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Vad vill Humanisterna?
Stor enkät med ordförandena
i lokalavdelningarna

När vänster och
höger bytte plats

Dags att reformera
begravningslagstiftningen
Är en kvinna utan slöja
en dålig muslim?

Visste du att Humanisterna fyller 40 år i september?
- Det skall vi fira!

Fira Humanisterna 40 år med oss under Bokmässan
på kvällen 28 september i Göteborg.
Mer info kommer senare!

Vi byter medlemssystem

Under juni månad kommer Humanisterna att byta medlemssystem. Vi lämnar Föreningshuset som vi använt sedan 2011 och kommer i stället att börja använda medlemssystemet MyClub.
För en vanlig medlem kommer denna förändring förhoppningsvis inte att märkas mer än på ett sätt; i
samband med systembytet kommer vi att börja skicka ut avier för betalning av medlemsavgiften som
pdf-faktura via e-post. För dem som inte har en mejladress kommer dock avierna även fortsättningsvis
att skickas ut med vanligt brev.
Anledningen till att Humanisterna byter medlemssystem är dels att vi vill sänka kostnaderna för medlemsadministration, men också att vi sedan länge önskat ha funktioner i vårt medlemssystem som underlättar för lokalavdelningarna att hålla kontakt med medlemmarna.
Vid övergången kommer vi även att ändra Humanisternas postadress och telefonnummer. Mer information om förändringarna kommer att finnas på hemsidan och skickas ut i ett medlemsmejl.
Förbundsstyrelsen
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Lars Åberg
lars.aberg@humanisterna.se

REDAKTÖREN:
Jag är ateist och gick ur Svenska kyrkan när jag blev myndig, men kan ändå
inte låta bli att förundras över att dagens präster och ärkebiskopar krumbuktar sig så väldigt mycket för att det ska framstå som om kyrkan de arbetar i är en allmän mötesplats och ett allaktivitetshus snarare än just en
kyrka.
Vi har gudskelov inte längre någon statskyrka. I stället har vi fått en institution som med sin välvilliga välgörenhetsprofil sällar sig till andra organisationer i samma genre, som Rädda Barnen och Röda Korset. Möjligen
är det en bra affärsidé att inte vara alltför kristen och att inte ryta till när
kristna mördas och fördrivs i fjärran länder, eller för den delen att inte peka
ut de miljöer i Sverige där barn far mest illa, men det finns samtidigt något
tilltalande med personer och sammanslutningar som faktiskt argumenterar
för sin sak – och kanske till och med för sina idéer.
Vad är det man brukar säga? Vill man vara vän med alla blir man inte
vän med någon.
Sverige beskrivs ofta som ett konsensussamhälle och kanske är det därför
det blivit så populärt att upplösa gränser och låta begrepp och identiteter
flyta. Vi har blivit överens om att vara så toleranta att vi accepterar det
mesta. Ett bibliotek behöver inte vara ett bibliotek och ett tåg behöver inte
komma fram i tid. Vi dricker kaffe i klädbutiken och laddar mobilen i
sakristian. Vi kör moped på cykelbanan och cyklar mot enkelriktat. Vi är
normkritiska mot allt utom säsongens modenormer.
I regeringens aktuella skrivelse ”Det kyrkliga kulturarvet” framhålls självfallet alla de möjligheter kyrkan har att vara något annat än kyrka. Det
talas om möten i tid och rum, om ett hållbart samhälle, sociala dimensioner
och – naturligtvis – integration. När jag lämnade Svenska kyrkan visste jag
vad jag var kritisk mot. Det är mycket svårare att argumentera när man
famlar runt i draperiet.
• Vad vill då Humanisterna? Den frågan, i lite olika former, har vi i det här
numret ställt till ordförandena i förbundets lokala avdelningar. Här finns
förstås mycket att fundera kring, från livsåskådning till konkret vardagsarbete. Läs och reagera!
• I höst fyller Humanisterna 40 år och det blir ett utmärkt tillfälle att blicka
bakåt och se framåt. Hör gärna av er till redaktionen med minnen, fotografier och tankar om de kommande fyra decennierna! Jubileet blir ju också
ett utmärkt tillfälle för lokalavdelningarna att slå på trumman och ordna
olika aktiviteter.
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Fem frågor till de lokala ordförandena i Humanisterna

”Varje människa vi möter
är en potentiell humanist”
Varför engagerar man sig i Humanisterna? Vilka frågor borde
förbundet framför allt ägna sig åt? Varför behövs Humanisterna?
Vi ställde de här frågorna till ordförandena i lokalavdelningarna och
idéerna och funderingarna strömmade in. Vad tycker alla ni andra,
som medlemmar i Humanisterna? Skriv gärna till nästa nummer av
tidningen och berätta hur ni vill utveckla verksamheten.

Hans Kleine
ordförande i Humanisterna Värmland

1.Varför har du engagerat dig i
Humanisterna?
Jag anser att det är viktigt att det
humanistiska, sekulära perspektivet
syns, hörs och tar plats i samhällsdebatten. Föreningen Humanisterna är då ett givet val. Sen kan
man inte bara sitta bredvid och förvänta sig att saker och ting löses av
andra. Om man vill att något ska
göras och man själv har tankar om
hur och vad, tar det inte lång stund
innan man kommer med i styrelsen.

I styrelsen blir det olika roller man
kan ta lite beroende på andras önskningar och möjligheter; just nu
råkar jag sitta på ordförandeposten.
2. Vad har Humanisterna
bidragit med så här långt?
En av de viktigaste sakerna är att
Humanisterna nu finns som en faktor i samhällsdebatten. Det är självklart för många att Humanisterna
kommer med sina synpunkter i
olika sammanhang och att dessa tas
på allvar eller inte kan negligeras,
vilket ibland märks på vissa hätska
och irriterade kommentarer. Den
sekulära högtidsstunden i samband
med riksmötets öppnande har ett
stort symbolvärde.
3.Vilka frågor är enligt dig
viktigast för Humanisterna?
För mig ligger fokus på den humanistiska människosynen, att ta varje
människa på allvar, att respektera
och att lyssna och ha samtalet och
dialogen som metod för att få fram
nya tankar. Det är viktigt att människor i kris kan erbjudas samhällsresurser som är neutrala och fria
från tvingande tankesystem, som
inte är baserade på rationalitet och
förnuft. Därför tycker jag det är vik-

tigt att arbeta för att denna del av
humanismen får mera plats i Humanisterna i Sverige. I andra länder
finns ett större fokus på detta, vilket
kanske även har lett till fler medlemmar då man ser den praktiska
nyttan.
4. Hur vill du utveckla
Humanisternas medlemsarbete?
Då allt medlemsarbete är på frivillig
basis och sker på fritiden finns det
en del hinder, som tidsbrist, för att
man ska kunna göra allt man skulle
vilja. Det kan då vara svårt att engagera andra människor aktivt trots
att många tänker som Humanisterna. Här behövs den lokala, aktiva
styrelsen där man i samverkan kan
ordna aktiviteter. Medlemsrekryteringen är en viktig fråga. Det kan
finnas olika hinder, där brist på
praktiska lokala aktiviteter som
berör människor direkt kan vara avgörande. Det finns en del samhällsgrupper som nog tänker som vi
inom Humanisterna, men som inte
blir medlemmar för att verksamheten står för långt från deras vardag
eller som tycker att det är för dyrt
att vara medlem. Vi måste hitta sätt
att få det humanistiska synsättet att
5
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bli del av vardagen för att locka
dessa grupper.
5.Varför behövs Humanisterna?
Humanisterna behövs för att
• erbjuda en samlingsplats och inspirationskälla för likatänkande,
• vi ska ha en bas att nå ut med de
viktiga budskap som har formulerats i vårt idéprogram,
• vi behöver värna en sekulär humanistisk stat där människans enskilda
värde står i centrum.

Jan Sjöö
ordförande i Humanisterna Väst
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1.Varför har du engagerat dig i
Humanisterna?
Jag har sedan grundskolan gillat att
diskutera religion, då uppmuntrad
av min far som liksom jag alltid
varit ateist. Tror det var i samband
med Uppdrag gransknings program
om att präster i Göteborg ”botade”
homosexualitet med bön som jag
blev medlem. Mitt engagemang får
jag av att försöka ändra på den
"makt" över folk och de tabun som
religion skapar, vilket leder till en
massa i mitt tycke hemska företeelser runt om i världen.

2.Vad har Humanisterna bidragit
med så här långt?
Ibland när det känns som att vi inte
åstadkommer något, tänker jag att
vi ändå åstadkommit mycket. Som
vårt alternativ vid Riksdagens öppnande och alla politiker som stödjer
oss. Eller som vår humanistiska
konfirmation i Göteborg eller som,
i det lilla, när jag var i Almedalen
och lyssnade på ärkebiskopen i Humanisttröja och märkte hur ”upprörd” hon blev enbart av vår
närvaro.
3.Vilka frågor är enligt dig
viktigast för Humanisterna?
Att fortsätta driva frågor kring den
sekulära demokratin, som vi gjort
kring skolan och skolavslutningarna. Att tron är den enskildes val
och att det inte ska styra andra människor, skolor eller arbetsplatser.
4. Hur vill du utveckla
Humanisternas medlemsarbete?
Internt vill jag att vi fokuserar på
det som ses som våra kärnfrågor,
som en sekulär skola. Det finns så
mycket viktigt inom vårt område,
som även andra är engagerade i (Vetenskap och Folkbildning, Glöm
aldrig Pela och Fadime med flera),
och där vi ska samarbeta, men inte
leda. Utåt ska vi skapa intresse kring
Humanisterna och det ska synas att
vi kämpar för det sekulära samhället. Officianterna är fina reklampelare och där ser man att vi kan göra
så mycket mer.
5. Varför behövs Humanisterna?
För att värna om det sekulära samhället och åtskillnaden mellan religion och politik. För rätten att
öppet få älska vem man vill. För att
bekämpa rasism och terrorism, där
jag ständigt förfasas över vad grupper som NMR, Hamas och IS orsakar.

Kristina E Sundbaum
ordförande i Humanisterna Umeå

1.Varför har du engagerat dig i
Humanisterna?
Jag sökte grupptillhörighet grundad
på min övertygelse i stället för patriarkal makt och de sagor som har
berättats genom årtusendena i kyrkliga samfunden. Det blev Humanisterna därför att föreningens idé
ligger i linje med det jag tror på.
2. Vad har Humanisterna
bidragit med så här långt?
Humanisterna har kanske inte kunnat bidra med den tillhörighet jag
varit van vid att föreningsliv brukar
bjuda in till. Humanisterna är kanske mera en utmaning för mig. Bidraget är nog den plattform att växa
i som föreningen erbjuder. Här
finns mycket fakta och vetenskap
att luta sig mot.
3. Vilka frågor är enligt dig
viktigast för Humanisterna?
Gemenskap så klart. Tätare kontakt
med våra medlemmar. Vi behöver
alla kunniga tänkare i föreningen
som kan bygga en stark värdegrund
hos Humanisterna. Vi behöver även
sprida kunskaper och minska avståndet mellan människor i organi-
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sationen. Nå ut med att vi finns
och vad vi står för på ett enkelt och
begripligt sätt och därmed öka intresset för föreningen.
4. Hur vill du utveckla
Humanisternas medlemsarbete?
Här finns mycket att göra, som den
svåra uppgiften att minska avståndet mellan gräsrötter och intellektuella, kunniga forskare och
vetenskapare. Om vi ska klara att
utveckla föreningen måste kontaktarbetet med medlemmarna bli
bättre och inte minst måste vi kännas nåbara för allmänheten. Vi
måste vårda och uppmuntra alla
inom forskning och vetenskap att
se Humanisterna som en av de viktiga organisationerna för deras kunskap och erfarenheter.
5.Varför behövs Humanisterna?
Det måste finnas en organisation
som tryggar en gemenskap i livsåskådningsfrågor utan att åberopa
religiösa värdegrunder. Här är vår
ceremoniverksamhet med barnvälkomnande, humanistisk konfirmation och begravning samt inte
minst det sekulära samtalet viktiga
inslag för alla som tagit ställning.

Erik Rosén
ordförande i Humanisterna Jönköping

1.Varför har du engagerat dig
i Humanisterna?
Mitt engagemang i Humanisterna
började med en insikt om att jag
delade många av de värderingar jag
stötte på i sammanhang där humanister kom till tals. Det kunde vara
både i Sverige och i andra länder
där humanistiska organisationer
verkar. Sedan utvecklades detta när
jag träffade likasinnade i vår lokalförening. Jag hade tidigare inte
upplevt ett sådant sammanhang där
jag kände mig hemma i livsåskådningsfrågor, och det var då framför
allt livsåskådningen i sig som lockade.
2.Vad har Humanisterna bidragit
med så här långt?
Jag tycker framför allt att vi har
varit duktiga på att marknadsföra
våra åsikter på en nationell och
lokal arena och vi har varit en röst
för rationalitet och sekulära värderingar.

5. Varför behövs Humanisterna?
Humanisterna behövs för att vara
en röst för alla som delar vår livsåskådning oavsett om de är medlemmar eller ej. Men även för dem
som föds in i ett religiöst sammanhang och genom oss kan få ta del
av en annan verklighet och ett
annat sett att se på världen. Det är
därför jag tycker att det är viktigt
med en respektfull ton när man tilltalar människor med annan livsåskådning. Det är lätt att gå i
konflikt eller bli nedlåtande när
man tycker att man har rätt, men
varje människa vi möter är en potentiell humanist.

Elin Lönnqvist
ordförande i Humanisterna Kalmar

3.Vilka frågor är enligt dig
viktigast för Humanisterna?
Den viktigaste frågan för mig är
helt klart mänskliga rättigheter och
särskilt då för utsatta grupper som
kvinnor, barn och hbtq-personer i
världen. Sedan vill jag att vi ska vara
en härlig gemenskap för alla som
tror på människans inneboende
godhet.
4.Hur vill du utveckla
Humanisternas medlemsarbete?
Jag vill underlätta för medlemmar
att engagera sig. även de som inte
råkar bo på orten där de flesta aktiviteterna äger rum. Via till exempel
digitala nätverk hoppas jag att de
kan känna sig mer delaktiga som i
dag är passiva, stödjande medlemmar.

