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PRESSMEDDELANDE FRÅN HUMANISTERNA 
 

Global kartläggning: Förföljelse av icke-
religiösa ökar 
 

Förföljelse av icke-religiösa har ökat det senaste året, enligt en ny rapport. 

 

Utomrättsligt våld ökar och flera länder i världen har skärpt straffen för hädelse och 

apostasi (att lämna sin religion). 

 

Freedom of Thought Report 2015 kartlägger diskriminering och förföljelse av humanister, 

ateister och icke-religiösa i alla länder. Rapporten publiceras av internationella 

humanistförbundet International Humanist and Ethical Union (IHEU). 

 

På många håll i världen drabbas icke-troende av systematiska trakasserier, i värsta fall 

tortyr och dödsstraff, från staten liksom utomrättsliga våldsverkare. 

 

Även flera nordiska länder får kritik för att inte försvara religionsfriheten fullt ut. Sverige 

har i rapporten fått graderingen ”systemmässig diskriminering”, bland annat på grund av 

vår särbehandling av Svenska kyrkan och för att ateister inte får samma bedömning vid 

asylärenden som religiösa minoriteter. Ett exempel är den pakistanske flyktingen Khalid 

Saeed som nekades asyl 2011 trots dokumenterade bevis för att han var en välkänd och 

framträdande ex-muslim som på grund av sin icke-tro löpte stor risk att straffas av den 

pakistanska staten och misshandlas av islamister. Svenska Humanisterna menar att icke-tro 

borde vara likvärdigt asylskäl i den här typen av fall, där icke-troende löper samma eller 

större risk än religiösa minoriteter att bli förföljda av stat eller våldsverkare. Sverige 

kritiseras också i rapporten för att grundlagen kräver att statschefen måste vara kristen, 

och för att skattesystemet låter Svenska kyrkan samla in sin medlemsavgift gratis via 

skattsedeln – en specialservice värd mer än 100 miljoner kronor som ingen annan 

livssynsorganisation har tillgång till, vare sig församlingar såsom muslimska och judiska 

eller sekulära som i Humanisternas fall. 
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Årets rapport lägger fram fakta land för land och belyser även flera enskilda fall, som den 

serie mord som specifikt drabbat ateister i Bangladesh. Fyra humanistiska bloggare och en 

sekulär publicist har hackats ihjäl i machete-attacker. Offren var Avijit Roy (vars änka 

Rafida Bonya Ahmed skrivit förord till rapporten), Washqiur Rahman Babu, Ananta Bijoy 

Das (som nekades visum till Sverige), Niladri Chatterjee, och nyligen publicisten Faisal 

Arefin Dipon. 

 

Dessa dödsfall har rapporterats relativt väl i internationell press, liksom den saudiske 

sekulära bloggaren Raif Badawi som dömts till 50 piskrapp i veckan för att ha ”förolämpat 

religion”. Rapporten belyser även många mindre kända fall, som den egyptiske studenten 

Sherif Gaber som i februari i år dömdes till ett års straffarbete för ”religionsförakt” på 

facebook och för att ha uppmuntrat till ”excesser” (han ifrågasatte en föredragshållare 

som sa att homosexuella ska ”dödas på gatan”). Gaber lever nu gömd efter avtjänat 

straff. En annan egyptisk student, Karim al-Banna, arresterades på ett ateistiskt café och 

fick tre års fängelse för att ha ”förolämpat religion”. 

 

Tre framstående indiska rationalister mördades nyligen efter att ha kritiserat religiös 

vidskepelse och högerpolitik. Minst två nya dödsstraff har utmätts under året: Ashraf 

Fayadh i Saudiarabien och Mohamed Cheikh Ould Mkheitr i Mauretanien, för att inte 

nämna de oräkneliga ”hädare” och ”avfällingar” som mördats av ISIS. 

 

På Maldiverna såg ateister på facebook sina identiteter röjas, varpå de kidnappades av 

ett gäng, tvingades ”avsvära” sig sin ateism och avslöja lösenorden till sina konton. 

