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KALLELSE TILL KONGRESS 2020

Varmt välkomna till 2020 års kongress som kommer att hållas lördagen den 25 april,
kl. 12.00–16.00 och söndagen den 26 april, kl. 10.00-16.00.
Plats: Sandlersalen (plan 1), ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Kongressen är öppen för alla medlemmar som vill delta. Mer information, inklusive länk
till anmälan, finns på humanisterna.se/kongress-2020

Alla medlemmar har närvarorätt, men yttranderätt endast vid behandling av en egen
motion som man företräder. Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid kongres-
sen ska inge en motion via e-post till kongress@humanisterna.se senast den 14 mars.

Kongressombud
Kongressen är Humanisternas högsta beslutande organ, och besluten fattas av kon-
gressombuden. Lokalavdelningarna väljer självständigt ombud, men ledamot av för-
bundsstyrelsen är inte valbar. För att vara ombud måste man vara betalande medlem
såväl vid val som vid kongressen. Ombudens namn och e-postadress ska vara för-
bundsstyrelsen till handa (kongress@humanisterna.se) senast den 4 april.
Lokalavdelningarna tilldelas kongressombud efter medlemsantal. Ombudsfördelningen
ser i år ut på följande sätt:

Lokalavdelning/Antal ombud
Stockholm 18
Väst 8
Uppsala 6
Syd 5
Östergötland 3
Jönköping 2

Väl mött!
Förbundsstyrelsen

Håll din kontaktuppgifter uppdaterade
Det är viktigt att du som medlem ser till att våra kontaktuppgifter i Humanisternas medlemsregister är
uppdaterade. Inte minst för att du ska få medlemstidningen skickad till dig. Meddela därför om du flyt-
tat, bytt e-postadress eller telefonnummer. Detta kan göras på två olika sätt.
1. Kontakta kansliet på telefon 070-429 77 36 eller e-post: kansli@humanisterna.se
2. Logga in på webbsidan accounts.myclub.se. För att logga in eller skapa konto måste du använda den
e-postadress som du tidigare angett till Humanisterna.

Humanisternas kansli

Kalmar 2
Umeå 2
Örebro 2
Värmland       1
Gotland 1
Summa 50
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Det är ett svårt uppdrag vi har tagit på oss, att ta över efter Lars Åberg som under

fem år gjorde ett  fantastiskt arbete med medlemstidningen – tack för det! Saknar

ni Lars för mycket rekommenderar vi att ni köper hans böcker, de finns i välsor-

terade bokhandlar och på nätet. Vi misstänker också att han även framöver kom-

mer att synas en del i samhällsdebatten.

Som nya redaktörer lovar vi att göra vårt bästa, men mycket kommer även i fort-

sättningen att hänga på att vi får in bra material från er. Vi har organiserat det

kommande årets utgivning utefter fyra teman. Det här numret fokuserar på Barn-

konventionen som svensk lag. Påföljande nummer har teman som Humanistisk

själavård, Internationell humanism och slutligen Avhopparnumret – om att lämna

sin religion.Har ni texter så skicka dem till oss. Men även debattartiklar om andra

aktuella ämnen är förstås välkomna.

Det här numret handlar som sagt om Barnkonventionen som svensk lag. Ämnet

berör många av de frågor som Humanisterna debatterar, frågor som omskärelse

av barn, religiösa friskolor, slöja på småbarn och ateism som asylskäl. Vi har bett

om artiklar från insatta parter inom varje ämne. (Tyvärr har flera skribenter backat

ur i sista sekunden, så vi har varit tvungna att skriva fler texter själva än vad vi

hade planerat.)

Vi har också infört ett nytt inslag i tidningen: kolumnen På tvärs. Där kommer vi

varje nummer att bjuda in någon med motsatta åsikter mot de Humanisterna fö-

reträder, som där får utrymme att lägga fram den bästa versionen av sina argument.

Ska vi vara sanna mot vår livsåskådning måste vi hela tiden vara beredda att om-

pröva våra åsikter. Men då måste vi också få tillgång till de bästa motargumenten.

I det här numret välkomnar vi därför en text från Jacob Rudenstrand, biträdande

generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen, som vill att Sverige även i

fortsättningen ska tillåta religiösa friskolor.