1.Varför har du engagerat dig
i Humanisterna?
För att jag är ateist och efter att jag
gjort praktik via socionomprogrammet i Palestina när det var
uppror där lärde jag mig på nära
håll hur mycket vissa livsåskådningar kan skada människor.
2. Vad har Humanisterna bidragit
med så här långt?
Förnuftiga samhällsdebatter, kritiska
betänkanden, viktig och riktigt fokus
på mänskliga rättigheter.
Aktiviteter där människor träffas och
kan få en känsla av sammanhang.
7

H U M A N I S T E N

3. Vilka frågor är enligt dig
viktigast för Humanisterna?
Att statens instanser ska vara helt
konfessionsfria.
4. Hur vill du utveckla
Humanisternas medlemsarbete?
Genom fler aktiviteter på lokal nivå,
exempelvis humanist-konfa, bokcirklar och så vidare.
5. Varför behövs Humanisterna?
För att vi har mänskliga rättigheter
i fokus med förnuft och vetenskap
som grund. Allt som är viktigt på
riktigt.

Anders Hesselbom

Foto: Anders Nordquist

ordförande i Humanisterna Örebro

1.Varför har du engagerat dig
i Humanisterna?
Mitt engagemang ger mig en chans
att företräda en livsåskådning som
jag faktiskt tror på, som jag anser
verkligen leder till en bättre värld.
Dessutom är själva engagemanget i
sig själv lite av en hobby eftersom
jag tycker att det är intressant att
diskutera livets stora frågor, som vetenskap, filosofi och religion.
8

2. Vad har Humanisterna
bidragit med så här långt?
Bland skolungdomar har vi helt
klart skapat en känsla av att en rationell livsåskådning, fri från spöken, andar och gudar, inte är något
konstigt. Förr förekom det till och
med att religionsläraren utmålade
ateism som något udda, men i dag
rör vi oss mot att begreppet är irrelevant – att inte tro på någon gud är
bara en liten och naturlig del av en
rationell världsbild.
3.Vilka frågor är enligt dig
viktigast för Humanisterna?
Åsiktsfrihet, religionsfrihet och yttrandefrihet. Hos ungdomar försöker jag sälja in idén att olikheter inte
nödvändigtvis måste delas upp i
"bra" och "dåligt" enligt en svartvit
mall, utan att olikheter i sig själv
kan vara något bra. "Religiösa skäl"
kan inte användas som särskilda skäl
när ett privilegium efterfrågas, och
vår lagstiftning bör bli religiöst neutral.
4. Hur vill du utveckla
Humanisternas medlemsarbete?
Formen för medlemskap är ett problem när man vill engagera yngre,
där har Svenska kyrkan en smartare
modell som kräver mindre av den
individuella medlemmen. Dessutom vill jag gärna att vi visar att vår
syn på barn och religion är mer
kompatibel med barnkonventionen
än till exempel Svenska kyrkans.
5.Varför behövs Humanisterna?
Humanisterna behövs för att världen uppenbarligen blir bättre när
humanismen vinner mark inom religiösa församlingar och för att vetenskap är bättre än uppenbarelser
när vi försöker förstå vår omvärld,
och när vi försöker åstadkomma
något i den. Det är människor som
har rättigheter, inte idéer.

Magnus Timmerby
ordförande i Humanisterna Syd

1.Varför har du engagerat dig i
Humanisterna?
Jag gillade Humanisternas tydliga
hållning mot vidskeplighet och inhumana traditioner. Händelsen som
fick mig att teckna medlemskap i
Humanisterna, och samtidigt i
Vetenskap och Folkbildning, var
faktiskt valet 2012: Sverigedemokraternas inträde i riksdagen stärkte
min uppfattning att det behövs mer
humanism och kritiskt tänkande.
2.Vad har Humanisterna bidragit
med så här långt?
Ibland fås de bästa recensionerna
från meningsmotståndare. Pastor
Micael Grenholm (helapingsten.com
2017):
"(Tidningen) Dagen skrev 2012 ett
reportage om Humanisterna där de
bland annat nämner att deras medlemsantal endast är 5500 personer.
(...) De har inte ens någon lokal och
anställer enbart en kassör på halvtid.
Ändå har de enormt inflytande;
”oproportioneligt” mycket enligt
Sturmark själv. De är den självklara
rösten för ateism och sekularism i
Sverige. Deras tankar om privat re-
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ligion som inte ska säga åt andra vad
som är rätt och fel har fått otroligt
stort genomslag."

Solbjörg Skarbö Bergkvist
ordförande i Humanisterna Öst

3.Vilka frågor är enligt dig viktigast
för Humanisterna?
Humanism i ord och handling. Bekämpa oförnuft och omänsklighet.
Försvara den sekulära demokratin.
Bygg upp samhällsbärande tjänster
som konfa, ceremonier och stödpersoner. Och kompromisslös religionskritik.
4. Hur vill du utveckla
Humanisternas medlemsarbete?
Många passiva medlemmar är nog
nöjda med vårt värn av den sekulära
staten. För att växa till en folkrörelse
tror jag på smarta digitala kampanjer och – något vi ser fungera i andra
länder – bred social verksamhet, allt
ifrån konfa, ceremonier och stödpersoner till humanistcafé/filosoffika och livaktiga lokala nätverk.
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5. Varför behövs Humanisterna?
Den största orsaken till elände i
världen tror jag är när människor
lockas att kväsa sin normala medmänsklighet och sin fria tanke. Humanismen vill befria människan
från denna mentala och moraliska
ruin. Jag tror att lösningarna på
världens utmaningar söks bättre
genom vetenskap, etisk reflektion,
kulturutbyte och en inkluderande
människosyn än genom bakåtsträvande religioner och ideologier som
ängsligt vill begränsa människors
friheter och sortera oss i fack. I en
värld som ofta är grym och svårbegriplig behövs en etisk, hoppfull,
framåtblickande livsåskådning.

1.Varför har du engagerat dig
i Humanisterna?
Jag vill stödja Humanisternas värderingar och medverka till att lyfta
fram dessa i samhällsdebatten. Vi är
en viktig del av samhället och det
känns naturligt att vara med och
sprida både våra värderingar och vår
kunskapssyn inom olika samhällsområden.
2.Vad har Humanisterna
bidragit med så här långt?
Först och främst en kunskapssyn
som utgår från vetenskap, förnuft
och känsla, väl grundad och utan
inslag av myter och gamla sanningar. Sedan mer konkreta exempel som följande:
• Etablerat ett alternativ till religiösa
ceremonier för de riter som människan har behov av.
• Etablerat ett alternativ till Riksdagens högtidliga öppnande för att på
sikt ersätta kyrkans ceremonier, som
inte längre kan fylla den funktion
som ett högtidligt öppnande av vår
folkvalda församling ska innehålla.
• Kampanjen för förbud mot religiösa friskolor (synliggörande).

• Arbetat för att öka medvetenheten
om situationen för asylsökande med
en sekulär livsåskådning i samband
med prövning hos Migrationsverket.
• Hedeniuspriset som uppmärksammar goda debattörer och journalister som utgår från en seriös
kunskapssyn.
3.Vilka frågor är enligt dig
viktigast för Humanisterna?
Huvudfrågorna handlar om att stå
för och driva frågor om sekulär livsåskådning som jämställda med
andra livsinställningsfrågor. Stå för
etiska och humanistiska värderingar
när samhället diskuterar effekter av
teknikutvecklingen. Mer konkret
frågan om våra humanistiska ceremonier. Det är nästan som ett folkbildningsarbete att lyfta och
medvetandegöra. Många använder
religiösa ceremonier av tradition
eller för att de inte känner till några
alternativ.
4. Hur vill du utveckla
Humanisternas medlemsarbete?
Arbeta med näraliggande konkreta
verksamhetsområden som berör
människors vardag, till exempel humanistiska ceremonier för att få ett
bredare genomslag i samhället. Ett
annat område är folkbildning i studiecirklar och att erbjuda intressanta föreläsningar. Det handlar
som alltid om att finna människor
där de är och möta deras behov, vilket innebär fler medlemskontakter
och att lyssna in vad de har behov
av.
5.Varför behövs Humanisterna?
Humanisterna behövs som ett sekulärt alternativ till religionen och för
att hålla stat och religion skilda åt.
Vi behövs också för att stödja vetenskapen och forskarna och visa på
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konsekvenser av det vi i dag kallar
alternativa fakta. Människor behöver bli bättre på källkritik.

Birgitta Wingsjö Bergström
ordförande i Humanisterna Gotland

1.Varför har du engagerat dig
i Humanisterna?
Då jag inte är troende passar mig de
humanistiska värderingarna. Jag
anser att människors grundläggande
åsikter om rättigheter och skyldigheter är viktiga och det tycker jag
Humanisterna står för.

4. Hur vill du utveckla
Humanisternas medlemsarbete?
Föreläsningar där informationsblad
om Humanisterna delas ut. Lägga
in information om hur man gör för
att bli medlem. Medlemsmöten där
medlemmar uppmanas att värva
nya medlemmar. Utveckla arbetet
med vår lokala medlemstidning
(som vi redan har), som utkommer
2-3 gånger om året med information om kommande aktiviteter. "Arbeta" över gränserna – vi samarbetar
ofta med Folkuniversitetet, Almedalsbiblioteket, Rädda Barnen och
Svenska kyrkan när vi har aktiviteter
som passar oss alla.

att vara kulturrelativistiskt till att inkludera alla, oavsett kulturell bakgrund, i den demokratiska och
sekulära rättsstatens lagar, regler och
attityder.

5. Varför behövs Humanisterna?
Humanisterna behövs för att vi alla
ska få ha rätten till ett eget tänkande
och rätten till vår egen kropp, och
för att vetenskapliga undersökningar och inte religionen ska få
styra.

3.Vilka frågor är enligt dig
viktigast för Humanisterna?
Humanisterna ska värna människors rätt till ett värdigt liv oavsett
livsåskådning, påminna om att
svensk lag är överordnad olika kulturella sedvänjor och driva opinion
mot kulturell, social och ekonomisk
segregation.
Humanisterna bör fortsätta att
ifrågasätta statsbidragen till religiös
verksamhet, arbeta aktivt för barns
rättigheter (bland annat mot könsstympning och könsapartheid), för
ungdomars rätt till humanistisk
konfirmation, för att den skattefinansierade välfärden (skola, vård
och omsorg) ska bli likvärdig och
livsåskådningsneutral, för en civil
vigselordning, för rätten till eutanasi
och för kommunalisering av begravningsverksamheten.
Humanisterna bör på grund av
sitt särskilda ansvar för barns rättigheter utveckla sitt samarbete med
grund- och gymnasieskolan, folkhögskolor och (blivande) religionslärare.

Yvonne Nenander
ordförande i Humanisterna Stockholm

2.Vad har Humanisterna
bidragit med så här långt?
Att få mig mer övertygad om att
verkligheten är naturlig. Jag tror
inte på "övernaturliga" ting.
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3.Vilka fråg or är enligt dig
viktigast för Humanisterna?
Den om lika skola för alla. Rätten
till en värdig död. Vi har ju rätten
till ett värdigt födande, men sedan
har vi fråntagits möjligheten att
själva bestämma om vårt livsslut. Jag
anser också att det borde bli ett förbud
mot könsstympning av pojkar som
inte har en medicinsk indikation.

1.Varför har du engagerat dig
i Humanisterna?
För att bidra till att synliggöra och
stärka de sekulära värderingarna i
vårt samhälle. Sverige måste gå från

2.Vad har Humanisterna
bidragit med så här långt?
En viktig symbolfråga är Humanisternas alternativa program vid riksdagens högtidliga öppnande. I
offentlig debatt har vi ofta varit religionskritiska, till exempel mot religiösa friskolor och hedersrelaterat
våld. I människors vardag efterfrågas våra humanistiska ceremonier,
konfaläger och så vidare allt mer.

4.Hur vill du utveckla
Humanisternas medlemsarbete?

H U M A N I S T E N

Förbundsstyrelsen bör bli mer
transparent och ta ansvar för ett aktivt medlemsarbete – till exempel
efterlysa sakkunskap, ställa riktade
frågor till förtroendevalda och föra
dialog kring aktiviteter och samarbeten i Humanisten, medlemsbrev
och/eller mejl.
Generellt tror jag medlemmarnas
kompetens på olika områden kan
tillvaratas bättre, till exempel genom
att FS-ledamöter/förtroendevalda
med olika ansvarsområden bildar
projekt-, ämnes- och researchgrupper på tvärs genom organisationen.
En gemensam ”humanistfika” kan
genomföras samtidigt av lokalorganisationerna vid vissa tidpunkter för
att etablera begreppet och stärka gemenskapen i organisationen.
Ett helhetsgrepp kring medlemsstudier om sekulär humanism behövs,
från workshops och nya studiehandledningar till studiebesök hos systerorganisationer i andra länder.
För nya medlemmar behövs en
introduktion i hur vår organisation
fungerar, hur man kan påverka, vart
man vänder sig med frågor respektive
bidrag i olika sakfrågor, kontaktvägar,
vilken etik vi eftersträvar i bemötandet
internt och externt (inklusive sociala
medier) – och för detta kan till exempel en lathund (skrift) och/eller
workshop utarbetas.
Läsecirklar kan liksom enskilda läsare behöva inspiration. Det vore
kul med en tio-i-topp-lista eller liknande på aktuell litteratur inom
våra områden, samt samarbete med
olika bokförlag (och författare) som
eventuellt kan ge rabatter på aktuell
utgivning.
5.Varför behövs Humanisterna?
Se ovan. Men vi behöver bli tydligare och synas mer.

