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Än så länge så har det varit en händelserik 
höst på humanistfronten. Många intressanta 
händelser har engagerat Humanisterna i 
Sverige. 

Allt från böneutrop till hemskolning 
och inspirerande människor som Malala 
Yousafzai som får den mest pessimistiske 
omvärldsanalytikern att skina upp har gjort 
tillvaron i höstmörkret lite mer intressant. 

HumanistInfo bjuder i detta nummer på 
bland annat en summering av årets höstkon-
ferens. Temat för i år var ”Sverige i Europa, 
Europa i Sverige”. Hedeniuspriset delades ut 
efter höstkonferensen. 

Det pågår även en spännande debatt 
inom förbundet om vilken väg Humansi-
terna bör gå. Kan vi vara både en livsåskåd-

ningsorganisation och en människorättsor-
ganisation? Vad är för- och nackdelarna och 
måste vi välja? Förbundets vice ordförande 
Per Dannefjord diskuterar just detta i en 
längre artikel. 

Som nämndes inledningsvis har böneu-
tropets vara eller icke-vara diskuterats inom 
förbundet. Det känns skönt att vara med i en 
organisation där alla inte tycker lika och där 
man ofta diskuterar med människor som är 
öppna för nya perspektiv 
och argument. Det får en 
att själv våga tänka i nya 
banor och verkligen vär-
dera andras åsikter noga.

Emilia Ericson
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Höstkonferens

Inledningsvis informerades det kort om 
två av de projekt som pågår. Ett av dessa 
är arbetet med Humanisternas nya idé-
program som snart går ut på remiss. Ar-
betsgruppen har bl. a. föreslagit en upp-
delning i ett manifest och ett idéprogram. 
Vidare informerades om projektet ”En 
etisk plattform”, om vilken en progress-
rapport finns att läsa på sidan 22 i detta 
nummer av HumanistInfo.

Den första riktiga programpunkten 
behandlade spänningen mellan Huma-
nisterna som livssynsorganisation kontra 
människorättsorganisation. 

Staffan Gunnarson beskrev först kort 

humanismens historia, grundläggande 
idéer, samt gav exempel på hur förbund 
i andra europeiska länder arbetar. Speci-
ellt intressant att se var den omfattande 
sociala verksamhet som det tyska Huma-
nistförbundet i Berlin bedriver.

Därefter tog Per Dannefjord vid och 
redogjorde för två möjliga vägar för 
Humanisterna: Politiskt arbete med ut-
gångspunkt i ett rationellt och förnuftigt 
tänkande eller en livsåskådningsgemen-
skap. Dannefjord medger att det finns be-
hov av det senare, men detta är inget han 
vill ingå i. Han beskrev också uppenbara 
problem med att blanda dessa, t. ex. är 

Veckohelgen 10–11 november 
arrangerade Humanisterna en 
medlemskonferens i Stockholm. 
Ett åttiotal medlemmar deltog 
och ämnet var ”Sverige i Europa, 
Europa i Sverige”. 

Konferens med framtiden på agendan

EU-minister Birgitta Ohlsson och Dr. Willem Blokland var de två inbjudna talarna under konferensen.

Från vänster: 
Staffan Gunnarsson, 
Per Dannefjord och 
Eduardo Grutzky.
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det olyckligt om Humanisterna får stat-
ligt stöd till trossamfund och står med på 
listor tillsammans med religiösa trossam-
fund. Humanisterna är och bör framstå 
som något helt annat än ett trossamfund, 
enligt honom.

Dannefjord påtalade att det finns pro-
blem med livsåskådningar rent allmänt. 
Det är skillnad på att företräda en orga-
nisation och att företräda en livsåskåd-
ning med en identitetsskapande social 
gemenskap. Det senare innebär att man 
delvis har lämnat det kritiskt och ratio-
nella förhållningssättet eftersom gemen-
skapen kräver viss lojalitet och gör det 
svårare att vara kritisk och ändra åsikt. 
Enligt Dannefjord är det stora problemet 
med religionerna inte föreställningar om 
gud, utan att de är sociala gemenskaper 
som inte kan ifrågasättas.

Sedan lyfte Dannefjord dilemmat med 
att beskriva den humanistiska livsåskåd-
ningen i termer som ”vi tror på männis-
kan”. Detta blir bara hyfsat tomma fraser. 
Även ett positivt budskap kan skava om 
det bara tar formen av en ren omformu-
lering av det vi är emot. Det är rakare att 
kalla det för vad det är, religionskritik. 
Detta var ett tankeväckande budskap 
som togs emot med blandade reaktioner 
bland åhörarna.

Människorättsbrott i Europa
Nästa programpunkt var ett föredrag av 
EU-minister Birgitta Ohlsson. Hon talade 
om människorättsbrott i Europa, med ut-
gångspunkt i Ungern. Värderingar som 
åsidosätter vissa mänskliga rättigheter, är 
odemokratiska eller ovetenskapliga växer 
i kraft inom Europa. Eurobarometern vi-
sar t. ex. att en majoritet av européerna 
tror på lyckonummer. Även en majoritet 
anser att samhället förlitar sig för mycket 
på vetenskap och för lite på religion. 

Ohlsson sa också att abortmotståndet 

blir tydligare, samt att stora grupper dis-
krimineras och trakasseras inom EU och 
Sverige: romer, hbtq-personer, muslimer, 
judar och flyktingar/immigranter. Ohls-
son pekade på problemet att så få kvinnor 
är närvarande i EU:s beslutande forum, t. 
ex. ingår ingen kvinna i ECB:s styrelse. 
Hon avslutade ”Vi ser med oro på utveck-
lingen i Europa, men det var inte bättre 
förr.”

Vid efterföljande frågestund berättade 
Birgitta Ohlsson att hon inte tror att ett 
förbud mot omskärelse av pojkar är rätt 
väg, de negativa konsekvenserna blir sto-
ra, förändring måste ske inifrån de grup-
per som praktiserar detta. Ohlsson sa 
också att hon har en barnatro och att re-
ligionerna har bidragit positivt i Europa, 
t.ex. i kampen mot kommunisterna i Po-
len och med hjälp till utsatta människor.

Humanistiska rådgivare på sjukhus
Därefter kom en presentation av Dr. Wil-
lem Blokland som arbetar med andlig 
rådgivning på humanistisk grund vid 
universitetssjukhuset i Utrecht. Han re-
dogjorde för den historiska bakgrunden 
i Nederländerna, där samhället förr varit 
uppdelat i katoliker och protestanter, med 
två parallella och helt åtskilda system (två 
pelare) för så gott som all samhällsservi-
ce. Den humanistiska agendan har hand-
lat om att få jämlika rättigheter även för 
icke-religiösa, den tredje pelaren. Det ne-
derländska humanistförbundet bildades 
1946 och har idag ca. 16 000 medlemmar.

Humanistiska rådgivare på sjukhus, 
i fängelser, i armén etc. betalas av ne-
derländska staten och de är idag 160 
stycken. Vid sjukhuset i Utrecht ingår de 
i ”Department of orientation in life,” där 
det finns rådgivare och präster från flera 
olika livsåskådningar. Religiositeten har 
förändrats snabbt i Holland, blivit mer 
differentierat och mindre styrt av gamla 

strukturer. Idag är 46 procent sekulära, 26 
procent andliga (ej religiöst anslutna) och 
28 procent traditionellt religiösa.

Se förra numret av HumanistInfo för 
ett specialreportage från Dr. Bloklands 
arbete på universitetssjukhuset i Utrecht.

Hedersrelaterat våld
Lördagen avslutades med att Eduardo 
Grutzky talade om hedersrelaterat våld 
mot barn och ungdomar. Den förkla-
ring han föredrar är socioekonomisk och 
innebär att avsaknad av fungerande väl-
färdssystem och avsaknad av upplysning 
leder till hederskulturer. När ett samhälle 
saknar ett allmänt utbyggt välfärdssys-
tem, tar familjen hand om den funktio-
nen och detta sker med krav på lydnad. 
Avsaknad av upplysningens idéer innebär 
låg utbildningsnivå för kvinnor, bristande 
jämställdhet och låg ekonomisk själv-
ständighet för kvinnor.

Grupparbeten
Under söndagförmiddagen genomfördes 
grupparbeten inom ämnena humanis-
tisk identitet, hedersvåld, värderingarnas 
Europa och sekulär andlighet. Den sista 
gruppen leddes av en nederländsk hu-
manistisk rådgivare som beskrev hur de 
kartlägger s. k. andliga behov med hjälp 
av en enkät, detta för att kunna hjälpa pa-
tienter på sjukhuset. De andra grupperna 
diskuterade ämnena som tagits upp da-
gen innan.

Konferenshelgen avslutades med Hu-
manismens dag och utdelning av Hede-
niuspriset, se nästa reportage.

Mer information:
http://www.humanismus.de
http://is.gd/utrecht
http://www.humanistprofessionals.org

Ulf Gustafsson, Magnus Timmerby

Höstkonferens

Anna Bergström, styrelseleda-
mot, och Astrid Moëll var de 

som hade anordnat årets 
höstkonferens.
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Hedeniuspriset 2012

Årets pristagare
Nyamko Sabuni

Nyamko Sabuni fick priset för sitt arbete 
mot bland annat tvångsäktenskap och 
hedersvåld.  I styrelsens motivering stod 
det bland annat att Sabuni tilldelades pri-
set ”för sitt outtröttliga arbete för att barn 
och ungdomar oavsett ursprung eller re-
ligion ska ha tillgång till samma mänsk-
liga rättigheter”.

Innan själva prisutdelningen hade vi i 
publiken äran att lyssna till ett föredrag 
av Sveriges generalsekreterare för Am-
nesty International, Lise Bergh. Hon ta-
lade bland annat om hur yttrandefriheten 
runt om i världen inskränks. Med ned-
tramp i olika geografiska och politiska 
kontexter målades en dyster bild upp av 
läget idag. Bergh talade exempelvis om 
Kinas partikongress som nyligen ägt rum 
och det faktum att 130 personer gripits, 
satts i husarrest och tvångsförflyttats på 
grund av deras politiska motstånd. Hon 
berättade om det systematiska förtrycket 
av iranska kvinnorättsaktivister, blog-
gare och deras advokater.  Hon tog upp 
Kopternas situation i Egypten och Ung-
erns nya lag som ger staten rätt att reg-
lera medierna. Att yttrandefriheten är 
under ständig attack runt om i världen 
är förvisso ingen nyhet men det blev med 
Berghs presentation smärtsamt tydligt att 
alla aktörer som jobbar med denna fråga 
behövs. 

Efter Lise Berghs presentation var det 
så dags för prisutdelningen. Förra året var 
det en manlig läkare som mottog priset 
för sitt offentliga ställningstagande mot 
omskärelse av pojkar. I år gick alltså pri-
set till en kvinnlig politiker för sitt arbete 

mot hedersvåld och tvångsäktenskap.  
Nyamko Sabuni välkomnades upp på 
scenen av styrelseledamoten och heders-
experten Eduardo Grutzky och styrelsens 
motivering lästes upp av styrelseledamot 
Irene Rune.

Sabuni tackade för utmärkelsen och 
såg den som ett bevis på att arbetet som 
utförts i dessa frågor är oerhört viktigt. 
Sabuni tog upp boken ”Flickorna vi svi-
ker” som hon skrev 2006 och sa att hon 
då inte trodde att vi på 6 år skulle kunna 
komma så långt som vi gjort idag i arbe-
tet mot hedersförtryck. Hon berättar att 
hon redan i slutet av 1980-talet började 
lära sig om hedersnormer och förtryck i 
mötet med unga tjejer ute i föreningslivet 
som berättade hur deras liv begränsades 
mycket av familjens hederskultur. Hon 
menar att myndigheterna måste ta bar-
nets parti när det gäller misstankar om 
hedersrelaterat våld, så har det inte varit 
men vi blir bättre på det.

Nyamko Sabuni berättade om hur hon 
i sitt politiska arbete motarbetats och 
ifrågasatts. Sabuni blev misstänkt för att 
dölja rasistiska åsikter bakom sin hudfärg 
och det fanns de som krävde hennes av-
gång efter det att hon tillträtt som stats-
råd. Men, Sabuni kämpade vidare, bland 
annat kämpade hon för att alla barn skul-
le få delta i all undervisning i skolan. Barn 
ska inte nekas rätten till en likvärdig ut-
bildning för att de råkar komma från en 
viss grupp. Skollagen skärptes så och idag 
är det svårare för föräldrar att neka sina 
barn rätten att delta på exempelvis sex- 
och samlevnads lektioner, på idrotten 

Efter avslutad höstkonferens söndagen den 11 november 
var det dags för Humanismens dag och det årliga arrang-
emang där Hedeniuspriset delas ut. I år gick utmärkelsen till 
Nyamko Sabuni.

Nyamko Sabuni tog stolt emot Hedeniuspriset 
på söndagen av Höstkonferensen. 

Lise Bergh, Sveriges generalsekreterare för 
Amnesty International var gästtalare under 
konferensen.
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eller i musikundervisningen. 
Sabuni har även arbetat för 
att eliminera dispensen för 
att få gifta bort sina minder-
åriga barn och för att förbjuda 
oskuldsintyg och rekonstruk-
tioner av mödomshinnan. 
Hon menar att detta är helt 
fel väg att gå i kampen för alla 
barns rättigheter.  

Sabuni sa i sitt passionera-
de tal att vi som arbetar med 
de här frågorna minsann inte 
är några talibaner som vill in-
skränka folks kulturella och 
religiösa rättigheter utan att 
vi är människor som lever i 
ett fritt land där den allmänna 
förklaringen om de mänskli-
ga rättigheterna är ämnad att 
gälla alla människor oavsett 
religiös och kulturell bak-

grund och där barnkonven-
tionen ska gälla alla barn på 
precis samma villkor. Vi är 
minsann inga talibaner, tvärt 
om lever vi i ett land där re-
ligiösa dogmer och vetenskap 
inte likställs. Vi har förmånen 
att leva i ett land där kvinnliga 
forskare, journaliset, tjäns-
temän och även humanister 
som Eduardo Grutzky kan 
kämpa mot förtryck och för 
mänskliga rättigheter utan 
att behöva gå samma öde till 
mötes som Malala Yousafzai. 
Just för att vi inte är taliba-
ner är Sabuni hoppfull om en 
framtid där de mänskliga rät-
tigheterna innefattar alla barn 
i Sverige oavsett bakgrund. 

Emilia Ericson

Vi söker en layoutare – läs mer på sista sidan 

Hedeniuspriset 2012

”Vi är minsann inga talibaner, 
tvärt om lever vi i ett land där 
religiösa dogmer och vetenskap 
inte likställs.
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Staten och svenska kyrkan gick för 12 år 
sedan skilda vägar. Trots detta så närva-
rar så väl kungafamiljen som merparten 
av riksdagsledamöter i den ”traditionella” 
gudstjänsten i Storkyrkan i samband med 
riksdagens öppnande. 

Denna gudstjänst är inte en officiell del 
av riksdagens öppnande men en inbjudan 
går ut från riksdagsförvaltningen tillsam-
mans med kallelsen till riksdagens offent-
liga öppnande och öppningsdagens pro-
gram är anpassad till att kunna inrymma 
kyrkans gudstjänst.

I år påbörjades dock en ny ”tradition” 
genom den alternativa samlingen som 
Humanisterna bjöd in till. På anrika res-

taurangen Den Gyldene Freden samlades 
ett 20-tal personer intresserade av ett se-
kulärt alternativ till gudstjänsten. 

