendomen var
mer inriktad på välgörenhet och vad man
själv vill göra. Konfucius version är mera
konkret och visar även på vad man inte
får göra. Till exempel att man inte får utsätta någon för tortyr.
Den Gyllene regeln finns i flera versioner och Ove nämnde att den även funnits
i det romerska riket.
Barbarer är också människor

Olika versioner av Gyllene regeln

Den första person som Ove nämnde var
Kyros den store. Han var härskare över
ett stort område från Indiska bergen till
Nilflodsdeltat.
– År 538 f Kr, när han hade lagt under
sig ett antal folk, gick han ut med en signal till alla folken i riket om att de skulle
känna trygghet i det nya landet.
Detta var vid den tidpunkten en revolutionerande tanke.
– Konfucius var en filosof i Kina, som
levde under 500-talet f Kr. Kina var hierarkiskt uppbyggt, men han kompletterade med ett annat tänkande. Han införde
ömsesidigheten.
Konfucius uttryckte detta med en version av den Gyllene regeln.
– Vad du inte vill att andra skall göra
dig, det skall du inte heller göra dem.
Detta är lite annorlunda än vad som till
exempel står i Matteusevangeliet.
Det Jesus är citerad i nya testamentet
är ”Allt vad ni vill att människorna skall
göra för er, det skall ni också göra för
dem”.
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I Antikens Aten utvecklades demokratin
på flera sätt. Bland annat att medborgarna fick rösta i olika frågor och att man
fick en juste rättegång om man ställts inför rätta.
– Men det grekiska statskicket var
ojämlikt inom vissa områden. Kvinnorna
hade inte några politiska rättigheter. Man
hade slavar och man betraktade dem som
inte tillhörde landet som barbarer. Herodotos som levde cirka 400 f Kr ändrade
något på detta synsätt. Han ansåg att barbarerna också var människor, precis som
grekerna, och han utmanade tanken om
”vi och dem”.
Aristoteles var nästa viktiga person
i utvecklingen av olika rättigheter. Han
var bland annat lärare till Alexander den
store.
– Aristoteles grundlade tankarna om
att vi alla människor tillhör en stat och
han definierade också olika politiska system. Många av hans tankar vidareutvecklades sedan under 1700-talet.
Dock hade Aristoteles själv problem
med att acceptera ”barbarer”, bl.a. efter-

som hans far hade blivit torterad till döds
av perser.
– Zenon från Kition var stoicismens
grundare och förde fram tankar om att
vi alla människor är jämlika. Vi är alla
världsmedborgare och som en följd av
detta kom universalismen.
Romarriket var inte något föregångsland när det gäller rättigheter för individerna
– Men Cicero, som levde under 100-talet f Kr, var en utmanande filosof och en
praktiserande jurist som vågade utmana
och arbeta för individens rätt.
Folkrättens fader

På 600-talet kom Islam och då var det
speciellt två områden som vållade problem sett ur ett rättighetsperspektiv.
– Det ena var rättigheten för kvinnor,
som begränsades och det andra var de
hårda straff som kunde dömas ut. Till exempel stening och att man kan få händer
avhuggna. Det händer ju även idag men
med läkarhjälp kan man få handen tillbaka med kirurgiska ingrepp. Man kan
dock säga att islam är tolerant mot andra
religioner.
Kung Akbar som levde i Indien var en
muslimsk kung på 1500-talet. Han var en
företrädare för religionsfrihet och yttrandefrihet och han var intresserad av den
mänskliga dialogen.
– Hugo Grotius var en naturrättsfilosof
från Holland som kan sägas vara folkrättens fader. Han föddes i slutet av 1500-talet. Bland annat hävdade han rätten att intervenera till skydd för civilbefolkningen

7
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i en annan stat om denna utsattes för ett
grymt förtryck. Grotius var därmed i någon mening en förespråkare för begreppet ”Responsibilty to protect”.
Vi har nu kommit in på den västerländska epoken i de mänskliga rättigheternas historia. Och näste man som Ove
tar upp är John Locke som är far till ”Bill
of rights”.
– Han har bland annat inspirerat de
amerikanska frihetskämparna.
Montesquieu och Voltaire är två kända
personer som Ove nämner.
– Voltaire lär ha sagt att ”Jag delar inte
dina åsikter men jag är beredd att dö
för din rätt att framföra dem.» Uttalandet kan härledas till en bok från 1906 av
Evelyn Beatrice Hal om Voltaires vänner.
Hon påstod inte att Voltaire sagt detta,
men menade att han skulle kunnat ha
sagt det.
Makarna Roosevelt viktiga

Cecare Beccaria var en italienare som tog
strid mot tortyr.
– Han startade tanken om ett förbud
mot tortyr, som Gustav III hakade på.
Thomas Paine var en engelsman som
kämpade för folkens självbestämmande.
– Han uppmuntrade frihetskämparna

i USA och han kunde naturligtvis inte bo
kvar i England.
Fram till nu har Ove enbart pratat om
män.
– 1792 är startpunkten för kvinnornas
rättigheter. Den som är förknippad med
detta är Mary Wollstonecraft.
Harriet Beecher Stove skrev den kända
boken Onkel Toms stuga och beskrev slaveriet
– Hon gjorde så att soldaterna som
stred på nordsidan i amerikanska inbördeskriget, kände att de kämpade för en
rättvis sak.
– Charles Dickens var egentligen en
rätt konservativ man, men han skrev
böcker riktade åt oss som medmänniskor.
Bland annat boken om Oliver Tvist som
indirekt pläderade för att även barn har
rätttigheter.
Familjen Parkhurst från London är
förknippade med rätten för kvinnlig rösträtt.
Ove knöt ihop historien om de mänskliga rättigheterna genom att peka på att
president Franklin D Roosevelt under
andra världskriget deklarerade de fyra
friheterna, nämligen yttrandefrihet, trosfrihet, frihet från fruktan och frihet från
nöd. De två sistnämnda inkluderade eko-

nomiska och sociala rättigheter. Roosevelt dog 1945 men hans änka Eleanor
medverkade i den slutliga versionen av
FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna.
På detta sätt kunde hon leva upp till
arvet efter maken. Eleanor var ansvarig
för FN:s organ för mänskliga rättigheter
1946–1951.
Kan ta tid att införa vissa rättigheter

Efter Oves intressanta föredrag fanns
plats för frågor. I samband med detta fick
Ove bland annat förklara skillnaden mellan det som kallas medborgerliga/politiska rättigheter och ekonomiska/sociala
rättigheter.
– Medborgerliga och politiska rättigheter är mer av typen vad man inte får
göra. Till exempel tortera. Ekonomiska
och sociala rättigheter är till exempel rätt
till utbildning och välfärd. En stor skillnad är att de förstnämnda rättigheterna
går snabbt att införa. Om man bestämmer att förbjuda tortyr kan detta göras
nästa dag, medan det kan ta lång tid att
bygga upp ett system så att alla får utbildning i ett land.
Urban Jansson

Är du 14 eller 15 år och funderar på vad du ska göra i sommar?
Vill du träffa personer i din ålder och diskutera stora och små frågor?
Är du förälder och har ett barn som skulle kunna vara intresserad?

Då är humanistisk konfirmation ett bra alternativ!
Sommaren 2012
har vi följande läger:

• Vecka 24, 15–21 juni
Linköping, www.valla.fhsk.se
Höör i Skåne, www.backagarden.se
• Vecka 31, 30 juli–5 augusti
Åmsele utanför Umeå, www.amselecamping.se
• Vecka 32, 6–12 augusti
Tollarp i Skåne, www.axona.se

Priset är 5 600 kr för lägren i Linköping och Skåne samt 5 200 kr för lägret i Åmsele.
Läs mer och gör en intresseanmälan på www.humanisterna.se/konfirmation
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Idéprogram

På väg mot ett
nytt idéprogram
Våren 2010 beslöt Humanisternas förbundskongress att det var dags
för förbundet att jobba fram ett nytt idéprogram. Förbundsstyrelsen
tillsatte en idégrupp som fick i uppdrag att leda arbetet, och i början av
året skickades ett programförslag ut på remiss till lokalavdelningar och
medlemmar. Fredrik Idevall, förbundsstyrelseledamot och sammankallande i idégruppen, berättar här lite om arbetet med idéprogrammet
och vad som nu kommer att hända.

Vad är ett idéprogram?
Vi kan beskriva det som att ett idéprogram bidrar till att tydliggöra en ideologisk ”röd tråd” i Humanisternas verksamhet. Idéprogrammet är, om det fungerar
väl, ett viktigt underlag för riktlinjer och
verksamhetsplaner på såväl förbundsnivå
som i lokalavdelningarna.
Idéprogrammet är till för att visa vad
Humanisterna står för och vad vi vill
uppnå. I det ligger att Humanisterna tar
ställning i frågor som uppfattas som särskilt viktiga för de som är medlemmar
i Humanisterna. Till exempel synen på
religionens roll i samhället, individers
rättigheter i förhållande till kollektivet i
olika sammanhang, och så vidare.
Varför sker en översyn av Humanisternas idéprogram just nu?
Det började med en motion från några
medlemmar till kongressen 2010. Motionärerna ville utveckla idéprogrammet
och ändra tonen i det med inspiration
från bl.a. det norska Human-Etisk Forbunds program. Kongressen beslutade då
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta
fram ett förslag till nytt idéprogram.
En del av kritiken mot det befintliga idéprogrammet har varit att det mer
handlar om vad vi är mot än vad vi är
positiva till och vad förbundet står för.
Det idéprogram vi nu utformar är tänkt
att i första hand riktas till Humanisternas
medlemmar. I andra hand till alla som är
intresserade av Humanisternas idéer.
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Vilken roll har du själv haft i detta arbete?
Jag har varit sammankallande i den idégrupp som förbundsstyrelsen utsåg.
Den har i övrigt bestått av tolv personer,
medlemmar med olika bakgrund, intressen och kunskaper (se faktaruta på nästa
sida).
Vilka frågor har diskuterats mest?
På ett övergripande plan har vi haft en
lång diskussion om hur utförligt humanismen som ideologi ska beskrivas i idéprogrammet. Några har talat sig varma
för att detta ska beskrivas relativt utförligt, medan andra föredragit ett stramare
och mer kortfattat program.
Gruppen har även haft diskussioner
om relationen mellan individers och
gruppers rättigheter. Det har framför allt
handlat om huruvida det finns sammanhang där traditioner och förhållanden
bland grupper av människor kan tillåtas stå över den enskilda individens rätt.
Detta gäller till exempel kvinnors rätt att
bestämma över sina egna liv, vem de vill
gifta sig med, hur de vill klä sig, osv.
En annan sak vi tog upp är vetenskapsbegreppet där flera ansett att Humanisterna har en alltför naturvetenskaplig
vetenskapssyn och inte i tillräcklig omfattning förhåller sig till den vetenskapssyn som finns inom humaniora och samhällsvetenskap.
En svår fråga har varit vilken syn Humanisterna ska ha på att den offentliga

Fredrik Idevall, sammankallande i idégruppen,
har med flera andra tagit fram ett förslag på
nytt idéprogram till årets kongress.

sektorn på vissa områden överlåter offentlig verksamhet till religiösa organisationer. Ska offentliga medel gå till Stadsmissionens arbete för hemlösa? Är det ok
att olika samfund bedriver behandlingshem för missbrukare med statliga eller
kommunala medel?
En annan omdiskuterad fråga handlar
om det i idéprogrammet ska finnas ett avsnitt om att förbundet bedriver sekulära
ceremoniverksamhet och om att samhället bör tillhandahålla särskilda lokaler för
sådana, till exempel. En del medlemmar
tycker inte att Humanisterna bör ha sär-
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Idéprogram
skilda uppfattningar om det, medan andra tycker det är viktigt.
Ytterligare ett ämne är det som i dagligt tal kallas för ”alternativ medicin”, t.ex.
healing och homeopati. Det finns vetenskapliga bevis för att sådana behandlingar inte fungerar, ändå saluförs detta till
människor. Ska Humanisterna verka för
förbud mot sådan verksamhet eller inte?
Dessutom har vi pratat om Humanisterna i idéprogrammet ska säga att förbundet strävar efter ett sekulärt samhälle.
Vad ingår i så fall i ett sådant samhälle?
Räcker det inte med att kräva att staten
är sekulär, och att det i samhället kan finnas många olika religioner så länge människor fritt och utan repressalier kan välja
om de vill underkasta sig religionens normer och traditioner eller inte?
Nu finns alltså ett förslag till idéprogram. Vad händer med det?
Alla i programgruppen var inte eniga om
att förslaget är klart för kongressbehandling redan i år. Kritikerna tycker framför
allt att det står för lite om humanismen
och behovet av humansim på ett mer ideologiskt plan i nuvarande version. Trots

”

Ett annat hett ämne
har varit om Humanisterna
i idéprogrammet ska säga
att förbundet strävar efter
ett sekulärt samhälle. Vad
ingår i så fall i ett sådant
samhälle?

oenigheten i gruppen lämnades förslaget
till förbundsstyrelsen (FS) för diskussion.
Efter vissa ändringar beslöt FS att nu
skicka ut förslaget till nytt idéprogram på
remiss till lokalavdelningar och medlemmar. I remissbehandlingen går det bra att
ta ställning till både ändringar och tillägg
i programtexten och om programmet bör
antas vid årets kongress eller om arbetet
bör fortsätta en tid till.
FS har givit idégruppen i uppdrag att
ta hand om alla synpunkter som kommer
in och utifrån dessa jobba fram ett ytterligare reviderat förslag till idéprogram. När
det är klart tar FS ställning till om idépro-

I idégruppen har följande
personer ingått:
Anita Börlin,
Eduardo Grutzky ,
Fredrik Bendz,
Fredrik Idevall,
Gunilla Kvarnström,
Irene Rune,
Madeleine Sultan Sjöqvist,
Noomi Liljefors,
Staffan Gunnarsson,
Sören Holst,
Tove Frisch
och Ulf Schyldt.
grammet ska läggas fram för debatt och
beslut på kongressen 2012 eller om vidare
programarbete behövs.
FS och idégruppen hoppas att alla lokalavdelningar och engagerade medlemmar sätter sig in i idéprogramsremissen
och kommer med synpunkter. Remissvaren ska vara inne senast den 27 februari
och skickas till
fredrik.idevall@humanisterna.se.
Agneta Blom

Har du också undrat?
- Finns det vetenskapliga undersökningar om homeopati, healing,
telepati, astrologi och slagrutor?
- Varför tror så många på sådana företeelser som saknar rimligt stöd?