M
HU
IST
AN

Enkäten
besva-

Olof Stroh
ordförande Humanisterna Uppsala

1.Varför har du engagerat dig
i Humanisterna?
Därför att förbundet verkar för en
livssyn som jag delar och anser värd
att stödja.
2.Vad har Humanisterna bidragit
med så här långt?
Jag tycker att förbundet hittills på
ett förbluffande sätt lyckats hålla
frågan kring ett sekulärt samhälle
och en religionsfri verklighetsuppfattning levande och lyckats koppla
den till etisk reflektion och inte bara
ren gudsförnekelse. På det viset har
man lyckats skapa ett alternativ till
de religiösas anspråk på att vara det
enda sättet att skapa ett moraliskt
hållbart samhälle och lyckats vara
närvarande i samhällsdebatten.
Detta är desto märkligare som vi
faktiskt är ett ganska litet förbund i
ett samhälle där de flesta ser detta
som något självklart och oproblematiskt – något man inte behöver
anstränga sig för att försvara.
3.Vilka frågor är enligt dig viktigast
för Humanisterna?

ER

Vi har haft en epok där vi med riklig tillgång på billig energi lyckats
bygga ett samhälle med tidigare

oannade kunskaper och – historiskt
sett – fantastisk levnadsstandard,
alla kvarvarande brister till trots.
Läget nu är att vi globalt står inför
en flaskhals, där klimatförändringar,
energibrist och ekologiska problem
sammantagna kommer att göra det
oerhört svårt att föda jordens befolkning – alla andra, och rikliga,
problem onämnda. Om vi ska ta oss
igenom den flaskhalsen med ett anständigt mänskligt samhälle krävs
en global samverkan på basis av en
jordnära verklighetsuppfattning och
en etik grundad på en nära och sanningsenlig uppfattning om människan. Det innebär att vi måste
fortsätta att hålla våra tankar levande i Sverige, men också samverka engagerat globalt. Vi måste då
också hitta former för samtal och
samverkan med dem som inte delar
vår uppfattning.
4.Hur vill du utveckla
Humanisternas medlemsarbete?
Vi har och kommer alltid att ha en
majoritet av medlemmar som inte
engagerar sig, som bara tycker att
det är bra att vi finns. Och det är
bra att de tycker så! Det vi bör göra
även när det känns otacksamt är att
hålla oss närvarande och erbjuda
platser för tankeförmedling och tankeutbyte. Det innebär skrifter, nätnärvaro, föredrag och diskussionsmöten. Också att våga uttala oss relativt skarpt i samhällsdebatten när
och där det finns behov.
Ett bra sätt att möta människor
och få kontakter – och fylla ett
behov – vore att bygga ut verksamheten med vigslar, begravningar och
konfaläger. Ett annat sätt – som
också fyller ett behov – vore att anstränga oss mer för att få kontakt
med invandrargrupper.
5.Varför behövs Humanisterna?
Framgår inte det av ovanstående?

NA
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Fakta eller fiktion
– vi måste utbilda bättre om skillnaden
Av PETER PERNSTEINER

Som vi emellanåt kan se verkar fakta
och fiktion ofta blandas ihop. Att
gud och Jesus är ”fakta” är den vanligaste sammanblandningen, även
om man inte själv inser det. Att det
skulle vara ”fakta” har man i så fall
blivit indoktrinerad med under
uppväxtåren. Det är sedan något
som ofta per automatik följer med
hela livet, om man inte börjar ställa
sig själv kritiska frågor.
Sverige är ju

ur internationell synvinkel ett ganska sekulärt land. Vad
man ändå kan se, även om en stor
del inte är religiöst troende, är att
det även i Sverige finns ett ”behov”
av troende i någon form. Vad menar
jag med detta? Jo, fast man i grunden är icke troende, finns ändå
många som tror på astrologi, alternativmedicin, healing, nyandlighet
eller andra ”mirakel”. Det blir en
tro som ersätts av en annan, vilket
har upprepats i tusentals år. Våra
önsketänkanden och gissningar förklarar vi som fakta.
Varför detta

intensiva behov av att
tro på något som inte har med verkligheten att göra? För att det är
skönt och bekvämt, av sociala skäl,
och för att verkligheten är för blek
utan någon som helst egentlig mening med livet i sig? Vad jag ser som
en av orsakerna i grunden är att vi
inte fått lära oss ordentligt, vare sig
från skola eller föräldrar, att se skill12

nad mellan fakta och fiktion. Gränserna framträder inte alls, eller är
alltför suddiga.
Enligt en undersökning tror 50 procent av britterna på spöken/andar,
och då är Storbritannien ändå ett
ganska sekulärt land. Det finns så
klart många saker som inte vetenskapen har svar på ännu, men det
innebär ju inte att det då med automatik är övernaturligt, utan endast
att ”vi har inte en förklaring på just
detta i dag”. Där ser jag en klar brist
även i skolans undervisning.
SNUTTEFILT FÖR VUXNA

Utöver sammanblandningen av
fakta och fiktion finns ännu en
aspekt, som tyvärr ofta får direkt
våldsamma konsekvenser: Dyrkan.
Även detta är ett internationellt psykologiskt problem. Det är ännu ett
intensivt behov, av att dyrka någon
eller något, som blir en form av
tröstande snuttefilt för vuxna. Vi
måste i många fall ha någon eller
något att dyrka, om inte gud eller
Jesus kan det vara en ”fantastisk”
diktator (personkult), kung, ledare
för kriminellt gäng, eller annan idol.
Och den som blir dyrkad kräver
ofta att bli dyrkad, i form av fullständig undergivenhet – ett beteende från tiden då vi gick på
knogarna! Om den ”dyrkade” inte
blir dyrkad, får denne oftast våldsamma, ibland farliga, utbrott som

ett litet barn i en vuxen kropp. För
man har ju då tagit snuttefilten ifrån
honom! (Ja, det är så gott som alltid
en ”han”) Detta är höjden av infantil narcissism, precis som allt vad
”heder och ära” heter.
Tyvärr ser vi nu dessa företeelser åter
dyka upp i form av auktoritär populism över hela världen. Det värsta
är att så många inte själva verkar
vara medvetna om det, och vad det
på sikt kan innebära…
Människor har tyvärr alltid haft kort

minne, och vi har i många fall redan
glömt de värsta formerna av personkulter med följande masspsykoser
(Hitler, Stalin, etc) och deras orsaker och verkan. Nu bildas nya grupper med lokalpatriotiskt/lokalprotektionistiskt tänkande runtom i
världen, på samma sätt som skett i
tusentals år, vilket ofta lett till krig
och motsättningar utan att man löst
ett endaste problem. Detta är i sin
renaste form ett stamtänkande äldre
än stenåldern, det vill säga ”vi mot
dem”. Tradition, dogmer, religion,
auktoritet är ämnen som på nytt
dyrkas. Vi ser dessa processer inte
bara i Sverige, utan även i USA,
Turkiet, Polen och Ungern för att
nämna några länder. Historien upprepar sig, i en något annorlunda
nyans, men i grunden är det likadant.

H U M A N I S T E N
Tänk kritiskt

och ifrågasätt allting
Ja, det var ju en dyster analys. Men
vad kan och ska vi göra? Vi måste
börja någonstans, och då genom att
se det ur ett större, psykologiskt och
internationellt perspektiv. Det finns
ett bra hjälpmedel här, och det är
utbildning.
Det är säkert

svårt att ändra på
vuxna personers tänkande, då det
oftast är en prestigefråga. Men vi ska
inte ge upp för det, även om uppgiften är kolossal! Vi humanister
måste nu mer än någonsin framhålla vikten av logiskt tänkande på
vetenskapliga grunder och samarbete över gränserna, både över de
faktiska och de inbillade.
Det viktiga är att vi lär våra barn att

skilja mellan fakta och fiktion, att
inte slaviskt dyrka någonting, och
att ifrågasätta allt. Detta är ett an-

svar vi alla gemensamt har som föräldrar. Annars kommer mänskligheten att fortsatt upprepa sina
samma misstag i evighet. Unga pojkar ska till exempel inte indoktrineras med macho/krigarmentalitet. Vi
ska inte heller försvara gammalt
stamtänkande med ursäkten att ”det
är ju mänskligt” eller ”det är ju
känslomässigt”. Vi kan lära oss att
hantera detta, om vi börjar i tid.
Därför tycker jag att mycket mer av
detta ska in i skolans undervisning,
från första klass, i form av bland
annat kritiskt tänkande, människokännedom, prestigelöshet, vetenskap, källkritik, självkritik och
självanalys. Det viktiga är inte alltid
vad man tänker, utan hur man tänker. Det måste läras in på ett lekfullt
sätt och väcka nyfikenhet hos barnen. Det är enormt viktiga frågor
som har stor betydelse för det fram-

tida livet, och som vi inte kan
blunda för och bekvämt ta för givet
att föräldrarna alltid lär sina barn.
Som vi vet leder en svår uppväxt i
kombination med för lite utbildning till en mycket dålig prognos
för ett barn, och det är ofta roten till
mycket ondska senare i det vuxna
livet. Om det dessutom tillkommer
en extrem variant av religion under
uppväxten, kan resultatet bli förödande (läs: IS och liknande).
Jag ser det

som att vi måste börja
någonstans genom att bland annat
yrka på att skola och samhälle ska ta
ett nytt grepp med ett mycket större
utbildningsansvar här, eftersom det
rör sig om allas vår framtid. Och det
gäller hela världens framtid. Utbildning löser kanske inte allt, men det
är steg i rätt riktning.
Peter Pernsteiner är medlem
i Humanisterna Jönköping.
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När vänster och höger bytte plats
i synen på religiöst förtryck

N

är jag var ung var vänstern
den ideologiska kraft som oftast stod för en sekulär och
öppen samhällssyn medan den konservativa högern stod för ett kristet
kyrkligt samhälle och en auktoritär
familjepolitik, där kvinnan hölls tillbaka och hade begränsad möjlighet
att forma sitt liv.
Värdegrunderna

och rollerna var i
de allra flesta fall förutsägbara. Högerpolitiker försvarade samhällets
kristna struktur och den borgerliga
familjen. Vänstern var kritisk och
ville ha en öppnare familjepolitik
som gjorde tjejerna fria. Högern
försvarade det borgerliga samhället
och religionen. Vänstern var kritisk
mot religionen och mot det kapitalistiska samhället.
Sverige var i princip ett kristet land.

Svenskarna tillhörde Svenska kyrkan och de flesta deltog i kyrkans
olika riter och förrättningar som till
exempel konfirmationen. Vi hade
kristen morgonbön i skolan och till
och med en liten orgel i många
klassrum för att kunna spela psalmer. Könsrollerna var fasta och den
kraft som ifrågasatte samhällets
uppbyggnad var framför allt den
kommunistiska vänstern.
Under mitt långa liv har samhället
blivit mer sekulärt och mångfaldigt
och människors olika grundvärderingar och positioner har luckrats

14

Av INGWAR X ÅHMAN-EKLUND
upp och förändrats och förskjutits.
En starkt bidragande orsak till detta
är den internationalisering som
bland annat resulterat i en omfattande invandring. Nya religioner
har etablerat sig i Sverige, bland
vilka islam blivit den största och
den mest ifrågasatta med en många
gånger mycket konservativ och förtryckande kvinnosyn.
ÖVERSEENDE MED
KVINNOFÖRTRYCK

Många av de nya svenskarna har
kommit hit som flyktingar och/eller
med mycket små ekonomiska tillgångar. Det har gjort att delar av
den svenska vänstern solidariserat
sig med dem och tagit strid mot nationalism och rasism.
Tyvärr har detta

även lett till att
man från delar av vänstern haft
överseende med det religiösa förtrycket av kvinnor. Man har försökt
förklara bort förtrycket eller tagit
avstånd från stödinsatser för hedersförföljda. Socialdemokratiska Tro
och Solidaritet är en av de organisationer som ser sig som vänster, men
som stöttar mycket konservativa
islamister och antisemitism.
Samtidigt bekämpas

detta religiösa
kvinnoförtryck av ett antal kvinnliga politiker, som är verksamma
inom bland andra Kristdemokraterna, som Soheila Fors. Dessa kvinnor har ofta levt i samhällen där en

konservativ kvinnosyn är förhärskande. Det har gjort dem till stenhårda motståndare till religiöst
förtryck och hederskultur. Denna
utveckling ledde i EU-valet i maj till
att flera sekulära vänner, några med
klart vänsterförflutet, röstade på
Kristdemokraternas Soheila Fors för
att hon var den mest trovärdiga kandidaten om man ville att rösten
skulle gå mot religiöst kvinnoförtryck.
Frankrikes president Emmanuel
Macron har framhållit att man ska
agera politiskt på det sätt som bäst
leder fram till det mål man har, även
om detta tycks strida mot de värderingar man tidigare trott ledde rätt.
Denna odogmatiska syn har bidragit till hans framgångar.
Samtidigt som en del muslimer i
Sverige – inte alls alla – har fastnat i
hederskulturen med mycket patriarkaliska värderingar, har ett antal
kristna i Sverige blivit toleranta mot
medmänniskor med en annan tro
och börjat samarbeta med oss sekulära.
SIDBYTEN SOM FÖRVÅNAR

Det låsta läget mellan sekulära, liberala och konservativa med fasta värderingar har luckrats upp. Detta har
lett till ett antal värderingsmässiga
sidbyten i de politiska och religiösa
kretsarna i Sverige.

Av INGWAR ÅHMAN-EKLUND

H U M A N I S T E N

Vi har fått ett

antal sidbyten som
skulle förvåna dem som tidigare
följde det religiösa landskapet i Sverige. Nu händer det ofta att vänsterfolk försvarar religiöst kvinnoförtryck på ett sätt som endast högkyrkliga och reaktionärt gammalmodiga skulle ha gjort förr.
Vänsterfolk som överser med en
förtryckande kvinnosyn och kristna
konservativa politiker som arbetar
för att stoppa religiöst kvinnoförtryck! Så var det inte i min ungdom
i mitten av 1900-talet. Nu har till
exempel Moderaterna deklarerat att
det är synnerligen viktigt att bekämpa hederskulturen samtidigt
som Socialdemokraterna har lyft
bort politiker som bekämpat hedersförtrycket, till exempel AnnSofie Hermansson och Carina
Hägg. Progressiva feminister och

humanister försvarar nu som tidigare ett öppet, sekulärt samhälle.

moral. Lugnet verkar ses som viktigare än tusentals tjejers frihet!