Inom Humanisterna pågår ett medlemsrekryteringsarbete som är i sin linda och

planeras presenteras på kongressen i april. I detta arbete har framkommit åsikter

från medlemmar vad gäller vår medlemstidnings innehåll och vi kommer under

året att försöka arbeta med att förbättra Humanisten utifrån dessa önskemål. Vi

ser gärna att ni hjälper oss med det. Bland annat vill vi gärna bidra till att entusi-

asmera lokala aktiviteter. Ni som driver lokalföreningarna gör ett fantastiskt arbete

och vi vill ta del av detta. Intervjua gärna föreläsare ni har bjudit in och skriv en

kort artikel om detta, recensera böcker ni läst och pjäser ni gått på som är aktuella

för förbundets medlemmar. Har ni startat grubbelgrupper? Har era lokala offici-

anter hållit i några unika ceremonier? Har era medlemmar medverkat i podder,

debatter eller TV- och radiointervjuer? Berätta!

REDAKTÖRERNA HAR ORDET:

Patrik Lindenfors
& Janna Aanstoot
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Vi kan tyvärr inte betala något ho-
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insänt, ej beställt material. Om så
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materialet.
Insänt material som ej efterfrågats
bör inte överstiga 4500 tecken (med
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material på Humanisternas hemsida
eller blogg.
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Domen mot Jehovas 
vittnen fastställd
Den 14 februari fastställde Svea hov-
rätt domen mot en församlingsledare
i Jehovas vittnen. Församlingsledaren
dömdes för brott mot lagen om ål-
dersgränser för film som ska visas of-
fentligt efter att ha visat filmer på
Stockholmsmässan 2018. Jehovas vitt-
nen har kritiserats många gånger för
de filmer riktade mot barn samfundet
producerar. Bland annat innehåller fil-
merna skrämmande domedagsbud-
skap och innehåll som är diskrimi-
nerande mot homosexuella.

”The protection of freedom of 
religion or belief in the workplace”
Humanisterna uppvaktade under ja-
nuari samtliga svenska ledamöter i
Europarådets parlamentariska försam-
ling för att verka för att Europarådet
inte skulle anta en resolution som ris-
kerar kvinnors och HBTQ+ personers
rättigheter. Efter intensivt lobbyarbete
från humanister runt hela Europa föll
resolutionen.
Förslagen i resolutionen ”The protec-
tion of freedom of religion or belief in
the workplace” var en del i ett konti-
nuerligt arbete av konservativa parla-
mentsledamöter i syfte att främja
religiöst motiverade ”anpassningar” på
arbetsplatser. Genom att hävda att
förslaget syftade till att bekämpa dis-
kriminering av religiösa grupper för-
sökte man istället ge dessa grupper
privilegier, något som kunde äventyra
alla medborgares jämlikhet och på sikt
begränsa andras grundläggande fri-
och rättigheter. Religiöst grundade ar-
gument används tyvärr inte sällan för
att motivera avslag på reproduktiv
hälsovård eller för att diskriminera
HBTQ+ personer. Att lägga en större
tonvikt på religiösa argument och
praxis riskerar därför att orsaka kränk-
ningar av kvinnors sexuella och repro-

duktiva rättigheter samt HBTQ+ per-
soners lika rättigheter.
Humanisternas europeiska paraplyor-
ganisation, European Humanist Fede-
ration, gick noggrant igenom
resolutionen och fann att förslaget
löpte risk att äventyra lika rättigheter
för redan utsatta grupper i samhället,
främst i de av unionens länder där
kvinnors och HBTQ+ personer rättig-
heter redan är svaga.

#JeSuisMila
Mila Orriols, en 16-årig fransk flicka,
har tvingats gömma sig då hon mot-
tagit tusentals dödshot från mus-
limska fundamentalister efter att ha
kritiserat islam i sociala medier. Inter-
nationella humaniströrelsen har i ett
utspel uttryckt sin solidaritet med
Mila Oriols – #JeSuisMila – och krävt
att Frankrikes regering skulle ingripa
för att skydda yttrande- och tankefri-
heten.
”Jag hatar religion […] det finns bara
hat i Koranen, Islam är skit, det är vad
jag tycker. […] Det finns fortfarande
människor som blir kränkta, jag bryr
mig uppenbarligen inte om det. Jag
säger det jag vill, det jag tänker. […] Jag
har inte förolämpat någon eller hotat
någon, inte heller uppmanat till våld
mot någon. Det jag gjorde var hädelse,
generell religionskritik, ingenting
annat.”

Hädelse ej längre 
olagligt på Irland
Den 18:e januari slutade hädelse vara
olagligt på Irland. Beslutet följde efter
en folkomröstning i oktober 2018, då
65 % av Irlands befolkning röstade för
att avskaffa hädelseförbudet. Justitie-
minister Charlie Flanagan sa i ett ut-
talande att “bara tanken på att
kriminalisera hädelse, med dess neg-
ative effekter på yttrandefrihet och de-
batt, har ingen plats i konstitutionen

eller lagarna i en moderns republik.”
År 2015 påbörjade Humanists Inter-
national kampanjen “End blasphemy
laws”. Sedan dess har hädelselagstift-
ningen avskaffats i Danmark, Norge,
Island, Malta, Frankrike, Nya Zee-
land, Kanada, Grekland, och nu se-
nast på Irland.