Christer Sturmark hälsade välkom-
men och förklarade bakgrunden till ini-
tiativet. Han menade att Storkyrkans gud-
tjänst passade illa in i en sekulär stat där 
riksdagens uppgift är att tjäna folket, inte 
någon ”högre makt’” 

Därefter berättade professorn i astro-
fysik Ulf Danielsson om den vetenskap-
liga ”skapelseberättelsen”, hur universum 
kom till och hur vi människor är gjorda 
av stjärnstoft. Ulf Danielsson bjöd på en 
spännande halvtimmes resa genom uni-
versums ca 7 miljarder år.

Det upprättades ingen deltagarförteck-
ning men vi vet att riksdagsledamöter 
kom från flera olika partier från vänster 
till höger, tillsammans med några tjäns-
temän från riksdagen, några journalister 
och flera medlemmar i Humanisterna. 

Vår avsikt är att hålla alternativa sam-
lingar i samband med riksdagens öpp-
nande, i varje fall så länge en gudstjänst 
hålls. Och nästa gång förväntar vi oss 
att riksdagsförvaltningen inkluderar vår 
inbjudan i utskicket till riksdagens leda-
möter. Redan nu har vi klara indikationer 
på att flera kommer till vårt arrangemang 
nästa år.
Ellis Wohlner

Riksdagens öppnande

En ny tradition har fötts!
I år arrangerade Humanisterna för första gången ett atlernativ till den 
gudstjänst som hålls i samband med riksdagens öppnande. Ett 20-tal 
personer kom för att lyssna till bland andra Christer Sturmark. 

Paul Kurtz, tidigare filosofiprofes-
sor i Buffalo, New York och nestorn 
inom amerikansk humaniströrelse, 
avled i oktober månad. Kurtz var född 
1925 och innehade under några år på 
1980- och 90-talet positionen som s. k. 
co-president inom det internationella 
humanistförbundets (IHEU) dåvaran-
de ledartrojka. Han grundade Council 
for Secular Humanism 1980 och Cen-
ter for Inquiry 1991.

Free Inquiry och Skeptical Inquirer 
magazine var två tidskrifter som Kurtz 
också stod bakom, liksom organisatio-
nen Committee for the Scientific In-
vestigation of Claims of the Paranor-
mal (CSICOP – ung. motsvarigheten 
till svenska ”Vetenskap och Folkbild-

ning”). Vidare var han 
ansvarig för utkastet till 
det andra Humanistiska 
Manifestet från 1973, 
liksom för förarbetet 
till millenniesatsningen 
Humanist Manifesto 
2000.

Paul Kurtz var även 
mycket produktiv som 
författare med drygt 
femtiotalet titlar bakom 
sig och han startade 
dessutom förlaget Prometheus Books 
1969. En av hans mest kända boktitlar 
är ”New Skepticism: Inquiry and Re-
liable Knowledge” från 1992, där han 
introducerade begreppet Eupraxophy 

för den medkännande 
och praktiskt inriktade 
humanistiska filosofi, 
som han ville främja.

Trots att han i USA 
var känd som en hård 
och konsekvent reli-
gionskritiker ogillade 
han personligen den 
militanta ateismen och 
föredrog själv att kalla 
sig ”igteist”, d. v. s. någon 
som överhuvudtaget inte 

förhåller sig till någon gud eller ens 
erkänner att han förstår något av vad 
denna föreställning skulle innebära. 

Staffan Gunnarson

In memoriam

Amerikansk humanistledare avliden
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Notiser

Avskaffa lagarna  
mot hädelse
Den kristna flickan Rimsha Masih i 
Pakistan är bara i de tidiga tonåren 
och påstås ha ett mentalt funktions-
hinder. Ändå riskerade hon döds-
straff för att ha bränt Koranen. Trots 
att det kom fram att bevisen mot 
henne förmodligen fabricerats av en 
lokal imam, och Rimsha släpptes, ris-
kerar hon fortfarande att lynchas.

Pakistan har tillsammans med 
Saudiarabien de kanske brutalaste 
lagarna i världen, med regelbundna 
dödsstraff för kränkning av reli-
gionen. I Sudan kan samma brott ge 
hårda spöstraff, i Afghanistan 20 års 
fängelse, i Grekland, Algeriet och Po-
len böter.

I Sverige avskaffades den så kalla-
de trosfridslagstiftningen 1970. Men 
liknande lagar lever kvar i många 
europeiska länder, och riksdagsleda-
moten Tuve Skånberg (KD) vill åter-
införa dem.

– Lagarna ... förhindrar liberali-
sering och modernisering av religio-
nerna och stärker fundamentalister-
nas ställning ...
Erik Helmerson i Dagens Nyheter 
2012-09-15.

Religioner och  
rättigheter
Alla ska ha rätten att förolämpa reli-
gioner i en demokrati.

I en demokrati har religioner och 
ideologier inga rättigheter. Islam och 
liberalism är inga individer och där-
för omöjliga att kränka. En sekulär 
lagstiftning ger alla människor rätt 
till sin tro men också rätt att inte tro 
på några gudar alls. Muhammed och 
Jesus skulle kunna känna sig kränkta 
som individer. Men ingen av dem är 
längre i livet. Det är med andra ord 
de som tror på dessa profeter som 
känner sig kränkta, inte profeterna 
själva.
Dilsa Demirbag-Sten i Dagens 
Nyheter 2012-09-27.

Svinn-licensen 
borde avskaffas
”Men åh, det gäller ju verkligen inte alla” 
stönar så väl journalister som akademi-
ker och politiker när kritik riktas mot en 
viss religiös sedvänja. Handlingar som 
utförs i religioners och kulturers namn 
där vissa grupper, eller vissa människor 
inom vissa grupper, får sina mänskliga 
rättigheter kränkta bemöts inte på ett 
konsekvent sätt. Religioner tycks ha en 
alldeles speciell domän i samhällsdebat-
ten, ett slags samhällskontrakt med unika 
klausuler. En sådan tycks vara innehavan-
det av en ”svinn-licens”, det vill säga, visst 
kränkande av vissa individer accepteras i 
utövandet av gruppens tro. Det kan gälla 
allt från att samhället ser genom fingrar-
na vad gäller barns kroppsliga integritet 
till könsapartheid som ingen behöver stå 
till svars för. 

Det är skrämmande hur fort diskus-
sioner om MR-kränkningar dör ut när 
”svinn-licensen” läggs upp på bordet.

Rapporter om att 11 000 pojkar i USA 
utsatts för sexuella övergrepp av katolska 
präster, att mellan 70 och 80 000 tusen 
flickor och kvinnor dör i sviterna av osäk-
ra aborter runt om i världen på grund av 
att de stora världsreligionerna gång efter 
annan förordar abortförbud möts sällan 
av krav på en rejäl pudel utan snarare 
av ”det-gäller-inte-alla-argumentet”. Att 
miljontals flickor och pojkar dör till följd 
av religiösa och kulturella uppfattningar 
och sedvänjor har liksom ingen bäring i 
diskussionssammanhang eftersom långt 
ifrån alla troende kan anklagas för deras 
död. Det känns ganska otänkbart att jour-
nalister, akademiker och politiker skulle 
ha samma överseende med andra grup-
per och aktörer i samhället.

Tänk om produktionsindustrin åtnjöt 
samma ”svinn-licens”? Att risken för att 
drabbas av lungcancer ökar av rökning 
det är ett vanligt argument mot tobaksin-
dustrin och i kampanjer för att få rökare 
att fimpa ciggen för gott. Denna kritik 
borde dock, med en lika gedigen svinn-
licens, klassas som onödig eftersom inte 
alla som röker drabbas av lungcancer. 
Varför dra alla rökare över en kam och 
skylla allt på de stackars ciggarettillver-

karna? De kan väl inte stå till svars för att 
så många människor drabbas av diverse 
sjukdomar på grund av sin rökning? Visst 
svinn får man liksom räkna med här i 
världen. Vi får ju inte glömma bort vilken 
njutning ett bloss kan ge eller den gemen-
skap som uppstår vid en rökpaus på job-
bet eller festen.

Nä, givetvis kan samhället inte avstå 
från att fördömma sådant som riskerar 
att skada människor. I alla andra sam-
manhang kräver vi att människor som 
tillhör en viss grupp står till svars för 
vad som händer i gruppen och inte säl-
lan får de frågan hur de kan vara med i 
en grupp där så många beter sig illa eller 
har ett, ur ett MR-perspektiv, problema-
tiskt synsätt. Som konsument kan man ju 
ges bördan av ett kollektivt dåligt samvete 
för sitt bidrag till oetisk klädproduktion 
i Asien eller köttindustrins undermåliga 
behandling av djur. Tillhör man gruppen 
köttätare och klädkonsument verkar det 
vara helt naturligt att man tvingas tänka 
om och agera som en påtryckande part 
för att kött- och klädindustrin ska ändras 
till det bättre.

Med andra ord borde exempelvis alla 
katoliker åtminstone uppmanas att ak-
tivt arbeta mot det pedofiliproblem som 
deras kyrka ligger bakom. Hade jag varit 
med i en organisation där många förgri-
per sig på småbarn och har en syn på sex-
uell- och reproduktiv hälsa som orsakar 
mycket mänskligt lidande, ja då hade jag 
övervägt att säga upp mitt medlemskap, 
oavsett hur mycket jag personligen drog 
nytta av organisationen. Jag hade åtmins-
tone gjort vad jag hade kunnat för att få 
stopp på pedofilin och få alla förövare 
dömda och utslängda från organisatio-
nen. Men, så länge organisationen är av 
den religiösa sorten verkar samhället inte 
ens förvånas över det faktum att med-
lemmarna inte förmås arbeta mer aktivt 
mot kränkningarna inom sin grupp el-
ler överväger att lämna gruppen. Svinn-
licensens bäst före-datum borde sedan 
länge vara passerat.

Emilia Ericson

Religionens samhällskontrakt



HumanistInfo · nr 4 · 2012 9

Den 11 oktober fick världens alla 
flickor en dag. I år är första gången 
som vi uppmärksammar den in-
ternationella flickdagen. 

Tanken bakom dagen är, i likhet med ex-
empelvis internationella kvinnodagen, att 
för en dag särskilt belysa flickors utsatt-
het i världen. I många samhällen utgör 
en människas kön och ålder en ohygglig 
utsatthet, en slags diskriminering i dub-
bel bemärkelse. Denna diskriminering 
får många flickor leva med under hela sin 
uppväxt. FN vill därför uppmärksamma 
problemet lite extra just denna dag.

Enligt uppgifter från FN gifts varje dag 
20 000 flickor bort innan de hunnit fylla 
18 år. 70 000 flickor mellan 15 och 19 år 
dör varje år i sviterna av förlossningar, 
som ofta beror på att deras kroppar inte 
är färdigutvecklade. Diskriminering av 
flickor talar sitt tydliga språk i siffror. En-
ligt den officiella statistiken ”fattas” mel-
lan 60 och 100 miljoner kvinnor i Syda-
sien, Nordafrika, Mellanöstern och Kina. 
Strategin för att nå fram till dessa siffror 
består bland annat av fosterdiagnostik 
där flickfoster aborteras samt sämre till-
gång till mat, sjukvård och omsorg än vad 
pojkar får. 

I Sverige brottas vi inte med dessa siff-
ror. Flickor som föds i detta land behöver 
inte kämpa i en lika hård motvind, mot 
en lika dyster statistik. I Sverige har vi i 
år inte debatterat hur vi ska få ner möd-
radödligheten för minderåriga som föder 
barn, vi har inte debatterat hur vi ska få 
fler flickor att gå i skolan istället för att 
ägna alla vakna timmar till hushållsar-
betet. I Sverige har jämställdhetsfrågan 

istället handlat om ett pronomen. 
Detta är delvis en ganska angenäm 

insikt – Tänk att vi kommit så långt! Vi 
har dock en del jobb kvar att göra på 
jämställdhetsfronten som i själva ver-
ket handlar om liv och död, även om 
det inte är på samma nivå som i många 
andra länder. Här tänker jag främst på 
hedersnormer som leder till psykisk och 
fysisk misshandel och mord. Även köns-
stympning, som omkring 3 miljoner 
flickor världen över utsätts för varje år, 
rör Sverige. Med tanke på att det i Sverige 
bor ungefär 12 000 flickor som kommer 
från länder där könstympning är van-
ligt förekommande har vi all anledning 
att uppmärksamma vårt arbete för dessa 
flickor. Denna traditionella sedvänja är 

hedersrelaterad då det handlar om att 
befästa flickans status och roll genom att 
kontrollera hennes sexualitet.  Omskärs 
inte flickan drar hon skam över familjen. 
Även om sedvänjan inte finner stöd i reli-
giösa skrifter så är den primärt praktise-
rad inom kristna och muslimska grupper 
i Afrika. 

I en artikel i DN den 19 augusti i år 
säger advokat Elisabeth Massi Fritz att 
könsstympning, som sedan 1982 är ett 
brott i Sverige, sällan leder till förunder-
sökning. Massi Fritz menar att samhället 
måste bli bättre på att markera mot köns-
stympning och inte se mellan fingrarna. 
Hen i all ära, men låt oss stoppa blödning-
en innan vi tvättar de blodiga kläderna. 

Vi får aldrig någonsin glömma bort 
dessa flickor som stympats eller de flickor 
som fortfarande riskerar att giftas bort 
mot sin vilja.  Alla de flickor som varje dag 
tvingas bära hela familjens heder på sina 
axlar ska inte bara uppmärksammas en 
dag om året. De ska mötas av ett samhälle 
som inte accepterar att de behandlas på 
detta sätt, ett samhälle som inte ger vika 
för handlingar som sker i religionens eller 
traditionens namn. Ett sådant samhälle är 
Sverige tyvärr inte idag. Vi kan bättre. 

Humanisterna kan bättre och har en 
viktig roll i arbetet för dessa flickor. När 
andra viker för religiösa och kulturella 
argument står vi kvar och tar kampen för 
alla människors rättigheter. Det är inte 
alltid en tacksam roll, men står man för 
en kosmopolitisk värdegrund så gör man.  
Så, vi Humanister bör ge världens flickor 
mer än en dags uppmärksamhet. 

Emilia Ericson

Flickor får en egen dag

Utan båda föräldrarnas samtycke är det misshandel

Den 11 oktober i år fick världens alla flickor en 
egen dag.

Internationella flickdagen

Omskärelse

En kvinna i Uppsala har länge kämpat för 
att hennes son inte ska omskäras. Båda 
föräldrarna kommer från ett Afrikanskt 
land och mannen i familjen kräver att so-
nen ska omskäras.   

Pappan har sagt till honom att han ska 
bli fin. Själv har sonen sagt ”Jag ska klip-
pa snoppen för då blir jag fin”. Mamman  
svarade med att det kommer att göra ont 

och blöda och att han ska få bestämma 
själv när han fyllt 18.

För att få stöd för sin sak har hon sökt 
hjälp hos flera instanser. Till slut fick hon 
hjälp av organisationen Tris, Tjejers rätt i 
samhället. De såg till att landstingsdrivna 
Barnahus fick veta vad som var på väg 
att hända och de kontaktade kommun-
juristen i Uppsala som i e-post svarat så 

här: ”En legitimerad läkare eller person 
med särskilt tillstånd att utföra omskä-
relse får utföra ingreppet om båda vård-
nadshavarna samtycker. Om ingreppet 
utförs mot ena förälderns vilja är det att 
betrakta som misshandel, eventuellt ringa 
misshandel och då kan läkaren åtalas och 
dömas i domstol”.
(Kortad version.) UNT 12-10-17
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I Lärarnas tidning 2012-10-19 finns en 
notis om att en judiskt-ortodoxt troende 
familj i Göteborg efter överklagande till 
Kammarrätten fått tillstånd att hemskola 
sina barn enligt familjens religiösa över-
tygelse. Detta innebär särprägel i klädsel, 
kosthållning och dessutom ett stort antal 
bönestunder under dagen. Tidigare hade 
familjen fått avslag på sin begäran, men 
Kammarrätten bedömde att barnen skulle 
komma att få fullvärdig skolundervisning 
genom föräldrarnas försorg. Familjens 
grund för att inte låta barnen gå i vanlig 
skola var bland annat att de skulle komma 
att mobbas och att de regler som hör sam-
man med religionsutövningen inte skulle 
kunna upprätthållas. 