NÅGRA AV VoF:S FOLKBILDARE
Anna Bäsén (medicinjournalist)
Staffan Ulfstrand (evolutionsbiolog)
P. C. Jersild (författare)
Gunilla Myrberg (medicinjournalist)
Marie Rådbo (astronom)
Nils Uddenberg (författare mm)
Georg Klein (författare, cancerforskare)

VETENSKAP OCH FOLKBILDNING är en ideell förening, grundad 1982, som
• granskar anmärkningsvärda påståenden
• förmedlar vetenskaplig granskning av märkliga fenomen
• granskar pseudovetenskapliga påståenden
• ger ut tidskriften Folkvett
• har en informativ webbsajt om vetenskap och pseudovetenskap
• ordnar föredrag - exempel: matmyter, falska minnen, skapelsetro
• utser Årets folkbildare och Årets förvillare
VoF:s FÖRVILLARPRIS HAR GIVITS FÖR
Okritiska artiklar om pseudovetenskaplig
energimedicin
Hälsofarliga råd om kost och hälsa
TV-program om parapsykologi
Universitetskurser i slagruteanvändning

VoF har ca 2700 medlemmar. Bli medlem du också och ta del av vår information!
Se www.vof.se eller sätt in medlemsavgiften 250 kr på pg 63591-2.
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Kommentar till idéprogrammet

”Humanisterna bör visa
moraliskt ledarskap”
Religiösa personer frågar ibland hur en
icke-troende kan skilja på rätt och fel.
Om gud inte finns, varifrån kommer då
vår moral? Är det inte viktigt med en värdegrund?
Även bland den majoritet svenskar
som är ganska ointresserad av gudstro
dominerar uppfattningen att religion gör
stor nytta som självklar traditionsbärare
av vår gemensamma kultur och etik, avgörande för den sociala sammanhållningen. Vad vore vi utan kristen etik?
Centralt i humanismen som livssyn
är att vi utifrån en kombination av medmänsklighet och rationalism avvisar tron
på övernaturliga krafter. Vi utgår från en
naturlig värld, och där kan det inte finnas
någon absolut moral, given oss från ovan.
Ett sådant rent ateistiskt ställningstagande ger oss förvisso inga svar på hur vi ska
leva tillsammans. Det kan vi däremot få
genom humanismen. Med den som bas
kan vi vårda en stabil etik grundad på vetenskaplig förståelse, gemensamma värderingar och en kritisk självinsikt. Detta
tål att jämföras med moraluppfattningar
som hänvisar till oreflekterade traditioner, mysticism eller löften om en belöning
efter döden.
Som humanister anser vi att moralen
kommer från oss människor. Förmågan
till etiska överväganden och moraliskt
handlande är inbyggd i oss som evolutionära varelser och en naturlig konsekvens
av sociala arters utveckling. Men viktigast: en humanist anser att ingen annan
än vi människor är ansvariga att vårda
och förädla vår moral, och detta ansvar
och ägandeskap måste vi ta på största allvar. Det handlar om vår art och vår planet.
Det duger inte att skjuta över det ansvaret
till någon annan, att hoppas att en gud
tänkt ut det hela åt oss och dikterat hur
vi ska leva. Det duger inte att säga att den
bästa grunden vi har att bygga på är texter
från järnåldern, där slaveri rekommenderas, barn ska tuktas, och där jämlikhet
bara gäller inom den egna stammen och
bara mellan män.
En av humaniströrelsens grundare,
Jaap van Praag, satte upp två mål när han
först bildade det nederländska och där-
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efter det internationella förbundet åren
efter andra världskriget. Man skulle bekämpa religionens och kyrkans skadliga
inflytande, men också bedriva kamp mot
likgiltigheten bland människor. Just i år
knyter holländarna åter an till detta när
man inbjuder till europeisk konferens på
temat om vad ett aktivt medborgarskap i
vardagen kräver och hur man kan undvika likgiltighet hos folk. En demokratisk
och moralisk utmaning, som humanister
inte bör rygga för att anta.
Utmana rådande ordning

Humanisterna i Sverige bör utmana rådande ordning och erbjuda ett kraftfullt
moraliskt ledarskap för ett modernt demokratiskt och sekulariserat samhälle.
Till detta kan med fördel kopplas en utbyggnad av de program för omsorgsarbete, ”själavård”, krishantering m.m. för den
växande del av befolkningen som inte
längre finner mening i att vända sig till
kyrkan. Här kan de humanistiska tankegångarna också hjälpa till med normbildningen i praktiken, i möten med människor var än de befinner sig i livet.
Vårt ceremoniutbud, inklusive konfirmationer och livssynskurser är också en
underutvecklad del av vår verksamhet,
som kraftigt borde kunna spridas över
hela landet. Först med ökad tillgänglighet
på sådan efterfrågad medborgarservice
kan vi fullt ut fylla vår roll som medmänniskor i en humanistisk livsåskådningsorganisation likt i många andra länder.
Detta skapar i sin tur bättre förutsättningar för närvaro i människors liv, konstruktiva bidrag i samhället som ger oss
ökad legitimitet och relevans i allmänhetens ögon, vilket också stärker våra
chanser till lyckad opinionsbildning och
större politiska framgångar för våra idéer.
En humanistisk vision

Konkret föreslår vi, för det första, att Humanisterna ska formulera och förvalta
förbundets egna etiska värdegrund, genom att:
• Etablera en permanent etisk kommitté
inom Humanisterna
• Ge kommittén uppdraget att utveckla

förbundets filosofiska och praktiska hållning i etiska frågor
• Implementera denna etiska policy i alla
delar av verksamheten
(Som jämförelse har norska HumanEtisk Forbund givna riktlinjer för hur
arbetet internt ska vägledas av humanistiska värden som öppenhet, delaktighet,
respekt, omsorg, etc.)
Och för det andra, att Humanisterna
utåt ska etablera Sveriges viktigaste arena
för öppen och levande etisk debatt, genom att:
• Samla framstående kompetenser inom
etik
• Upprätta en långsiktig agenda med stående forum och teman
• Formulera viktiga mål som ska uppnås
(t.ex. reformera lagar)
• Utgå från humanismen som plattform
för etisk diskussion och vägledning
Fortlöpande problematisera humanismens villkor, dess möjligheter och
begränsningar, i takt med samhällets utveckling och att nya forskningsrön presenteras
Ingen organisation är bättre lämpad
än Humanisterna att visa detta ledarskap.
Vi bör inte vara rädda för att lyfta fram
humanismens etiska överlägsenhet som
öppen, rationell och odogmatisk hållning
till alla sorters frågor.
Slutligen tror vi att detta initiativ skulle
vara välkommet! Sverige är ett av de ställen i västvärlden där folk allra mest anar
att kristendomen kanske inte är källan till
all god moral. Många invandrade svenskar visar också tydligt att de inte vill låta
sig representeras av talesmän som förringar sekulära normer om demokrati,
jämställdhet och grundläggande mänskliga rättigheter. Dörren står öppen för ett
annat ledarskap.
Den intellektuella frågan om bristerna
i religioners sanningsanspråk är sedan
länge vunnen i Sverige. Nu bör vi ta oss
an den moraliska utmaningen.
Magnus Timmerby, Staffan Gunnarson
Fotnot: Vi planerar även att föreslå ett kapitel
om etik till det nya idéprogrammet samt en
ideologisk motion till kongressen 2012.
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Historiska perspektiv på humanismen

Del 1

Kampen om humanismen
Humanism är idag ett allmänt honnörsord. Ungefär
som med demokrati och mänskliga rättigheter är det
svårt att finna någon som öppet säger sig vara emot.
Benämningen humanist kan, kanske allra
särskilt i svenska språket, ha flera olika
betydelser. De tre huvudförklaringarna
som brukar ges av humanismen är att
den speglar 1) Ett bildningsideal, 2) En
filosofisk-politisk strömning och 3) Ett
epokbegrepp. Sedan finns även en mer
allmän förståelse av humanism eller humanitär, som varandes en människovänlig inställning, utan annan kulturell eller
politisk innebörd.
Dessa olika tolkningar leder ibland till
missuppfattningar och förvirring i den
offentliga svenska debatten. Bara genom
att gå till vårt grannland Norge, så finner
man att begreppet där är något mindre
problematiskt och i den anglosaxiska kultursfären ger det klart färre associationer
än i vårt land.
Alla diskussioner om humanismen utgår från en vilja att försöka bestämma vad
det mänskliga är och utgör, om man så
vill en fortgående kulturell, politisk och
filosofisk kamp. Ska vi gå till ursprunget
kan vi datera latinets ”humanus” (mänsklig) till antikens Rom, där Cicero är den
tidigast kände att bruka uttrycket. Definitionen under första århundradet f.v.t. var
då ”De egenskaper som skilde människan
från djuren och de barbariska folken”.
Detta alltså som en mindre inkluderande
och ytterst elitistisk innebörd, än vad som
förekommer i senare tid.
Renässanshumanismen

Med början i 1300- och 1400-talen i Italien utvecklades en hel epok som kom
att kallas Renässanshumanismen, vilken
utgjorde en pånyttfödelse av en del antika ideal. Man studerade ”umanista” när
man utbildade sig inom klassisk litteratur
och konst – detta i motsats till kyrkans
lärdomstradition med Bibeln i centrum.
Denna humanism öppnade för vidare
studier av naturen och efterforskning av
världen i empirisk mening. Läroplanen
var ofta mycket tidskrävande och syfta-
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Cicero i antikens Rom var den som först
använde uttrycket ”humanus” (mänsklig).

de till verkligt fördjupad kunskap. Detta
bildningsideal finns kvar i skilda humanistiska strömningar än idag.
Begreppsstrid under 1800- och 1900-talen

Engelskan fångade så småningom upp
humanismen i en mer modern betydelse,
men i franskan ska det tidigaste belägget
för ordet i denna form finnas från år 1765.
I svenskan förekommer det första gången
1811. I Tyskland fick humanismen som
bildningsbegrepp en stor betydelse från
början av 1800-talet och framåt. Denna
betoning av kulturen – och ofta även nationen – kom att påverka Sverige mycket,
ibland under beteckningen latinhumanism.
Den moderna humanismen i bemärkelsen sekulär (icke-religiös) livsåskådning har främst växt fram i kölvattnet
av den anglosaxiska, delvis även franska
kulturdebatt, som tog sitt avstamp i tiden
runt revolutionen 1789 och under Upplysningen. Denna riktning hade mer universella ideal och var rationalistiskt inriktad; framåtsträvande, reformivrande,

utvecklingsoptimistisk och kristendomskritisk. Man ville främja civilisationstanken och sekulariseringen. I Frankrike bildade också ”positivismens fader” Auguste
Comte i mitten av 1800-talet närmast en
vetenskapskult som kallades religion de
l’Humanité - eller kort och gott humanism.
Efter första världskriget talades mycket om en humanismens kris och många
ansåg att dessa ideal var på utdöende.
Det fanns både konservativa och radikala strömningar som ville återupprätta
humanismen utifrån sina skilda utgångspunkter, under denna tid i skuggan av
den stora ideologiska kampen mellan socialismen och fascismen.
Ett försök till svar på tidens frågor i socialt oroliga tider, depression och allmän
pessimism, publicerades 1933 genom det
s. k. ”Humanist Manifesto” av en rad intellektuella, med ett radikalt och snarare
naturvetenskapligt än klassiskt humanistiskt intresse. I USA rasade då en strid om
vilka som representerade den ”nya humanismen” – de som blickade tillbaka mot
bildningsidealen från antiken, blandat
med religiösa och elitistiska samhällsidéer eller de egalitära, socialt framstegsvänliga rationalisterna och sekularisterna.
Ytterligare bidrag till förvirringen utgör
att en del av de i princip sekulära i USA
kallat sig ”Religious Humanists” – och då
sett religion som ett positivt begrepp som
humanister snarare borde sluta sig till än
att stöta bort.
Vetenskapsmannen Julian Huxley var
också drivande i denna period och baserade till yttermera visso sin Scientific Humanism på en evolutionsteoretisk förståelse av människan. Detta skrämde en del
som ville omfamna humanismen från ett
kristet och mindre radikalt håll. I sin bok
”Humanismen” underkänner t. ex. Alf
Ahlberg Huxleys ståndpunkt som ett naturalistiskt felslut, att vi inte kan få svar på
vad som är moraliskt eller politiskt riktigt
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Författare
Staffan Gunnarson är idéhistoriker, frilansande skribent
och föreläsare m.m. Mångårigt aktiv inom svensk, norsk
och internationell humaniströrelse. Sitter sedan 2009 som
vicepresident i den Europeiska Humanistfederationen.