Humanistisk begravning för 
Monty Pythons Terry Jones
Den 5:e februari hölls begravningen
för Monty Pythons legendariske med-
lem Terry Jones. Begravningsofficiant
var Isabel Russo, Head of Ceremonies
för brittiska humanisterna. Kistan
bars fram till tonerna av How Sweet
To Be An Idiot av Monty Python-mu-
sikern Neil Innes.
Även författarna Doris Lessing och
Terry Pratchett har tidigare haft hu-
manistiska begravningsceremonier.

Regnböner i Zambia
Vädret i Zambia har varit alltför torrt
under årets slut varför Edgar Lungu,
Zambias president kände sig nödgad
att kontakta högre makter. I en offent-
ligt ledd bön gav han Zambias huma-
nister en känga för att “there are some
Zambians who don’t want to call
upon God Almighty”. Zambesiska
humanister har tidigare varit i klam-
meri med landets ledning då de för-
sökt anordna en konferens på temat
“Jag är stolt humanist” som finansie-
rats med internationella fondmedel
från Humanists International. Konfe-
rensen skulle ursprungligen ha hållits
på den nationella helgdagen för böner,
fasta och försoning men fick senare-
läggas. I utskicken för den slutliga
konferensen meddelades att eventet
skulle äga rum på “The Atheist Hotel”
in the “Heathen Ballroom”. Den verk-
liga lokalen fick spridas internt för att
eventet skulle kunna äga rum.

NYHETER :
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1. Hallå där, Anna Bergström som
valt att inte kandidera till ytterli-
gare en period som Humanisternas
ordförande, vad beror detta på?
Livet har ändrats lite och om allt går
vägen ska jag få bli förälder i slutet på
maj. Av andra föräldrar att döma tror
jag det är klokt att inte samtidigt vara
ordförande. Att “ta föräldraledigt”
kändes lite tramsigt. Humanisterna
förtjänar en ordförande som kan fo-
kusera. 

2. Kommer du att sitta kvar 
i styrelsen?
Det hoppas jag men ännu har valbe-
redningen inte presenterat sitt förslag.
Jag har dock sagt att jag gärna kan-
diderar som ledamot i styrelsen. 

3. Finns det hopp om att få tillbaka
dig som ordförande igen?
Haha. Säg det! När ynglet vuxit till
sig lite så kanske!

4. Vad är det bästa du gjort som
ordförande?
Jag tror att jag, tillsammans med den
nuvarande styrelsen, har påbörjat ett
arbete som delvis fokuserat på att för-
ändra den nidbild många har av oss
och hoppas på sikt att det arbetet leder
till att vi vinner legitimitet i grupper
vi ännu ej nått men som jag är ganska
övertygad om egentligen är våra sym-
patisörer. Men att arbeta med sin
image tar ju mer än två år. Jag tror
att vi startat den resan, men den är
inte över! Jag mötte en medlem som sa
att han gått med när Christer var
ordförande för att han på något sätt
var så "rätt i tiden” och snabb, men

att det med åren hade blivit mer och
mer ointressant att bara gå runt och
vara irriterad på religion. Han sa att
han övervägt att lämna förbundet
men att han nu ändå valt att förnya
sitt medlemskap för att han hoppades
att vi nu skulle bli "något annat". 
Jag är också stolt över att få ha bidra-
git till två oerhört lyckade högtidsstun-
der i anslutning till riksmötets
öppnande. Det har varit en lyx att få
vara med om det! Och så har det varit
väldigt roligt att träffa medlemmar
när jag besökt en del av våra lokalav-
delningar, men jag hade önskat att jag
hade haft mer tid till det! Vidare fick
vi bra respons på artiklar skrivna om
såväl ateism som asylskäl som somma-
rens artikel om omskärelse av pojkar.
Jag är oerhört stolt över att vi verkli-

gen hade en annan ansats i den sist-
nämnda. Den där frågan är så oer-
hört svår att lyfta, men responsen jag
fick tyder på att vi lyckades åstad-
komma en annan retorik än den van-
liga mer polemiska.