För oss sekulära humanister låter 
detta förfärande. En av skolans viktigare 
uppgifter är ju att bereda eleverna för ett 
självständigt liv i det allmänna samhället. 
Dessutom anser vi humanister att var och 
en ska kunna ha frihet att välja trosinrikt-
ning, inklusive icke-tro. Det hela framstår 
som en kränkning av barnens integritet 
och valfrihet i livet.

Man kan tycka att det måste finnas reg-
ler som skyddar barn mot att underkastas 
föräldrars extremreligiösa idéer. Något 
måste väl finnas i deklarationen om de 
mänskliga rättigheterna respektive barn-
konventionen som kan åberopas i ett fall 
som detta?

Men tyvärr – den som söker stöd 
där blir besviken. Deklarationen om de 
mänskliga rättigheterna slår fast att för-
äldrarna har rätt att välja skolform för sina 
barn. Barnkonventionen säger att barnen 
har rätt till religionsfrihet, men inget om 
att denna frihet ska gälla oberoende av 
föräldrarnas preferenser, även om dessa 

ligger långt från huvudfåran i den samtida 
kulturen.

En närmare undersökning av det ak-
tuella fallet med den judiskt-ortodoxa 
familjen visar att den är mycket speciell 
som företeelse här i Sverige. Fadern är 
rabbin och modern säger att de fungerar 
som ambassadörer för sin ortodoxa tro. 
Barnen ska efter sina studier i hemmet 
skickas på vidareutbildning i USA och Is-
rael. Den äldsta dottern, som är 20 år, har 
avslutat en sådan studiebana med ”bache-
lor-examen” i Österrike. 

Det finns alltså ingen internationellt 
vedertagen princip att falla tillbaka på 
som invändning mot denna enligt Hu-
manisternas mening inskränkta form av 
skolgång. Det går heller inte att hänvisa 
till att barnen blir dåligt förberedda för 
inträde i det allmänna svenska samhället; 
de ska ju komma att verka internationellt 
inom sektens ramar.

Inom parentes och som tankeexperi-
ment kan man fundera över hur vi skulle 
ställa oss om en svensk familj kräver att få 
hemskola sina barn i något strängt religi-
öst land för att upprätthålla våra frihetliga 
och individcentrerade ideal inför återflytt 
till Sverige och för att undvika att barnen 
mobbas på grund av sin ”syndfulla” livsstil. 

Det vi som humanister kan göra är 
främst att erbjuda en fristad och ideo-
logisk plattform för dem som senare i 
livet önskar kasta av sig sin sekteristiska 
tvångströja. Vi bör även söka bilda opi-
nion för en skärpning av barnkonventio-
nen vad gäller rättighet för barn att slippa 
hållas isolerade på grund av att deras 
vårdnadshavare hyser extrema religiösa 
åsikter. 
Stefan Björnson

Notiser
Sluta blunda för
extrem islamism
Att den islamistiska sekten Hizb ut 
Tahrir har etablerat sig i Sverige bor-
de oroa varje antirasist. Men istället 
är det tyst. Samma typ av fördoms-
fulla tankestruktur som präglar isla-
mofoberna finns även på den andra 
sidan: en idé om att islam är något 
enhetligt. Men alla muslimer är inte 
goda. Det tjänar inget till att blunda 
för extremisterna ...

Antirasister, alla som tror på öp-
penhet och tolerans, har ett ansvar 
att reagera mot intoleransen var den 
än dyker upp.
Expos chefredaktör Daniel Poohl på 
SVT.se Debatt 2012-10-12.

IHEU manar på FN
IHEU, International Humanist and 
Ethical Union, har spelat en nyck-
elroll när det gäller att tillbakavisa 
strävanden av Organisation of Is-
lamic Cooperation, OIC, att förmå 
FN:s råd för mänskliga rättigheter 
att infoga orden ”religiös intolerans” 
i en resolution om rasism. IHEU 
framhöll att förslaget var ”ett angrepp 
på yttrandefriheten och ett försök 
att tillhandahålla en täckmantel för 
stater som vill tysta legitim kritik av 
religiösa praktiker, eller för regimer 
som använder religiös auktoritet som 
ett redskap för att regera”.

IHEU:s talesperson Roy Brown 
förklarade: Mänskliga rättigheter 
gäller människor, inte deras idéer, re-
ligioner eller trosföreställningar.
IHEU:s webbsida 2012-10-16.

Frihetspenna går till 
Dilsa Demirbag-Sten
Journalisten, författaren och seku-
lärhumanisten Dilsa Demirbag-Sten 
har erhållit utmärkelsen Frihetspen-
nan. Den delas ut av Stiftelsen Torgny 
Segerstedts Minne. Demirbag-Sten 
får priset för att hon ”i sin publicis-
tiska gärning hängivet och rakryggat 
försvarat tryckfriheten och bekämpat 
rasism, religiös dogmatism, hedersre-
laterat våld och kvinnoförtryck”.
SVT Nyheter 2012-10-29.

Inget lagskydd mot att 
barn hålls isolerade

Kammarrätten



HumanistInfo · nr 4 · 2012 11

Vi fick nyligen veta att när Ikeakatalogen 
skickas till Saudiarabien så försvinner 
kvinnorna spårlöst från katalogens sidor. 
Möblerna vars designer är en kvinna får 
dock vara kvar. Så även om män inte tål 
att se kvinnor på bild så förväntas de kun-
na använda produkter som kvinnor gjort. 
”Progress of a kind”, som Christopher 
Hitchens hade sagt. 

I utvecklingens tecken har även Sau-
diarabien nyligen haft en bröstcancer-
kampanj för att sprida kunskap om sjuk-
domen och uppmana kvinnor att gå och 
undersökas. Reklamen för att få dem att 
göra detta består dock av en bild på fyra 
leende män. 

Man vet att skygglapparna sitter på or-
dentligt då det kampanjas om att rädda 
livet på kvinnor samtidigt som man inte 
förmår sig uppmärksamma deras exis-
tens. Förr sas det att barn ska ses men inte 
höras. I Sverige har de flesta som tur är 
övergett denna tanke. I Saudiarabien har 
man dock tagit denna devis ett steg läng-
re och säger att kvinnor varken ska ses 
eller höras.  Fast deras bröstcancer finns, 
det erkänner man – Progress of a kind!  

Sverige har naturligtvis, precis som alla 
andra länder, en mörk jämställdhetshis-
toria. Reklamen i svenska veckotidningar 
har exempelvis länge slaviskt befäst de 
traditionella könsrollerna.  

När ska det saudiska samhället kunna 
se tillbaka på sin bröstcancerkampanj 
och häpnas åt det faktum att kvinnor inte 
ens fått vara med på bild och själva sprida 
kunskap om en sjukdom som bara drab-
bar dem? 

Inre moralisk kompass
Religioners och kulturers förmåga att för-
lama den inre moraliska kompassen upp-
hör aldrig att förvåna. Denna förmåga är 
mänskligheten inte förtjänt av det minsta. 
Att religioner kan tolkas nästan precis hur 
som helst är i grunden problematiskt. Jag 
skulle exempelvis starkt ifrågasätta den 
allmänna förklaringen om de mänskliga 
rättigheterna om människor fann stöd i 
den för att slå barn och förtrycka kvinnor 
och homosexuella. Då hade dess tillför-
litlighet som moraliskkompass inte varit 
särskilt stor. 

Det finns en rad exempel på hur vi 
människor använder oss av skygglappar 
när vi närmar oss vissa områden. Ofta 

ockuperas dessa områden av kvinnor och 
barn. Många sätter på sig skygglappar när 
det talas om omskärelse, allt för att inte 
riskera att peka finger. Många sätter på sig 
skygglappar när det talas om jämlikhet 
bortom västerlandet, allt för att undvika 
att trampa i det imperialistiska träsket. 

Nästan lite rubbat
I vissa kretsar går det inte ens att nämna 
det könsapartheid som finns på många 
håll i mellanöstern utan att en drös män-
niskor tar på sig skygglapparna. Ett tyd-
ligt exempel på detta statuerade repor-
tern Tina Thunander då hon, med anled-
ning av nyheten om den redigerade Ikea-
katalogen, i Gomorron Sveriges soffa den 
2 oktober sa att ”vi kan ju inte exportera 
våra jämställdhetsplaner”. Hon menade 
att Sverige är ett litet land och att vi lätt 
blir etnocentriska, världen ser väldigt an-
norlunda ut. Man gör saker på ett annat 
sätt i Saudiarabien, inte på det svenska 
sättet. Att komma till Saudiarabien och 
prata om jämställdhetsplaner är enligt 
Thunander ”nästan lite rubbat”.  

Om någon som Thunander hade fått i 
uppdrag att skriva Martin Luther Kings 
tal som han höll 1963 vid Lincolnmonu-
mentet i Washington DC hade det troli-
gen inte fått heta ”I have a dream”.  Nä, 
tänkt så rubbat! Det är sådana som Thun-
ander som gör att skygglapparna etsas 
fast och befäster den omoraliska tanken 
att våra fri- och rättigheter inte eftertrak-
tas av de där osynliggjorda kvinnorna.

Människan existerar inte bara när 
skygglapparna åker av. Hon finns alltid 
där. Kanske är hon något naggad i kanten, 
kanske mållös, kanske oförmögen att stå 
upp för sin existens, men hon finns allt-
jämt där. 

Emilia Ericson 

Notiser
PC Jersild
och döden
Laglig dödshjälp har länge varit en 
hjärtefråga för författaren PC Jersild. 
I sin nya bok ”Ypsilon” hjälper han 
själv en av sina romanfigurer att begå 
självmord. 77 år gammal är han inte 
längre rädd för döden – däremot för 
själva döendet. PC Jersild har sett så-
pass mycket av det lidande som död-
ligt sjuka människor kan drabbas av 
att han våndas inför livets slutskede.
– Jag skulle vilja få bestämma när 
jag vill hoppa av. Om det blev riktigt 
plågsamt skulle jag vilja ha den möj-
ligheten som man har i Holland och 
Belgien: att komma överens om att 
nu vill jag antingen sova in i döden 
eller få en spruta och dö.
Ur en intervju av Sara Ullberg i Göte-
borgs-Posten 2012-07-21.
 

Utbredd djävulsutdriv-
ning i Italien
Italien har cirka 350 katolska exor-
cister, vilket troligen ensamt är fler 
än hela övriga världen. De är överho-
pade med arbete och hinner inte med 
alla fall. Den mest kände exorcisten, 
87-årige Gabriele Amorth, har utfört 
60 000 andeutdrivningar.

Till hjälp har exorcisterna en ma-
nual som nedtecknades första gång-
en 1614 men som har uppdaterats 
flera gånger. 

Våld i samband med utdrivning är 
inte tillåtet. Men fall som den tyska 
flickan Annelise Mickel, som dog 
1976 efter otaliga exorcismer, visar 
att övergrepp har skett. Oroande är 
att se i statistiken att nära 20 procent 
av fallen rör minderåriga, där föräld-
rarna tror att deras barn är domine-
rade av demoner.
Peter Loewe i DN Världen nr 4, 
2012-04.

Bilderna av profeten
Muhammed
De fiktiva alstren om profeten Mu-
hammed fyller en samhällskritisk 
uppgift redan genom att utmana tan-
ken att somligt ska vara undandraget 
prövning och belysning.
Lena Andersson i en DN-ledare 2012-
09-22, ”Heligheten är problemet”.

De farliga skygglapparna

Könsapartheid
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“Humanism for head and heart” var te-
mat för en kongress i Amsterdam på 
1990-talet, då det internationella huma-
nistförbundet firade sitt 40-årsjubileum. 
Rubriken sammanfattade i mångt och 
mycket den utmaning som alla förnufts-
anhängare har brottats med de senaste 
seklerna; att tilltala människskors sinnen 
på alla plan, såväl genom logik och ratio-
nalitet, som med hjälp av känsla och visad 
medmänsklighet.

Allt sedan upplysningen på 1700-ta-
let har vetenskapen och förnuftet skör-
dat enorma framgångar och vunnit alla 
sakdebatter om vår världsbild och män-
niskans ursprung. Förödande kritik har 
samtidigt riktats mot de myter och dog-
mer, som religionen har byggt på, liksom 
mot den makt och kontroll som kyrkan 
utövat i samhället. I takt med att välfär-
den ökar i ett samhälle tycks också be-
hovet av religion att minska, åtminstone 
om vi ska tro vad resultaten från under-
sökningar som World Value Survey säger. 
Religion kan i hög grad antas vara något 
som människor på det personliga planet 
tar till som ersättning för bristande trygg-
het i orostider eller då allmän existentiell 
osäkerhet råder. 

Förnuftets tillkortakommanden
Till många upplysningsivrares förvåning 
har den historiska utvecklingen ändå inte 
lett till religionens omedelbara utträde ur 
vår teknologiskt högtstående kultur. Det 
har uppenbarligen inte räckt med alla 
vetenskapliga landvinningar, alla invänd-
ningar mot religionens undermåliga för-
klaringspotential, dess inskränkta moral-
syn och skadliga politiska inflytande för 
att slutligen och definitivt få folk med sig. 
Många vänder sig ändå till trons tempel, 
dess traditioner och fasta ramar för tröst 
och vägledning, i glädje och sorg. Varför 
det, kan man fråga?

Det måste i alla händelser vara något 
helt annat än överbevisande logik och na-

turvetenskap som tilltalar många perso-
ner. Det är inte främst den begripliga san-
ningen som lockar, utan en attraktiv be-
rättelsen, önsketänkandet. Man har helt 
enkelt radikalt andra behov och intressen 
än vad en skeptiker och kritisk rationalist 
har. Då hjälper det föga om du så skulle 
kunna övertygande demonstrera att inte 
ett enda ord i Bibeln eller andra heliga 
skrifter är sant. Det är inte det objektiva, 
utan den subjektiva upplevelsen som gör 

att människor dras till religion i detta 
perspektiv. I den mån som även subjek-
tets emotionella sida måste tillfredsställas 
kan detta naturligtvis beskrivas som ra-
tionellt – till skillnad från religionskriti-
ken och logiken, som lätt uppfattas som 
tämligen torftig, fantasilös, hård och kall, 
som idéer som inte har någon mänsklig 
värme att bjuda på.

Med upplysningen hoppades många 
att vidskepelse och irrationalitet skulle 
försvinna. Till detta räknade man inte 
sällan även de ritualer och ceremonier 
som kyrkan och ”l’ancien régime” hade 
ägnat sig åt. Man fäste inget avseende vid 
dessa och hade ingen tilltro till den magi 
eller effekten av de besvärjelser som finns 
inbygda i riter. Det man kanske glömde 
var en gammal visdom som framgångsri-
ka rörelser använt sig av i årtusenden och 
som måhända inte går att komma förbi, 
om man vill lyckas i att konkurrera ut 
sina motståndare riktigt effektivt; nämli-
gen att helt sonika överta de traditioner, 
högtider och grundläggande koncept 
dessa har, för att underlätta processen att 
införa en ”ny regim” i samhället.

Historiska prejudikat
Givetvis har det burit emot rent princi-
piellt för många rationalister att ta i bruk 
liknande symboler och metoder som de 
vilka nyttjats av dem man kritiserat. Ändå 
finns det åtskilliga exempel på denna typ 
av återbruk genom tiderna, t. ex. kristen-
domens övertagande av antika och hed-
niska högtider, såsom jul/nyårfirandet el-
ler den judiska påsken och nazistpartiets 
omdaning av 1:a maj som arbetarnas dag 
i Tyskland till att i stället bli en nationell 
markering. Denna praxis skapar förut-
sättningar för en smidigare övergång, när 
folk ytligt känner igen sig, även om syftet 
och innehållet kan ha ändrats.