genom att studera evolutionen. Ahlberg
ansåg något motsägelsefullt att humanismen måste grundas på religiös tro för
att få en fast grund, som en värderingsfri
vetenskap aldrig kunde skapa. Vidare har
även existentialism och humanism varit
sammanlänkade både inom den kristna
och ateistiska delen av riktningen.
En brokig rörelse samlar sig

Direkt efter andra världskriget, samtidigt
med bildandet av FN och särskilt dess
Allmänna förklaring om de mänskliga
rättigheterna 1948, gick startskottet för
att organisera humaniströrelsen bättre
globalt. Ambitionen var att bli en slags
parallellorganisation till FN och kunna
bidra aktivt till en bättre värld, där förhoppningen var att religiösa och totalitära läror alltmer skulle ha spelat ut sin
roll. Det visade sig så småningom svårt
att uppfylla denna roll i praktiken. Man
har aldrig fått den stora och dominerande
ställning som man hade önskat.
I flera länder hade föreningar existerat
sedan slutet av 1800-talet, men med en
rad olika namn som fritänkare, ateister,
rationalister, humanister, ”ethical culture”
m.m. Denna variation har skapat svårigheter att alltid kunna identifiera humanismen där den faktiskt finns. När International Humanist and Ethical Union
(IHEU) antogs som namn för den globala
rörelsen för sekulär livsåskådning vid
stiftelsemötet i Amsterdam 1952, f. ö. med
Huxley som ordförande, klarade man inte
att undgå en otymplig dubbelbeteckning.
Den del av rörelsen som kallat sig
Ethical Culture ville hålla kvar vid detta
och få med det i namnet – som om humanismen i sig skulle sakna ett element
av etik. Ordet ”humanist” borde annars
ha räckt som enda och övergripande beskrivning på den livsåskådning man företrädde, utan några tillägg. De flesta håller
sig också till humanism som beskrivning
av sin livssyn, även om varianter finns,
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bl. a. är ateism som livsfilosofi gångbart i
Indien.
Hela IHEU:s officiella policy är sedan
länge att inte förminska eller skapa oklarhet runt humanismen som livsåskådning.
Tanken är att så fort man preciserar så
leder det automatiskt till att man urholkar begreppets innebörd. Den strategiska
kampen om humanismen leder därför
till slutsatsen att språkbruket konsekvent
måste vårdas.
Entydigt språkbruk

I sin långsiktiga plan har IHEU lagt in
som första punkt att målet är att främja
humanistiska värderingar och Humanism (stort ”h” på eng.) som en icke-teistisk livsåskådning. Detta ska ske utan
några tillägg, eftersom denna underförstått ske ses som självklart etisk, sekulär,
demokratisk, rationell etc. Trots det har
en eftersläpning funnits i att följa detta,
åtminstone bland en del amerikaner som
ännu har kvar uttrycket ”Secular Humanism” – något som lett till mycket irritation och en del heta diskussioner inom
IHEU.
Även i Norge har ett länge planerat
namnbyte i vårt systerförbund fortfarande inte kunnat ske, varför ordet ”human-etik” där ännu förekommer. Det är
dock oproblematiskt från den strategiska
vinkeln att på detta sätt bestämma etiken
med hjälp av det humana. Betydligt värre
att känna sig nödgad att precisera att den
humanism man företräder är sekulär,
eftersom man då öppnar för tolkningen
att humanismen i sig skulle kunna utgå
från något annat än det rent världsliga.
En livsåskådning som inte utgår från det
mänskliga, utan i stället bygger på en tro
på myter, uppenbarelser, frälsning, hopp
om evigt liv och tillit till övernaturliga
auktoriteter kan inte betraktas som humanistisk. Humanismen är definitionsmässigt sekulär, men behöver lika litet
detta preciserande förled som demokrati

behöver tillägget ”folk” (benämningen
folkdemokrati brukar inte stärka utan
försvaga upfattningen om demokratin).
Humanismen kan aldrig vara gudomlig
och religiösa, icke-världsliga tolkningar
förminskar alltid människan, gör henne
till ett objekt.
När det svenska förbundet bytte namn
på 1990-talet till det rena och enkla Humanisterna var det ett led i anpassningen
till den internationella strategin. När det
gäller humanismen som livsåskådning är
den också något som vi inte ska tveka att
hävda vår rätt till – eftersom vi baserar oss
enbart på människan, hennes förutsättningar, behov och intressen. Monopol på
ordet kan vi inte ta, men det är en annan
sak. Det finns humanister på fler håll i det
svenska samhället. Det livsåskådningsmässigt neutrala Svenska Humanistiska
Förbundet bildades redan 1896, men de
sysslar med kultur och bildningsfrågor.
Förbundet för Kristen Humanism och
samhällssyn (bildat 1937, med ett namntillägg 1971) vill se en kristen inriktning
på samhällslivet, men använder snarast
humanism i meningen humanitär, allmänmänsklig. Sedan har vi humanister
vid olika lärosäten, akademiker som studerar i humaniora.
Ingen av dessa grupper är i sin egenskap här representanter för humanismen
som livsåskådning. Traditionen från den
filosofiskt och politiskt radikala humanismen är det Humanisterna som bevarar
och utvecklar. En heltäckande livsåskådning som står på egna ben och erbjuder
alltifrån en vetenskaplig förståelse av
världen och ett konsekvent försvar för
det sekulära, demokratiska rättssamhället till vägledning och stöd i existentiella
och etiska frågor, samt värdiga och individuellt anpassade ceremonier för de sekulariserade människor som så önskar.
En humanism som så långt möjligt ska
kunna ersätta kyrkans och religionens
traditionella roll.
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Skilda religioner,
samma hat
Religiös extremism i Mellanöstern
leder lätt tankarna till brödraskap,
salafister och fundamentalistiska
korantolkare. Det är lätt att glömma
den ortodoxa judendom som är på
stark frammarsch i Israel och som är
ett allvarligt hot mot freden och demokratin. I veckan har extrema bosättare angripit moskéer, palestinier
och israeliska poliser och militärer i
en serie dåd på Västbanken.
Erik Helmerson i en ledare i Dagens
Nyheter 2011-12-19

Ungdomsråd
accepterar homofobi
Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) vägrar främlingsfientliga organisationer som
Sverigedemokratisk Ungdom medlemskap. När det kommer till homofobiska, religiösa förbund, som Sveriges Unga Muslimer, Sveriges Unga
Katoliker och Syrisk-Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund, är det slut
med vakthållningen mot fördomar.
Dessa sammanslutningar välkomnas
som medlemmar. Det visade den liberale debattören Bengt Held förra
året på sin blogg Helds HBT-nyheter.
LSU:s dåvarande vice ordförande
Felix König, som i år är ordförande,
ansåg att Helds jämförelser mellan
främlingsfientliga och homofobiska
förbund var ”osmakliga”, och att de
senare ”i grunden uppfyller kraven
för ett medlemskap”. Held svarade
med att konstatera: ”Med dig som
vän behöver kampen mot religiös
homofobi inte några fiender.”
Königs hållning är särskilt beklämmande som han också har varit ordförande i RFSL Ungdom.
Lars Torstensson
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Aktiviteter i lokalavdelningarna

Föredrag med Kallifatides
Jag tror inte på ett liv efter detta.
Jag tror inte på själens odödlighet.
Jag tror inte människan är något undantag
från den övriga naturen.
Men jag är marinerad i kristendom.
Psalmerna kommer alltid att väcka min
själ, kyrkogårdarna kommer alltid att tala
till mig, liksom kyrkorna alltid kommer
att tala till mig.
Det sa Theodor Kallifatides inför ett
fullsatt auditorium på ABF-huset i Stockholm i november.
Kallifatides talade under rubriken
”Vägen från tro till icke-tro” eller som
”ofrivilligt djupt troende till frivilligt lika
djupt icke-troende”. I Grekland är man
nämligen, konstaterade han med ett leende, kristen redan före sin födsel. Sedan
kantas vägen av handfasta traditioner och
ceremonier. Det kan vara svårt att värja
sig även om föräldrarna har olika uppfattning om Gud. Men för den unga Theodor
blev det till slut alltför motsägelsefullt att
kvinnan enligt den kristna urkunden var
en andrahandsfigur med ett lägre värde
än mannen. Hur kunde det vara så? Är
man djupt troende kristen vet man att
kvinnan inte är riktigt en man, hon är ju
bara en del av honom … men samtidigt,
hans kvinnliga gymnasiekamrater var
duktigare än pojkarna, de tänkte bättre,
de hade läst fler böcker och var så mycket
mer färdiga. Inte heller stämde denna bild
med hur kapabelt hans mamma, mormor
eller mormorsmor levde sina liv – och det

Foto: Annelie Noréus

Notiser

Theodor Kallifatides talade inför ett fullsatt
auditorium i Stockholm i november.

oavsett tron. Det var för befängt.
Att alla människors lika värde skulle
vara ett vägande skäl för en 15-årig pojke
att först ifrågasätta sedan överge sin religiösa tro borde väl stämma kristna till eftertanke? Är ens den svenska kyrkan trovärdig som försvarare av portalparagrafen
i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna? Ja, det frågade man sig när
man slank igenom t-banans spärrar, lika
för män och kvinnor.
För de intresserade finns föredraget på
Humanisternas hemsida under Video/föredrag.
Anneli Noréus

Humanistisk sommarvecka
Vad innebär det att vara humanist i dagens samhälle? Vad är en humanistisk
livssyn? Hur formas vår personlighet?
Kunskap – behöver vi den, var söker vi
den? Hur växer moralen fram? Varför tror
många på ödet, gudar eller andra övernaturliga krafter? Var hittar man inspiration
till ”det goda livet”? Finns det icke-religiösa ceremonier vid de stora händelserna
i våra liv?
Du kommer att träffa människor med
olika bakgrund och erfarenheter men
med ett gemensamt intresse av att få veta
mer om humanismen.
Vi varvar översikter med diskussioner,
gruppsamtal och presentation av aktuell
litteratur. Och vi kopplar av med utflykter

och kvällssamvaro.
Sommarveckan arBoka
rangeras den 2–6 juli,
2012 av Humanisterna i
samverkan med Åsa folkhögskola i Sköldinge, Södermanland (www.asa.fhsk.se).
Ledare: Lasse Höglund och Ylva Eliasson
Kostnad: 3 200 kr inkl. helpension vid
Åsa folkhögskola.
Läs mer på stockholmsavdelningens
blogg: http://humstockholm.wordpress.
com/humanisternas-sommarvecka

nu!

Anmälan till och mer information från
Ylva Eliasson, e-post: ulfva@one.se
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10 år sedan Fadime Sahindal
hedersmördades

Foto: Lena Lindgren

Kopimismen nu
registrerat trossamfund

Tal och invigning av den plats i Uppsala som ska tillägnas Fadime.