Etnisk tillhörighet

Hederskulturens offer är nu de mest

ska aldrig få bli
en ursäkt för att förtrycka andra.
Därför är det faktiskt en form av rasism att överse med hedersförtrycket bara för att förtryckarna tillhör
en etnisk minoritet. Kvinnoförtryck
är alltid förtryck även om de som
förtrycker inte tillhör samhällets
starkaste.
Det är anmärkningsvärt

att flera
myndigheter väljer att inte bekämpa
hederskulturen trots att den drabbar
tusentals unga tjejer mycket hårt
och livsinskränkande. De är rädda
för att skapa motsättningar mellan
förtryckarna och samhället. Men
genom detta sviker man både de
drabbade kvinnorna och samhällets

utsatta för religiöst förtryck i vårt
land. Därför ser jag kampen mot
hederskulturen som den viktigaste
frågan för humanister och feminister i Sverige 2019. Kampen mot hederskulturen är en del av kampen
för ett sekulärt, demokratiskt och
öppet samhälle. Även om vi nu får
föra den kampen mot konservativt,
religiöst kvinnoförtryck tillsammans
med helt andra grupper än vi trodde
när vi var yngre, och mot sådana
grupper som tidigare uppfattats
som progressiva, behöver vi sätta
sakfrågan högt över invanda ideologiska överväganden.
Ingwar X Åhman-Eklund är
medlem i Humanisterna.
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Dags att reformera
begravningslagstiftningen!

I
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sin nuvarande utformning orsakar
begravningslagstiftningen onödigt
lidande för efterlevande. Detta då
rätten att förvara, dela eller sprida
aska efter en älskad persons bortgång är starkt kringskuren. Dessa
lagar behöver därför revideras i
grunden.
Försök föreställa

er sorgen hos de
föräldrar som miste sin dotter för att
sedan bli informerade om att det
inte är tillåtet att förvara askan efter
sitt älskade barn hemma – trots att
det var dotterns och föräldrarnas gemensamma önskan. Eller känn
maktlösheten hos den man som
miste sin maka utomlands och som
vid hemkomsten fick urnan beslagtagen och tvångsbegravd, av samma
skäl.
Dessa är autentiska

exempel på
konsekvenser av den nuvarande begravningsordningen.

Nuvarande lagstiftning

formulerades 1990 och är starkt präglad av
det faktum att Sverige då hade en
statskyrka. Sedan dess har statskyrkan avskaffats, antalet som betecknar sig själva som icke-religiösa ökat
och många nya svenskar med andra
livsåskådningar tillkommit.
Den nuvarande lagstiftningen bygger på traditionellt kristna föreställningar, något som i dag är olämpligt
eftersom staten ska vara religiöst
neutral. Det är därför hög tid att
omformulera begravningslagstiftningen med utgångspunkten att
önskan hos den avlidne och de efterlevande i så stor utsträckning som
möjligt inte ska förhindras av religiösa föreställningar de själva inte
omfamnar.
KOMMUNALISERA
VERKSAMHETEN

Ett självklart första steg vore att

kommunalisera begravningsverksamheten, så att begravningar inte
längre administreras av Svenska kyrkan utan av en neutral aktör under
allmän demokratisk kontroll.
Utöver detta behöver lagstiftningen

kring hur aska får hanteras reformeras. I dag kremeras över 80 procent
av avlidna i Sverige. Efter askberedning återstår endast stoft av den avlidne då material som spikar,
proteser och annat avskiljs och återvinns. Askan av kremerade överförs
sedan till urnor.
Hanteringen av denna urna omgär-

das i dag av onödigt stränga regler.
Till exempel får man inte förvara
askan av en älskad person i hemmet.
Det finns inga rationella skäl för
denna ordning. Vidare tillåts hemförvaring av urnor i en rad andra
länder, till exempel i Storbritannien
och i en rad amerikanska delstater.
Till och med påven tillåter ”i allvarliga och exceptionella fall” hemförvaring av urnor.
EN FRÅGA SOM BERÖR
EFTERLEVANDE

Förutom hemförvaring måste efterlevande i Sverige ha särskilt tillstånd
om de önskar att dela askan, ett inte
ovanligt önskemål bland invandrade
som kan önska få sin aska spridd i
två länder, eller bland föräldrar som
vill begrava askan efter sitt avlidna
barn i två familjegravar.
Vill anhöriga sprida askan själv krävs

för närvarande särskilt tillstånd om
egen spridning. Dock går det bara
att få tillstånd för spridning på naturområden eller i hav och sjöar
med visst avstånd från land. Detta
trots att stoftet inte miljömässigt
skiljer sig från annan aska. Spridning borde därför snarare vara en
fråga som huvudsakligen berör efterlevande och i enlighet med den
avlidnes önskemål.

Vad gäller

jordbegravningar tillhör
de flesta begravningsplatser av historiska skäl Svenska kyrkan. Bestämmelser om hur gravar får
utformas lämnas därför upp till
olika kyrkogårdsförvaltningar, gällande allt från gravstenars utformning till gravens utseende. Den
kristna förvaltningen gör att reglerna formats ur kristna föreställningar, något som förstås kan vara
diskriminerande.

Dagens

begravningslagstiftning är
starkt präglad av den kristna delen
av svensk historia, inte av nutida
människors önskemål. Men att staten håller stenhårt i traditioner är
olyckligt då det kommer till en så
känslig aspekt av människors privatliv.
Inom hälso-

och sjukvård beaktas
känslan för sammanhang. Den inbegriper ledorden begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Med
nuvarande otidsenliga begravningslag och förordning finns få eller inga
möjligheter att uppnå dessa ledord
för dem som förlorat en älskad person.

Frågan om

gravskick som passar
medborgarna är en ren anständighetsfråga som inte är partipolitisk
alls. Vi uppmanar därför regeringen
att snarast ta itu med reformarbetet.

Anna Bergström
– ordförande Humanisterna
Ulf Gustafsson
– förbundssekreterare Humanisterna
Patrik Lindenfors
– styrelseledamot Humanisterna
Birgitta Wallin
– ceremoniansvarig Humanisternas styrelse
(Texten har tidigare publicerats som
debattinlägg i Aftonbladet)
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Det evangeliska USA vill
ha en ”street fighter”

Av HARALD FRISK

I USA

har den så kallade
kristna högern under lång tid behärskat stora delar av
det republikanska partiet. Den
evangeliska väckelserörelsen är en
viktig väljarbas för Donald Trump
liksom för hans republikanska företrädare. Stor uppmärksamhet ägnas
naturligt nog åt Trumps irrationella
beteende, men det är också viktigt
att beskriva och reflektera över den
fundamentalistiska rörelse som
utgör hans väljarbas.
Jerry Falwell

18

(1933-2007) var en
amerikansk baptistpredikant, fundamentalistisk debattör och affärsman. Han var en av de främsta
representanterna för den kristna högern och grundare av The Moral
Majority, en konservativ kristen politisk rörelse som bland annat
stödde Ronald Reagan. Om vi
googlar på namnet finner vi ett videoklipp med hans son Jerry Falwell

jr, som blir intervjuad av CNN angående Stormy Daniels-affären. Reportern frågade hur den evangeliska
rörelsen såg på denna händelse, där
Donald Trump haft en affär med
porrstjärnan Daniels och sedan bett
någon betala för att hon skulle hålla
tyst. Enligt Falwell jr har Jesus förlåtit Trump för köttets lust och
evangelikerna stöder honom så
länge han uppträder som Mammons profet.
Falwell jr är president på Liberty
University i Lynchburg, Virginia,
och han har aktivt medverkat till att
leverera åtskilliga konservativa evangeliker till stöd för Donald Trump.
Här är ett exempel på de uttalanden
som han kastar ur sig:

”Konservativa och kristna måste
sluta välja ’nice guys’. USA behöver
’street fighters’ på varje nivå i administrationen för att bekämpa libera-

lismen. Många republikanska ledare
är en samling våp.”
UNGDOMAR UTAN RELIGION

Bill Leonard, professor i kyrkohistoria vid Wake Forest University,
North Carolina, ser evangelikernas
stöd till Trump som uttryck för
panik nu när vi ser en nedgång för
kristendomen i USA samtidigt som
pluralismen ökar. I första hand är
det ungdomar som säger att de inte
har någon religion.
Enligt Gallupinstitutet

identifierar
sig cirka 40 procent av amerikanerna som ”born again or evangelican”. På svenska kan vi översätta
detta till väckelsekristna. Den andelen har legat på samma nivå de senaste 27 åren. Religionens betydelse
varierar i olika delar av landet. Generellt kan man säga att Mellanvästern och sydstaterna har det största
religiösa engagemanget medan nor-
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döstra USA och västkusten har det
lägsta. Den långsiktiga trenden visar
att religionens betydelse i landet
minskar.
Inom väckelserörelsen finns en hård

kärna som vägrar acceptera alternativa synpunkter på den kristna traditionen och som är öppet fientlig
till demokratisk pluralism, fördömer homosexualitet, etc. Styrkan
hos denna radikala rörelse är större
än dess anhängarantal, och den är
framgångsrik när det gäller att haka
på den förtvivlan och fruktan som
driver många människor in i dessa
kyrkor. De kan räkna med passivt
stöd från många kristna, även bland
dem som inte delar fanatismen och
hänsynslösheten.
Mellan en och två

miljoner barn,
nästan samtliga från evangeliska
hem, får all sin undervisning i hemmet. De undervisas inte om utvecklingsläran utan om hur Gud
skapade världen på sex dagar. De får
veta att USA skapades som en kristen nation och att sekulära humanister försöker förstöra detta.
Ungdomarna slussas sedan vidare
till kristna högskolor, till exempel
Jerry Falwells Liberty University
(minns George Orwells språkbruk!). De undanhålls kritisk analys, ifrågasättande och självständigt
tänkande. De flesta fundamentalistiska och evangeliska kyrkor i USA
leds av pastorer, som saluför verklighetsfrämmande trossystem med
magi och dunkla apokalyptiska visioner. Under historiens gång har
föremålen för fundamentalisternas
hat förändrats från kommunismen
till den sekulära humanismen.

högern på frammarsch” (2008) att
de så kallade röda republikanska
delstaterna med stor evangelisk befolkning har fler mord, utomäktenskapliga barn och tonårsföräldrar än
de så kallade blå demokratiska delstaterna. I Massachusetts (blå) har
evangeliker angripit liberala politiker, bland annat i fråga om samkönade äktenskap.
Tillverkningsindustrin utgjorde i
USA 1965 53 procent av ekonomin, men 2004 endast 9 procent.
Detta har slagit hårt mot den amerikanska medelklassen, eftersom lönerna i exempelvis servicesektorn är
betydligt lägre. De stora industriföretagen hade dessutom program för
sociala förmåner som inte finns hos
till exempel snabbmatskedjorna.
Stora grupper ingår inte i sjukförsäkringssystemet.
Enligt en studie från USA:s utbildningsdepartement kan 32 miljoner
vuxna i USA inte läsa. Nästan 20
procent av de examinerade från
högskolor har inte utvecklat en
grundläggande läsförmåga. Av bidragsmottagarna har 75 procent
svårt att läsa den enklaste text. Den
del av nationen som inte kan läsa
kostar landet 225 miljarder dollar
per år i utebliven produktion.
The Princeton Review

analyserade
utskrifter från politiska debatter
från Abraham Lincoln via KennedyNixon till debatten mellan George
W Bush och Al Gore 2002. Genom
standardiserade språktest kunde
man mäta den lägsta utbildningsnivån för att förstå texten. Lincoln
krävde 11,2, Gore 7,6 och Bush 6,8.

MÅNGA HAR DÅLIG
LÄSFÖRMÅGA

AGGRESSIVT OCH BURDUST

Chris Hedges påpekar i sin bok
”Amerikanska fascister. Den kristna

Det finns således stora utmaningar
för att utveckla ett samhälle vars in-

vånare har drabbats av försämrad
försörjningsförmåga i arbetet och
där respekten för läsförmåga och intellektuell verksamhet har ersatts av
passiv konsumtion av barnsliga
spektakel.
Det är dags att påminna om filoso-

fen Karl Poppers funderingar om
hur toleransen ska bemöta intoleransen, företrädda av ”street
fighters” som Trump i USA och
Viktor Orbán i Ungern. Kom ihåg
att evangelikerna i USA stöder
Trump inte trots utan tack vare
hans aggressiva och burdusa beteende. Det går inte att utmana busarna på deras egen hemmaplan.
Varför är det

så svårt att förklara
fördelarna med det liberala system
som sedan upplysningstiden visat
sig överlägset när det gällt att skapa
förbättrade levnadsvillkor? Hur utformas en sådan strategi? Hur använder vi upplysningstraditionen
för att bekämpa fascism och populism? Har spektakelkulturen fördärvat vår förmåga att använda vårt
förnuft till kritisk granskning? Hur
använder vi oss av erfarenheterna
från 1930-talet?
Inga lätta frågor

att besvara, men
det vore intressant att ta del av fördjupade analyser av de krafter som
på olika håll i världen bekämpar det
liberala samhällssystemet. För närmare bekantskap med väckelserörelsen rekommenderas den ovan
nämnda boken av Chris Hedges
och Göran Rosenbergs ”Friare kan
ingen vara” (2004).

Harald Frisk är pensionär och
sekulär humanist.
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Är en kvinna utan slöja
en dålig muslim?

Av AMIN GOHARI

D

et finns många muslimska kvinnor och flickor som helst skulle
vilja slippa gå omkring med en
religiös huvudbonad – speciellt
under varma sommardagar. Men
trycket att bära sjal är stort från imamer och andra muslimer. Det blir
ofta så stort att det egna fria valet
inte finns i praktiken.