Rationalismen och upplysningsidea-
len, hur sunda de än kan ha varit i teorin, 
har ibland misslyckats med att uppfylla 

Historiska perspektiv på humanismen

Upplysning, kritik och nydaning
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”Till många upplysningsiv-
rares förvåning har den 
historiska utvecklingen 
ändå inte lett till religionens 
omedelbara utträde ur vår 
teknologiskt högstående 
kultur.
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detta och lämnat människor i sticket. Att 
uttrycka känslor och ingå i en gemenskap, 
vara tillknuten en tradition, känna igen 
symboler, uppleva bestämda former av 
konst och musik, kanske vid fasta datum, 
detta är saker som på ett smart sätt kana-
liserats via religionen, i det traditionella 
samhället och i mer auktoritära system.

Om man inte alls fångar upp dessa 
behov, så kommer man sannolikt att ha 
enormt svårt att vinna över människor 
för sin sak. Man ska heller inte underskat-
ta människans irrationella och emotio-
nella sidor; det räcker ofta inte att något 
är rätt och sant för att det ska övertyga, 
det måste även kännas rätt för att man ska 
våga eller vilja tro på det. Vare sig vi vill 
det eller ej är det nödvändigt att inklu-
dera detta i sin världsbild, också som ra-
tionalist. Det är förnuftigt att räkna med 
känslor och irrationellt att exkludera dem 
i kalkylen.

För humaniströrelsen har utmaningen 
varit att fylla innehållet i sina traditioner 
med den positiva livssyn man faktiskt 
står för, så att man inte oreflekterat och 
okritiskt har fortsatt med tomma ord och 
meningslösa ritualer. Det har varit avgö-
rande att inte riskera vidareföra skadliga 
seder, normer och ideal. Allt måste ge-
nomsyras av humanism, för att det ska 
vara försvarbart.

Kritik vs värme och omtanke
Historien kan lära att det oftast är den 
som har något att konstruktivt att erbju-
da, som människor ställer sina förhop-
ningar till. Att bygga nytt och sprida vär-
me i samhället kan vara en bättre idé än 
att bara idka kritik och vilja riva ned det 
gamla, både rent taktiskt och inte minst 
faktiskt. Upplysning av religionens mörka 
sidor var bra, men då måste det komma 
något som kan ersätta de behov som re-
ligionen tidigare svarade mot (och som 
kanske inte har försvunnit med den), för 
att undvika ett vakuum i samhället.

Bortsett från den övertro på vetenska-
pen och politikens möjligheter att fatta 
långtgående beslut om samhällsföränd-
ringar, som förekom i upplysningens köl-
vatten inom t. ex. positivismen och marx-
ismen, så har fritänkar- och humanistor-
ganisationer haft mer sansade ambitioner 
vad gäller hur man kan bidra konstruk-
tivt till samhällsbygget. Redan under den 
franska revolutionen försökte man hylla 
förnuftet som den nya gudomen och Au-
guste Comtes positivistiska filosofi ledde 
till inrättande av en tempeldyrkan i mit-
ten av 1800-talet, där vetenskapen och 
dess främsta företrädare skulle firas med 
högtider och ritualer, som bara i alltför 
hög grad påminde om religionens cere-
moniel. Sovjetunionens proklamerandei 
förra seklet av ”Den vetenskapliga ateis-
men” som nytt politiserat livssynsideal 
var heller inget humanistiskt föredöme.

Behoven av att ha något att samlas 
kring, om än inte okritiskt och absolut 
inte påtvingat består sannolikt i framti-
den. Filosofen Alain de Botton är en av 
dem, som har påpekat att bristen på tradi-
tioner, högtider och ritualer för dem som 
avvisar religion – tillfällen att mötas med 
bestämda regler som underlättar um-
gänget – kan vara ett problem, som också 
förhindrar moderna sekulära människor 
att ta steget fullt ut och en gång för alla 
lämna religionens värld.

Religionens övriga roller som rådgiva-
re, samtalspartner, själasörjare, att finnas 
till hands vid livets alla växlingar i trygga 
och estetiskt tilltalande omgivningar är 
något som humanistiska intressen också 
bör ta över, om man fullt ut vill lyckas 
med att vrida vapnet ur händerna på kyr-
ka och tro.

En positiv humanism
Religionskritiken var viktig och fram-
gångsrik från 1600-talet och framåt och 
är fortfarande i många delar nödvändig 
att bedriva. Organiserade rörelser av fri-

tänkare, ateister, skeptiker, rationalister 
och sekularister kan idag på ett helt annat 
sätt än förr verka fritt i västvärlden.  Kriti-
ken har rivit ned det mesta av religionens 
intellektuella försvar och förpassat den 
till en mer marginaliserad tillvaro, där 
man ej längre kan dominera över politik 
och utbildningsväsen.

Den utvecklade delen av humaniströ-
relsen har tidigt insett att detta ändå inte 
räcker för en mer genomgripande för-
vandling av samhället i sekulär riktning. 
För det krävs tydliga alternativ även på en 
rad praktiska områden, där man tar sitt 
sociala ansvar som medmänniska. Den 
delikata uppgiften här är att fånga upp 
det allmänmänskliga och ge det en hu-
manistisk ram, ett vetenskapligt och för-
nuftsbaserad stöd, även när det är känslor, 
psykologi, fantasi och estetik som ska lyf-
tas fram.

Humanister i en rad länder har t. ex. 
tagit fasta på ceremoniernas betydelse för 
också sekulariserade människor, utan att 
för den skull se dessa som oproblematiska 
bärare av seder och bruk. I bl. a. Holland, 
Belgien, Tyskland, Indien och så smått i 
Norge har fokus på att utveckla den egna 
livsåskådningen och dess praktiska kon-
sekvenser gått ännu längre, med utbild-
ning, omsorg, krishantering, rådgivning, 
biståndsprojekt m.m. på programmet

I dessa länder blir humanismen synlig 
på ett positivt och frekvent sätt i med-
borgarnas vardag, vilket skapar en massa 
extra good-will och därmed till yttermera 
visso ett än bättre genomslag i opinionen, 
när man uttalar sig olika frågor. Ingen 
kan då längre med framgång vifta bort 
humanister som extrema ateistförening-
ar, utan något eget att komma med. Man 
blir ledande i den etiska debatten och får 
stort förtroende i diskussioner om livså-
skådning och mänskliga rättigheter. På 
detta sätt kan humansimen så småning-
om bli överlägsen alla konkurrenter på 
livsåskådningens marknad.

Upplysning, kritik och nydaning

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. 
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HumanistHjälpen

Humanitära Hjälpverksamheten 
flyttar till HumanistHjälpen
I vår blir det fem år sedan Huma-
nisternas Humanitära Hjälpverk-
samhet startade. 

Genom åren har medlemsinsamlingen 
skickat över 600 000 kronor till det främ-
sta hjälpmålet, Oum El Banine i Agadir. 
Administrationen blev till sist för stor. Nu 
flyttas hela insamlingen till en större kos-
tym, insamlingsstiftelsen HumanistHjäl-
pen tar över och utvidgar hjälpen.

Trogna månadsgivare till insamlingen 
får i dagarna en sista gåvorapport, samt 
en vädjan att ställa om sina donationer till 
HumanistHjälpens 90-konto. Genom Au-
togiro, kortbetalning och SMS-betalning 
via webbsidan, blir det enklare att donera. 
Då stiftelsen nu är publik når insamling-
en också bättre ut i samhället.

Ambassadör vädjar
De olika hjälpmålen ökar också. Bland 
annat vädjar Sveriges ambassadör i Ma-
rocko, Anna Hammargren, rent privat, för 
en organisation i norra Marocko. Verk-
samheten har vissa likheter med Oum El 
Banine i söder, men är mer koncentrerad 

på utbildning. HumanistHjälpen utvärde-
rar möjligheten att hjälpa till.  

En annan förfrågan kommer  från 
Mme Mahjouba Edbouche (tidigare 
grundare av Oum El Banine). Hon har 
öppnat ett parallellt kvinnohus/daghem 
och undrar om stiftelsen kan bidra med 
en årshyra. En tysk stiftelse står redan för 
årslön till en anställd. Allt fler förfråg-
ningar kommer, även från Sverige. Vi har 
också ett samarbete i Nigeria, via norska 
humanisternas HAMU. Genom en Hjälp-
Fond kan stiftelsen nu lämna snabbare 
hjälp vid olika behovssituationer. 

Insamlingsbössor att låna
För att kunna hjälpa, måste pengar också 
komma in. Viss marknadsföring kan krä-
vas, men helst får den inte kosta pengar, 
de ska gå till hjälpmålen. Stort hopp står 
fortfarande till Humanisternas medlem-
mar! Under året har också en del lyckade 
initiativ tagits av officianter, vid vigsel 
och begravning. Gästerna har donerat 
betydande minnesgåvor till insamlingen. 
Stiftelsen vill informera officianter om att 
ha sådant i tankarna, inför sina ceremo-

nier. För lokalavdelningars medlemsmö-
ten, ceremonier och andra interna träffar 
finns nu också insamlingsbössor att låna. 
All hjälp och alla goda idéer tas tacksamt 
emot, hälsar HumanistHjälpens styrelse!

Sven Olof Andersson

HumanistHjälpens styrelse hälsar alla medlemmar välkomna i hjälparbetet! Från vänster Sven Olof Andersson (ordförande) Varberg, Carina Krii 
(kassör) Borås, Lars Hector (marknadsansvarig) Malmö, Sune Kronlid  Göteborg, Gunnar Lundh  Vallda, Agneta Blom  Örebro, Urban Jansson (sekre-
terare) Torslanda. 
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Insamlingsbössor finns nu att rekvirera för 
lokalavdelningars möten och andra interna 
tillfällen, meddelar HumanistHjälpens kassör, 
Carina Krii. 
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Evenemang i Göteborg

Många böcker sålda på Bokmässan 
 Vid årets upplaga av Bok & Bibliotek var 
Humanisterna representerade i en mon-
ter. Det var 19:e gången som Humanis-
terna var med på Bokmässan. 

Vid årets mässa hade Humanisterna 
inte något speciellt tema. Temat för hela 
mässan var Norden. Totalt såldes 15 bok-
titlar i montern.

– Vi har sålt drygt 100 böcker till ett 
värde av omkring 11  000 kronor, säger 
Jürgen Gräfenstein. 

– Och den bok som var mest populär 
i år var Richard Dawkins ”Verklighetens 
Magi”. Den sålde vi 21 exemplar av. Även 
Christer Sturmarks ”Tro och vetande 2.0” 
i pocketversion är populär. Den såldes i 
18 exemplar. 

De bokförlag som representerades var 
Fri Tanke, Nya Doxa och Celanders för-
lag.

Jürgen Gräfenstein såg till att det hela 
tiden fanns personal i montern.

– Vi har delat in varje dag i tre pass, 
där vi har minst tre personer, säger Jür-

gen. Många av dem som står har gjort det 
tidigare år. Men vi hade även några som 
var här för första gången. Vi har alltid en 
i montern som är ansvarig och som har 
erfarenhet sedan tidigare.

Jag har själv stått i montern under 
flera år och har under tidigare år träffat 
på motståndare till Humanisterna som 
kommit fram och önskat att diskutera. 
Däremot kom inte någon fram under det 
pass jag hade i år. Istället var mitt intryck 
att folk var intresserade av att titta på våra 
böcker och många köpte också, så vi var 
utan växelpengar vid flera tillfällen.

– Vi försöker undvika att bli indragna 
i långa debatter på bekostnad av andra 
intresserade besökare, säger Jürgen. Dess-
utom ska vi undvika att vara påträngande, 
som att stå mitt i gången och dela ut bro-
schyrer. Vårt mål är att fånga uppmärk-
samheten så att de intresserade själva sö-
ker sig till montern.

Ett av målen med att stå på Bokmässan 
är också att hitta nya medlemmar. Några 

nya fångade vi direkt, men vi kanske även 
lyckades få några intresserade av att bli 
medlemmar senare.

En grupp har varit ansvarig för att för-
bereda utställningen och har arbetat se-
dan i våras. Under tiden mässan pågick 
var montern bemannad med humanister 
från hela landet.

Den grupp som arbetat med att för-
bereda årets utställning var Jürgen Grä-
fenstein, Eva Österberg, Kent Börjesson, 
Sune Kronlid, Joakim Karlsson, Hans Ar-
vidsson och Viktor Veiderpass från Unga 
Humanister. De hade ett kollektivt ansvar 
och ingen av dem var utpekad ledare.

Sedan något år tillbaka har vi tagit 
fram material till mässan som återan-
vänds.

– Vepan på långväggen och bokhyl-
lor är sådant som använts tidigare och 
kommer även att användas nästa år, säger 
Hans Arvidsson som också ansvarar för 
att förvara grejorna.
Urban Jansson

Humanisternas monter vid Bokmässan 2012 i Göteborg.
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Fritt tänkt  Av Per Dannefjord

Gemenskapens baksida
Religioner innebär en speciell typ av gemenskap. Att 
den kretsar kring något som inte kan försvaras ra-
tionellt gör gemenskapen starkare och mer betydel-
sefull. En tro som är rationellt underbyggd kräver 
inga särskilda gemenskaper eftersom den inte ställer 
några särskilda krav på den enskildes övertygelse. För 
att tro att det existerar myggor i augusti behöver vi 
inte enas om något mer än att vi undersöker saken 
och tar fasta på resultatet. Det förenar oss inte på nå-
got viktigt sätt. Den som inte tror på det kan möj-
ligen komma på tanken att tillsammans med andra 
förneka existensen av myggor. I ett starkt socialt sam-
manhang skulle det förmodligen vara fullt möjligt 
och dessutom ha en poäng, nämligen gemenskapen i 
sig. En samhörighet som blir så mycket viktigare och 
starkare om alla andra tycker att man är galen. 

Likartade typer av sammanhållning står att finna 
i en del kretsar som inte förenas kring det överna-
turliga. Ett fotbollslags fans delar en gemenskap som 
egentligen inte har någon annan kärna än känslor, 
föreställningar bortom det rationella, och gemen-
skapen i sig. Alltför många politiska ideologier visar 
också likheter med religion. Marxismen och nazis-
men har i olika sammanhang uppvisat drag som går 
bortom rationaliteten. Ett viktigt skäl till att detta 
sker är att känslan av delaktighet och lojalitet med 
gruppen blir viktigare än de idéer som ursprungli-
gen kan ha varit rationella och möjliga att ifrågasätta. 
Styrkan i gruppens sociala gemenskap och rationa-
litetens minskade betydelse har ett samband. När 
gemenskapen blir tillräckligt stark och viktig, vem 
vill då riskera den för förnuftets eller de ursprungliga 
politiska målens skull? 

Det är ingen slump att de mest irrationella ideo-
logierna är de som oftast låter sina idéer komma till 
uttryck i kollektiva manifestationer utan andra syften 
än sammanhållningen. Demonstrationer i en specifik 
fråga är i detta avseende något annat än en demon-
stration av gruppens gemenskap. De förstnämnda 
kräver ingen enighet utanför den specifika frågan. 
Demonstrationerna mot främlingsfientlighet efter 
SD:s inträde i riksdagen samlade alla möjliga män-
niskor från olika politiska riktningar. SD:s egna de-
monstrationer gör självklart inte det, eftersom de är 
manifestationer av gemenskapen kring partiets idéer.