Fadime hedrades i Uppsala …
Den 21 januari i år hölls det minneshögtider för Fadime Sahindal runt om i Uppsala. Det började kl 11.00 med en ceremoni
på kyrkogården vid hennes grav där besökarna tände ljus och Allmänna sången
sjöng. Kl. 12.00 invigdes Fadimes park i
centrala Uppsala. Det var många talare
och det hölls en tyst minut. Där kommer
det även att ställas en staty av henne. Den
är dock inte färdig ännu.
Efter det hölls en högtid i Stadsteaterns

lokaler anordnat av bland andra GAPF,
representerat av Sara Mohammad, ordförande. Talarlistan var lång under det två
timmar tänkta programmet, som i slutändan tog tre timmar. Det var från första
stund en mycket känslosam tillställning.
Leif Ericsson, Fadimes advokat talade tillsammans med Fadimes syster. Erik Ullenhags, integrationsminister, tal var väl det
som tyvärr kändes minst engagerande.
Lena Lindgren

… och i Göteborg

Foto: Seyvan Rezaie

I samband med 10-årsminnet av mor- humanistfanan vajade. Mötena avslutades
det på Fadime Sahindal hölls i Göteborg med en stämningsfull ceremoni, där vita
två torgmöten och ett debattmöte med nejlikor, Fadimes favoritblommor, nedlafilmvisning, mot hedersförtryck. Huvud- des i Hamnkanalen.
arrangörer var två olika organisationer,
”Glöm Aldrig Pela och Fadime” och ”Vita Lars Torstensson
Nejlikor”.
Humanisterna Väst ställde
upp som medarrangör till
samtliga möten. Under utomhusmötena, som gick av stapeln i Brunnsparken och på
ett snöigt Gustav Adolfs Torg,
höll vi ett tal. Det handlade
om kvinnohuset Oum El Banine i Marocko, som Humanisterna stödjer. Marschaller
brann, och foton, plakat och
banderoller visades. Vi hade Sven Olof Andersson, Humanisterna, talade vid Gustav Adolf
happy human-skyltar, och Torg.
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Notiser

Det missionerande kopimistsamfundet har blivit officiellt erkänd av
kammarkollegiet. Dess ledare Isak
Gerson, filosofistudent i Uppsala,
säger att: ”Att kopiera och sprida är
en av religionens viktigaste trossatser. Att många uppfattar oss som ett
skämt tror jag beror på en insöad syn
på vad religion är för något.” Enligt
kammarkollegiets chefsjurist Bertil
Kallner kan ett trossamfund se ut
nästan hur som helst bara det finns
en ”religiös gemenskap”.
Lena Lindgren

”Homoäktenskap hotar
religionsfriheten”
I USA används nu religionsfriheten
som ett vapen mot homoäktenskap.
I ett öppet brev hävdar representanter för de största religiösa samfunden – anglikaner, baptister, katoliker,
evangelikala, lutheraner, pingstvänner, judar och mormoner – att en
omdefinition av äktenskapet innebär
ett direkt angrepp på religionsfriheten. Den största faran är, menar de,
att de religiösa kan bli tvingade att
”behandla samkönat sexuellt beteende som moraliskt jämbördigt med
äktenskapligt sexuellt beteende”, med
konflikter mellan stat och kyrka som
följd.
European Dignity Watch 2012-01-16

Tvångssterilisering kränker mänskliga rättigheter
”Det råder stor internationell samstämmighet om att tvångssteriliseringar är oförenliga med mänskliga
rättigheter ...
’Tvång’ kan också vara att utsättas för
utpressning och att ställas inför en
omöjlig valsituation: antingen steriliseras du, eller så tänker vi inte godta
att du är den du säger att du är.
Det är den senare formen av tvångssteriliseringar som transpersoner
drabbas av i Sverige.”
Representanter för Center for Reproductive Rights, Europe, International Planned Parenthood Federation,
European Network och RFSU i SvD
2012-01-24
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Oum El Banine

Drömmarna lever på Oum El Banine
Oum El Banine klarade 2011 med
ett nödrop. I augusti var pengarna
slut. Räddningen blev Humanisternas givare.
Insamlingen blev drygt 220 000 kronor,
nära en fördubbling på ett år. Tacksamheten är givetvis mycket stor. Men trots ett
hårt socialt och ekonomiskt klimat lever
friska drömmar om ett ännu bättre Oum
El Banine. Här kommer två röster!
Latifa Aouatefi, barnskötare:
– Jag vill tacka alla vänliga givare som
räddar kvinnor och barn och även mitt
jobb! Men jag drömmer ändå om att vi
ska kunna utvecklas på egen hand, att vi
inte vore så beroende av hjälp. Vi har en
lång väg framför oss!
Latifa Aouatefi, som varit med sedan
starten för elva år sedan och sett organisationen utvecklas. Själv har hon fått
chans att utbilda sig och ansvarar för registrering och rapport av barnens hälsa
och utveckling. Mödrar och barn är ofta
traumatiserade, det är ett tungt ansvar.
Latifa arbetade tidigare på Terres des
Hommes daghem, där barnen kan stanna
till sex år och skoldags. Det har länge varit
en dröm på Oum El Banine, men ekonomin bromsar.
– Vi har barnen tills de är tre år. När de
lagom lärt sig prata och vi byggt bra relationer, då måste de bryta upp. Jag önskar
så att de fick stanna längre hos oss!
Hon berättar om den allmänna situationen för daghem i Agadir. Kvinnor stannar av tradition hemma med sina barn,
så kommunala daghem finns inte. Vilket
betyder stora problem för kvinnor som
behöver arbeta. Mödrarna på Oum El Banine är dessutom exkluderade från familj,
släkt, och samhälle, de är ensamma i livet.
– Det finns vi och en organisation till,
berättar Latifa. Sedan finns privata dagmammor som tar runt 1000 dirham svart
per månad. Här betalar mödrarna efter
inkomst, runt 100 dirham per månad (1
dirham = cirka 80 öre, vanlig månadslön
drygt 2 000 dirham).
– Kommunen har faktiskt byggt nya
daghem, men de anses inte behövas, så
de används för olika utbildningar. Att ensamma mödrar och deras barn har behov,
det räknas inte, avslutar Latifa.
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Glada och tacksamma att som organisation ha överlevt 2011. Här är ungefär hälften av personalen samlade. Längst t. v. styrelseordförande Jamila Ait Blal, längst bak t. h. barnskötare Latifa
Aoutaefi.

Jamila Ait Blal, ordförande i Oum El
Banines styrelse:
– Vi känner en stor tacksamhet mot
alla som ställer upp för oss, berättar Jamila Ait Blal. Och vi arbetar hårt för att
utveckla verksamheten, dels med de resurser vi har, men också med att utveckla
resurserna. Det krävs också att vi lyfter
blicken och ser utanför vår vardag.
Samprojekt räddar fler kvinnor

Jamila berättar att Oum El Banine gått in
i ett samprojekt med den världsomspännande humanitära organisationen Terres
des Hommes. En organisation som ursprungligen bidrog till att grunda Oum
El Banine.
– Till Marocko kommer många kvinnor som emigrerat från Saharas randländer, förklarar styrelseordföranden. De har
barn eller är gravida, ofta ensamstående,
ofta traumatiserade från krigszoner. De
har ingenstans alls att ta vägen. Många
söker sig mot norra Marocko med hopp
om att kunna nå Europa.
Dessa migrerande kvinnor har nu blivit ett fall för EU, som vill att kvinnorna

tas om hand i Marocko. EU ger ett bidrag
om en miljon euro i ett treårsprojekt.
– Terres des Hommes driver projektet
men vi är med som partners, det krävdes
en lokal partner. Vi hade rätt bakgrund
och anseende, blev tillfrågade och accepterade, berättar Jamila Ait Blal.
Inga euros till Agadir

Nu betyder det dock inte att Oum El Banine i Agadir får en massa pengar, för inte
ett öre av bidraget hamnar i Agadir.
– Nej, kvinnorna här är inte migranter, de är fördrivna från sina familjer. För
sådana öden ger EU tyvärr inga bidrag,
säger Jamila lite sorgset.
Men hon är ändå glad att Oum El Banine kan bidra till att rädda fler kvinnor
i Marocko, om än bara genom att låna ut
sitt namn. Hon hoppas hitta en lokal utveckling från projektet. Att det på något
sätt kommer att spilla över även till de
kvinnor som fördrivs från sina familjer.
– Hälsa alla i Sverige ”Tack så mycket!”,
avslutar Jamila Ait Blal, styrelseordförande för Oum El Banine.
Sven Olof Andersson
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Upprop för stiftelse gav 75 000 kronor!
Vid sidan av insamlingsverksamheten växer en insamlingsstiftelse
fram. Intresset är stort, ett upprop
gav donationer på över 75 000
kronor.
Stiftelsen ”HumanistHjälpen – Humanist
Aid Sweden” blev därefter en registrerad
insamlingsstiftelse. Närmast väntar godkännande av Svensk Insamlingskontroll,
som kontrollerar insamlingsorganisationer och beviljar 90-konton. Och i påsk
kan det bli en stödgala för Oum El Banine.
Det ska genast sägas att insamlingsverksamheten fortsätter som vanligt.
Övergång till insamlingsstiftelsen sker
inte innan den är helt 90-godkänd. Då
underrättas alla trogna och varmhjärtade
månadsgivare och donatorer om de nya
tjänsterna.
För att kunna bli registrerad som stiftelse hölls i januari ett upprop. En lagstad-

gad insamling för att bevisa allmänhetens
intresse. På tre veckor donerade medlemmar och allmänhet alltså över 75 000 kronor. Uppropet finns på http://humanisthjalpen.se, en hemsida som inom kort
också aktiveras för stiftelsens verksamhet. Donationer med kortbetalning och
autogiro kommer att finnas på hemsidan,
något som länge varit efterfrågat.
Stort intresse

Stiftelsens känner stor tacksamhet mot
alla som bidrar med donationer! Ni gör
en hedersvärd insats på ett nytt område.
Intresset för en sekulär, humanistisk insamlingsstiftelse är större än vi anat. Uppmuntran har kommit från många håll,
både inifrån förbundet och utifrån. Får
stiftelsen rätt till 90-konto går det humanitära arbetet in i ett nytt och spännande
skede. Förhoppningsvis med en ökad tillväxt och därmed till hjälp för fler behövande medmänniskor.
Oum El Banine kommer fortsatt att

vara det främsta prioriterade målet. Donationer kommer också att samlas i en
Hjälpfond, varifrån andra hjälpbehov kan
täckas. Norska HAMU:s olika hjälpmål
kommer fortsatt att ingå. Ökar donationerna kan givetvis nya mål utvecklas.
Dessutom kan stiftelsen söka samarbete
med andra, till exempel biståndsorganet
SIDA.
En förändring blir att det inte längre
blir möjligt att skicka varje skänkt krona.
Fasta och rörliga avgifter för banktransaktioner och myndighetskontroll, måste
betalas. För 2011 skulle resultatet ha
blivit över 90 procent, om stiftelsen drivit insamlingen. ”Svinnet” blir lägre när
donationerna ökar och de fasta kostnaderna delas av fler. För att nå så nära 100
procent som möjligt kommer stiftelsen
också att begära bidrag till administrativa
kostnader, på olika håll inom och utom
förbundet.
Sven Olof Andersson

Recension

En hedersam kvinna
För några år sedan inledde Humanisterna ett engagemang för biståndsprojektet
Oum El Banine i Agadir. En central roll
bakom detta initiativ hade Jennie Silis,
som nu också publicerat en bok om sin
tid i Marocko, där hon länge har följt arbetet på detta hem för ogifta mödrar och
deras ”faderlösa” barn. Man erbjuder där
för en period hjälp att klara sig vidare i
samhället, som annars stöter ut flickor
som blivit gravida utanför äktenskapet.
”En hedersam kvinna” är en välskriven
och mycket viktig bok, för alla som vill
förstå komplexiteten bakom ojämställda
förhållanden och rättslöshet för många
kvinnor i Mellanöstern och Nordafrika.
Situationen i Marocko är på pappret något bättre än på andra håll i regionen,
men i praktiken leder ett intrikat samspel mellan kultur, samhälle, religion och
tradition till en mycket långsam förändringsprocess – trots uttalade ambitio-
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ner och införda reformer.
Hindren för utveckling är
många. Ett av de värre är
landets analfabetism, runt
2/3 av kvinnorna som ofta
saknar all reell förmåga att
kräva sina rättigheter – och
kanske inte ens känner till
att de har några.
En stor förtjänst i Silis
bok är att hon förutsättningslöst prövar och problematiserar de olika aspekter av det Marockanska
samhället hon stöter på. Det är en saklig
genomgång av händelser och erfarenheter, samt av det politiska systemet och
gällande lagstiftning på området. Vi får
också möta en rad kvinnor och deras ofta
mycket omilda öden.
En springande punkt i analysen är om
religionen är huvudproblemet till kvin-

Av: Jennie Silis
Förlag: Celanders förlag
nornas situation eller om
den i reformerad tappning i stället kan bidra till
att man faktiskt luckrar
upp den allmänna attityden och kan förändra såväl juridiken som kulturen runt omkring. Hittills
har försöken till reformer
inte givit stort resultat
och Sharia är knappast
lösningen för framtiden –
men långt ifrån det enda
problemet.
Med tanke på att Marocko har hyllats som föregångsland i arabvärlden för
kvinnors rättigheter, så är boken egentligen en ganska nedslående läsning, men
exemplen från Oum El Banine ger ändå
hopp.
Staffan Gunnarson
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Insänt
Skadestånd för omskärelse
Humanisternas beslut att kräva förbud
också mot omskärelse av pojkar (flickor
har redan förbud) är det enda riktiga enligt Barnkonventionen.
Beslutet att ge professor Gunnar Göthberg Hedeniuspriset är hedervärt. Religi-

ös stympning av barn hör inte hemma i
en demokrati.
Skadestånd kommer att utkrävas av de
könsstympade pojkarna när de fyllt 18 år
och de kommer att bli mycket stora för
sjukhus och läkare. Detta kan bli en ny

skandal liknande tvångssteriliseringen
av kvinnor, helt laglig en gång i tiden
som senare tvingade fram ersättning för
övergreppen. Barn skall inte stympas av
religiösa skäl.
Einar Hellbom

Musik för troende
Vi är många som högt uppskattar musik
av Bach och Händel, för att bara nämna
två kompositörer som har inspirerats av
den kristna tron. Att denna tro har betytt
mycket för deras skapande kan ju inte ens
vi humanister förneka. Den hindrar inte
heller att vi går i kyrkan och lyssnar på
Matteuspassionen och andra oratorier.
Den betydelsen har musiken. Vi kan inte
ens låtsas vara okunniga i latin och bortse
från texter som Gloria och Dies irae. Vi
känner till den historia och de historier
som ligger bakom. Vi tror inte på dem,
men vi kan aldrig bortse från dem.