Det är enklare att lida och känna sig
obekväm än att ta striden och försöka förklara varför man låter håret
vara synligt, trots att man är mus-
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lim. Hur ska man, som kvinnlig
svensk muslim som påbörjat integrationen in i det svenska moderna
samhället, kunna orka stå emot det
omgivande muslimska trycket? Att
kasta sjalen betyder att skvallret sätter i gång: du är en dålig muslim, du
har säkert massor av pojkvänner, du
är sexuellt lössläppt, du försöker ta
gifta män från sina fruar, etcetera.
Att bära slöja har inte uppfunnits
av islam. Många länder har under
olika tidsepoker, långt före islams
uppkomst, haft olika regler eller

påbud om att bära huvudbonad.
Det kunde vara för att särskilja fria
kvinnor – med slöja - från slavinnor
och prostituerade som var förbjudna att bära slöja. Man signalerade för omgivningen vilken grupp
eller klass man tillhörde. Inom islam
har det blivit en symbol för religiös
tillhörighet.
FEL ATT TVINGA FLICKOR

En vuxen kvinna ska själv kunna bestämma om hon bär sjal eller inte.
Att tvinga flickor att från 9 års ålder

H U M A N I S T E N
Muhammed,

klä sig i sjal så fort de är utanför
hemmet är absolut fel. Barn ska
kunna få vara barn, vara ute och
leka i solen, få känna blåsten i håret
när de gungar. Hur ska små flickor
kunna förstå varför föräldrarna
tvingar dem att ha huvudbonad på
sig mitt i sommarvärmen när de ser
andra svenska barn som inte måste
det? Barnens integrering i det
svenska samhället blir lidande om
barnen känner sig utpekade och annorlunda. Enligt barnkonventionen
har barn rätt att få säga sin mening
och få den respekterad. Alla barn
har samma rättigheter och lika
värde.

som var analfabet, har
inte själv skrivit ner texterna han
fick av Gud via en ärkeängel. Översättningar till andra språk har
ibland blivit felaktiga, imamer och
olika tolkskolor har fyllt i och uttolkat Guds avsikter på helt olika sätt.
Hur vet man vad det egentliga budskapet är? Gud befaller att vi ska
hålla oss till sanningen. Vem har då
rätten att säga sanningen om vad
Gud har sagt?
Beträffande påbudet om sjal, har
flera seriösa forskare efter djupa och
långvariga studier konstaterat att
det inte finns ett sådant krav i Koranen, men att tolkningar och tilllägg har skett efteråt. Påbud av det
här slaget kommer ofta från män
och riktar sig mot kvinnor. Det är
viktigt att också själv skaffa sig kunskap om vad som står i Koranen,
som beskriver ett sätt att leva, och
vad det är som imamer och tolkskolor har lagt till. Tilläggen har många
gånger resulterat i motstridiga tolkningar.

Muslimska kvinnors

ställning kommer i konflikt med europeiska värderingar, eftersom den delen av
islam inte har bearbetats och anpassats till dagens samhälle. Eftersom
majoriteten av imamerna är män,
har de inte haft intresse av att låta
kvinnan få en friare ställning.
Många högt utbildade muslimska
kvinnor börjar nu ifrågasätta islamska regler och kräva nya tolkningar av Koranen ur en kvinnlig
synvinkel.

Att sätta sig in

I dagens samhälle

krävs det ofta att
man ska kunna identifiera personer.
Det kan till exempel gälla övervakningskameror eller vid undervisning
där läraren behöver kunna avläsa
elevernas reaktioner. Vissa yrken
kräver uniform eller speciella
skyddskläder. Har man då slöja blir
det svårare och man kan till och
med bli helt utestängd från vissa
typer av yrken. Redan 2015 slog
Europadomstolen fast att Frankrike
gjorde rätt som inte anställde en
kvinna med sjal inom offentlig förvaltning. Samma domstol har också

fastslagit att varje privat arbetsplats
har rätt att bestämma om ett förbud
mot att bära själ – och det är inte
diskriminering.
MOTSTRIDIGA TOLKNINGAR

Det finns inget i Koranen som säger
att muslimska kvinnor måste bära
sjal.

hur islam vuxit
fram, och att förstå regler och traditioner i sitt historiska sammanhang,
ger ökad säkerhet när man måste argumentera för varför man inte bär
sjal. Det borde vara en självklarhet
att det inte måste synas utanpå,
utan att det är människans inre som
definierar en god muslim.
En muslimsk

kvinna har alls ingen
anledning att känna sig mindre värd
som muslim om hon väljer att inte
bära sjal.
Amin Gohari är muslim och medlem
i Humanisterna Gotland och studerar på
Komvux i Visby.

21

H U M A N I S T E N

Vi har misslyckats med
diskussionen om slöjan
Av INAS HAMDAN

“Är du säker på att du vill göra
detta? Du vet att det är ett permanent beslut.”
Det var året

jag skulle börja 8:an
och jag hade i nästan två år berättat
för mamma att jag ville ta på mig
slöjan. Hon hade valt att ta på sig
den långt in i 30-årsåldern, men
tyckte att det var mitt beslut. Jag var
14 år, men hon ville inte begränsa
mig från att bli en mer trogen muslim.
Detta är hur det såg ut när jag valde

att ta på mig slöjan. Den här historien slutar faktiskt varken med att
jag blir radikaliserad eller förtryckt
på grund av slöjan. Efter den dagen
levde jag mitt liv som vanligt, fast
med håret täckt. Jag hade samma
tankar, känslor och syn på världen,
med eller utan slöjan. Och något år
senare kände jag att jag hade fattat
ett felaktigt beslut. Sommaren före
gymnasiet valde jag att ta av mig
den. Familjen var besviken, men det
var mitt beslut att ta på mig den och
det var också mitt beslut att ta av
mig den.
Diskussionen om

slöjan är något vi
har misslyckats med. Båda sidor i
debatten säger sig tala för kvinnans
frihet. Ena sidan hävdar att kvinnan
bär slöjan för att visa sin integritet,
som om kvinnans kropp vore en
synd. Den andra sidan hävdar att
22

kvinnan bär slöjan för att hon är
förtryckt, för vem skulle frivilligt
välja att täcka sig så där?
ANTI-MUSLIM ELLER
HEDERSFÖRTRYCKARE

I debatten kommer du antingen att
ses som anti-muslim eller som
någon som stödjer hederskulturen.
För stödjer du slöjan har du svikit
de miljontals kvinnor som förtrycks
världen över, från Mellanöstern till
västvärlden, de kvinnor som inte
har ett val. Men är du emot den
pratar du för muslimska kvinnor.
Du ignorerar deras upplevelse med
slöjan som i många fall kan vara
något positivt för dem.
Genom att ha

en sådan radikal syn
på slöjan missar vi vad vi hävdar att
vi kämpar för: kvinnors frihet. Varför väljer kvinnor att ta på sig slöjan? Är det för att de har blivit
tvingade till det? Är det för att de ser
det som ohederligt att vara fria i sina
kroppar? Är det för att de ser det
som ett krav från deras gud? Eller är
det för att det är ett kulturellt arv
som inte har några större värdeladdningar? Att endast välja ett av dessa
svar är att missa miljontals kvinnors
upplevelser.
KVINNOR ALIENERAS

Om vi gör slöjan till en symbol för
frihet glömmer vi alla kvinnor som
varje dag tvingas gömma sin identitet. Kvinnor som tvingas bära an-

svaret för vad män gör. Kvinnor
som begränsas för att de tvingas representera en hel grupp. Dessa kvinnor och tjejer finns över allt, från
Saudiarabiens skyskrapor till Malmös förorter.
Om vi gör slöjan

till en symbol för
hedersförtryck alienerar vi alla kvinnor, som inte utsätts för en tydlig
form av förtryck genom slöjan. Alltför ofta rationaliserar vi förtryck vi
möter i livet för att kunna leva med
det. Men viktigare än så, genom att
göra slöjan till en symbol för hedersförtryck ignorerar vi alla kvinnor
som förtrycks utan att ha på sig slöjan.
Många som är

hedersförtryckta har
på sig slöjan. Men det är inte slöjan
som gör dem förtryckta, utan slöjan
är ett av många sätt som hedersförtryck kan manifestera sig på. Malala
Yousafzais befrielse kom inte genom
att hon tog av sig slöjan. Den kom
genom en hård kamp mot den grövsta formen av islamism, medan hon
hade slöjan på huvudet.
Vår kritik borde inte vara riktad mot
konsekvenserna av hederskultur,
utan mot hederskulturen själv. Om
vi verkligen står för kvinnans frihet
borde vi ge frågan de nyanser den
förtjänar.

Inas Hamdan är debattör med fokus
på hederskulturfrågor och extremism.
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DEBATT
Den fria viljan har debatterats i flera nummer av Humanisten av
Lars Graf, Mats Wager och Peder Palmstierna. Här fångar Per
Lindberg upp stafettpinnen.

Den fria viljan

E

Kanske är slumpen nödvändig för kreativiteten

n klart vilseledande idé är
att världens utveckling
skulle vara deterministiskt
förutbestämd. Det var en uppfattning som vetenskapsmän och upplysningsfilosofer hade på 1700-talet.
De var imponerade av Newtons förklaring till himlakropparnas rörelser
och tänkte sig att all materiell förändring styrdes av liknande bestämda lagar.
Men kvantfysiken

innebär att det
finns en verklig slump. Det finns en
obestämdhet hos dess partiklar som
medför slumphändelser i konfrontationen med omgivningen, till exempel i mätapparater. Enskilda
molekyler i gaser och vätskor rör sig
slumpmässigt. Stora mängder av
gaser eller vätskor har däremot så
många molekyler att parametrar
som temperatur, tryck och volym
ändå uppfyller vissa naturlagar. De
slumpmässiga variationerna jämnas
då ut av ”de stora talens lag”. Slumpens påverkan på storskaliga fysikaliska processer kan vara mycket
svag. Man kan med god noggrannhet beräkna planetbanor för mycket
lång tid framåt.

Av PER LINDBERG

Vid exempelvis

turbulent strömning uppstår emellertid också storskaliga
slumpeffekter. Enmikroskopisk
störning kan där genom återkoppling ge upphov till en storskalig rörelse. Ett annat exempel är den
biologiska evolutionen. Slumpmässiga mutationer är en förutsättning
för att det naturliga urvalet ska
kunna skapa den enorma biologiska
mångfalden. Dessutom består en individs DNA av en slumpmässig
kombination av gener från förfäder
och förmödrar.
DET OMEDVETNA ÄR OCKSÅ
EN DEL AV JAGET

Vi kan märka att vi beslutar oss för
en viss handling och samtidigt
känna en klar vilja att utföra den.
Man kan då tro att detta är hela historien, att vi vill något och därför
gör vi det. I så fall kan det verka som
om det är helt godtyckligt vad vi
kan vilja och därmed göra, att vi
skulle ha en vilja fri och oberoende
av den faktiska situationen. Men en
sådan varelse skulle inte bli långlivad.
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Varje människa

har en direkt kunskap om sitt medvetna tänkande.
Men det är fel att tro att detta skulle
utgöra hela ens jag. Den allra största
delen av ens mentala processer är
omedvetna och vi märker kanske
bara resultatet. Man har liknat hjärnan vid ett storföretag. Hela tiden
händer en massa saker i hjärnans
neuroner. Bara vissa saker förs vidare till den ovanliggande nivån.
Bara en liten bråkdel släpps upp till
den högsta nivån, den som vi är
medvetna om. På motsvarande sätt
förblir vd:n ovetande om det allra
mesta som försiggår i företaget.
Johan Frostegård

frågar sig i sin
bok ”Evolutionen och jag” om vårt
tänkande realiseras genom liknande
mekanismer som det naturliga urvalet. Många signaler, hugskott och
tankar kämpar om uppmärksamhet,
några få klarar selektionstrycket. De
flesta utvecklas aldrig utan försvinner. Jag undrar om detta i så fall
skulle kunna förklara mänsklig
kreativitet. Kanske är slump en
nödvändig ingrediens i varje verkligt
kreativ process.

Vårt omedvetna

tänkande är en
snabb och effektiv hjälp i beslutssituationer. Tester har visat att det
omedvetna under tidspress presterar
bättre än det medvetna och att det
ibland kan vara bättre även utan
tidspress. En förutsättning är att vi
först har satt oss in ordentligt i problemställningen.

Människan är ett

socialt djur, vi är
beroende av andra människor och
behöver ha goda relationer för att
må bra. Vi får därmed också en inlärd kulturell grund för vårt värdesystem. Vi växer in i föräldrarnas
och samhällets normer. Vi tar efter
och anpassar oss till andra människor inom samma grupper. Vi utsätts ständigt för reklamens
påverkan. Men varje människa har
också sin unika livserfarenhet.
Hur vi värderar

handlingsalternativ
beror på våra normer, hur vi uppfattar situationen, men också hur vi för
tillfället mår. I många situationer
krävs en snabb respons och vi får lita
till det omedvetna, intuitionen eller
”magkänslan”. Vad beslutet blir behöver inte vara givet på förhand,

exempelvis om två alternativ är ungefär lika bra.
EN EGEN VILJA FRI FRÅN TVÅNG

Det finns troligen oförenliga värderingar i allt det vi tagit till oss. För
att kunna handla konsekvent och
långsiktigt meningsfullt behöver vi
anpassa vårt eget normsystem så att
det blir enhetligt. Vi kan medvetet
reflektera över våra värderingar och
bedöma dem som mer eller mindre
bra. Vi kan reflektera över våra tidigare handlingar och bedöma om vi
gjort det rätta. Slutsatsen kan antingen bli att vi bättre ska försöka
följa våra normer eller att våra normer måste anpassas. Vi kan så successivt utveckla en unik egen vilja
som är fri på så vis att den varken
blint följer biologiska drifter, samhällets normer eller grupptryck.
Speciellt kan vi av personlig övertygelse gå emot omgivningens normer
och även avstå från omedelbar behovstillfredsställelse för att i stället
följa långsiktiga mål. Jag instämmer
i Lars Grafs slutsats om att människor har ansvar för sina handlingar
(Humanisten nr 1/2019).
Varje människa står inför det stora
problemet hur hon ska leva sitt liv.
Det kan vi brottas med så länge vi
har våra sinnen i behåll och vi kan
också finna allt bättre svar. Ett mål
är att man på sin ålderdom ska
kunna se tillbaka på sitt liv och säga
att det varit meningsfullt.