Det är något specifikt med fotbollsfans som miss-
handlar motståndarnas fans, sekteristiska marxister 
som försöker slänga ut meningsmotståndare ur fack-
föreningen, och allt vad nu olika religiösa grupper 
har för sig. Allt detta handlar om sociala processer. 
Det är bara i ett kollektiv som de blir meningsfulla 

och bestående. Om en enskild individ skulle hysa 
vissa religiösa föreställningar eller bete sig som de 
extrema fotbollsfansen, skulle omgivningen tala om 
mentalsjukdom. Möjligen är begreppet relevant även 
för kollektivet, men det är då kollektivet som är sjukt, 
inte individerna. En individ som lämnar kollektivet 
tillfrisknar vanligen. 

I kollektivet upprätthålls föreställningarna och 
enigheten kring dem av olika ritualer och gemensam-
ma handlingar. Det är här som det gemensamma ma-
nifesteras och kommer till uttryck som just kollektiva 
föreställningar. Utan dessa handlingar, ingen gemen-
skap. Fotbollsfansen sjunger sånger och skriker ram-
sor, de ideologiskt aktiva sjunger andra sånger, har 
stormöten eller demonstrerar och religionerna har 
en hel uppsjö av ritualer till sitt förfogande. Det finns 
religiösa som inte tillhör något kollektiv, men de har 
knappast en både stark och stabil tro. För detta krävs 
en grupp. Genom de till ritualer utvecklade kollektiva 
uttrycken bekräftas det som gruppen håller heligt och 
blir lätt igenkänt och bekant för alla inblandade. 

Ritualerna är viktiga för den som omfattar den 
föreställningsvärld de uttrycker och obehagliga eller 
löjliga för den som inte gör det. Men det är inte så 
enkelt som att ett kollektiv med vissa föreställningar 
skapar ritualer. Ritualerna gör något med alla som 
ingår i dem. Fotbollsfanset kommer att älska sitt lag 
än mer genom att stämma in i sångerna på läktaren. 
Genom att ta nattvarden blir den kristne än starkare 
förankrad i sin tro, och genom att delta i massmö-
ten där talkörer skanderar slagord blir nazisten en än 
mer övertygad nazist. Detta är poängen med ritualer. 
Det är skönt att tillhöra och vara överens. Om vi ska-
par en ritual kring en detalj i vår föreställningsvärld, 
och ritualen får fäste i kollektivet, kommer detaljen 
med tiden att upphöra att vara en detalj. 

Ritualer har också egenheten att de bygger på 
form snarare än innehåll. De representerar visser-
ligen ett visst innehåll, men består av en fastslagen 
form. Denna kan uppvisa variationer i en inlednings-
fas, men kommer efterhand att stelna. Det kan vara 
värt att fundera över några profana exempel på hur 
sociala former stelnar. Kalle Anka och sillen på jul-
afton har närmast helig status, precis som fotbolls-
läktarens sånger. Man ”måste” ha julklappar och man 
måste sjunga sånger på läktaren. Något blir fel an-
nars. Man ska gifta sig för att manifestera sin relation, 
annars är den inte på allvar. Vid studenten ”måste” 
man ha svindyr klänning, mottagning och en skylt 
med ett jättefoto av sig själv som bebis. Det har inte 
alltid varit så. Det som en gång var en rolig idé att 
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samlas kring är nu den form som måste 
upprätthållas för att sammanhanget ska 
uppfattas som ”riktigt”. Det finns ett fär-
digt manuskript. Det är möjligt att protes-
tera mot formerna, men inte att förhålla 
sig fritt till dem. En protest bekräftar bara 
deras betydelse. Det går inte att fylla dem 
med den mening man själv vill eftersom 
hela deras existens är fylld av redan defi-
nierad mening. Det går att förhandla om 
detaljer, men även detta sker i relation till 
de färdiga manuskripten. Det går att ställa 
sig helt utanför dem, men då ställer man 
sig också utanför gemenskapen. Fundera 
över hur den betraktas som helt struntar 
i julen. Inte den som protesterar öppet, 
utan den som agerar som om ingenting 
hände i världen runtomkring. Jag vågar 
påstå att det skulle uppfattas som anting-
en asocialt eller tragiskt. Det är definitivt 
inte neutralt. Att delta i de gemensamma 
ceremonierna är det neutrala; att inte 
göra något alls blir ett avvikande ställ-
ningstagande.

En livsåskådning kan definieras som 
en uppsättning föreställningar om hur 
världen ser ut och fungerar samt ett 
normsystem, men också en viss grundläg-
gande känsla inför livet. Den innefattar 
vanligen en mängd idéer som inte låter sig 
bevisas men som heller inte måste ligga 
bortom rationaliteten. Enligt denna enkla 
och preliminära definition behöver livså-
skådningar inte vara kollektiva, som reli-
gioner. Var och en av oss har en livsåskåd-
ning som förmodligen påminner ganska 
mycket om vår omgivnings. Många av 
våra föreställningar och attityder diskute-
rar vi sällan. De ger oss kanske en kom-
pass, men i mycket är de inte särskilt fasta 
utan förändras efterhand. Ibland närmast 
omedvetet som ett resultat av våra erfa-
renheter och ibland väldigt medvetet. 

Så snart vi ger dem namn och skapar 
gemenskaper kring dem händer dock nå-
got. Då har vi i kollektivets namn tagit på 
oss ett ansvar att företräda vår livsåskåd-
ning. Då är vi plötsligt det ena eller andra. 
Att vara något – kristen, katolik, marxist, 
Hammarbyare eller punkare – är en an-
nan sak än att hysa vissa övertygelser. Då 

står man plötsligt, frivilligt eller ej, som 
representant för gruppen och hela dess 
idésystem. 

Även i politiska partier eller intresse-
organisationer finns idéer som alla i nå-
gon mån antas acceptera, men de bygger 
i första hand upp ett arbete mot gemen-
samma mål. Det som faller utanför denna 
sfär behöver man inte fråga efter. Så länge 
du inte motarbetar målen kan du vara 
medlem utan att någon har att göra med 
hur du upplever din existens eller betrak-
tar världen i vid mening. Villaägarna frå-
gar vare sig efter politisk hemvist, tro eller 
attityd till livet. De samlas kring att skapa 
bättre förutsättningar för husägare. Mo-
deraterna frågar inte heller vad männis-
kor tror på. Den som accepterar huvud-
dragen i partiprogrammet hör i någon 
mening hemma där. Detta fungerar inte 
riktigt i en organisation som grundar sig 
på existentiell gemenskap. Här förvän-
tas man bejaka hela det paket som utgör 
livsåskådningen – teoretiskt, normativt 
och känslomässigt. Man kan inte avvika 
från denna gemenskap utan att det blir 
konstigt. Det blir i synnerhet konstigt för 
den som avviker. ”Hör jag hemma här?” 
blir en fråga som man måste ställa sig 
även om man sympatiserar med det ar-
bete som organisationen utför. Detta är 
skälet till att jag inte skulle gå med i en 
kyrka, även om jag uppskattade det kyr-
kan faktiskt gör. Jag hör inte hemma i den 
gemenskapen.

Här har en organisation som Huma-
nisterna ett problem. Den är en politisk 
rörelse med en ganska klar agenda, men 
samtidigt en livsåskådningsorganisation. 
Som medlem antas man vara humanist, 
dvs. omfatta en viss kollektivt definierad 
inställning till livet och se denna som en 
del av sin identitet. Det gör att man kan 
vara beredd att lägga ner arbete på de 
politiska målen men ändå inte känna sig 
bekväm som medlem. 

När en livsåskådningsgemenskap 
manifesteras i ceremonier och ritualer 
spetsas det till ytterligare. De ceremonier 
som Humanisterna erbjuder sägs ibland 
vara fria och öppna, men det är de själv-

klart inte. För det första är de uttryck för 
sedan länge etablerade värden kring re-
lationer och familj och för det andra får 
de antas uttrycka det som organisationen 
står för, vilket knappast är värderelativism 
eller nihilism. I en organisation där en 
livsåskådning är det som förenar medlem-
marna är det inte bara egendomligt, utan 
närmast omöjligt att tänka sig att dess ce-
remonier inte skulle spegla själva åskåd-
ningen. Men de kommer också att alltmer 
förstärka kollektivet och vissa specifika 
normer. Någon annan mening med dem 
är svår att finna. Om de dessutom efterlik-
nar ceremonier hos andra livsåskådningar 
importeras per automatik värden från det 
som efterliknas – i Humanisternas fall 
kristendomen. Ceremonier kan inte vara 
”fria” i form eller innehåll utan att bli me-
ningslösa. Den formlösa ceremonin kom-
mer antingen att förlora sin betydelse eller 
anta allt fastare former. 

För organisationer och andra sociala 
sammanslutningar med politiska mål, lig-
ger det en fara i att samtidigt försöka nå 
gemenskap kring en livsåskådning. Det 
gör dem mer stängda och exklusiva. Om 
inte strävan efter existentiell gemenskap 
tonas ner ökar risken för stelhet även po-
litiskt. Politiken måste ju föras i enlighet 
med den heliga livsåskådningen. Taket 
sänks och en mängd människor stängs 
ute. Nya idéer får svårare att accepteras 
och det blir alltmer omöjligt att ändra 
sig, vilket är nödvändigt för varje politisk, 
idéburen eller bara förnuftsbaserad orga-
nisation. Detta är i synnerhet nödvändigt 
för en organisation som Humanisterna, 
vars hela ideologi handlar om intellektu-
ell rörlighet och att ändra sig i ljuset av 
nya argument. 

Det vi enas om bör även i fortsättning-
en bygga på argument. Ju starkare organi-
sationens medlemmar finner gemenskap 
i en livsåskådning, desto mindre kommer 
denna att vara åtkomlig för argument. Ge-
menskapens styrka och livsåskådningens 
fasthet går hand i hand. I Humanisternas 
fall står livsåskådningsgemenskapen där-
med i motsättning till den ideologi som i 
dag definierar organisationen.
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Inbillad frihet?
Här i västvärlden, i västs demokratier, be-
traktar vi oss gärna som fria. Men i andra 
delar av världen och i diktaturerna, där 
menar vi att människor är ofria. Och så är 
det väl. Kanske.

Men för människor som svälter och 
far illa är inte frihet, framförallt inte ytt-
randefrihet, det viktigaste. Det viktigaste 
är mat, rent vatten och tak över huvudet.

Jag vill påstå att frihet och yttrandefri-
het som honnörsord är en västerländsk 
lyx. Man kan överleva dem förutan.

Sam Harris, amerikansk vetenskaps-
man och författare, går längre och drar 
in den fria viljan i diskussionen. I en bok 
som heter just det, Free Will, hävdar han 
att den fria viljan är en illusion. Han är 
dubbelprofessor, både i filosofi och i neu-
rovetenskap, så han borde ha på fötterna.

Men hur fria är då vi då, vi i väst som 
trots Sam Harris menar att vi är fria? 
Vi mår bra, vi har det bra, vi äter och vi 
dricker, vi har hög levnadsstandard, vi är 
rätt bortskämda.

Men fria? Inte särskilt.
Vi glömmer att så fort vi bildar ett sam-

hälle så sker det till priset av stora delar av 
vår personliga frihet. För att kunna leva 
ihop måste vi sätta upp ett antal regler. 
Vi får inte slå ihjäl varandra.  Vi får inte 
stjäla. Vi får inte ljuga.  Vi får inte kasta 
lystna blickar på grannfrun.

De här inskränkningarna kodifierades 
redan i bibeln. Sen dess har vi lagt till fler.

Vårt eget arbetes frukter är inte våra 
– vi får avstå en stor del i skatt. I detta 
vårt land knotar vi inte över denna fri-
hetsinskränkning för vi ser att vi  får nåt 
för pengarna. Men du behöver bara åka 
söderut i Europa, till den europeiska kul-
turens vagga Grekland, så är inställningen 
en helt annan.

Vi protesterar inte mot att stora delar 
av vår frihet som barn tas bort av skol-
plikten. En del barn gör det men böjer sig 
eller blir hämtade av polisen.

Vi accepterar att en lång rad lagar be-
gränsar vår frihet. Vill du ha ordning på 
dina sexuella drifter så gifter du dig och 
då träder äktenskapsbalken in med regler. 
Medges: det fältet är kraftigt uppluckrat i 
dag.

Tänker du dö och lämna någon för-
mögenhet efter dej får du inte hantera 
den hursomhelst – hur det ska gå till reg-
leras i ärvdabalken. Har du ett par riktiga 
lymlar till barn får du ändå inte göra dem 
arvlösa, de är bröstarvingar.

Religionen berövar dig frihet, till och 
med i vårt sekulariserade land. Jag, en 
gammal man, döptes inte men tvångs-
anslöts ändå till Svenska kyrkan vid föd-
seln. Vi hade fram till så sent som år 2000 
en statskyrka.  Vid Uppsala möte 1593 
fastslogs att vi skulle ha en statskyrka och 
att den skulle  

vara ett evangeliskt-lutherskt samfund. 
Och kungen måste vara medlem – så är 
det än idag.

Men man kan lämna kyrkan. Det gjor-
de jag också när det blev tillåtet 1951.

Men helt och hållet blev jag inte fri. Jag 
är fortfarande tvungen att betala något 
som kallas begravningsavgift. Betalning 
för en tjänst visst. Men om jag inte vill 
ha tjänsten? Om jag inte vill bli begravd? 
Men det går förstås inte an.

Hursomhelst vill jag inte bli kremerad 
när jag dött. Jag vill jordbegravas. På det 
sättet gör jag en sista gnutta nytta och kan 
ingå i det naturliga kretsloppet. Det finns 
lite näring kvar i igj och jag kan bli några 
maskrosor eller i bästa fall en röd ros.

Eftersom jag inte tillhör kyrkan vill jag 

inte bli begravd i vigd jord utan i icke-
religiös jord, på någon sorts borgerlig be-
gravningsplats. Men finns det sådana?

Det visade igj vara en svår fråga att få 
svar på. Jag har ställt frågan till Svenska 
kyrkan men inte fått något svar.

Men med hjälp av Irene Rune hos Hu-
manisterna fick jag ett svar från kyrko-
gårdsförvaltningen i Stockholm. Svaret 
bekräftar att man en gång i tiden (20-ta-
let) vigt in jorden på begravningsplat-
ser. Numer är den första begravningen 
liktydig med en invigning. ”Enligt min 
uppfattning”, säger talesmannen för för-
valtningen, ”är det inget som kan störa en 
ateist men det är naturligtvis upp till var 
och en”.

Men att till exempel Skogskyrkogår-
den måste ses som kyrklig mark bekräftas 
i mitt tycke av att där står ett jättelikt kors. 
Men där har jag fel. ”Det magnifika kor-
set”, säjer samma talesman, ”symboliserar 
just begravning och är inget kristet kors”.

Dra mig baklänges, som vi sa när jag 
var grabb.

Men det bekräftar min misstanke – jag 
kan bara bli jordbegravd i vigd mark.

Men förresten - egentligen bryr jag 
mig inte om hur jag begravs. Jag kommer 
ju inte att vara med. I varje fall inte i så-
dant skick att jag bryr mig.

Det är ju någon sorts frihet det också. 
Att inte bry sig.

Hannes Oljelund

Texten är ursprungligen skriven för Kon-
tent (www.kontentmagasin.com) som en 
del av deras fjärde nummer med temat 
”Frihet”.

Insänt
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Debatt

En uppgift för Humanisterna!
Har Svenska kyrkan övergivit kristendo-
men? frågar Lars Torstensson retoriskt i 
HI nr 3/2012 och svarar själv ”Knappast”. 

Jag menar att det är en öppen fråga. 
De kristna inslagen förefaller mig som 
historisk kosmetika över en ideologi som 
avlägsnat sig så mycket från källan att den 
knappt går att känna igen. Kanske man 
kan kalla det nykristendom? Svenskkris-
tendom? Eller rentav jesusdyrkan? Det är 
emellertid inte benämningen på Svenska 
kyrkans urvattnade ideologi jag är ute ef-
ter att diskutera utan humanismens upp-
gifter.