Under sekler som följt har kristna
idéer präglat många andra musikverk,
kanske inte med samma trosvissa övertygelse som hos Bach och Händel. De har
ofta varit mer romantiska eller med en
mer vanekristen tro i botten. Inte minst
i 1800-talsmusiken finns det så många
vackra sånger med så naiva och förljugna
texter att man undrar hur någon står ut
med att sjunga dem.
Vem blir humanismens Bach? Vi humanister har en övertygelse, en tro, att
vårt liv inte styrs av några gudomliga
krafter. Är inte den tron tillräckligt stark

för att inspirera till en vår tids musik? Vi
kan lära av gamla tiders musik, men vi
borde kunna skapa något helt nytt. Negro
spirituals kan vara rörande och njutbara,
men de tillhör historien.
Jag vill slå vakt om kyrkorna som vår
tids och framtidens konsertlokaler, och
jag vill fortsätta att lyssna på Bachs kristna verk där. Men nu har vi en annan tro,
och då behöver vi också en musik för vår
tid.
Harald Åström

Gudstro/icke-tro av en slump?
Det vi säkert kan konstatera är att en del
människor är gudstroende och andra inte
är gudstroende. Men varför är det så? I
dag har, vi åtminstone i Sverige, tillgång
till all slags relevant information. Vad är
det då som gör skillnaden? Standardsvaret, nämligen arv och miljö passar väl
in även här. Vi människor är olika genetiskt sett. En del av oss är mer benägna
att bli religiösa än andra. Detsamma gäller förstås också skeptiker/ateister. Konstigt? Nej, inte alls. Jämför med det politiska livet. Vissa föredrar ett samhälle av
moderat modell och andra ett samhälle
uppbyggt enligt vänsterpartiets modell.
Mängder av olika slag av religiösa grup-
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per ger plats för alla slags människor där
de får en möjlighet att förverkliga den
verklighet de vill leva i och som de vill att
deras barn ska leva i.
Miljön och speciellt uppväxtmiljön
har för många en avgörande betydelse.
Man söker där bekräftelse på sin tro. Man
tyder händelser på ett sätt som är positivt
för tron. En person som har vuxit upp i en
icke religiös, kanske ateistisk miljö, lockas
sällan till den religiösa världen. Känner
man sig trygg i sin tro finns det ingen
anledning att söka sig till en annan livsåskådning. Detta är det normala, vardagliga. Men så händer något. Man upplever
stark rädsla eller får en stark inre upple-

velse. Hur kan jag dämpa min rädsla och
varifrån kom den starka inre upplevelsen? Svaren jag får beror på i vilken miljö
jag lever och vilka kunskaper jag har eller
vill skaffa mig. Det finns svar både i den
religiösa och i den vetenskapliga världen.
Miljö, arv, rädsla, upplevelser, möjligheter till kunskap är faktorer som vi till
ringa eller ingen del själva bestämmer
över. Vi har känslan av att ha en fri vilja
men den viljan är en illusion.
Sensmoral: Det som mest av allt tycks
bestämma över vår gudstro är slumpen
även med en gud som spelar tärning om
oss.
Erik Grönros
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Insänt
Modern religionskunskap
Ja tack! Men hur ska den se ut? Under
de senaste åren har det kommit ett antal böcker som både visar vägen till en
modern religionskunskap och som visar
nödvändigheten av en förnyelse. Det vi
ser i Sverige och i världen i övrigt är att
ämnet fortfarande i högsta grad är aktuellt. En bok som jag tycker borde kunna
ge inspiration är ”Och människan skapade Gud” skriven av Robert Wright. Boken
är utgiven på Fri Tanke förlag år 2012.
Författaren och boken presenterades delvis i tidningen SANS 1/2012.
Det här är religionshistoria som skiljer sig från allt som jag tidigare sett. Om
innehållet håller för en närmare granskning måste mycket av det vi har fått till
livs hittills bli historia.
Boken börjar med att beskriva animismen som föregår det vi kallar religion.
Levande och döda föremål ansågs animerade dvs. besjälade med andar som styr
världen. Det fanns goda och dåliga andar. Andarnas humör påverkade vad som
hände här på jorden. Ofta var vi själva
orsak till deras humör. Alltså i hög grad
människoliknande väsen. Här är vi åtskilliga tusen år från vår tidräkning. Men
alla människor har liksom vi velat förstå
världen. Det ger insikter, kunskap. Man
går över från att se en ande i varje föremål till att se en gudom som beskyddar
hela segment t.ex. träd. Vi får åskgudar,

regngudar osv. Vi är inne på polyteismen.
Allteftersom samhällena utvecklades
kom religion, politik och ekonomi att interagera allt tätare. För inte så länge sedan
var det vanligt även hos oss att man påverkade sin ekonomi och utrikespolitiken
genom lämpligt giftermål. Liknande manövrer skedde med gudarna. Vi får se hur
religionerna förändras med samhällsförändringarna men också hur härskarna
utnyttjar religionen för egen vinning.
Författaren beskriver med viss ironi
kristendomens resp. islams segertåg över
världen. Paulus var den som skapade serviceföretaget Kristendom, som svarade
både för medlemmarnas (kundernas!)
lekamliga och andliga spis. Kyrkorna och
ibland även synagogorna blev viktiga
hållpunkter för affärsresande kristna. Här
kunde man få tips och annan hjälp i sin
affärsverksamhet. Till skillnad från andra
liknande företag insåg Paulus värdet av
att arbeta över nationsgränserna och de
religiösa gränserna.
Om vi betecknar Paulus som entreprenör och VD så träder Muhammed fram
som politiker och statsman som inte väjer
för krig. Han vill skapa ett islamiskt rike.
Judar och kristna ville inte gå över till
Muhammeds religion eftersom den var
en spegelbild av en maktstruktur som de
inte ville acceptera. Han ville vara deras
politiske ledare och vara den ende sanne

gudens talesman. Resultatet blev en skilsmässa som fortfarande består.
Efter att ha läst om Bibeln och Koranen är det en gåta hur de har kunnat bli
lika med Guds ord. Religioner har alltid
manat till beteenden som medför ordning för att undvika kaos. I dag hotas det
begynnande globala samhällssystemet
återigen av kaos. Men nu är det religionen
som ställer till det. Den är inte lösningen.
Det var några axplock från den 610-sidiga boken. Det finns en annan bok som
täcker ungefär samma tid och geografiska
område, nämligen ”De mänskliga rättigheternas väg genom historien och litteraturen” skriven av Ove Bring. En välskriven och lättläst bok som borde finnas i
varje humanists bokhylla. Gemensamma
begrepp hos dessa två böcker och lägg
gärna till boken ”Moralens landskap” av
Sam Harris, är moral och evolution. Om
1900-talet blev det århundrade då den
biologiska evolutionen helt och fullt slog
igenom så tycks 2000-talet bli den memska evolutionens århundrade. Alltså det
som förs över från hjärna till hjärna.
Robert Wrights mångordiga agnostiska funderingar i slutet av boken verkar
på mig något malplacerade. Vi måste nog
acceptera att mänsklighetens öde ligger i
våra egna händer.
Erik Grönros

Boktips

Varför mördar man sin dotter?
Morden på Fadime Sahindal, Pela Atroshi
och Sara Abed Ali är väl kända i Sverige.
Böcker har skrivits om dem och om det
hedersrelaterade våldet. Men frågan kvarstår: Varför mördar man sin dotter? Hur
tänker den man som dödar sin dotter,
syster eller kusin?   
Författarna Emre Güngör, socionom,
och Nima Dervish, frilansjournalist, har
träffat och intervjuat Fadimes pappa
Rahmi, Pelas pappa Agid och hennes bror
Bawer, samt Saras kusin.
Boken tar sin utgångspunkt i det hedersrelaterade våldet och mäns våld mot
kvinnor, utifrån männens perspektiv. Ti-
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digare har ingen försökt ta
reda på hur gärningsmännen tänker och varför de
begår dessa fruktansvärda
dåd. Inom vissa kulturer är
mannen överordnad kvinnan. Att så är fallet är en
vedertagen sanning. Vad
männen själva tycker om
denna situation är mindre
känt. I arbetet för att få bukt
med hedersproblemen menar författarna att männen
måste inkluderas i samtalet.
Hur upplever männen själva sin livssitua-

Av: Emre Güngör, Nima Dervish
Förlag: Nordstedts
tion? Är deras överordnade ställning alltid positiv?
Och hur ska dessa män
göra för att förändra dessa
attityder?
Hederskulturen bygger
på kollektivismen. Släkten
eller klanen rår om varandra, men är också en stark
kontrollinstans. Därför blir
utrymmet för individen
minimal – oavsett kön.
Frihetsbegränsningen ter
sig olika, men är ytterst påtaglig för både kvinnor och män.
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Fritt tänkt