OLIKA GRUNDER

Per Lindberg är matematiker och studerade teoretisk filosofi på universitetet efter
en tidig pensionering.

Med hjälp av ett evolutionärt synsätt kan vi bättre förstå våra mentala
processer. Vi har fått våra hjärnfunktioner för att de kunnat stödja
kampen för överlevnad. Ett centralt
nervsystem kan sammanställa informationen från alla sinnen och ge en

Lästips:
Antonio Damasio: ”Descartes misstag”
(1999) och ”Du och din hjärna” (2011)
Johan Frostegård: ”Evolutionen och
jag” (2017)
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god bild av den aktuella situationen.
Men för att fatta beslut behöver vi
också kunna värdera olika handlingsalternativ. I en levande kropp
pågår ständigt processer för att hålla
organismen vid liv. Det är många
olika balanser som ska hållas på rätt
nivå. Om allt är bra kan vi känna
välbefinnande, annars obehag,
smärta eller liknande. Detta utgör
en genetisk grund för vårt värdesystem.
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Musik och
humanistiska
betraktelser
Av CARL GUSTAF OLOFSSON
För ganska precis ett år sedan, söndagen den 10 juni 2018, bjöd Humanisterna Väst på ett arrangemang
där musik och korta betraktelser
varvades. Cellisten Pia Enblom från
Göteborgs Filharmoniker och frilansande
pianisten
August
Holmgren stod för musiken. Betraktelserna hölls av undertecknad.
Jag höll även i ramen tillsammans
med Jonas Nordström med introduktion och avslutning. Jag har
under många år skrivit kring existentiella livsfrågor från ett sekulärt
perspektiv och är också styrelseledamot i Humanisterna Kalmar sedan
2011.
Idén kom ursprungligen från Pia
Enblom och utvecklades sedan i ett

nära samspel med Jonas Nordström,
som då fortfarande var styrelseledamot i Humanisterna Väst. Han satt
under flera år också med i Humanisternas förbundsstyrelse. Det kändes som ett stort förtroende när jag
blev tillfrågad av Jonas om jag ville
hålla i pratet. Arrangemanget hölls
på Konstepidemin i Göteborg.
Runt 35 personer hade hittat dit.
Här återger jag nu några av mina
betraktelser. Det var förstås musik
mellan dem! Musiken hade sin helt
egna skönhet. Men den fungerade
även som ett utrymme för eftertanke. Det var som att betraktelserna fick större skärpa genom
ramen av vacker musik. Pia Enblom
hade valt musiken utifrån betraktel-

sernas teman. Det blev ett lyckat experimentellt arrangemang som i
bästa fall kan inspirera andra. Här
finns ett stort utrymme för fantasi
och kreativitet.
LIVETS VÄV

Jorden, vårt hem i universum, är en
liten blåskimrande himlakropp i
Vintergatans utkant. Som människor ingår vi tillsammans med allt
annat levande i en oerhört komplex
och förunderlig livsväv på denna
planet. Vatten, jord, luft och solljus
är livsvävens nödvändiga grund.
Den moderna teknologiska industtrikulturen har i mycket stor utsträckning tappat bort känslan för
detta kosmiska mirakel. Och som
moderna konsumenter av saker,
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upplevelser och resor har de flesta av
oss i långa stycken också tappat bort
detta.
Den vetenskapliga

kunskapen är
dubbel. Den är motorn i den teknologiska och industriella utveckling,
som från vårt västerländska perspektiv länge framstod som den stora
lyckobringaren till mänskligheten. I
dag kan vi inte längre blunda för
den mörka och destruktiva sidan av
denna process. Men vetenskapen är
också en enastående källa till kunskap och förundran för de oerhört
komplexa och sköra beståndsdelarna i livets väv. Bra populärvetenskap, kreativa konstnärer, musiker
och författare, djuplodande journalistik och engagerade pedagoger kan
ge oss vanliga dödliga kunskapsskärvor och insikter, som öppnar våra
ögon mot såväl förundran som ökad
känslighet för den komplexa livsväv
som är grunden för allas våra liv.
Kan en fördjupad respekt och vörd-

nad för livets förunderliga väv göra
det lättare för oss som individer och
som global civilisation att hitta
långsiktigt hållbara sätt att leva?
Jag tänker att

det under de närmaste 100 åren kommer att krävas
massor av engagerat, kreativt och
modigt tänkande, handlande och
skapande för att för att hitta nya
vägar för en långsiktigt hållbar global civilisation.
DELAKTIGHET OCH MENING

Har det någon betydelse för våra liv
om vi medvetet försöker odla en
livshållning som handlar om delaktighet och ansvar för det gemensamma? Det gemensamma gäller
det lilla livet i familj och närsamhälle – men också att efter bästa förmåga bidra med sin skärva till en
godartad framtid för det globala
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samhälle vi lever i. På detta globala
plan gäller det klimat, rimlig fördelning, ansvar för ändliga resurser och
för att vårda den sköra livsväven.
Låt oss för ett ögonblick leka med
tanken att viktiga kvaliteter som
mening, hopp, hemhörighet i tillvaron primärt är knutna till att vi efter
bästa förmåga försöker bidra till det
gemensamma. Det självcentrerade
fixandet med det egna livet för att
må bra är i detta perspektiv ett felspår. Låt oss också leka med tanken
att framgång i termer av karriär,
kändisskap och häftiga upplevelser
kan bli som tomma skal om inte
grunden i våra liv är en vilja att
bidra till det gemensamma.
Finns det något fog för dessa tankar

om ett tydligt samband mellan en
livshållning präglad av delaktighet
visavi upplevelser av mening och
hemhörighet i tillvaron? Avslutningsvis vill jag säga att det här sambandet är möjligt att belysa och
utforska genom kreativ vetenskaplig
forskning.
VÅR DUBBELHET SOM
MÄNNISKOR

Som människor bär vi på möjligheten att bli alltmer förnuftiga, samarbetande och ansvarigt delaktiga i
väldens väl och ve. Denna medvetna, självreflekterande varelse har
också en fantastisk potential till
kreativitet i form av lek, dans,
musik, måla, dra historier, händernas arbete och att lösa svåra problem.
Vår gemensamma

kunskapsresa de
senaste århundradena är hisnande.
Men också skrämmande genom att
vårt handhavande av kunskap och
industriell teknik lett fram till att
det i dag finns allvarliga hot mot
livsbetingelserna på jorden.

Vi har inte bara en positiv potential. Motsatsen är lika viktig: som
människor rymmer vi också möjligheten till hat, tyst feghet, likgiltighet,
brutal
hänsynslöshet,
hämndlystnad, girighet.
Positiva kvaliteter

som medkänsla,
ansvar och delaktighet kan bli så
starka att de ibland kan få människor att våga utmana mera näraliggande behov av tillhörighet och
materiell trygghet – och ibland till
och med riskera livet. Detta är
märkligt och gåtfullt.

Att bli behandlad

med förakt och
nedlåtenhet – i arbete såväl som i
nära relationer – kan nagla fast oss
vid en mörk känslovärld. Om
denna sida tar över kan den förgifta
såväl det egna livet som närståendes.
Det medför ofta en ökad beredvillighet att underblåsa hat, misstro,
våld etc i såväl det personliga livet
som på samhällsscenen.
Skulle det göra

skillnad i den globala kulturen med väl synliga sociala
strukturer vars enda uppgift är att
stödja människor att medvetet bejaka sina positiva, godartade möjligheter och hålla den mörka sidan i
schack? Och detta utan moralism
och utan att falla tillbaka på några
övernaturliga föreställningar? Skulle
sådana strukturer kunna bidra till
att stödja utvecklingen av det mod
och den kreativitet hos många människor, som behövs för att möta de
jättelika globala utmaningar vi står
inför om mänskligheten ska ha en
framtid? Är det en uppgift för den
internationella humanistiska rörelsen att bidra till detta?

Carl Gustaf Olofsson är styrelseledamot
i Humanisterna Kalmar.
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Simone de Beauvoir och världshistoriens
kanske största bedrägeri
Av ELEONOR JOHANSSON

S

imone de Beauvoir (19081986), fransk författare, filosof och feminist, föddes i
Paris i en högborgerlig familj.
Pappan var statstjänsteman
och född i den lägre aristokratin och
mamman stod för familjens förmö-

genhet. En förmögenhet som placerats i ryska papper, som blev värdelösa efter den ryska revolutionen.
Familjen fick flytta till en mindre lägenhet och hela familjens situation
försämrades ekonomiskt och socialt.
Mamman var troende och höll sina

två döttrar i ”herrans tukt och förmaning” medan pappan uttalat var
en man av sin tid med förklenande
uttryck kring kvinnor, ”torpare”, utlänningar med flera. Simone hade
dock ibland ångest, självmordstankar, självskadebeteende som gjorde
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det svårt för henne. Fortfarande bestod utbildning för flickor i första
hand av kristendomskunskap förmedlad av nunnor, men hon lyckades få studera på universitetet i
Sorbonne och läste där bland annat
filosofi tillsammans med Jean-Paul
Sartre, som senare skulle komma att
bli hennes livskamrat.
Simone de Beauvoir

skrev med
tiden många böcker och den som
hon blivit mest ihågkommen för är
”Det andra könet”, där hon utmanar efterkrigstidens Frankrike på
flera fronter. Påven satte den på indexlistan, vilket innebar en uppmaning till alla katoliker att inte läsa
den. Franska kommunistpartiet fördömde den och Simone beskylldes
för att vara både sexuellt frustrerad,
lesbisk eller nymfoman. Men hon
blev också lovordad av många kvinnor som skrev till henne och tackade och beskrev hur boken
förändrat deras liv.
KORT REFERAT AV TEXTEN

Verket ”Det andra könet. Bok 1,
Fakta och myter”, är ett försök att
utkristallisera hur män blev normen
och kvinnor ”det andra könet” och
hur könshierarkin skapats, vidmakthållits och omskapats genom
historien.
Hon inleder

den första delen,
”Öde”, med att ställa sig frågan vad
en kvinna är och fortsätter med en
genomgång av de biologiska utgångspunkterna. Hon jämför könsuppdelningen inom människoarten
med olika djurarter och finner en
mängd biologiska variationer. Efter
en genomgripande belysning av de
biologiska förutsättningarna konstaterar hon att biologin inte räcker
som svar på frågan varför kvinnan
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blev den ”andra”. ”Det gäller att ta
reda på vad mänskligheten har gjort
med människohonan” (sid 71).
Simone de Beauvoir griper sig an
”Det psykoanalytiska perspektivet”
och här avfärdar hon många av Sigmund Freuds slutsatser kring kvinnans ”penisavund”. I avsnittet ”Det
historiematerialistiska perspektivet”
studerar hon ”det kvinnliga könets
världshistoriska nederlag” när privategendomen uppstår i och med övergången från jägar- och samlartiden
till tiden för jordbrukets uppkomst.
Genom den omvälvning i arbetsfördelningen som genomförs blir mannen ägare till slavarna, jorden och
kvinnan. Allt enligt det socialistiska
perspektiv som Friedrich Engels
tecknar i ”Familjen, privategendomens och statens ursprung”. I ”Det
andra könet” heter det att när socialismen är fullt utvecklad i hela världen ”finns inte män och kvinnor
utan endast sinsemellan jämlika arbetare” (sid 88). Hon hävdar dock
att Engels försökt reducera motsättningen mellan könen till en klasskonflikt, vilket hon anser inte
stämmer.

Simone de Beauvoir skriver: ”Man-

nen har haft en vilja att dominera
kvinnan, men vilket privilegium
tillät honom att förverkliga denna
önskan?” (sid 97). Under den tidiga
jägar- och samlartiden kommer hon
fram till att ”det är inte genom att
ge liv utan genom att riskera sitt liv
som människan höjer sig över djuren och det är därför mänskligheten
inte ger företrädesrätt till det kön
som föder utan till det kön som
dödar”. Och hon fortsätter: ”Orsaken är att mänskligheten inte är en
art bland andra i naturen; den strävar inte efter att bestå som art, dess
mål är inte stillastående, den strävar
efter att överskrida sig” (sid 99).
Hon använder ord som transcendens, att överskrida det biologiska,
och immanens – inlåst eller kvar i
det kroppsliga – som liktydiga med
mäns respektive kvinnors livsvillkor.
När de abrahamitiska religionerna
judendom, kristendom och islam
gör entré rättfärdigas och förstärks
fientligheten gentemot kvinnorna
och Simone de Beauvoir beskriver
hur kvinnan går från att vara ”helig”
till att bli oren och ond. Hon anser
att skapelsemyten om Adam och
Eva ”har fördärvat för hela mänskligheten” (sid 115).
ANALYS

När boken gavs ut i efterkrigstidens
Frankrike, var hemmafru- och moderskapsidealet starkt, preventivmedel var olagliga, kvinnor fick inte ha
egna bankkonton och de var fortfarande omyndiga. Simone var naturligtvis medveten om vilka
reaktioner som skulle komma och
fick kraftsamla för att så tydligt och
metodiskt våga hävda mäns överordning som ett resultat av mäns
vilja att dominera. För att inte tala
om hennes slutsats om religionernas
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förstärkande effekt på kvinnoföraktet, vilket skulle komma att medföra
en cementerad strukturell könsmaktsordning med förödande konsekvenser för lång tid.
Simone de Beavoirs uppväxtvillkor
gav henne med all sannolikhet
starka drivkrafter till engagemanget.
Moderns religiositet och döttrarnas
begränsningar, men även faderns
tillkortakommanden, grundlade säkerligen hennes inställning till rådande könsmaktsmönster.

rell nivå spelar det knappast någon
roll då budskapet är glasklart och
dessutom så sanningsenligt som vetenskapsidealen i stort föreskriver.