Jag är ense med LT om att där Svenska 
kyrkan faktiskt förtjänar kritik kan den 
med fördel levereras av Humanisterna, 
liksom där andra religioner och irrläror 
gör det. Jag är ännu mer ense om att detta 
bör förbli en uppgift bland många. Det 
är bland de många andra som man fin-
ner den uppgift som ligger mig närmast 
hjärtat och som jag anser borde få högre 
prioritet än kritik av Svenska kyrkan. 
Den uppgiften, att främja humanismen 
som livsåskådning, innebär bland annat 
att mot just denna idealiserade Jesusi-
kon ställa upp en betydligt mer realistisk, 
fascinerande och rentav beundransvärd 
gestalt, nämligen den vanliga människan. 
Att beskriva henne med alla sina styrkor 
och svagheter och att hjälpa henne finna 
styrkan och förlåta svagheten.

Stefan Björnson ställer i senaste num-
ret av HI den brännande frågan om vil-
ken väg vi skall gå, och det finns inte en 
utan många vägar som för humanismen 
framåt, varav han berör flera. I flera euro-
peiska länder finns redan professionella 
humanistiska rådgivare, så som vi kan 
läsa i samma nummer av HI. Hur kom-
mer det sig att det så sekulariserade Sveri-
ge investerar i religiös livssynsrådgivning 
åt sina medborgare med inte i en sekulär 
sådan? En del av svaret ligger troligen i 
att den enda organisation som represen-
terar humanismen (vi) hittills inte visat 
vare sig intresse eller förmåga att erbjuda 
sådan rådgivning.

Man säger ibland att humanismen står 
på tre ben: fritänkarbenet, ceremonibe-
net och livsåskådningsbenet. I Sverige 
står Humanisterna stadigt på det första, 
haltar sig fram på det andra och släpar 
det tredje efter sig. Jag tror med stöd av 
medlemsenkäten 2010 att många av våra 
medlemmar är nöjda så, de är främst 
med för att stödja fritänkeriet, den religi-
onskritiska rösten. Men inte alla och inte 
jag, och hur många av våra medlemmar 
kan tänkas vara omedvetna om de andra 
dimensioner som humanismen rymmer? 
En humanistisk rådgivare skulle kunna 
bistå inte bara sjukhuspatienter utan även 
friska människor med vardagsbekymmer 
– och det utan att förmedla humanismen 

som religion, så som Björnson med rätta 
befarar.

Vi borde lära av våra medhumanister i 
Europa. Hur har de gått tillväga för att nå 
detta erkännande och den organisations-
nivån? Kan de bistå oss med utbildning 
för, säg, humanistiska rådgivare vid sjuk-
husen? Kan vi peka på den nederländska 
utredningen om patienters livssyn och 
verka för att en liknande genomförs i 
Sverige?

På den broschyr vi delar ut i olika 
sammanhang står att humanismen står 
för Förnuft, ansvar och omtanke. För-
nuft visar sig ofta i orden, men ansvar 
och än mer omtanke kräver att ord om-
sätts i handling för att lyfta från pappret. 
Många av våra medlemmar är säkert redo 
för handling och många handlar säkert 
redan i andra organisationers regi, men 
skulle Humanisterna kunna kanalisera 
den handlingskraft som humanismen 
kan inspirera?

Idag – knappast. Det finns visst goda 
exempel, Oum el Banine för att nämna 
ett, men vi uppfyller långt ifrån allt som 
humanismen kan erbjuda. Jag hoppas att 
den dagen inte är alltför avlägsen då nam-
net Humanisterna av allmänheten i lika 
hög grad förknippas med medmänsklig-
het som med religionskritik.

Peder Palmstierna

Vi söker en layoutare – läs mer på sista sidan 
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Humanisterna – Manna(en) från himmelen?

Debatt

Humanisterna i Sverige har under de 
senaste åren utvecklats snabbt.  Organi-
sationen har gått igenom många stadier, 
men man har nu fastnat i frågan huru-
vida det finns en gud eller inte.

Humanisterna är idag en organisation 
som vi inte känner igen. En karisma-
tisk  ledare som envetet försöker bevisa 
att det inte finns någon gud. Medlemmar 
som tror att går man tillräckligt många 
gånger för att höra ledarens antiguds-
tema  så kanske man slipper gudsskav-
såret. Men det finns också de som under 
åren undrat över detta och ställer frågan 
om vilken väg bör Humanisterna gå? 

Humanisterna har hävdat vid flera till-
fällen att man vill skapa en folkrörelse, 
men för att göra det måste man omfatta 
och nå folket. För att uppnå detta, har Hu-
manisterna valt att det mest väsentliga är 
att försöka motbevisa guds existens. 

Människan har funntits på jorden i 
några tusen år och människan har sökt 
lösa de  problem som hon har funnit på 
vägen. Hon har försökt förklara företeel-
ser och skapat  riter och förklaringar till 
omvärldens förändringar. Allt efter för-
måga. Platon försökte förklara skillnaden 
mellan kropp och själ och han menade 
att själen fanns någon  annanstans och 
att den där var oförstörbar och sökte en 
annan kropp att finna boning i.  Så som 
hinduisterna långt innan hade kommit 
fram till. 

Platon och hans efterföljare, har ut-
vecklat genom sekler den syn som inom 
filosofin  kallas för objektiv idelaism och 
som ligger till grund för bland annat kris-
tendomen.

Samma diskussion förs även idag, men 
varför så energiskt av Humanisterna? 
Varför  vill Humanisternas karismatiske 
ledare försöka ”motbevisa” guds existens? 
Vad är det egentliga syftet?

Vi tror att det finns så mycket viktigare 
frågor för Humanisterna än att försö-
ka  övertyga redan troende personer om 
att det inte finns någon gud.

Ateister är de som motsätter sig att det 
finns en gud. Teister är de som tror på en 
gud. Humanister bör se längre än så. Vår 
främsta uppgift borde vara att kämpa för 
att få  ett mer humanistiskt samhälle. Vi 
har ökad social oro, arbetslöshet, utslag-
ning och ett  ökat våld och kriminalise-
ring. 

Att stärka ett humanistiskt civilsam-
hälle borde väl vara det centrala i Huma-
nisternas arbete?

Som humanister tror vi på ett humant 
och demokratiskt samhälle med en seku-
lär lagstiftning. Vi tror på de mänskliga 
rättigheterna och att alla människor ska 
få tro på vad de vill. Vad vi inte vill är att 
dessa trosuppfattningar skall styra sam-
hället.

Vi tillhör de inom Humanisterna som 
uppfattar förbundet vara hierarktiskt 
och stumt, med avsaknad av värme och 
välvillighet. Det saknas ett demokratiskt 
sinnelag och öppenhet inför den som inte 
är en snarlik kopia av sig själv. Humanis-
terna är snarare  en akademisk ankdam, 
men kunde med en öppen och välvillig 
inställning, vara en intellektuell oas och 
stimulera den humanistiska debatten och 
verksamheten.

Det råder en rädsla för kritik och varje 
kritisk tanke eller uttryck möts av  härs-
kartekniker och ifrågasättande i hur det 
kritiseras eller varför och med vilken rätt. 

Vi har märkt hur kritik från kvinnor 
behandlas annorlunda. Skiljer man ut 
sig från mängden kallas inte kritiken för 
kritik. Då är det någonting annat som 
inte är  välkommet inom Humanisterna. 
Metoden mot de som ihärdigt fortsätter 
att väcka frågor och kräva debatter är att 
frysa ut dem. Poängen med härskartekni-
ker är att de är  subtila och håller sällan 
i rättegångar, därför så effektiva och väl-
använda.

Det finns attityder och beteenden som 
aldrig har ifrågasats och ej heller gjorts 
synliga. När det väl kommer till organi-
sationsarbete faller man in i gamla hjul-

spår. Humanisterna består till största del 
av män i medelålder och av medelklass. 
Det har  gått så långt att detta har blivit 
norm i förbundet. Problemet med Hu-
manisterna är, att alldeles för många har 
varit alldeles för passiva och okritiska un-
der en alldeles för lång tid. De få kvinnor 
som finns försvinner genom att de blir 
antingen passiva eller lämnar.

Vår främsta uppgift borde vara att fo-
kusera på rätt saker. Den politiserade re-
ligionen är reaktionär politik, vars arbete 
leder till undergrävande  av demokratin 
och ett ökat våldsinslag i samhället. Man 
måste göra en pragmatisk skillnad mellan 
religion och politisk religion. I politisk re-
ligion är det politiken som är det viktiga 
och som utnyttjar människors känsla för 
religion. Istället för att fokusera på detta 
väljer Humanisterna att blunda. 

Det är lätt att skylla allt på Christer 
Sturmark. Vi utgår från att han gör så 
gott han kan, men i frågan att möta nya 
målgrupper har han misslyckats. De få 
kvinnor som har försökt engagera sig har 
mött motstånd. Det har alltid funnits nå-
got fel på dessa  kvinnor. De duger aldrig 
och deras kunskaper och erfarenheter 
räknas inte. Det som är  utmärkande, är 
misstänkliggörandet.

Vi vill inte att Humanisterna ska vara 
ett förbund med män för män. Vi vill ha 
en dynamisk organisation som är öp-
pen för alla. Humanism för oss är inte 
det kvinnoförakt som vi har känt på mö-
ten hos Humanisterna. Humanism för oss 
är öppenhet, inkluderande och välvilja.

Det event som under året har varit 
mest besökt hos Humanisterna Stock-
holm var en diskussion som arrangerades 
den 8:e mars. Frågan gällde om det finns 
någon plats för  kvinnorna. Den frågan 
återstår för Humanisterna att besvara. 

Rebecca Hybbinette, fd ordförande Hu-
manisterna Stockholm
Jessica Schedvin, fd ordförande Unga Hu-
manister
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Replik Två före detta förtroendevalda i 
Humanisterna och Unga Humanister, 
Rebecca Hybbinette och Jessica Schedvin, 
har i ett märkligt blogginlägg formulerat 
vad de tycker är fel med Humanisterna. 
Det är svårt att se någon relevant  över-
ensstämmelse  med verkligheten i deras 
beskrivning och några konkreta exempel 
ges inte.

De tycks tro att Humanisterna huvud-
sakligen ägnar sig åt frågan om det finns 
någon Gud eller inte. I själva verket är 
den frågan mycket sällan på agendan på 
vårt initiativ. Istället arbetar vi med frågor 
som till exempel barns rätt till kroppslig 
integritet, hoten mot stamcellsforskning-
en i Europa, ungas rätt att gå i en skola 
som inte präglas av religiös undervisning, 
de många utrycken för kvinnoförtryck i 
bland annat de stora världsreligionerna 
judendom, kristendom och islam.

Det är möjligt att vissa har missat vårt 
opinionsbildande kring omskärelse av 
pojkar, trots dess massmediala genomslag. 
Det är möjligt att en del inte uppmärk-

sammat Humanisternas engagemang mot 
hedersnormer, tvångsgifte av barn och ho-
mosexuellas rättigheter. Detta är beklag-
ligt och kan möjligen förklaras med att 
vi har mycket begränsade resurser. Brist 
på engagemang i frågorna finns det dock 
inte. Just nu arbetar Humanisterna med 
ett omfattande skolprojekt där rasism och 
intolerans diskuteras utifrån ett humanis-
tiskt och kosmopolitiskt perspektiv. Såda-
na frågor är oerhört mycket viktigare än 
att diskutera eventuella gudars vara eller 
icke vara. Det är även själva anledningen 
till att vi, två unga kvinnor, gick med i Hu-
manisterna och här har vi fått möjligheten 
att jobba med dessa frågor utan att motar-
betas det minsta.

Detta för oss till Hybbinette och 
Schedvins andra kritiska punkt om att 
Humanisterna och dess ordförande inte 
skulle släppa fram unga kvinnor. Detta 
känns om möjligt ännu mer verklighets-
främmande, och några sakliga exempel 
på detta ges inte heller.

Vad som är riktigt är att Humaniströ-

relsen har en övervikt av manliga med-
lemmar. Förhållandet är ca 70 procent 
män och 30 procent kvinnor. Samma för-
hållande gäller inom unga Humanister. 
Detta är i sig egentligen ganska märkligt, 
då det tyvärr oftast är kvinnor runt om i 
världen som drabbas hårdast av religiöst 
förtryck.

Vi vet att Humanisternas ledning i 
högsta grad skulle välkomna fler kvinnor 
i organisationen, både som medlemmar 
och förtroendevalda. Dock är det viktigt 
att komma ihåg att Humanisternas led-
ning inte själva väljer sina förtroende-
valda eller styrelseledamöter. Dessa väljs 
på kongress eller lokala årsmöten i demo-
kratisk anda. Men vi som är både unga 
och kvinnor har hittills aldrig stött på 
några försök att hindra oss från att vara 
aktiva i Humanisterna, snarare tvärtom.

Emilia Ericson, ledamot i Humanisterna 
Stockholm
Anna Bergström, ledamot i Humanister-
nas förbundsstyrelse

Debatt

En fråga om vår trovärdighet
Per Alm skrev i HI nr 3/2012 ett inlägg, 
”Troende ska välkomnas”. I ca 2/3 av in-
lägget skriver PA resonerande och ganska 
klokt om relationen mellan religiösa och 
ickereligiösa.

Men i sista tredjedelen kritiserar PA 
skarpt den i förbundet mycket vanliga 
åsikten att Humanisterna inte ska väl-
komna religiösa medlemmar; ”förenklad 
utopi om renlärighet”, ”primitivt förakt 
för personer som inte håller måttet” och 
risk för att vi blir ”en av många hatgrup-
peringar”.

Vi vill självklart att religionsfrihet ska 
råda för alla människor (där är vi frihet-
ligare än många religiösa). Olika ideolo-
giska, livssynsmässiga, religiösa, politiska 
och andra åsiktsmässiga organisationer 
organiserar människor som står för res-
pektive inriktning. Har man en viss åsikt 
eller förhållningssätt så kan man gå med 
i en förening som står för detta, man går 
inte med i en som tycker tvärtom. Detta 

konstaterande innebär inte att man vill 
förbjuda de andras åsikter eller verksam-
het.

Humanism är inte bara religionskritik. 
Men att vi är religionskritiska och att vi 
organiserar ickereligiösa är en omistlig 
del av oss. Religiösa är inte automatiskt 
onda eller dumma, och de ska självklart 
få verka för sin sak, men som Humanist 
så anser jag att de har fel i grundläg-
gande delar och att religion ofta är till 
stor skada. Med den tyngd och inriktning 
som religionskritik och sekularism har i 
Humanisterna är det en fråga om vår tro-
värdighet att inte bjuda in religiösa som 
medlemmar. Vi avvisar ju den oförnuftiga 
gudstron.

De religiösa är många och har åtskil-
liga organisationer att välja på. Varför ska 
då inte vi som är Humanister få ha en 
enda organisation som står för en kritisk 
hållning till religion och där man kan få 
slippa densamma? Denna organisation är 

Humanisterna! Vi ska väl ha ett mångfa-
cetterat samhälle även vad gäller livssyns-
organisationer? De religiösa är på intet 
sätt förtryckta för att de inte är välkomna 
som medlemmar hos just Humanisterna, 
det hindrar dem inte från att tänka och 
söka fritt.

Som vi vet går det redan nu alldeles ut-
märkt för oss att samarbeta med lämpliga 
aktörer bland de religiösa i enskilda frå-
gor. Det fungerar utan att dessa religiösa 
är medlemmar i Humanisterna. Religiösa 
och ickereligiösa möts redan idag.

PA skriver om att respektera varandras 
existens och om människor som upplever 
hot mot sin identitet. Det ska få finnas 
både religiösa organisationer OCH såda-
na som är uttalat ickereligiösa, låt tusen 
blommor blomma! Detta om något borde 
vara en plikt för en Humanist att stå för.