Av Ingvar Johansson

En ateists död
Också ateister kan behöva berättelser om döden, menar P C Jersild i tidskriften SANS, 3/2011. Där har
han skrivit en berättelse om hur han ibland tänker sig
”döden, inte som en återfödelse utan som en baklängesfödelse”. Tillbaks in i mamman och, för att också
få kontakt med pappan, in i sin ursprungsspermie
och så till slut till molekyler som blir atomer som blir
strängar. Personen Jersild försvinner för gott, men en
viss mängd materia-energi blir kvar.
Tidigare, under 2011, fann jag en annan berättelse
om döden via en generationskamrat till Jersild: Lars
Gustafsson, Mot noll (Art Factory, 2011). I förordet
kallas boken en ”samling mikroessäer”, men vare sig
Gustafsson avsett det eller inte fick den mig att på ett
matematiskt sätt tänka mig döden och närmandet till
döden. Den som ogillar matematik kan sluta läsa här.
Bokens undertitel är ”Matematiska fantasier strax intill det kungliga rummet”. Låt mig förklara.
Boken gav mig tanken: talföljdskonvergens mot
noll = närmande till döden. Redan i bokens första
essä ställs frågan ”Men vad är 0?”, och snabbt introduceras den berömde matematikern Bernhard Riemann (1826–1866). Enligt Gustafsson hade denne:
”en egendomlig förkärlek för [serier] som går mot
noll. Men aldrig kommer fram. Hur ser det ut där
1 - (½ + ¼ + ⅛ …) till sist möter 0?” Boken avslutas
med Riemanns förment sista tanke innan han dog:
”Det var en egendomligt envis humla.” Trots att Lars
Gustafsson aldrig säger det explicit, och eventuellt är
troende, har jag svårt att tolka boken på annat sätt än
att många av dess mikroessäer i grunden handlar om
döden, och det på ett helt igenom sekulärt sätt.
Subtraktionen ovan, 1 – (½ + ¼ + ⅛ …), går mot
noll, men blir aldrig noll. Talföljden som genereras av
ett minus summan av 1/2n när n går mot oändligheten innehåller inte talet noll, men noll tillhör ändå på
sätt och vis talföljden; talet noll är dess gränsvärde.
Livet går mot döden, men kan aldrig bli döden. Döden tillhör livet endast genom att vara dess gränsvärde. Utifrån denna matematiska liknelse kan man,
tycker jag, säga att skillnaden mellan livet och döden
är på en och samma gång både oändligt liten och avgrundsdjup.
I boken finns också en fyndig beskrivning av hur
dödsriket ser ut: som på ett kort av Västerfärnebo
lanthandel från 1931 eller 2040. Poängen är förstås
att det ena kortet är taget innan Lars Gustafssons liv
tog sin början i Västmanlands län (1936), och det
andra efter att det slutat (20??). Mitt dödsrike är ett
annat än ditt, blir en följdsats av hans åsikt. Ateistens
dödsrike är världen sådan världen är beskaffad när
ateisten inte är i livet; ateisten är då noll, men dödsriket större än noll.
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Å ena sidan döden, och å andra sidan livet vi lever; men vi brukar också skilja på när vi är oss själva
och när vi bara låtsas vara något. Att helt förstå den
senare distinktionen kan kanske också bidra till att
göra berättelserna om döden klarare? Och också
för sådana funderingar har Lars G lite bränsle; detta
finns i de essäer som undertitelns uttryck ”det kungliga rummet” syftar på.
I Stockholms slott finns Oscar II:s arbetsrum intakt bevarat. Ett foto av rummet är ett foto av rummet, en målning av rummet en målning, och en modell en modell. I alla dessa tre fall är avbildningen helt
skild från det avbildade, men så inte med det som besökarna i slottet kan få se in i men inte beträda. Det är
s.a.s. sig självt men ändå inte sig självt. Den filosofiska
frågan blir: hur ska sådana självavbildningar förstås?
Samma problem finns i filmer och TV-serier där
man låter en berömd skådespelare spela sig själv. På
vilket sätt spelar eller självavbildar en sådan person
sig själv? Visar hon inte bara upp sig som hon är?
Gustafsson skriver om det kungliga rummet: ”Måste
avbildningen alltid ha en (möjligen minimal) avvikelse från det avbildade? Här går denna avvikelse
mot noll.”
Alltså, avvikelsen från något existerande går mot
noll, vilket är något annat än att gå mot noll. Den tidigare frågan var: Hur ser det ut där 1 - (½ + ¼ + ⅛ …)
till sist möter 0? Den ska jämföras med: Hur ser det
ut där 101 - (½ + ¼ + ⅛ …) till sist möter 100? Här
tycks svaret enkelt: det ser ut som 100 gör.
Medan skillnaden mellan livet och döden är både
oändligt liten och avgrundsdjup, så kanske man kan
säga att skillnaden mellan en verklig och en sig själv
spelande skådespelare är enbart oändligt liten. Någon
avgrund mellan dem finns definitivt inte.
Nu tillbaks dit jag började, om döden och om noll
som ett matematiskt gränsvärde. Lars Gustafssons
bok fick mig att göra en matematisk-filosofisk parafras på Bo Setterlinds gamla (1954) sorglig-ljuvliga
dikt ”Döden tänkte jag mig så”. Här är resultatet:
Det gick en gammal människa
och sjöng i vårt kvarter.
Han bar formler i sin hjärna
och strödde mellan orden
för livets början och livets slut
noll-konvergenta talföljder ut.
Han gick från trappuppgång till trappuppgång.
Det var den sista dagens morgon.
Jag stod som ett litet μ, när han kom.
Hur ångestfull jag var inför hans integrala sång!
Då tog han mig och lärde mig om talet noll
och när jag förstått, började han gå.
Döden tänkte jag mig så.
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Debatt
”Att resonera sig fram till en ömsesidig respekt
mellan tro och vetande är omöjligt”
En fråga som behöver redas ut är om den
ateistiska humanismen bör sortera in alla
politiska riktningar under sitt tak? På en
sådan fråga svarar troligtvis de flesta, ja!
Den sekulära humanismen såväl som den
religiösa vänder sig till alla som ingår i
en demokrati, om bara medlemmarna
accepterar demokratins öppna spelregler. Men är hela frågan uttömd på så lösa
grunder?
Det heter visserligen att politiska och
andliga spörsmål ska hållas åtskilda i ett
land. Den livssyn den enskilde står för är
hans ensak. Det må gälla religionernas
ursprungliga krav på att få diktera för
medborgarna vad de har att rätta sig efter.
Men den ateistiska humanismen utgår
från en kulturradikalism med jämlikhet
och solidaritet på programmet. Och det
till skillnad från den religiösa humanismen, vars huvudsakliga mål tycks vara
läsning av bibeln och vittra böcker. Var
och en förutsättes på kristlig grund vara
ansvarig för sig själv och ytterst sina likar.
Därför för de en anonym tillvaro jämfört
med den ateistiska humanismen. Den religiösa humanismen leder tankarna till
Karl Marx för vilken humanister var ett
uttryck för de kammarlärdas samansvärjning, en legitimering av tingens ordning.
Såvitt jag kan se så uppträder vår sekulära humanism alltför undfallande mot
den kristna religionen och dess kyrka.
Det kan bero på att kristendomen för
att bredda sitt ensidiga bibeltroende har
smugit in eftergifter för New Age, kreationism och intelligent design, för att därigenom ge tron en allmänt andlig dimension. Vad andlighet nu är för någonting?
Det var redan på 1700-talet av filosofen
David Hume definierat som sinnesdata
omstuvade efter vars och ens eget huvud
och gavs namn av andlighet.
Det hela bottnar i de kristnas omöjlighet att se sanningen i vitögat, att de är ett
resultat av evolutionen. Till och med en
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så allmänt aktad poet som Werner Aspenström gick på det orimliga talet om
ett fromhetsorgan som bara de rättroende
skulle ha! Är han representativ för övriga
poeter och skönlitterära författare i allmänhet, då är det inte konstigt om dessa
visar upp sina konster på ett förment
andligt plan. Till skillnad mot författaren
till ”Krig och fred” och ”Kreutzersonaten”,
Leo Tolstoy, som i upplevelselitteratur,
och därvid inkluderade han sina egna
verk, såg dessa som förströelse på ett plan
som gav läsare intrycket av att tillhöra en
intellektuell elit. Det är en självuppskattning som aldrig lett till moraliska ställningstaganden, menade han och kritiserade därvid självaste Shakespeare.
Professor Ingemar Hedenius utsatte i
sin bok, ”Tro och livsåskådning”, dåtidens
bokstavstroende biskopar för skoningslös
kritik. De försökte försvara sig i kryptiska
vändningar, som mera liknade tungomålstalande än begripliga för läsare av till
och med filosofiska auktoriteter, som ålade sig begripliga satser. Tack och lov för
apologeterna böjde sig läsaren för deras
lärdom. I grund och botten begrep ingen
utomstående vad de menade och gör det
inte än idag.
Alltsedan Hedenius dagar har ateismens efterföljare mildrat sin kritik. Tanken är förstås att – om än inte godta kristendomen – så i varje fall låta den finnas
till vid sidan om otron. På annat sätt kan
jag inte se den förtrolighet som tar sig
uttryck i kamratliga sittningar mellan
parterna för att reda ut åsiktskillnader.
Tolerans är en sak, eftergifter för att genom mildhet förhoppningsvis vinna över
troende, en annan.
De enda som hittills vunnit på eftergifterna är kyrkan. Att skryta över ateismens
nyvunna inflytande i dagens samhälle är
en efterrationalisering för förnöjsamhet
med det tillstånd som råder. Hur många
ateister har i Hedenius efterföljd ifråga-

satt den nya tidens prelater med samma
hetta som han? Det tycks som om varje
århundrade bara har någon enstaka revoltör. 1800-talet hade sin professor Knut
Wicksell och för övrigt inte så få pålästa
efterföljare i årtionden efteråt, som trodde på arbetarrörelsen, när kristendomen
var starkt ifrågasatt.
Kyrkan viker inte en tum från sin
historiska position som allmogens rättesnöre. I kyrkans befordringsgång ser dess
teologiskt utbildade präster en lukrativ
födkrok till döddagar. Självaste Charles
Darwin ifrågasätts som sanningsvittne
av horder av troende som sprider villoläror med ekonomiskt stöd av allehanda
fonder, som är ett arv efter kyrkornas dominans under hundratals år. Må vara att
dessa religiösa rättänkare med tiden dör
undan och hamnar olästa i Kungliga Bibliotekets källare. Ingen förnuftstyrd läsare
anser att dessa böcker för utvecklingen
framåt. Så länge det finns en och annan
läsare till den sortens skrifter, fortsätter
de dock att produceras av nytillkomna,
klent utrustade skribenter med svårigheter att tänka logiskt och som sagt med
stöd av ekonomiska intressen.
Att resonera sig fram till en ömsesidig
respekt mellan tro och vetande är omöjligt. Alltihop påminner om arbetarrörelsens föresatser, att ro i land solidaritet
och jämlikhet i landet. Vi vet att självaste
Rörelsen misslyckades trots sina våldsamma angrepp på arbetsgivarna, som
bara till en början skrämdes av agitatorer,
folkupplysare och författare med idealistisk syn. Dessa som sett solidariteten
reducerad till lojalitet, enligt humanisten
Tage Danielsson. Låt det inte gå lika illa
med humanismen, som Ernest Renan på
1800-talet förutspådde skulle bli kristendomens efterföljare.
Bertil Örnklint
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Debatt
Vad ska skolan lära ut om Gud?
Vad ska skolan lära ut om Gud? Så löd ursprungligen titeln på ett skolseminarium
som hölls i Älvsjö i november där bland
andra Christer Sturmark var med. Tyvärr,
enligt min mening, ändrades titel och
innehåll i den paneldebatt vi fick i stället.
Ändå så är det gudstron som ligger som
grund för våra religioner och därmed
också för skolämnet ”religionskunskap”.
Även om det i det dagliga livet i kontakt

med andra människor är vår människosyn och inte vår gudssyn som är det
viktiga så kommer vi inte ifrån gudsdiskussionen. Ett av regeringens viktigaste
budskap är valfrihet. Men för att valfriheten ska vara meningsfull måste det finnas
alternativ att välja emellan. Vi uppmanas
att välja äldreboende och vårdcentral.
Här finns i de flesta fall alternativ. Men
om vi vill välja livsåskådning, var hittar vi

alternativen? Normalt handlar det i första hand om att välja mellan religiös och
icke religiös livsåskådning. Det skolämne
som borde utnyttjas här är ämnet religionskunskap. Alltså i väntan på namnbyte
borde det i ämnet finnas en diskussion
kring gudsfrågan. Vad är det för faktorer
som bestämmer vårt ställningstagande,
tro eller inte tro? Osv.
Erik Grönros

Vad betyder Charles Darwin för dig?
Martin Ingvar, professor i
integrativ medicin vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet
Darwin har systematiserat tänkandet kring hur människan som

art har utvecklats så att jag bättre
kan förstår hur man ska ordna
samhället så att alla får vara med.

Är Du den vi söker för sommarens viktigaste uppdrag?

Nu letar vi efter handledare till
sommarens humanistiska konfirmation!
Du jobbar i en grupp med fem andra handledare och ni kommer att hålla i diskussioner om livets stora
frågor såväl som att hålla i lekar. Du som söker är över 18 år, medlem i Humanisterna eller Unga
Humanister, och har naturligtvis ett stort intresse för ungdomar.
Vi ser gärna att du har ledarskapsförmåga, personlig mognad och är bra på att samarbeta med andra.
Det är viktigt att du är relationsskapande, uthållig och självgående.
Vi välkomnar många olika typer av handledare oavsett ålder, kön, könsuttryck och könsidentitet,
etnicitet, sexuell läggning och funktionalitet.

Du kan läsa mer om konfirmationen på vår hemsida www.humanisterna.se/konfirmation.
Skicka ditt cv, foto och personligt brev till konfirmation@humanisterna.se.
Ta chansen nu och hör av dig så snart som möjligt, vi rekryterar löpande.

22

HumanistInfo · nr 1 · 2012

Ordförande
Jessica Schedvin
jessica.schedvin@unghum.se
tel: 0733-896 153
Vice ordförande
Fredrik Bränström		
fredrik.branstrom@unghum.se

Unga Humanister fanget av friheten
I slutet av januari anordnades en Humanistisk
seminariehelg i de djupa skogarna runt Oslo.
Unga Humanister var så klart där och blev ungefär 30 procent klokare.
Vad händer när man skickar Jessica Schedvin, ordförande i Unga Humanister, Fredrik
Bränström, vice ordförande, och Ralf Damaschke, ordförande för Unga Humanister
Göteborg, till ett humanistiskt seminarie i
Oslo? En hel del visar det sig.
Helgen anordnades av Humanistisk ungdom och hade tema om frihet, humanism och
människovärde. Enligt Jessica Schedvin var
det en helg fylld med nyttiga perspektiv, men
även en och annan kulturkrock.
– Jag tror vi förstod ungefär 30 procent av
vad de sa, men man fick många nyttiga perspektiv, säger hon.
En mängd seminarier och workshops anordnades för de runt femtio deltagarna. På
schemat stod bland annat ett seminarie om
neurologi ur ett evolutionärt perspektiv och
en mängd praktiska workshops där man bland
annat fick buda på människorvärde och känslor. Syftet med just den workshopen var att få
deltagarna att tänka till om vad mänskliga rättigheter egentligen är värda. Något som Jessica
Schedvin hade svårt för.
Enligt Jessica Schedvin har Unga Humanister mycket att lära från sin norska systerorga-

nisation. Det faktum att Humanistisk ungdom
i Norge har över 1 500 betalande medlemmar
gör att förbundet har betydligt mer resurser
till att anordna konfirmationer och andra typer av sammankomster än vad Unga Humanister i Sverige har.
Men det finns förklaringar till varför Humanistisk ungdom har så stor medlemsbas. I
Norge var man fram till 1969, enligt lag, tvungen att tillhöra en församling i Norge. Resultatet
var att alla som inte var religiösa valde att gå
med i Human-Etiskt forbund eller Humanistisk ungdom. Trots att kravet sedan länge är
avskaffat lever det fortfarande kvar. Ungefär 85
procent av Norges befolkning är med i Norska
kyrkan. I Sverige är motsvarande siffra ungefär
70 procent.
En annan skillnad är att alla livsåskådningsorganisationer, oavsett om det är en så kallad
världsreligion eller inte, har rätt till statsbidrag. Men Jessica Schedvin tror inte att det är
de enda anledningarna till att de humanistiska
förbunden i Norge är så pass mycket större än
i Sverige.
– Vi har mycket att lära oss av vår norska
systerorganisation. De har mycket mer fokus
på ceremonier än vad vi har till exempel, säger
hon.
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Lokalordförande i Stockholm
Magnus Nordlander
magnus@nordlander.se
Kontaktperson i Umeå
Sebastian Jenneteg
jenneteg@gmail.com
Kansli
kansli@unghum.se
Gilla oss på Facebook
www.facebook.com/unghum
Kolla in vår hemsida
www.unghum.se