Hon förstod

Simone de Beauvoir

på ett tidigt stadium
att hon ville bli författare och bidra
till en bättre värld. Efterhand blev
hon övertygad om att hon måste
delge mänskligheten sina svar på
frågorna kring varför kvinnor blivit
”det andra könet” och hur de krafter såg ut som förstärkt och ideligen
skapat nya förklenande omdömen
kring detta andra kön. Hon hade
stor hjälp av sin livskamrat Sartre
och andra, som tillsammans med
henne utgjorde en väsentlig del av
det intellektuella etablissemanget i
Frankrike. Här kunde hon diskutera
och stöta och blöta sina funderingar
och få kloka synpunkter och ständig
feedback.
Simone de Beauvoirs

lade ner ett
oerhört arbete på att tillgodogöra
sig relevant kunskap och litteratur
på områden efter område. Hennes
arbete kring biologiska, psykologiska, ekonomiska, politiska, sociala, religiösa och övriga
förutsättningar är imponerande.
Svaren som hon kommer fram till
är så genomarbetade att ingen kan
avfärda henne utan att samtidigt
göra sig själv till försvarare av ett
fullskaligt bedrägeri. Visserligen kan
delar av hennes ståndpunkter ifrågasättas på detaljnivå, men på gene-

Den del

av hennes bevisföring som
sannolikt framstod som mest kontroversiellt är hennes tes om de abrahamitiska
religionernas
rättfärdigande av och förstärkande
effekt på kvinnoföraktet via urkunderna i Bibelns nya och gamla testamenten och i Koranen.

hävdar i ”Det
andra könet” att ”Lagstiftare, präster, filosofer, författare och vetenskapsmän har framhärdat i att visa
att kvinnans underordnade ställning
var önskad i himlen och fördelaktig
på jorden” (sid 31). Kvinnorna ”har
varken någon religion eller diktning
som är deras egen, de drömmer
fortfarande genom mannens drömmar. De dyrkar de gudar som männen skapat” (sid 196). Hon
fortsätter: ”Det är i henne som jordens, köttets och djävulens frestelse
inkarneras (…) Alla kyrkofäder insisterar på att det var hon som inledde Adam i synd”, och vidare:
”Hela den kristna litteraturen anstränger sig att förvärra den avsky
som mannen kan känna för kvinnan” (sid 122).
Genom en strukturerad genomgång

av alla de områden som hon anser
ligger till grund för kvinnans nederlag når hon mödosamt fram till svaret på sina frågor. Genom männens
vilja att dominera och genom det
”öde” som ofta lagts kvinnor till last
historiskt, biologiskt, psykologiskt
och socialt, men framför allt genom
det rättfärdigande och den förstärkning som de av männen skapade religionerna åstadkommit, har

kvinnor blivit och förblivit ”Det
andra könet”.
Även om den

västerländska historien efter medeltiden, genom renässansen och upplysningen, tog ett
steg bort från kyrkans makt kvarstod kvinnan i allt väsentligt som
”den andra”. I stället för att vara en
mytisk, farlig och föraktfull sämre
sort av arten människa uppstod särartstänkandet där kvinnan blev en
egen art som skilde sig från mannens. Kvinnan blev klen och bräcklig med svag intelligens, frammanad
av den tidens ”vetenskapsmän”,
men fortfarande djupt förankrad i
de av männen skapade religionerna
och deras föreställningar och myter.
AVSLUTNING

Simone de Beauvoir aktar sig noga
för att anklaga vare sig enskilda män
eller män i allmänhet för världshistoriens kanske störta bedrägeri och
medger dessutom kvinnors medansvar under hela processen. Hon är
självklart också medveten om att
boken är en stridsskrift och att ”viljan att dominera” inte kan lagföras
då de brottsliga handlingarna är genomförda under flera tusen år och
till stor del av sedan länge döda män
– som dessutom hänvisat till fabricerade uppdragsgivare (gudar) som
varken kan ifrågasättas eller ställas
till svars.
”Det andra könet” är en av de viktigaste skrifter som någonsin har
författats och trots att det är 70 år
sedan den gavs ut är den fortfarande
rykande aktuell.

Eleonor Johansson är medlem i Humanisterna sedan många år tillbaka.
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Den gode guden,
tur och retur

A

nimismen, ja, det var så det
började långt före vår tideräkning. Animisten såg
levande och döda ting som i lika
mån bebodda av – animerade av –
en själ eller ande. Floder och moln,
fåglar och fyrfota djur och människor hade denna ”spöksjäl”.

Men när den

allmänna animistiska
världsåskådningen hade tagit form
började den utvecklas. Vid någon
tidpunkt kom idén att varje träd har
en ande att få ge vika för tanken att
alla träd styrdes av en ”skogens
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Av ERIK GRÖNROS

gud”. Denna knoppande polyteism
mognar sedan och blir med tiden en
monoteism.

måga att använda symboler, det vill
säga vårt skriftspråk, för att lagra vår
kunskap.

Detta är en fantastisk historia som
mer än något annat avslöjar oss som
människor. Vår kultur genomlöper
alla stadier till dess att vi kan stå på
egna ben. Vi får alltmer makt över
oss själva och världen omkring oss.
Det som skiljer oss från andra djur
och har gett oss denna möjlighet är
vår unika förmåga att föra över kunskap från generation till generation
genom vårt talspråk och vår för-

I jägar-samlarsamhällena är gudarna

inte alltid goda utan mer lika vanliga människor, som ibland kan vara
på ett dåligt humör. Teologer i den
abrahamitiska gruppen – judiska,
kristna, islamiska – fjättras från början av den orubbliga premissen att
verkligheten styrs av en allvetande,
allsmäktig och god gud. Religionens
viktigaste funktion är att ge människan tillgång till de makter som fö-
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refaller styra hennes öde. Man vill
förmå dessa makter att vara välvilliga mot henne. Eftersom samhällsstrukturen förändras med tiden och
eftersom religionen speglar den sociala strukturen förändras religionen
i takt med den kulturella och sociala
evolutionen.
AVSTÅND MELLAN NATUREN
OCH DET GUDOMLIGA

I den ”primitiva” polyteismen kan
naturens krafter vara bebodda av
gudarna eller sammanfalla med
dem. Men i den monoteism som
tog form i Mellanöstern får vi ett
större avstånd mellan naturen och
det gudomliga. Judarnas Jahve befann sig inte i någon av naturkrafterna utan i ett rike för sig.
Ett vanligt klagomål

på den monoteism som växte fram var att dess
teologi gav upphov till stridslysten
intolerans. Fanatiska monoteister
blev allergiska mot fredlig samexistens med andra gudar. Hur
stämmer detta med den andra,
kristna guden, som ville att man
skulle älska sina fiender? Omständigheterna förändras och Gud med
dem. Man började inse att visheten
gynnar fred och samförstånd inte
enbart för att fred är bättre än krig
utan också för att fred ger chans till
ömsesidig vinning genom fruktbärande kontakter.

Dessa moraliska insikter motiveras
hela tiden pragmatiskt. Dygden
lönar de dygdiga. Av allt att döma
var det Paulus som i högre grad än
Jesus injicerade idén om broderlig
kärlek mellan olika folkslag. Den
doktrin som kallas ”kristen kärlek”
växer fram ur samspelet mellan Paulus drivande ambitioner och deras
sociala miljö. Han insåg att snällhet
mot fienden kunde vara en effektiv
motattack.

Forna tiders religiösa missionärer
arbetade i en konkurrensmiljö. De
försökte på olika sätt fånga allmänhetens uppmärksamhet. För att en
religion skulle blomstra måste den
ha minst lika mycket som konkurrenten att locka med. Bland annat
förde man fram idén att alla människor oavsett ras eller nationalitet är
kandidater till Guds kärlek. Bilden
av Jesus som Människosonen,
tryggt sittande i himlen och färdig
att ta emot goda, kristna själar kan
ha varit avgörande för kristendomens slutgiltiga seger.
Profeten Muhammed

var också en
finurlig politiker som ville bygga
koalitioner och dämpa meningsskiljaktigheter, som kunde lägga
hinder i vägen för hans projekt. Förr
var religionen och politiken två
sidor av samma mynt. Dock kan
man i Koranen läsa följande:”Troende! – välj inte kristna och judar till
era bundsförvanter – de stöder och
skyddar varandra. De är osympatiska. Man kan inte ha med dem att
göra.” Muhammed ville omvända
dem för en maktstruktur som judar
och kristna inte ville acceptera.
GREKLAND OCH JERUSALEM

Gudstron börjar så småningom
vackla i vissa länder (kulturer)
medan den fortfarande är mycket
stark i andra. Hur ska vi se på den
utvecklingen och hur kommer den
att sluta? De stora monoteistiska religionerna har hämtat sina idéer
från både antikens Grekland och
från Jerusalem. De bygger sin dragningskraft lika mycket på grekiskt
förnuft som på tro. Detta är en viktig förklaring till att de har levt vidare.
De viktigaste variablerna i det av-

seendet är de som särskiljer sårbara
länder från länder där överlevnaden
är så säker att människorna tar den
för given. Uppväxten i ett mindre
tryggt samhälle förstärker vikten av
religiösa värden, medan uppväxten
i en trygg omgivning försvagar dem
– under i övrigt lika förhållanden.
Religionen är med andra ord mera
av ett sociologiskt fenomen än ett
teologiskt.
Ännu längre går Friedrich Nietzsche
(1844-1900) och socialdarwinismen. Nietzsche förklarar att Gud är
död och tillsammans med socialdarwinismen skapas övermänniskan. I
de tyska industrialisternas centralorganisation förkastade man jämlikhet, kristen etik, socialism och
demokrati. Härifrån kommer tanken att man ska hjälpa ”naturen” att
utrota samhällets ”improduktiva
element”, dårarna, de utvecklingsstörda, och i stället gynna de effektiva och begåvade. Rasideologin
börjar blomstra.
Anledningen till

att man ändå
kunde tro på Gud var när det visade
sig att det lönade sig att tro. När
man insåg att det inte längre lönade
sig slutade man att tro på Gud.
Vi får då en ny treenighet att tro på,

nämligen tillit, moralisk strävan och
sociala förhoppningar. Det blir den
sekulära motsvarigheten till en tro
på Gud. Det som behövs för att
göra människans framtid ljusare är
hennes föreställningsförmåga.
PSYKOLOGI I STÄLLET
FÖR TEOLOGI

Sigmund Freud (1856-1939) påverkade 1900-talets idé- och tankevärld mer än någon annan. Han
medverkade till en process där teo31
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logisk förståelse ersattes av psykologisk förståelse. Genom att tillhandahålla en förklaring av religionen i
psykologiska termer erbjöd Freud
en tillflykt för människor som
kände sig hemlösa efter att ha förlorat sin tro. Religionen betraktades
som ett filosofiskt, psykologiskt fenomen att studera, snarare än ett
löfte att be för.
i London deklarerade att första världskriget var det
”Euro-Nietzscheanska
kriget”.
Många av Tysklands fiender betraktade den tyske filosofen som huvudskurken som bar främsta skulden till
krigsutbrottet. Genom tidens sätt
att tänka var han ansvarig för dess
brutalitet. Tyskland betraktades som
en nation av aspirerande övermänniskor som hade blivit en ”Guds
plåga”. Guds död hade medfört den
apokalyps som många hade befarat.

En bokhandlare

År 1914

välkomnade många människor kriget. Det betraktades som
det slutliga provet på hjältemodiga
egenskaper. I mångas ögon var kriget förlösande. Kriget skulle ”rena”
ett samhälle statt i ständigt sönderfall. Detta var den härskande klassens idéer och dessa är i varje tid de
härskande idéerna. Den klass som är
den styrande kraften i samhället
rent materiellt är samtidigt samhällets styrande intellektuella kraft.

Ludwig Wittgenstein (1889-1951)
kritiserade den metafysiska tesen att
filosofin ger oss tillgång till kunskap
som övertrumfar vetenskapens och
förnuftets värld. Man kan inte på legitim väg sluta sig till existensen av
något övernaturligt. Moraliska värdeomdömen är renodlade känslouttryck och omöjliga att kategorisera
som sanna eller falska. Det kan inte
finnas något sätt att bevisa exempelvis existensen av kristendomens
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gud. Och en ateists försäkran att det
inte finns någon gud är lika meningslös. Detsamma gäller själen
och livet efter detta. De flesta människor tror på Gud eftersom de har
lärt sig att göra så från den tidiga
barndomen.
Alla politiker som var inblandade i
första världskriget ”hyllades som
uppriktigt kristna”. Bertrand Russell
(1872-1970) påpekade att alla religiösa doktriner, och även kommunismen, kännetecknades av ett
förkroppsligande av en helig skrift,
en ovilja att kritiskt granska denna
samt en vildsint förföljelse av dem
som avvisar den.
FRAMSTEG EFTER KRIGET

Österländska religioner bygger på
filosofiska resonemang medan kristendomen och islam bygger på att
vissa händelser (till exempel Jesu
uppståndelse) är historiska fakta.
Adolf Hitler

lyckades upphäva den
katolska kyrkans motståndspotential genom ett konkordat med Vatikanen och detta vid en tidpunkt där
den religiösa tron behövdes som
mest. Reaktionerna på andra världskrigets utbrott var helt annorlunda
än de som uppstod när första världskriget bröt ut. Här fanns ingen eufori och inga aggressiva manifest av
tjogtals intellektuella, ingen ström
av poeter som ville ta värvning,
ingen som såg kriget som en andlig
förnyelse. I stället blev andra världskriget en grogrund för många sociala framsteg på båda sidor av
Atlanten under 1900-talets andra
hälft. Den brittiska välfärdsstaten
skapades. Deklarationen om de
mänskliga rättigheterna tillkom
1948. Efterkrigstidens förhärskande
optimism betonade individens förmåga att framhäva, övervinna och

triumfera. Det var nu ord som ”potential” och ”tillväxt” började dyka
upp.
Både judar och andra frågade sig
hur Förintelsen kunde uppstå. Ett
svar var att Gud hade varit dold
under folkmordet. Ett annat svar
var att Gud måste omdefinieras –
att han inte längre var allsmäktig
eller välvilligt inställd, eller ens en
”han”. Kanske var Gud död.
Den ”vanliga” människan har inga
storslagna förväntningar om att de
”stora” frågorna någonsin ska besvaras och ägnar därför inte heller
någon tid åt att försöka bringa klarhet i dem. På sätt och vis är det kanske också dessa människor som är
mest tillfreds.
Den viktigaste

framtida förändringen gäller våra värderingar. Hoppet ligger här i mänsklighetens
kvinnliga sida. Och hur ser då framtiden ut för den gode guden? Det vi
kan se är att vissa människor helt
enkelt tycker om att befinna sig i ett
trostillstånd där de föredrar att ha
en religiös tro och därför alltid kommer att hålla utkik efter något att
tro på. Tron kräver ingen evidens!
Andra uttrycker det som att vissa är
predestinerade att bli religiösa
medan andra är predestinerade att
bli skeptiker, ateister.
Så fortsätter kampen mellan religiöst och vetenskapligt tänkande.