Många sekulära maldivier har tvingats lämna internet efter press från anti-ateistiska 

facebook-sidor. 

 

IHEU:s ordförande Andrew Copson säger: ”Förra året noterade vi en ökning av 

hatpropaganda: statschefer som hävdade att ’humanism’ och ’liberalism’ var ett hot mot 

riket, lagar som kategoriserade ateism som terrorism, och så vidare. I år har vi sett hur 

sådan hatretorik på många ställen spillt över till grymma förföljelser.” 

 

”Vi är bekymrade över hur jihadistisk extremism sätter en mycket hög ribba för brutalitet. 

Det skapar utrymme för ett fördjupat, giftigt hat gentemot icke-religiösa i ett växande antal 

länder, primärt islamiska stater. Det tycks nästan som om det finns ett upplevt behov av att  
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måla upp ett lika allvarligt hot från motsatta sidan, dvs gudsförnekare, som en slags falsk 

balans till ISIS. Faktum är att denna strategi ibland är uttalad, som exempelvis Egyptens 

kampanj ’Krig mot ateism’. Denna helt felriktade reaktion mot icke-religiösa leder dels till 

ökat våld från utomstatliga aktörer och dels till skarpare straff från statliga myndigheter.” 

 

I rapporten finns också glädjande nyheter. Även om hädelse fortfarande är förbjudet i 

flera västländer avskaffade både Island och Norge sina hädelselagar under året. 

 

Den övergripande slutsatsen är dock att sekulära röster får utstå ett växande hot i världen. 

Rapporten konkluderar: ”Oavsett om man samtycker eller ej med en humanistisk syn på 

världen står det klart att några av de tydligaste, modigaste, mest nyskapande rösterna i 

den socio-politiska sfären är humanisterna, ateisterna, de icke-religiösa eller de religiöst 

obundna. Dessa röster är en nödvändig, ofta djupt inflytelserik del av idédebatten i varje 

öppet samhälle. Världen måste erkänna att det är en grundläggande mänsklig rättighet att 

kunna identifiera sig och uttrycka sig som icke-religiös. Faktumet att ett ökande antal 

människor kräver denna rätt är inte ett tecken på moraliskt förfall utan på ett fungerande, 

fritt samhälle.” 

 

 

Referenser och kontaktinformation på följande sidor.  
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FREEDOM OF THOUGHT REPORT 2015 

Freedom of Thought Report är en årlig kartläggning av hur ateister förföljs och 
diskrimineras i hela världen. I nästan alla länder förekommer systematisk diskriminering av 
icke-religiösa. Från religiösa privilegier eller juridiska undantag, till extremfall där staten 
fråntar ateistiska föräldrar deras barn, eller där lagen föreskriver dödsstraff för avfällingar 
(i 13 islamiska stater). 
 
Rapporten kan läsas i sin helhet här: 
http://freethoughtreport.com/ 
 

 
Figur från rapporten visar olika nivåer av diskriminering i världen. 
 
 
  

http://freethoughtreport.com/
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REFERENSER 
Rapporten, pressmeddelande och länkar finns tillgängligt här: 
http://humanisterna.se 
 
För ytterligare information, grafik, intervjuer eller kommentarer, kontakta  
Tor.Lowkrantz@humanisterna.se – kommunikationschef 
Magnus.Timmerby@humanisterna.se – internationell kontakt 
Christer.Sturmark@humanisterna.se – förbundsordförande 
 
Förbundet Humanisterna är medlemsorganisation i IHEU. 
 
För frågor direkt till IHEU: 
report@iheu.org eller ring +44 207 490 8468 (kontorstid under torsdagen) 
 
Freedom of Thought Report publiceras av International Humanist and Ethical Union (IHEU) 
med hjälp från oberoende forskare och IHEU:s medlemsorganisationer över hela världen. 
 
International Humanist and Ethical Union 
39 Moreland St, London | EC1V 8BB | United Kingdom 
iheu.org | facebook.com/iheunion | twitter.com/iheu 
Office: +44 207 490 8468 
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