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PRESSMEDDELANDE 
FREEDOM OF THOUGHT REPORT 2016 

Fokus på ”religiös frihet” är ett svek mot icke-religiösa, säger FN:s expert på religions- 
och trosfrihet. 

Alltför många har “snävt definierad syn på religionsfrihet”, vilket får till följd att humanister, 
ateister och icke-religiösa exkluderas från mänskliga rättigheter. 
 
Det säger Dr. Ahmed Shaheed, Förenta Nationernas nytillsatta expert på religions- och 
trosfrihet. Shaheed har varit politiker på Maldiverna och tog förra månaden (den 1 November 
2016) positionen som FN:s särskilda föredragande om religions- och trosfrihet (”UN Special 
Rapporteur on Freedom of Religion or Belief”). 
 
I förordet till en ny rapport om diskriminering och förföljelse av icke-religiösa fördömer Dr. 
Shaheed lagar mot ”hädelse” och ”apostasi” (att konvertera från eller lämna en religion): 
 
“Vem som helst kan bryta mot sådana lagar, och det har ofta varnats för att de används i 
politiskt syfte. Dessa lagar kriminaliserar med automatik avvikande åsikter och fritänkande, 
och gör icke-troende, humanister och ateister till potentiella brottslingar. Än mer chockerande 
är den grymhet med vilken de som anklagas för sådana lagbrott ofta bestraffas – av statliga 
institutioner eller utomrättsligt, såsom grannar och släktingar.” 
 
Rapporten ”Freedom of Thought 2016”, som sammanställs av internationella 
humanistunionen (International Humanist and Ethical Union, IHEU), dokumenterar 
diskriminering och förföljelse av humanister, ateister och icke-religiösa och ger också en 
samlad bedömning per land. Rapporten drar slutsatsen att hädelse är förbjudet i minst 59 
länder, med fängelsestraff eller i vissa fall dödsstraff. 22 länder har lagar mot apostasi. Minst 
13 länder har dödsstraff för hädelse eller apostasi. 
 
Dr. Shaheeds hemland Maldiverna får i rapporten stark kritik. I västvärlden är landet känt för 
lyxsemestrar, men lagen föreskriver att alla medborgare i Maldiverna är muslimer och att all 
civilrätt är underordnad sharia. På senare år finns flera fall av personer som satt upp 
ateistiska facebookgrupper och sedan fått sin identitet röjd, kidnappats och tvingats att 
”avsvära sig” sin ateism. Även åtal mot apostasi har förekommit och minst ett självmord 
relaterat till att personen ”avslöjats” som ateist. 
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Den femte årliga upplagan av Freedom of Thought Report finns nu online 
(freethoughtreport.com), med klickbara sidor för alla länder i världen. Andrew Copson, 
ordförande för IHEU, säger ”Det här är en stor vidareutveckling av rapporten och den 
kommer vid en avgörande tid i världen. […] icke-religiösas rättigheter och likställdhet står 
under hot och generellt ses ett ökat motstånd mot humanistiska värderingar. Det här orsakar 
allvarlig skada mot demokrati och sekularism och nya hot mot alla våra friheter.” 
 
Rapporten undersöker också framgångarna för populistiska partier och ledare, och hur dessa 
i vissa fall frambringar en ny sorts ”traditionell och religiös auktoritarism”. Rapportens 
redaktör Bob Churchill ger exempel från nyliga presidentval i Bulgarien, Moldova och USA, 
liksom sittande regeringar i Polen och Ungern och påpekar ”den högst verkliga risken, i 
länder med nationalistisk populism, att liberala religiösas och icke-religiösas rätt att uttrycka 
humanistiska idéer urholkas eller till och med försvinner.” 
 
 
 
(Fortsättning på nästa sida) 
 
  

http://freethoughtreport.com/
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INFORMATION 
Rapporten Freedom of Thought Report finns publicerad på http://freethoughtreport.com. 
 
För ytterligare information, bilder, intervjuer eller kommentarer, vänligen mejla till: 
 
Humanisterna i Sverige: magnus.timmerby@humanisterna.se 
IHEU: report@iheu.org eller ring +44 207 490 8468 (kontorstid i Storbritannien) 
 
LANSERING I EUROPAPARLAMENTET 
Årets rapport presenterades under en konferens den 6 december i Europaparlamentet. 
Konferensens tema var förföljelse av ateister och icke-religiösa och leddes av MEP Dennis 
de Jong, ordförande för Europarlamentets ”Intergroup on Freedom of Religion or Belief and 
Religious Tolerance”. I panelen deltog IHEU:s kommunikationschef Bob Churchill, redaktör till 
rapporten, och Fauzia Ilyas, flykting från Pakistan och grundare av ”Atheist and Agnostic 
Alliance of Pakistan”. 
 
ÖPPEN DATA 
Datat som ligger till grund för rapporten finns tillgängligt under Creative Commons-licens. 
freethoughtreport.com/data 
 
UTGIVARE 
Freedom of Thought Report sammanställs och publiceras av internationella humanistunionen 
(International Humanist and Ethical Union, IHEU) med bidrag från oberoende forskare och 
IHEU:s medlemsorganisationer i världen. 
Webbplatser: freethoughtreport.com och iheu.org 
 
OM HUMANISTERNA 
Humanisterna värnar om det sekulära samhället och åtskillnaden mellan religion och politik. 
Vi strävar efter att de mänskliga rättigheterna skall vara överordnade religiösa dogmer, 
normer och värderingar. 

http://humanisterna.se 
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