Svante Nevéus
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Arbetet med motion 6, ”En etisk 
plattform”, är igång och de första 
utkasten är klara. 

Arbetsgruppen följer motionens två hu-
vudspår: formulera etiska riktlinjer för 
förbundets interna verksamhet, och ta 
fram ett ramverk för en mer samlad ut-
åtriktad etisk debatt. Förslaget kommer 
gå ut på remiss och presenteras till nästa 
års kongress. Om det antas kan resultaten 
börja tillämpas.

Varför ett arbete med etik?
Vi lever i en värld där det anses fullt be-
fogat och brukligt att etisk diskussion 
initieras och drivs av personer som säger 
sig få råd från övernaturliga väsen i dessa 
frågor. Tidningarna publicerar rutinmäs-
sigt artiklar när en biskop eller liknande 
i kraft av sitt ämbete skriver om moral 
och samhällsfrågor. Religiösa särintres-
sen som till exempel ”Respekt Till Livet” 
är duktiga på att stå som värd för debatter 
och driva politisk lobbying. I den akade-
miska världen är teologisk etik ett aktivt 
och respekterat forskningsområde.

Vad gör vi från humanistiskt håll? Vi 
ifrågasätter relevansen av teologi i etisk 
diskussion över huvud taget. Men det 
räcker inte. Humanisterna bör mobilisera 
en stadig motkraft som tar initiativet från 
den religiösa sfären och sätter dagord-
ningen för en framåtblickande och ange-
lägen etisk idédebatt. 

Humanisterna kan bjuda in till diskus-
sion, välja ut en serie frågor att utforska 
och ta en ledande roll i det öppna samta-
let. Vi har minst lika goda kunskaper och 
minst lika goda värderingar att erbjuda 
debatten. En rad framstående filosofer 
och etiker, till exempel Jersild, Bauhn, 
Forsman, är humanistvänner och tongi-
vande i det etiska idébygget. Många med-
lemmar med mer vardagsfilosofisk in-
riktning har också gett fina bidrag. Dock 
sker insatserna idag inte under gemen-
samt paraply utan i olika föredrag, böcker 
och artiklar.

Säkert är det inte bara humanister som 
knorrar när religiösa talar samhällsmo-
ral eller när fundamentalister bjuder in 

till debatt om etiska dilemman. Också 
den breda allmänheten reagerar med viss 
skepsis. En starkare humanistisk röst i 
etik- och samhällsfrågor vore inte bara 
relevant utan förmodligen också välkom-
men i det öppna samtalet.

En viktig vision
Motionen uttryckte en vision om att se 
Humanisterna bygga upp och driva Sve-
riges viktigaste forum för öppen och le-
vande etisk debatt. Ett sådant forum kan 
ta olika skepnader, från samtalskvällar 
och essäer till debatter och medieutspel, 
men alltid med avstamp i vetenskapliga 
rön och filosofiska insikter. 

Etikgruppen skissar nu på ett möjligt 
ramverk för en sådan verksamhet. En del 
bör vara en långsiktig agenda med stå-
ende teman och formulera viktiga mål. 
En annan del är att samla framstående 
kompetenser inom etik, bjuda in kvali-
ficerade meningsmotståndare och stötta 
medlemsinitiativ. För att få kontinuitet i 
en sådan ambitiös satsning krävs viss be-
redskap så att vi inte bara gör ett utspel 
utan även följer upp. 

Ett föredömligt exempel är omskärel-
sedebatten under 2012 som glasklart tog 
ställning för barnens rätt, bemötte repli-
ker på ett sakligt och värdigt sätt och väg-
ledde debatten till en naturlig slutpunkt. 
Omskärelsedebatten gjorde ett tydligt 
avtryck i samhällets normbildning. Så ser 
moraliskt ledarskap ut!

Börja med oss själva
Samtidigt som vi förstärker vår röst i 
det offentliga samtalet om etik måste vi 
säkerställa att vi föregår med gott exem-
pel. Därav arbetet med en etisk policy 
för förbundet. En sådan policy gäller inte 
sakfrågor utan ska fastställa humanistis-
ka kärnvärden som till exempel ärlighet, 
delaktighet, jämställdhet. På många sätt 
fungerar detta redan bra men vi bör strä-
va efter att vara föredömen. Exempelvis 
bör vi bemöta meningsmotståndare med 
respekt och värdighet, eftersom det nor-
malt handlar om sak och inte om person.

Med en klar etisk plattform kan även 
våra motiv bli tydligare. Humanisterna 
tar flitigt ställning – i allt ifrån medicinsk 

etik till yttrandefrihet, från skolans läro-
plan till pseudovetenskap – men det är 
inte alltid tydligt hur dessa utspel hänger 
ihop med humanism. För den som tror 
att Humanisterna är en ateistklubb med 
religionskritik som enda drivkraft är det 
nog inte lätt att hänga med i svängarna.

Men givetvis är det så att våra ställ-
ningstaganden och utspel alltid vilar 
på en human-etisk grund. Ytterst ligger 
grunden i synen på varje människa som 
en värdig, självständig varelse med för-
måga till förnuft, moral, ansvar och med-
mänsklighet. Den som är bekant med de 
klassiska humanistiska manifesten finner 
samma fundament där, vanligen i första 
paragrafen. (De finns på hemsidan under 
rubriken ”Om oss”.)

När vi kritiserar exempelvis religiösa 
friskolor är det alltså inte blind religions-
kritik utan ett ställningstagande för barns 
rättigheter. När vi stödjer moskébyggen 
är det inte undfallenhet utan något som 
följer logiskt ur rätten till samvetsfrihet 
och allas rätt att utöva sin livsåskådning 
även i det offentliga rummet (inom rim-
liga gränser). När vår ordförande kall-
lar ett spökmedium ”bedragare” i TV är 
det inte för att vara elak utan för att peka 
på bristande etik. När vi fördömer coun-
terjihadrörelsen så är det inte för att vi 
plötsligt blivit ointresserade av islamkri-
tik utan för att konspirationsteorier och 
avhumanisering är helt oförenligt med en 
human-etisk människosyn.

Humanismen kan även vägleda oss i 
kontakten människor emellan. Många 
upplever ett etiskt tomrum i vardag som 
i politik – ett tomrum som andra krafter 
vill fylla.

Detta är vår pedagogiska utmaning, 
både hos medlemmar och i det öppna 
samtalet. Humanism är inget särintresse 
utan ett allmänmänskligt förhållnings-
sätt. De human-etiska värdena bör vi 
vårda, förstärka och bygga mer kunskap 
kring. Och vi bör kommunicera dem med 
största möjliga tydlighet.

Vi har en öppen process och bjuder in 
medlemmar att ta en titt och lämna kom-
mentarer: http://is.gd/etikgruppen

Magnus Timmerby, koordinator

Skapar en ram för etisk debatt

Etikgruppen
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Fördjupat arbete har resulterat i två delar

Idéprogrammet

Arbetet med att ta fram ett nytt 
idéprogram fortsätter. Ett tidigare 
förslag var på remiss i början av 
2012. Det kom in så många syn-
punkter att kongressen i våras 
beslöt att ge arbetet med idépro-
grammet ytterligare ett år. 

Det finns nu ett utkast till två dokument 
med arbetsnamnen ”Manifest” och ”Idé-
program”. 
I manifestet beskrivs humanismen som 
livsåskådning. Ett perspektiv som många 
saknade i det förslag som var på remiss 
tidigare i år. När väl manifestet är beslutat 
av kongressen  2013 bör det kunna hålla 

många år innan det är dags för översyn 
och revidering.

Vad Humanisterna är för
I idéprogrammet beskrivs framför allt 
vad Humanisterna är för inom några 
viktiga områden. Programmet kan na-
turligtvis inte ta upp alla områden som är 
viktiga, så det är viktigt att det blir en bra 
diskussion före kongressen 2013. I idé-
programmet finns också beskrivningar 
av vår syn på hur verkligheten ser ut i de 
frågor som tas upp. Varje avsnitt innehål-
ler också konkreta ställningstaganden i 
sådana frågor som är aktuella just nu. Det 
gäller till exempel omskärelse av pojkar, 
hur samhället bör arbeta med moralfrå-
gor och kommunal krishantering. En 

gissning är att idéprogrammet kommer 
att revideras vart 3–5:e år beroende på 
hur ny kunskap, nya lagar och händelser 
förändrar världen.

Många synpunkter
Många var engagerade och lämnade syn-
punkter under förra remissen. Detta har 
verkligen spelat roll och det har skett 
en hel del ändringar. Det blir förhopp-
ningsvis en lika omfattande och engage-
rad diskussion även när idéprogrammet 
kommer ut på ny remiss inför kongressen 
2013. Vi ska försöka hålla tidplanen som 
innebär att det ska finnas ett förslag som 
ska kunna gå ut på remiss före jul.

Fredrik Idevall, Projektledare

Länsstyrelsen i Stockholm har 
under året drivit en fråga väldigt 
aktivt – det gäller det arvode som 
vigselförrättare tar ut i samband 
med vigsel.

Enligt bestämmelserna får en vigselför-
rättare, som utsetts av Länsstyrelsen en 
ersättning för varje vigsel man genomför. 
Den är olika på olika ställen i landet, men 
cirka 110 kronor. Om man genomför yt-
terligare vigslar samma dag får man för 
de efterföljande 30 kronor per genomförd 
vigsel.

Man motiverar det med att det är ett 
hedersuppdrag att genomföra vigslar och 
att man i samband med detta myndig-
hetsutövande inte har rätt att ta betalt för 
mer än eventuella resor och logi, samt öv-
riga administrationskostnader.

När förbundsstyrelsen fick veta att 
Länsstyrelsen initierat denna fråga kom-
pletterades texten på hemsidan där våra 
officianter presenteras. Denna text ligger 

nu som information på hemsidan: ”Dessa 
personer får ej begära ersättning för sina 
tjänster (förutom resa, logi och adminis-
trationskostnader) eftersom gällande re-
gelverk inte medger rättighet att ta betalt 
vid myndighetsutövning.”

Hela problematiken har orsakat en 
stark reaktion bland officianterna. Det 
blir en absurd situation. En officiant som 
inte har vigselrätt kan alltså genomföra 
sin ceremoni och ta ut ett arvode på 1 500 
kronor. De som ska vigas måste dessutom 
vigas av någon med vigselrätt. Det kan 
ske genom att man tar dit en person som 
genomför den formella delen, eller också 
så besöker man rådhuset eller motsva-
rande en annan dag. 

En officiant som har vigselrätt genom-
för exakt samma arbete med att träffa de 
som ska vigas, skriver tal och genomför 
vigseln men utan att kunna ta betalt.

Nu har Länsstyrelsen i Stockholm 
gjort en granskning av samtliga borger-
liga officianter med vigselrätt för att un-
dersöka om man tar betalt. Har man tagit 

betalt är det troligt att man förlorar vig-
selrätten.

Officianterna inom Humanisterna har 
haft en hel del diskussioner via nätet och 
gett varandra tips hur man ska hantera 
problematiken. Ännu finns inga fram-
komliga vägar, men undertecknad har en 
logisk uppdelning: För allt det formella 
arbetet med att kontrollera hinderpröv-
ningsintyg, sända papper till Skattemyn-
digheten samt genomföra den formella 
delen av vigseln får man betalt från Läns-
styrelsen. Det därutöver som man ge-
nomför, för att få en lite mer högtidlig ce-
remoni, kan man få betalt för direkt från 
brudparet. 

Vi har även haft kontakt med repre-
sentanter från andra Länsstyrelser. De 
förstår problemet och rekommenderar 
oss att försöka påverka så att lagen för-
ändras. Troligen är lagen och prislistan 
skriven för att politiker ska kunna ta 
emot brudpar på löpande band en lördag 
på rådhuset.
Urban Jansson

Våra officianter med vigselrätt får inte ta betalt

Ceremonier
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HUMANISTERNA

Kommentar
Christer Sturmark, ordförande

Humanismen i fokus
När jag skriver detta sitter jag på tåget 
hem till Stockholm efter ett besök hos 
Humanisternas lokalavdelning i Jönkö-
ping. De hade ordnat en mycket lyckad 
och välbesökt föreläsningskväll med frå-
gestund på statsbiblioteket. 

Det är verkligen stimulerande att 
komma ut i lokalavdelningarna och 
möta entusiasmen och energin hos våra 
medlemmar lokalt, samt nyfikenheten 
hos de besökare som (ännu) inte är med-
lemmar i Humanisterna. Till och med i 
”Smålands Jerusalem” (som Jönköping 
brukar kallas) var intresset för Humanis-
ternas idéer och verksamhet stort. Några 
frikyrkliga besökare fick också chans att 
ställa sina frågor, och min erfarenhet är 
att de oftast upptäcker att Humanisterna 
inte är så ”farliga” som de kanske tror.

För några veckor sedan besökte jag 
lokalavdelningen i Umeå i ett liknande 
upplägg, också det mycket välbesökt. 
Min ambition är att besöka alla våra lo-
kalavdelningar innan sommaren kom-
mer, så om det finns intresse för att ordna 
en offentlig föreläsning om ”tro, vetande 
och sekulär humanism” eller kanske en 
debatt med någon lokalt förankrad me-
ningsmotståndare så hör gärna av er till 
mig! 

Intresset för Humanisterna tycks öka 
i Sverige, och det ska vi försöka ta vara 
på. Nyligen besökte den berömda natur-
vetaren och religionskritikern Richard 
Dawkins Stockholm, ett besök som följ-

des med stort intresse av radio, tv och 
våra dagstidningar.

Ett par veckor senare arrangerade 
Sveriges Radio en temavecka på temat 
”vad ska man tro på?” där den så kall-
lade ”nyateismen” analyserades från alla 
tänkbara håll och kanter.

Intresset får livsåskådning, våra vär-
deringar och vår verksamhet är påtagligt 
starkare just nu. Nu gäller det bara att 
det också omsätts i ett ökat medlemsan-
tal, fortfarande står vi ganska stilla och 
stampar på samma plats. Hjälp oss att 
värva fler medlemmar!

Det kan vara på sin plats att reflektera 
lite över vilka begrepp som används i det 
offentliga samtalet kring vår livsåskåd-
ning. Till exempel använder gärna våra 
kritiker begreppet ”nyateister” för att be-
skriva oss.

Detta är förstås en härskarteknik och 
ett sätt att försöka förminska det vi står 
för. För det första är vi inte mer ”nya-
teister” än vad våra kritiker är t ex ”ny-
kristna”. Den ateistiska uppfattningen att 
det inte existerar några gudar är faktiskt 
betydligt äldre än kristendomen.

Att beskriva oss som ”ateister” är 
dessutom ett mycket begränsat perspek-
tiv på vad det innebär att vara sekulär 
humanist. Det är ungefär som att påstå 
att muslimer är ”de som inte tror att Jesus 
är guds son”. Det är visserligen sant rent 
sakligt att muslimer inte tror att Jesus är 
guds son, men jag är övertygad om att en 

muslim skulle tycka att det var en myck-
et fattig beskrivning av islam.

Visserligen är det sakligt korrekt att 
sekulära humanister tror att världen 
styrs av naturliga krafter och inte över-
naturliga, och därmed avvisar gudars 
existens. Men att beskriva oss som ”ateis-
ter” blir som att bara peka på en pussel-
bit i ett stort och komplext pussel. Vi tror 
inte på gudar, men inte heller på astro-
logi, tarotkort, snömannen eller levite-
rande munkar.

Man kan överhuvudtaget inte be-
skriva en livsåskådning i termer av vad 
man inte tror på, en livsåskådning måste 
beskrivas i termer av vad man faktiskt 
tror på.