Erik Grönros är pensionerad
elektroingenjör.
Lästips:
Robert Wright, ”Och människan skapade
Gud”
Peter Watson, ”Den gudlösa tidsåldern”

H U M A N I S T E N

Internationella humanistmöten
i Reykjavik
Av ANNA BERGSTRÖM
Den 31maj - 2 juni hade våra humanistiska paraplyorganisationer European Humanist Federation (EHF)
och Humanists International (HI, tidigare IHEU) årsmöten i Reykjavik.
Vid EHF:s möte på fredagen låg
fokus på deras arbete inom EU:s organisationer, samt på det europeiska
valets eventuella konsekvenser för
hbtq-rättigheter, för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, vetenskaplig frihet och samarbete kring
utbildningsfrågor.
Som vid andra internationella möten
arrangerade
värdorganisationen,
denna gång Siðmennt, vår isländska
systerorganisation, en konferens.
Denna genomfördes under lördagen
med den övergripande frågan: Vilka är
de etiska frågorna det 21:a århundradet? De teman som berördes var klimatfrågan, flyktingfrågan, ojämlikhet
och frågan om demokrati.

HI:s ordförande återvald
Under helgens sista dag hade HI årsmöte. Under årsmötet återvaldes
Andrew Copson som den internationella humanistorganisationens
ordförande. Andrew har suttit som
ordförande sedan 2015 och har med
HI:s styrelse och dess väldigt dedikerade medarbetare arbetat aktivt för
att öka antalet medlemsorganisationer över hela världen. I år ratificerade
årsmötet ett 20-tal olika organisationer från bland annat Costa Rica, Serbien, Botswana och Sri Lanka.
Under mötet berättade Andrew om
människorättsaktivisten och HI- styrelseledamoten Gulalai Ismail, som
tyvärr inte kunde delta vid mötet.
Gulalai, som tidigare häktats i sitt
hemland Pakistan, har nu stora problem med att lämna landet. Gulalai
är en känd aktivist som arbetat med
frågor som uppbyggnad av demokrati och att stärka kvinnors och

Humanisternas ordförande Anna Bergström tillsammans med ordförandekollegor från de
nordiska humanistorganisationerna: Lone Ree Milkær från danska Humanistisk Samfund,
Inga Auðbjörg Straumland från isländska Siðmennt och Tom Hedalen från norska HumanEtisk Forbund.

flickors status. För sitt arbete har Gulalai tilldelats en rad utmärkelser.
Humanisterna har tidigare skickat en
skrivelse om fallet till Pakistans ambassad.
Värdefulla möten
Med i Reykjavik från Humanisterna
var Anna Bergström, Ulf Gustafsson,
Emilia Ericson och Patrik Lindenfors. Från Sverige deltog även Torbjörn Tännsjö som talare vid en
panel med temat demokrati. Förutom att möta delegater från stora
delar av världen fick vi också tillfälle
att ha ett eget möte tillsammans med
humanistorganisationer i de övriga
representerade nordiska länderna,
det vill säga Norge, Island och Danmark. Under mötet meddelades det
även att de nordiska ländernas humanistorganisationer gemensamt
kommer att arrangera världshumanistkongressen 2023 i Köpenhamn.
Dessa internationella möten är oerhört värdefulla för det gemensamma
målet att mänskliga rättigheter ska
överordnas religiösa dogmer. Här
skapas det kontakter, utbyts erfarenheter och initiera samarbeten mellan
olika humanistiska organisationer. I
många länder är det svårt eller direkt
farligt att organisera sig som sekulärhumanist. De utmaningar dessa systerorganisationer arbetar med kan få
vårt arbete i Sverige att kännas futtigt
i jämförelse. Samtidigt behövs det
starka organisationer i rika och demokratiska länder för stödja utvecklingen av den internationella
humaniströrelsen runt hela vårt klot.
På mötet deltog ca 140 personer från
ett stort antal länder.
33
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Oum El Banine, Agadir:

Kvarts miljon insamlad efter upprop i Humanisten
I förra numret av Humanisten fanns
en vädjan om hjälp till Oum El Banine i Agadir, kvinnohuset och daghemmet som Humanisternas
medlemmar hjälpt sedan 2008.
Drygt 100 000 kronor behövdes för
att förhindra nedläggning. Det kom
in 250 000 kronor! Ni har alla gjort
en hjälteinsats!
Mängder av märkta donationer flöt

in under mars och april. Många små
och medelstora, samt några större
än vi någonsin tidigare sett. Ett stort
tack till alla givare, dels från oss på
stiftelsen, men framför allt från
kvinnor, barn och personal i Agadir.
Oum El Banine räddades inte bara

undan nedläggning. De kunde betala minsta lilla räkning och personalen fick ut alla släpande löner.
Donationerna har även räckt till
driftskostnaderna för april och maj,
cirka 50 000 kronor per månad.
TACK ALLA MÅNADSGIVARE!

Utöver denna hjälp har vi även kunnat stödja systerorganisationen
Ahddane med nära 40 000 kronor,
samt barnhemmet Tarouanou med
8 000 kronor. Barnen brukar kunna
åka på sommarläger för de pengarna. Ett särskilt tack måste gå till
alla månadsgivare! Det är ni som
gör det möjligt att planera för löpande stöd.

Så här hjälper du till:
Fortsätt väldigt gärna att stödja HumanistHjälpen – vad vi vet den
enda 90-organisationen med ett uttalat sekulär-humanistiskt arbetssätt.
Du kan stödja genom:
• Swish 90 02 791
• Plusgiro 900279-1
• Bankgiro 900-2791.
• Bli månadsgivare genom löpande
överföring från din internetbank,
eller genom autogiro.
• Andra betalmetoder hittar du på
humanisthjalpen.se
HumanistHjälpens styrelse genom
Sven Olof Andersson, ordförande

Från lokalavdelningarna
Humanisterna
Kalmar

Pubföreläsning om
antropocen
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Den 21 januari arrangerade Humanisterna Kalmar en pubföreläsning
med docent Martin Gren från Linnéuniversitetet. Rubriken var “Att
vara människa i antropocen”. Det
blev en spännande och utmanande
föreläsning som väckte mycket tankar. Det är tufft och svårt att ta in
att det mesta talar för att vi i vår
moderna, storskaliga tekniska och
industriella verksamhet håller på att
ändra ”jordsystemen”, inte ”bara”
vad gäller klimat och en snabbt
minskande biologisk mångfald,
utan även i geologisk bemärkelse.
Att förstå detta är samtidigt avgörande för att vi ska ha en chans att
vända den globala utvecklingen,
inte minst vad gäller våra fortfa-

rande växande utsläpp av växthusgaser. Runt 35 personer hade hittat
till Park Hermina som också är platsen för Humanisterna Kalmars pubträffar en gång i månaden.

Foto: Christian Williamsson.

Panelsamtal om klimat
och moral
Måndagen den 4 mars hade vi tre
inbjudna gäster som samtalade på
Kalmar stadsbibliotek utifrån rubriken ”Klimat och ändliga resurser –
en moralisk fråga?!”. Panelen bestod
av Nina Wormbs, docent på KTH i

miljöhistoria och skribent kring klimatfrågan, fil dr Billy Larsson, psykolog, psykoterapeut, författare och
debattör kring klimatfrågans moraliska aspekter, och Pella Larsdotter
Thiel, ordförande i Svenska omställningsrörelsen och skribent som jobbar aktivt med naturens rättigheter.
Carl Gustaf Olofsson var moderator. Det blev ett spännande samtal
kring viktiga och svåra frågor. Även
om vi inte har några svar vill Humanisterna Kalmar bidra till att den
etiska dimensionen av frågorna
kring klimat och ändliga resurser
kommer in tydligare i det offentliga
samtalet om vårt ansvar för framtida
generationers livsbetingelser. Cirka
85 personer hade hittat till scenen
på stadsbiblioteket. På eftermiddagen satt Nina Wormbs och Billy
Larsson med i studion på P4 Kalmar i ett direktsänt inslag.
Alla videoinspelningar hittas på
Humanisterna Kalmars Youtubeka-
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nal eller via fliken ”Video” på Humanisterna Kalmars blogg.
Kommande arrangemang
Pubar. Vi fortsätter med pubarna
första måndagen i månaden. Vi träffas från kl 17 på Park Hermina (vägg
i vägg med Kalmar konstmuseum).
Alla är välkomna!
Humanistcafé. Vi rullar vidare med
lördagscafé en gång i månaden,
tredje lördagen i månaden. Vi gör
uppehåll under juli. Nästa Humanistcafé blir den 17 augusti och därnäst den 21 september. Vi träffas på
Kullzénska caféet (Kaggensgatan 26)
kl 10-12. Vi bjuder på kaffe eller te.
Alla är välkomna!
Torsdagen den 10 oktober arrangerar
vi en föreläsning med den jemenitiska journalisten Maha Nasser i samarbete med Kalmar stadsbibliotek.
Maha Nasser är fristadsförfattare i
Växjö. Som journalist och programledare i Jemen drev hon frågorna om
demokrati, mänskliga rättigheter och
kvinnors fri- och rättigheter. När inbördeskriget bröt ut och man inte
ville alliera sig med någon sida blev
det direkt livsfarligt att verka som
journalist och driva dessa frågor.
Många journalister har dödats.
Det finns också långt framskridna
planer på ett arrangemang under
hösten tillsammans med Åsa Kadowaki, som är läkare, psykiatriker och
psykoterapeut. Hon har på olika sätt
problematiserat såväl sjukvårdens
som samhällsvetenskapens oklara
gränsdragningar mellan psykisk sjukdom, psykisk ohälsa och livets normala förvecklingar med kriser,
motgångar, separationer, sorg, svåra
fysiska krämpor och utsatthet i nära
relationer. Vi vill utforska hennes
idéers och de psykologiska verktygens relevans för den humanistiska
livsåskådningen.
Elin Lönnqvist och Carl Gustaf Olofsson

Humanisterna
Väst

Konfirmationsavslutning i lövad teatersal
I majsolens sken har Humanisterna
Väst hållit sin tredje avslutning för
lokal Humanistisk Konfirmation
med konfirmander, anhöriga och
handledare efter en drygt två månader lång konfirmationskurs.
Drygt 150 anhöriga samlades i
den lövade Redbergsteatern i Göteborg. En väggutställning visade
en del av de redovisningar som åstadkommits under kurskvällar och
helgläger. Konfirmanderna underhöll publiken med sång, musik, tal
och mobilquiz. Ledarna hyllade
konfirmanderna som väldigt kloka
och mogna, väl rustade på utfarten
från ungdomslivet. Officianten
Annelie Berntsson-Berg var högtidstalare. Hon berömde konfirmandernas engagemang och
lyckönskade dem på vägen in i
vuxenlivet.
Ett nytt samarbete med studieförbundet Vuxenskolan blev ett lyft
för detta års konfirmation. Kvalitén
har höjts, ekonomi och marknadsföring har förbättrats. Främsta elogen

går dock till de engagerade handledarna. Allt arbete runt konfirmationen utförs ideellt, alla har med
stor självuppoffring gått in för sina
uppdrag.
I svallvågorna efter årets konfirmation har redan ett antal intresseanmälningar kommit in till kursen
2020, och dessutom en redan betald anmälningsavgift. Det känns
som ett bra betyg från en intresserad allmänhet.
Våra tre år med konfirmation har
gett många erfarenheter av administration, planering och ledning.
Efter önskemål från andra lokalavdelningar läggs dokumentationen nu på en mapp i Google
Drive. Intresserade kan maila Väst,
konfagoteborg@humanisterna.se,
för att få länk till mappen.
Sven Olof Andersson

Humanisterna
Norrbotten
Bor du i Norrbotten? Följ då Humanisterna Norrbotten på Facebook eller maila till:
humanisternanorrbotten@gmail.com

för att vara med på listan när information skickas ut.
Daniel Strandlund
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Posttidning B

Humanisterna
c/o Ulf Gustafsson
Älggräsvägen 17
146 50 Tullinge

Humanitär hjälpverksamhet
Humanism är bland annat att ta ställning etiskt. Vi
människor har ansvar för varandra. Alltså måste vi
själva lösa våra problem. Dit hör fattigdom, katastrofer
och brott mot mänskliga rättigheter. Vi driver ingen
hjälp i egen regi. Dels för att lokal hjälp har större
insyn. Dels för att vi inte vill hjälpa under påverkan för
en viss livssyn.
Vi råder dock medlemmar att lindra världens nöd. Och
vi föreslår några organisationer. En av dem är Humanist-Hjälpen. En sekulär, humanistisk insamlingsstiftelse.
Från 2008 var den en intern insamling inom Humanisterna. Med förbundets stöd gjordes den 2012 om till en
stiftelse. Stiftelsen slussar donationer vidare till lokal
hjälp, världen över. Dess 90-konton kontrolleras av
Svensk Insamlingskontroll.
Genom HumanistHjälpen kan du stödja människor som
förvägras mänskliga rättigheter. Ofta av religiösa och
traditionella skäl. Drabbade utsätts för förtryck, förföljelse, hedersvåld och exkludering. Som givare hjälper
du till att rädda trygghet, hälsa och liv i världen, även i
Sverige. HumanistHjälpens adress på webben är:
humanisthjälpen.se.

www.humanisterna.se