Lars Kaj

Internationella samarbeten
Det är svårare att tänka sig en globalare rörelse
än Humanismen. Vår ideologi och filosofi gäller alla människor, i alla länder och tider. Principer som mänskliga rättigheter, demokrati,
sekularisering, sökandet efter förnuft och sanning är universiella värden som gäller alla på
vår blå prick i kosmos.
Därför är det rätt märkligt att mer inte har
satsats på det internationella planet inom den
Svenska humaniströrelsen i stort och Unga
Humanister i synnerhet. Det ska det nu bli
ändring på! Förbundsstyrelsen har inlett ett
samarbete med Humanistik Ungdom i Nor-

Lokalordförande i Göteborg
Ralf Damaschke
ralf.damaschke@unghum.se

ge, där det just nu håller på att slipas inför
ett nordiskt ungdomsseminarium i november 2012. Vidare har vi efter världshumanistkongressen WHC i Oslo i somras även tätare
kontakt med humanistiska ungdomsrörelser
runtom i världen, bland annat Nederländerna
och Storbritannien. Vad som blir av detta i
slutändan är ännu inte helt bestämt, fast bra är
det, då det kan komma att leda till många trevliga överraskningar i framtiden! För en sak är
säker, tråkigt kommer det inte bli.
Emanuel Kumlien, Ansvarig för internationella relationer

Stöd verksamheten
Vi har beslutat att införa stödmedlemskap, vilket innebär att du som
är äldre än 30 år eller inte är student kan stödja vår verksamhet
och benämnas som stödmedlem.
Det enda du behöver göra är att
sätta in en valfri summa (minst 50
kronor) på PG 468853-7.
Glöm inte att skriva ditt namn och
e-postadress, så kommer vi att
kontakta dig. Om du är stödmedlem kommer du att få inbjudningar till större arrangemang som vi
anordnar och eventuella nyhetsbrev.
Alla bidrag är varmt välkomna!
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HUMANISTERNA
Kommentar
Christer Sturmark, ordförande

Vad är egentligen ett trossamfund?
Välkomna till ett nytt år med Humanisterna!
Årskiftet 2011/2012 har varit innehållsrikt ur ett humanistiskt perspektiv.
Humanisterna initierade en debatt om
omskärelse av pojkar tillsammans med
ett antal andra opinionsbildare på DNdebatt i september. Vi skrev tillsammans
med Bengt Westerberg, Annika Borg,
Torbjörn Tännsjö, PC Jersild med flera.
Vår grundposition är barnets rätt till religionsfrihet och kroppslig integritet.
Artikeln skapade ett stort rabalder
och i skrivande stund fortsätter debatten
med oförminskad styrka. Talande är det
faktum att bland alla dem som reagerar
mot vårt förslag att omskärelse endast
ska vara tillåtet för vuxna, är det ingen
som lyfter fram barnperspektivet. Det
är bara de vuxnas rätt till ”religionsfrihet” som står i centrum, aldrig barnets
rätt till samma sak. Motargumenten
handlar om religionsfrihet, rätten till
identitet med mera, men ingen nämner barnets rätt till att bestämma över
sin egen kropp och att slippa användas
som verktyg för de vuxnas identitetsceremonier. Humanisternas röst är viktig i
denna process.
Vi har också fått ett nytt registrerat
trossamfund i Sverige: Kopimisterna.
Denna registrering ska inte förväxlas
med rätten till statligt stöd, något som
Humanisterna sökt och nekats. Kopimisterna kommer inte att få något statligt
stöd enligt lagen om stöd till trossamfund, men deras registrering hos Kammarkollegiet har ändå upprört många
trosvissa i vårt land.
Kopimisternas tro på att sprida digital
information fritt har fått officiell status
som trossamfund. Rörelsen är kopplad
till Piratpartiet, och alldeles oavsett vad
man tycker om deras ideologi, är det
onekligen ganska roligt att de utmanar
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systemet med registrerade trossamfund
i Sverige. De kommer förmodligen kräva att få bedriva piratkopiering i religionsfrihetens namn nu. De visar med all
önskvärd tydlighet det absurda med att
vissa övertygelser ska ges en officiell särställning av en myndighet genom registrering hos Kammarkollegiet.
Att Humanisterna sökt och nekats
statligt stöd i flera år visar att staten inte
är livsåskådningsneutral och sekulär
som ofta hävdas. Givetvis bör alla seriösa livsåskådningsorganisationer få stöd
på samma villkor, så länge sådant stöd
existerar. Något annat är helt orimligt.
Humanisterna har också i en skrivelse
till regeringen krävt en utredning och
lagändring av lagen om statligt stöd till
trossamfund.
Att bli registerat trossamfund hos
Kammarkollegiet som Kopimisterna
blivit är förhållandevis enkelt. Jag tycker
Humanisterna borde bidra till att åskådliggöra att begreppet ”registerat trossamfund” inte bara ska vara förbehållet tron
på övernaturliga saker. Kopimisterna har
börjat visa detta, de tror på digital kopiering, men inte något övernaturligt.
Är då Humanisterna ett trossamfund
i denna vidare mening? Ja ett samfund
är vi, ordet är bara en beteckning på en
organisatorisk form. Det finns litterära
samfund och vetenskapliga samfund.
Tror vi på något? Ja givetvis. Jag har
aldrig gillat beteckningen ”icke-troende”,
eftersom det utgår från att vi talar om en
övernaturlig gud. Vi ska inte spela på de
religiösas planhalva.
Vi är inte icke-troende: Vi tror på
att världen är naturalistisk och styrs av
naturliga krafter snarare än övernaturliga. Vi tror på mänskliga rättigheter och
människans förnuftsförmåga. Vi tror att
människan har moralisk kapacitet att
agera gott.

Är vi inte ett trossamfund i denna
mening? Varför ska vi acceptera att begreppet ”trossamfund” ska beteckna
organisationer som har håller sig med
övernaturliga föreställningar? Är det
kanske dags att återta begreppet från den
religiösa sfären?
Humanisterna anordnar sannerligen
inga gudstjänster, men lagen om stöd
till trossamfund kräver inte längre det.
Andra typer av möten räknas också, tex
möten för bön och meditation. Bön sysslar vi inte med, men vad betyder egentligen meditation? Ordet kommer från latinets medita´tio som betyder eftertanke,
reflektion. Reflektion och eftertanke är
en central del av Humanisternas verksamhet och i våra olika mötesformer,
seminarier, debatter och studiecirklar.
Svensk lag om statligt stöd kan väl knappast bygga på om man tänder rökelse eller inte?
Om det krävs för att vi ska få statligt
stöd så ska jag gladeligen tända en liten
rökelsepinne nästa gång jag håller föredrag om humanism och diskuterar med
seminariebesökarna.
Nu har Kammarkollegiet visat att begreppet ”trossamfund” inte längre har
med gudar, vidskepligheter eller övernaturligheter att göra. Det räcker att tro
på tex piratkopiering. Kanske är det nu
dags för Humanisterna att utmana systemet genom att också vi registerar oss
som trossamfund hos Kammarkollegiet?
Eller riskterar det att missuppfattas? Vad
tycker du? Skriv gärna ett mail till oss
på adressen samfund@humanisterna.se
och berätta vad du tycker!
En sak är i alla fall helt klar: Genom
att ständigt påvisa att staten med nuvarande lagstiftning inte är sekulär, kommer till sist de sista religiösa lagarna i
Sverige att falla. Kopimisternas ”practical
joke” är ett steg i den riktningen.
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Humanism enligt Oxford Dictionary:
”En livsåskådning och ett förhållningssätt
med fokus på mänskliga, snarare än gudomliga
eller övernaturliga frågeställningar.”

Kom på After Work i Stockholm
Föreläsningar och seminarier i all ära; ibland är det skönt att luta sig tillbaka med en
öl i trevlig samvaro med andra humanister/
skeptiker. Nätverket yngre Humanister bjuder
därför in till pubkväll på O´Learys. Vi ockuperar hela bottenvåningen och har makten över
både musik och TV-skärmar. Ja, det betyder att
ni slipper sport. Inga störande moment, inga
krav, bara avslappnat umgänge och häng med
schysst folk. Ta med dig en kompis, ditt bästa
humör och några rövarhistorier! Våra After
Work kommer att hållas första fredagen varje
månad: 2/3, 6/4, 4/5, men inget i juni. Ditt nya
humanist-fredagsmys deluxe. Frågor på det?
När: 2 mars kl 18.00 till sent
Var: O´Learys Järntorgsgatan 5 i Gamla Stan
(www.olearys.se)
Kontakt: www.facebook.com/events/
353155031379794/
eller johan.eq@johanqvist.se

Vad är Nätverket
yngre Humanister?
Vi är en del av Humanisterna Stockholm som jobbar
för att fler yngre ska
engagera sig i Humanisterna. Idén är att vi ska kunna umgås och utveckla sådant som intresserar oss, vad det än
må vara. Vi interagerar via social media och arrangerar träffar i verkligheten t.ex. After Work
eller BBQ (på sommaren).
Är du intresserad av att vara med i Nätverket
yngre Humanister?
Vi har en sida på www.facebook.com/nyhum,
bara att Gilla. Där annonserar vi också kommande arrangemang. Det går också bra att anmäla intresse via e-post:
johan.eq@johanqvist.se

Vi behöver bli fler officianter!
Förra året genomförde vi 142 ceremonier, men vi skulle kunna ha gjort många fler. Vi har
fläckar på den svenska kartan där vi inte är representerade med några officianter. Vi har
planer på att utbilda fler officianter, i första hand från orter där vi idag saknar representation. Mest efterfrågat är barnvälkomnande. Kurskostnad till självkostnadspris.
Är du intresserad av att bli officiant?
Skriv då och berätta om dig själv, var du bor och varför du vill och passar för att arbeta som
officiant. Sänd detta till ceremonier@humanisterna.se

Antalet kongressombud färdigställt
Antalet ombud per lokalavdelning till kongressen den 28–29 april fastställs utifrån medlemsantalet den 31 december 2011, med ett ombud
för varje påbörjad 100-tal medlemmar.
Antalet betalda medlemmar per den 31 december 2011 redovisas nedan per avdelning.
Inklusive 35 medlemmar i utlandet som inte
har en adress i Sverige, samt tre medlemmar
som inte vill tillhöra en lokalavdelning, hade vi
totalt 5 342 betalda medlemmar. Antalet kongressombud i år blir 57.
Då inget ombud får ha mer än en röst kan
det vara vettigt att utse reservombud i fall något ordinarie ombud blir sjuk eller får förhinder till kongressen. Förbundet bekostar nödvändiga rese- och ev. logikostnader för röstberättigade ombud.
När ni har utsett era ombud meddela kans-
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liet – med kopia till mig – deras namn med
e-postadress. Enligt stadgarna måste detta ske
senast den 31 mars.
Lokalavdelning Medlemmar Ombud
Stockholm
2 390
24
Väst
774
8
Uppsala
674
7
Syd
653
7
Umeå
171
2
Sjuhärad
165
2
Örebro
103
2
Värmland
96
1
Kalmar
90
1
Skaraborg
76
1
Jönköping
76
1
Gotland
36
1

Humanisterna
Organisationsnr: 802009-5348

www.humanisterna.se
e-post: info@humanisterna.se
Kansli: Humanisterna,
c/o Föreningshuset Sedab AB,
Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm
Tel. 08-55 60 61 48
Plusgiro: 66 36 59-1
e-post:
humanisterna@foreningshuset.se

Lokalavdelningar
Humanisterna Gotland
Ordförande: Ulf Ekvall
ulf.ekvall@humanisterna.se
Humanisterna Jönköping
Kontaktperson: John Abramsson
jonkoping@humanisterna.se
Humanisterna Kalmar
Ordförande: Desiree Liljevall
desiree.liljevall@riksdagen.se
Humanisterna Skaraborg
Ordförande: Gunilla Härefelt
humanisterna.skaraborg@hotmail.se
Humanisterna Stockholm
Ordförande: Lars Höglund
stockholm@humanisterna.se
Humanisterna Syd
Ordförande: Gunnar Hjert
syd@humanisterna.se
Humanisterna Umeå
Kontaktperson: Lars Nilsson
tel: 070-655 86 69
umea@humanisterna.se
Humanisterna Uppsala
Ordförande: Anders Martinsson
tel. 0709-13 63 23
uppsala@humanisterna.se
Humanisterna Värmland
Ordförande: Dag Nordmark
dag.nordmark@bahnhof.se
Humanisterna Väst
Kontaktperson: Urban Jansson
vast@humanisterna.se
Humanisterna Örebro
Ordförande: Fredrik Idevall
tel. 070-572 63 69
orebro@humanisterna.se

Ellis Wohlner, för förbundsstyrelsen
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HUMANISTERNA
Humanismhelg i Göteborg 30/3–1/4
”Humanismens som livsåskådning och dess kärnpunkter”
Hela helgen ägnas åt korta teoripass och intensiva gruppdiskussioner.
Från fredag kl. 18.00 till söndag kl. 15.00.
Middag på fredagen,
Lunch/middag på lördagen,
Lunch på söndagen,
Plus fika.
Plats: Torslanda Hembygdsförening, en bit utanför Göteborg.
Transport löser vi tillsammans.
Bokning: vastbloggen@gmail.com Senast 1 mars!