Vi humanister tror på en naturlig 
värld och människor som är moraliskt 
myndiga. Vi tror också på individens rätt 
till upplysning och frihet från förtryck. 
Vi tror att sökandet efter verklig kun-
skap om världen blir mest framgångrik 
genom att välja de hypoteser om världen 
som har bäst och rimligast belägg. 

Vad vi inte tror på är betydligt mindre 
intressant. Att vi inte tror på några gu-
dar (eller andra övernaturliga väsen) är 
snarare en konsekvens av humanismens 
kunskapssyn, än en premiss.

Låt aldrig våra meningsmotståndare 
definiera oss i negativa eller förmin-
skande termer. Det är en strategi som 
används i brist på sakliga argument.

Bemöt dem istället med vad vi tror på!
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Humanisterna Uppsala bjöd in Mehrdad Dar-
vishpour för att tala om hedersvåldsproblema-
tiken. Darvishpour är universitetslektor i so-
cialt arbete vid Mälardalens högskola och har 
genomfört en rad studier kring kön etnicitet 
och familj. Han föreläste i universitetshuset i 
Uppsala kring begreppen heder och heder-
svåld, på vilka sätt vi kan uppfatta dessa och 
hur vi bör gå vidare för att hjälpa de offer som 
drabbas här i Sverige. 

Hedersvåld är ett laddat begrepp som det 
diskuteras och skrivs mycket om. Mehrdad 
Darvishour ville till en början inte befatta sig 
med själva termen, men sedan den etsat sig fast 
hos allmänheten och han själv forskade kring 
det som frågan handlade om har han givit ut 
en rad publikationer i vilka han särskiljer sitt 
perpektiv från de som tidigare varit mest syn-
liga i debatten. 

En vanlig uppfattning i media och bland 
allmänheten är att hedersvåld är kulturbe-
tingat, nämligen att de som är ansvariga för 
hedersvåldet är invandrare från andra kulturer 
som kommer hit till Sverige och har med sig 
misogyna föreställningar från sina patriarkala 
hemkulturer och att det ”vi svenskar” bör göra 
är att hjälpa dem att ändra sig. Mot detta kul-
turbetingade perspektiv vänder sig radikalfe-
ministerna, som hellre förklarar hedersvåldet 
med könsmaktordningen och likställer våldet i 
fråga med det våld som förekommer i svenska 
familjer och menar att det inte finns någon re-
levant skillnad. 

Darvishpour menar att dessa perspektiv 
båda är för endimensionella för att kunna 
rama in hedersproblematikens mångfacette-
rade struktur. Han förespråkar istället ett in-
tersektionellt perpektiv och ser hedersproble-
matiken som en politisk diskurs. Mer och mer 
börjar politikerna närma sig detta tankesätt, 
som erkänner flera dimensioner av förtryck 
bland de offer som frågan ofta kretsar kring. 

Invandrarflickor menar Darvishpour är 
fyrfaldigt förtryckta. De kommer ofta från en 
underklass, tillhör en etnisk minoritet som ut-
sätts för diskriminering, likväl som de tillhör 
det kvinnliga könet och får den negativa särbe-
handling som det medför. Många tillhör också 
en generation vars föräldrar har invandrat till 
Sverige, där de kan språket och de sociala ko-
derna bättre än sina föräldrar vilket innebär ett 

maktskifte inom familjen som kan leda till svå-
ra konflikter, där föräldrar som en reaktion blir 
mer konservativa och kan förstärka religiösa 
eller kulturella praktiker som medför begrän-
sade rättigheter och möjligheter för sina barn. 

Hedersproblematiken handlar inte bara om 
mord och våld, menar Darvishpour. Det hand-
lar även om det hot många flickor upplever 
från familjen och de begränsningar i sina liv 
som det medför.  Han vill varken dölja det egna 
”svenska våldet” genom att enbart se detta som 
ett uttryck för invandrade kulturer, samtidigt 
som just invandrarflickorna (samt deras brö-
der som många gånger tvingas till att utföra 
hot och våldshandlingar) är de som drabbas av 
att förklara hedersproblematiken enbart med 
en könsmaktsordning. 

Det vi bör göra, menar Darvishpour, är att 
förstärka invandrarflickornas maktresurser 
på olika sätt, genom bättre utbildning, min-
dre klassklyftor, hårdare straff för könsbe-
tingat våld så det har samma straffskala som 
rasistiskt våld, öppna fler tjejjourer och kvin-
nojourer, skapa manliga nätverk mot våld, 
stärka barns makt gentemot föräldrar, ha obli-
gatoriska föräldramöten i skolan och göra det 
mindre lönsamt att diskriminera genom skärpt 
lagstiftning. 
Kristian Larsson

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:  

kansli@humanisterna.se 

Lokalavdelningar  

Humanisterna Gotland
Ordförande: Ulf Ekvall 
ulf.ekvall@humanisterna.se

Humanisterna Jönköping
Kontaktperson: Sune Enbjärde 
jonkoping@humanisterna.se

Humanisterna Kalmar
Ordförande: Desiree Liljevall 
desiree.liljevall@humanisterna.se

Humanisterna Stockholm
Ordförande: Lars Höglund
stockholm@humanisterna.se

Humanisterna Syd
Ordförande: Gunnar Hjert 
syd@humanisterna.se 

Humanisterna Södertälje
Ordförande: Peder Edström 
peder.edstrom@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@humanisterna.se

Humanisterna Väst
Kontaktperson: Urban Jansson 
vast@humanisterna.se

 Humanisterna Örebro
Ordförande: Fredrik Idevall 
tel. 070-572 63 69
orebro@humanisterna.se 

Humanisterna Östergötland
Ordförande: Adam Lagerqvist 
ostergotland@humanisterna.se

”En livsåskådning och ett förhållningssätt 
med fokus på mänskliga, snarare än gudomliga 

eller övernaturliga frågeställningar.”

Humanism enligt Oxford Dictionary:
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Föreläsning om hedersvåld i Uppsala

Mehrdad Darvishpour föreläste i Uppsala om 
hedersvåldsproblematiken. 
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HUMANISTERNA
Lokal information

Flera lokalavdelningar skriver blogg. Gå in på respektive avdelnings hemsida och se vilka som gör det.

Uppsala
Samtalskvällar på Pub 19, 
Svartbäcksgatan 19
Sista kvällen för i år: 11/12. 
Andra tisdagen i månaden, kl 19. Fortsät-
ter med högsta sannolikhet med samma 
intervall efter nyår.
2 dec. Medlemsmöte med Anders Hes-
selbom (evolutionsteori.se) 
7 dec. Midvinterfest.
Årsmöte med Humanisterna Uppsala;, 

söndagen 2013-03-03 kl 15.
Mer info om ovanstående aktiviteter 
kommer via e-post.
Kontakta oss gärna med dina synpunkter 
och förslag på uppsala@humanisterna.se

Örebro
Hösten 2012 ägnas framför allt åt temat 
”Barnen i fokus”. 
4 december har vi ett möte med skolan i 
fokus. Vi hoppas få en representant från 

Örebro kommun att komma och berätta 
hur det ser ut i Örebros skolor och hur 
kommunen jobbar med konflikter mellan 
barns rättigheter och kultur/religion.

Planeringen av vårens aktiviteter har star-
tat och i vår kommer vi sannolikt ha tema 
”Extremism”.
Aktuell info om våra aktiviteter hittar du 
på vår hemsida http://humanisternaore-
bro.blogspot.se/ och på Facebook/Hu-
manisterna Örebro.

Intresserad av skolfrågor?

Välkomstmässa för studenter i Umeå

I Stockholms lokalavdelning har vi en 
grupp som arbetar med frågor som rör 
skolan. Vi håller bland annat på att ut-
veckla ett stödmaterial, tänkt att använ-
das vid skolbesök. Vi hoppas att detta ska 
göra att fler av oss har lust och möjlighet 
att gå ut i skolor för att tala om tro, veten-
skap, sekularism och humanism. 

Dessutom granskar vi de läroböcker 

som används i skolans religionsämne och 
för diskussioner om hur undervisningen 
i religion skulle kunna göras mer objektiv 
och reflekterande.

Vi skulle gärna vilja ha kontakt med 
andra i förbundet som intresserar sig för 
dessa frågor. Kanske finns redan liknande 
arbetsgrupper i andra lokalavdelningar? 
Kanske arbetar du själv inom skolan och 

har erfarenheter och synpunkter som du 
vill dela med dig av? 

Hör av dig till Fredrik Stillerud, 
fredrik.stillerud@gmail.com och be-
rätta om dina tankar och intressen kring 
skola och utbildning. Vår förhoppning är 
att upprätta ett nätverk inom förbundet 
kring skolfrågor.
Skolgruppen i Stockholm

I Umeå välkomnade Huma-
nisterna och Unga Humanis-
ter Umeå nya studenter med 
information, godis och spän-
nande samtal på välkomst-
mässan den 13 september. 

Intresset var stort och det 
var många som stannade och 
pratade. Richard Dawkins 
böcker som låg på bordet 
lockade till diskussion med 
både troende, ateister och ag-
nostiker. 

Dawkins lämnar uppen-
barligen få oberörda. 

Redan samma kväll, på den 
månatliga Humanistpuben, 
hade flera nya ansikten dykt 

upp för att fortsätta diskussio-
nerna.  Mycket trevligt!

Tio dagar senare besökte 
Christer Sturmark Umeå och 
pratade om humanism och 
vad Humanisterna vill. Före-
draget hölls i en fullsatt lokal 
på stadsbiblioteket. Föreläs-
ningen var väldigt uppskat-
tad, och många åhörare stan-
nade kvar för att diskutera 
humanism med Christer och 
oss andra representanter för 
Humanisterna efter det att 
föredraget och frågestunden 
var över. Föreläsningen finns 
uppe på Youtube, det är bara 
att söka på ”Sturmark i Umeå”.  

Välkomstmässan för nya studenter i Umeå med humanisterna Patrice 
Vincentie, Henrik Björklund och Patrik Brynolfsson. 
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 ”…avvisandet av religionen, till förmån för 
utvecklingen av mänskligheten

 på dess egna premisser.”

Humanism enligt Collins Dictionary:

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, med-
dela kansliet detta på: kansli@humanisterna.se. 

Du som vill få tidningen i pappersform får givetvis 
det även i fortsättningen. 

Medlemsförmån
Prenumerera på SANS 
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 livs åskåd ning. 
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.

Humanisternas bokklubb
Medlemmar i Humanisterna har tillgång till en egen bokklubb hos Fri Tan-
ke förlag. Kika på www.fritanke.se/humanisterna för att se vilka specialer-
bjudanden som finns för dig som medlem. 
Det tillkommer en fast fraktavgift på 39 kr, oavsett antal böcker du köper.

Kvalitetssäkring av 
medlemsregistret
I samband med att HumanistInfo kom-
mer 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-postmedde-
lande ber vi dig att skriva ett e-brev till 
kansli@humanisterna.se och meddela 
ditt namn, adress och korrekt e-post-
adress!

Hedeniuspristagare 2012

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

Lördag den 20 april, kl. 12.00–16.00 och 
söndag den 21 april, kl 10.00–16.00.
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, 
Stockholm
KONGRESSOMBUD
Lokalavdelningarna väljer självständigt 
ombud, men ledamot av förbundssty-
relsen är inte valbar. För att vara ombud 
måste man vara medlem såväl vid val som 
vid kongressen. Ombudens namn och e-
postadress, ska vara förbundsstyrelsen till 
handa (kongress@humanisterna.se) se-
nast den 23 mars. 

Endast ombud har rösträtt. Alla med-
lemmar har närvarorätt, men yttranderätt 
endast vid behandling av en egen motion 
som man företräder.

Lokalavdelningarna tilldelas ombud 
efter medlemsantal. Ett ombud per på-
börjat hundratal den 31 december 2012. 
Lokalavdelningarna meddelas om om-
budsfördelningen i början av januari 
2013.

Ombud ersätts för nödvändiga och 
skäliga resekostnader. Vid behov av över-
nattning i Stockholm ersätts mot under-
lag med upp till 800 kronor av kostnaden.
MOTIONSTID
Medlem som önskar få ett ärende behand-
lat vid kongress ska inge en motion via 
e-post till kongress@humanisterna.se se-
nast den 8 mars. Enligt stadgarna tillstäl-
les motionen även till lokalavdelningen 
för kännedom.

KONGRESSHANDLINGAR
Senast den 6 april skickas kongresshand-
lingarna med e-post till alla ombud och 
till övriga medlemmar som har anmält 
sig till kongressen. Stadgar och andra 
uppgifter inför kongressen finns på hem-
sidan.
ANMÄLAN 
Anmälan för alla andra än ombud görs 
via hemsidan senast den 6 april. Anmälan 
kan göras från och med februari.

För ytterligare information kontakta 
respektive lokalavdelning, eller 
kongress@humanisterna.se

Väl mött!
Förbundsstyrelsen

Kallelse

Humanisternas förbundskongress 2013



Posttidning B 

Humanisterna
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30  Stockholm

Nästa nummer kommer i februari

Vi söker en ny layoutare bland våra medlemmar som vill ta över HumanistInfo. 
Kan du tidningslayout och känner att du vill bidra med din kunskap ska du absolut anmäla dig.  

• Du ska vara insatt i tidningslayout och gärna hur en tidningsproduktion går till. 
• Du ska ha tillgång till ett layoutprogram och ett bildbehandlingsprogram.
• Du ska kunna färdigställa bilder för tryck.
• Du ska kunna göra tryckfärdiga PDFer. 
 

Arbetet är ett volontärjobb för Humanisterna vilket gör att någon ersättning inte utgår. 
Tidningen utkommer fyra gånger per år. Själva produktionstiden löper över två veckor
men är absolut ingen heltidstjänst. Det går bra att jobba någon timme på kvällstid.  

Anmäl ditt intresse till redaktionen så fort som möjligt. Senast den 2012-12-31.
emilia.ericson@humanisterna.se  (redaktör) 
anna.bergstrom@humanisterna.se  (ansvarig utgivare)

HumanistInfo söker en layoutare

Hedeniuspristagare 2012
Nyamko Sabuni
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SÖKES: Varm medmänniska …
… som vill hjälpa andra medmänniskor. Särskilt de som drabbats 
av hedersvåld, uteslutning från familj och samhälle, förföljelser, 
barn–äktenskap, häxanklagelser och misshandel.
Du kan ge ett stöd på vägen, tillbaka till självklara mänskliga rättigheter.

• Ge en gåva!     

• Bli månadsgivare!     

• Berätta om Humanist-
Hjälpen!

Plusgiro 90 02 79-1       

Bankgiro 900-2791      

Ansluten till Autogiro  

Kortbetalning från webbsida

• Hjälpfonden – för primära insatser värl-
den över, även i Sverige.
• Oum El Banine, Marocko – hjälper ogifta 
mödrar och deras barn undan hedersvåld 
och exkludering.
• Young Humanistas Network, Nigeria - 
hjälper häxanklagade barn undan tortyr 
och social uteslutning.

HumanistHjälpen är en fristående  ide-
ell insamlingsstiftelse, som skapats med 
hjälp och stöd från Humanisterna.

HumanistHjälpens ändamål är att un-

der ett sekulär-humanistiskt förhållnings-
sätt stödja människor i sammanhang där 
mänskliga förtrycks, genom konfessionella 
läror eller traditioner. Stiftelsen lämnar 
stöd till lokala ideella organisationer, som 
verkar för skydd undan förföljelse och våld, 
hälsovård, barnomsorg, utbildning och 
socialt stödarbete.

Medlemsinsam-
lingen som sedan 
2008 drivits av Huma-
nisterna, flyttas över 

till HumanistHjälpen. Genom positionen 
som 90-stiftelse, kan insamlingen även nå 
allmänheten, samt därigenom växa och 
hjälpa fler nödlidande än tidigare.

http://humanisthjalpen.se     
kansli@humanisthjalpen.se