1 500
kronor!

Tips om webben
Henrik Thomé har sedan flera år spelat in konferenser och debatter kring
humanistiska frågor. Han gjorde även en presentationsfilm om Humanisterna som skickats ut på DVD till de svenska skolorna häromåret.
Alla dessa filmer finns att se på Henriks Youtubekanal www.youtube.com/
user/henrikthome En hel del material finns även att se på Humanisternas
hemsida under fliken Video. Här finns de senaste årens mest spännande debatter och gripande berättelser kring Humanismens mest centrala frågor.

Medlemsförmån
Som medlem i Humanisterna får du prenumerera
på SANS för endast 270 kr för 4 nummer.
Ordinarie pris är 365 kr.
Sans är en unik tidskrift i Sverige – ett existentiellt magasin om samhälle, vetenskap, etik och livsåskådning.
Med namnkunniga skribenter som till exempel Lena
Andersson, P C Jersild, Niklas Ekdal, Pernilla Ouis, Per Bauhn, Christer Fuglesang, Björn Ulvaeus och Magnus Norell, präglas Sans av fritänkande och
verkar i upplysningstraditionens anda.
Beställ prenumeration via www.prenservice.se och ange Internetkoden
221-221116. Det går också bra att ringa kundtjänst 0770-45 71 69
(öppet vardagar 8.30–16.00) och uppge denna kod.

HumanistInfo som PDF
I vår strävan att bli mer miljömedvetna
och dessutom hålla nere våra kostnader
erbjuder vi alla, som vill, att få HumanistInfo i digital form, som PDF-fil.
Vill du ha HumanistInfo som PDF
framöver, meddela kansliet detta på:
kansli@humanisterna.se.
Du som vill få tidningen i pappersform
får givetvis det även i fortsättningen.

Lokala aktiviteter
Tänk på att du som medlem själv kan
ta initiativet till lokala träffar med andra humanister där du bor. Det kanske
till och med kan vara fröet till en egen
lokalavdelning? Eller bara en trevlig gemenskap med likasinnade.
Skicka e-post till kansli@humanisterna.se och berätta om dina idéer så
meddelar vi medlemmar i ditt område
att de kan höra av sig till dig!

Kvalitetssäkring av
medlemsregistret
I samband med att HumanistInfo
kommer ut, skickar vi ett e-postmeddelande till alla medlemmar för att
kontrollera att vi har rätt e-postadress.
Om du får det behöver du inte göra
någonting. Om du däremot inte får
något e-postmeddelande ber vi dig att
skriva ett e-brev till kansli@humanisterna.se och meddela ditt namn,
adress och korrekt e-postadress!

Lokal information
Stockholm
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
• 15 mars 2012, kl. 18:00. Plats: Hedénsalen, ABF-huset, Sveavägen 41.
Motioner och övriga frågor till årsmötet
måste vara styrelsen tillhanda senast tre
veckor före årsmötet, alltså torsdagen
den 23 februari 2012.
Komplett årsmötesmaterial, inklusive
verksamhetsberättelse etc., kommer att
finnas tillgängligt via vår blogg (http://
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humstockholm.wordpress.com) senast
den 1 mars 2012.
Seminarieserie våren 2012
ABF-huset, Sveavägen 41. Entré 60 kr.
• Tisdagen den 20 mars kl. 18:00
Tro, vetande och humanism i vår tid
• Torsdagen den 22 mars
”Vi blev muslimer”
Madeleine Sultán Sjöqvist är universitetslektor i religionssociologi. Hon

disputerade 2006 på en avhandling om
svenska kvinnor som konverterat till
islam: ”Vi blev muslimer – svenska kvinnor berättar”. För närvarande forskar hon
om konservativa och fundamentalistiska
religiösa gruppers politiska anspråk i ett
vidare perspektiv, t.ex. kvinnors sexuella
och reproduktiva hälsa och hädelse/blasfemifrågor.
• Torsdagen den 29 mars
Darwin, naturligt urval och människans
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Humanism enligt Collins Dictionary:
”…avvisandet av religionen, till förmån för
utvecklingen av mänskligheten
på dess egna premisser.”
tillblivelse
Den otroliga mångfald och fantastiska
anpassningar till de mest skilda levnadssätt som kännetecknar livet på jorden
upphör inte att fascinera oss. Mask, mus
och människa – alla har formgivits genom darwinskt naturligt urval. I sitt föredrag berättar Staffan Ulfstrand kort om
Darwins liv och de omständigheter som
ledde till att han formulerade sin teori
om anpassning och artbildning genom
naturligt urval. Han berättar också om
hur Darwins teori ger viktiga inblickar
i vår egen arts tillkomst och egenheter.
Staffan Ulfstrand började skriva böcker
när han pensionerades från sin professur
i zooekologi i Uppsala.
• Onsdagen den 11 april
Tro, vetande och humanism i vår tid
• Tisdagen den 17 april
Gud och hans kritiker – en respons på de
nya ateisternas argument
De nya ateisterna, med Richard Dawkins i spetsen, har fått stort genomslag
för sin kritik av gudstro och religion. Är
kritiken hållbar? Vad är responsen från
kristet håll? Stefan Gustavsson, teolog, är
verksam vid Credoakademin och bland
annat författare till böckerna ”Kristen på
goda grunder” och Gör som ”Gud – bli
människa!”.
• Onsdagen den 25 april
Vårt behov av ritualer
Har den moderna människan gjort sig
fri från ritualer? Inte alls, menar socialantropologerna Johanna Gullberg och
Annika Rabo, som kommer att diskutera
människors behov och utformning av ritualer förr och idag. Johanna Gullberg är
doktorand i socialantropologi vid Stockholms Universitet. Hennes pågående
avhandlingsprojekt handlar om politisk
aktivism i Paris förorter. Annika Rabo
är professor i socialantropologi. Hon
har nyligen avslutat två projekt rörande
familj och familjerätt, med utgångspunkt
i Syrien.
• Onsdagen den 16 maj
Tro, vetande och humanism i vår tid

Syd
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Medlemmarna i Humanisterna Syd kallas
till årsmöte tisdagen den 28 februari, kl

18.30 i sal 4, Ungdomens hus, N Skolgatan 10 B, Malmö.
• Humanistiska vigslar i Syd
Nu går det att få humanistiska vigselceremonier i södra Sverige. Yvonne Jandréus,
aktiv i Humanisterna, har fått vigselrätt.
Om du är nyfiken på icke-religiös vigsel,
barnvälkomnande/namngivning, konfirmation eller begravning så går det bra
att kontakta våra officianter direkt. Hur
ceremonin ska se ut bestämmer du själv
i samråd med din officiant.
• Mer info
Mer om aktiviteterna ovan och kommande aktiviteter i Syd hittar du på Humanisternas hemsida, www.humanisterna.se
(välj Lokalavdelningar högst upp).

Umeå
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Årsmöte för lokalföreningen Humanisterna Umeå sker traditionsenligt på Pidagen, den 14 mars, med hemlagade Pipajer som tilltugg. Vi återkommer i ett
senare skede med information om klockslag och plats.
• Vi fortsätter med att ha två typer av
regelbundet återkommande aktiviteter:
Humanistpubar på Restaurang Rött nära
Umeå Universitet, samt diskussionskvällar med gästföreläsare på Bokcafe’ Pilgatan. Datum och tema för dessa diskussionskvällar får du regelbunden information om via e-post. Om inte, anmäl din
aktuella e-postadress till kansli@humanisterna.se samt umea@humanisterna.
se. För dig som inte har en e-postadress
har vi en sista utväg till det aktuellaste: vår
blogg http://humumea.blogspot.com/,
som alltid har det senaste.

Uppsala
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Medlemmarna i Humanisterna Uppsala
kallas till årsmöte söndagen den 4 mars,
kl 15.00-17.00. Sal Vega, Studiefrämjandet, Portalgatan 2, Uppsala.
• Samtalskvällar, på Pub 19, Svartbäcksgatan 19, alltid kl 19.
Nu närmast den 13/3, 10/4, 8/5 och 12/6.
• Offentligt föredrag med Torbjörn Tännsjö om eutanasi den 26 mars.
Kontakta oss gärna med synpunkter el-

ler för att delta i verksamheten uppsala@
humanisterna.se. Verksamheten är beroende av medlemmarnas insatser.

Väst
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Medlemmarna i Humanisterna Väst kal�las till årsmöte den 15 mars kl. 18.30.
Vera Sandbergs allé 8 (rum Wasa C) på
Chalmersområdet.
För den som vill vara miljömedveten:
Med linjerna 7 och 10 kommer man till
Kapellplatsen, som är närmaste hållplats
och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort.
Man kan också åka stomlinje 16 från
Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan
och från andra ändan av stan Fyrktorget,
Marklandsgatan.

Örebro
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Medlemmarna i Humanisterna Örebro
kallas till årsmöte den 15 mars. ABF,
Drottninggatan 38, Örebro kl. 18.30
• Hösten 2011 ägnades mycket tid åt studiematerialet om humanism och Humanisterna som finns på
www.humanistera.se.
Våren 2012 fortsätter vi med möten om
studiematerialet och så har vi naturligtvis
ett möte för att diskutera förslaget till nytt
idéprogram.
Vårens möten på ABF, Drottninggatan 38,
Örebro kl. 18.30:
4/4 (on) Möte – studiecirkel kap 9-10 och
diskussion inför kongressen
15/5 (ti) Möte om det sekulära samhället
med inbjudna gäster
• För första gången kommer vi att delta
på Bokmässan i Örebro som i år är den
13–15 april. Vi arrangerar bl. a. ett seminarium med temat ”Religion – det
främsta hindret för religionsfrihet?”. Alla
medlemmar är välkomna. Du som är intresserad av att hjälpa till hör av dig till
orebro@humanisterna.se.
• Den traditionsenliga våravslutningen
där vi umgås och pratar humanism under
lättsamma former har vi i år planerat till
torsdag 7 juni. Information om plats och
tid kommer senare i vår.

Flera lokalavdelningar skriver blogg. Gå in på respektive avdelnings hemsida och se vilka som gör det.
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Posttidning B
Humanisterna
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

Sökes

stöd – inlevelse – hopp

Välkommen att bli
Jourhavande Medmänniska du också!
Har du tid att lyssna?
Vi behöver bli fler som tar emot de som ringer till Jourhavande Medmänniska!
Att vara Jourhavande Medmänniska är en ideell handling som passar dig som vill bidra till andra
människor – med din tid och din medmänsklighet.
Jourhavande Medmänniska är en telefonjour som är bemannad klockan 21.00–06.00 alla dagar på året.
Hit kan människor ringa om de behöver någon att tala med.
Föreningen är religiöst och politiskt obunden. Den som ringer till oss får vara anonym, liksom vi i jouren
är. Som Jourhavande Medmänniska sitter du i genomsnitt ett tretimmarspass per månad. Du kommer att
få gå en grundkurs, delta i gruppmöten med andra ”JM:are” och få fortbildning varje år.
Är du intresserad av att få veta mer och bli en av oss?
Välkommen att kontakta vår utbildningsansvariga, Berit Hasselmark, eller vårt kansli så berättar vi mer.
Du når oss antingen via e-post: kurs@jourhavande-medmanniska.com eller på telefon 08-10 10 04.
Jourhavande Medmänniska

Ditt stöd räddar liv!
Många humanister vill hjälpa medmänniskor i nöd. Du kan stödja där mänskliga
rättigheter satts ur spel genom lagar, religion eller traditioner.
Oum el Banine är en ideell organisation
i Agadir, Marocko. De driver kvinno- och
daghem, vilket räddar livet på kvinnor och
barn. Att som ogift bli gravid strider mot
lag, religion och hederstraditioner. Okunskap eller våldtäkt anses inte vara förmildrande omständigheter. Den gravida kvin-

nan mister oftast all trygghet genom att
tvingas bort från familj och samhälle.
Som månadsgivare får du löpande gåvorapporter från verksamheten.
Du kan också ge bort ett Gåvobevis som
present. Läs mer på hemsidan!
HAMU drivs av norska Human Etisk Forbund. De prioriterar projekt där kvinnor
och barn förtrycks på religiösa grunder.
Några exempel är omskolning av tempelprostituerade, rehabilitering av kriminella

Nästa nummer kommer i maj

och stöd till gatubarn. Hjälpländer finns i
Asien, Afrika och Sydamerika. Läs mer på
hemsidan!

Stöd med en gåva!
Humanisternas Pg: 30 87 63-2
Märk inbetalningen med ”Oum El Banine”
eller ”HAMU”.
Varje krona skickas – allt arbete och all administration utförs ideellt!
www.humanisterna.se
insamlingar@humanisterna.se