5. Vad tycker du är viktigast att din
efterträdare jobbar vidare med i
förbundet?
Även om skilsmässan mellan staten
och kyrkan, som är en av upprinnel-
serna till varför förbundet startades
för 40 år sedan, inte är komplett så är
det inte en lika brännande fråga
längre. Jag tror därför att vi måste
börja fundera mer på hur vi kan
skapa mervärde för människor?
2000-talets “ateism-våg” är förbi,
men för egen del upplever jag att det
finns ett större och större intresse för
att diskutera existentiella frågor. Jag
har en förhoppning av att min efter-
trädare är intresserad av att bidra till
att lyfta de existentiella frågorna.
Sedan hoppas jag att min efterträdare
fortsätter arbeta med hur vi uppfattas
utåt. Fortsätta driva en nyfiken håll-
ning, jag är fast övertygad om att vi
alla kontinuerligt måste kultivera vår
nyfikenhet. Slutligen önskar jag att
hen begriper att det går att samtala -
gärna i person - med de absolut flesta
och så länge vi fixar att faktiskt sam-
tala med våra meningsmotståndare så
har vi kommit en bra bit på vägen att
säkra ett bättre samhälle. Använda
våra till buds stående medel på ett
klokt sätt. Som sekulärhumanist tyc-
ker jag det är helt avgörande att vi tar
ett stort ansvar för hur samtalen förs. 

Det är helt avgörande att vi tar ett
stort ansvar för hur samtalen förs

Ordförande Anna Bergström har ordet
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TEMA:
 

Barnko
nventi

onen

som s
vensk

 lag

Barnkonventionen som svensk lag,
vad innebär det? Framförallt syftar
det till att säkerställa synen att barn
är egna individer med egna rättig-
heter, men riktigt hur juridiken ska
ändras är inte helt klart. Så här skri-
ver Barnombudsmannen i sitt infor-
mationsmaterial:

Konventionen förbinder bara staten
och den staten delegerat ansvar till att
säkerställa rättigheter för barn. För-
äldrar blir därför inte direkt bundna
av konventionen. Indirekt kan de bli
det, genom andra lagar som har tagit
in delar av barnkonventionen i sina
bestämmelser.
Barnkonventionen tar däremot upp
och styrker den viktiga roll som för-
äldrar har i sina barns liv, bland
annat att det är föräldrarna som hu-
vudsakligen är ansvariga för barnets
uppfostran och välbefinnande, men
att dessa har rätt till stöd från staten
om så behövs. I artikel 18 i konven-
tionen stadgas att föräldrar ska låta
sig vägledas av vad som bedöms vara
barnets bästa i sin uppfostran och för
att säkerställa barnets utveckling.
[…]
Att barnkonventionen blir lag kom-
mer inte per automatik göra olika
saker olagliga eller brottsliga.
Just nu pågår en kartläggning om hur
svensk lag och praxis stämmer överens
med barnkonventionen, Barnkonven-
tionsutredningen. Utredningen ska
vara klar i november 2020. Efter att
utredningen har presenterat sin ana-
lys, är det möjligt att regeringen lägger
fram förslag om olika lagändringar
som anses nödvändiga för att svensk
lag eller praxis ska stämma överens
med barnkonventionen.

Inte helt klart vad som kommer att
ändras alltså. Men en del jurister har
utifrån vad som redan är känt varit
kritiska till att omvandla konventio-

nen till lag. Så här skrev Jacob He-
idbrink, docent i civilrätt vid
Göteborgs universitet, i en artikel i
Kvartal (15 dec. 2019) om frågan:

Jag tror […] inte att omvandlingen
av barnkonventionen från folkrätts-
ligt traktat till svensk lag juridiskt sett
kommer att medföra någon som helst
skillnad. Barnkonventionen blir inte
mera bindande för politiker och myn-
digheter genom omvandlingen, den
får inte bättre prioritet över annan
svensk lagstiftning än den redan har i
sin egenskap som konvention, och den
är så abstrakt formulerad att den inte

kan tjäna myndigheter – eller politi-
ker, för den delen – till konkret väg-
ledning i konkreta fall.
Barnkonventionen kommer, förmodar
jag, fortsätta att utgöra en bland flera
faktorer i bakgrunden till tillämp-
ningen av mera specifika regler, men
inte mycket mer.

Det är helt enkelt svårt att uttala sig
exakt om vilka effekter inkorpore-
randet av Barnkonventionen i
svensk lag kommer att ha. Därmed
finns också en möjlighet att påverka
beslutsprocessen, något som reli-
giösa företrädare säkerligen kommer
att försöka utnyttja till fullo. Till ex-
empel skrev Sveriges kristna råd i en
debattartikel i Dagens Nyheter med
titeln ”Barnkonventionen får inte
bli hinder för barns religion” att ”Vi
vill erbjuda vår expertis när barn-
konventionen blir svensk lag genom
rådgivning, utbildning och samtal
på det lokala planet och som stöd
till myndigheter och lagstiftare.”
Detta ”erbjudande” visar på en brist
på självinsikt som är svår att paro-
diera.

Att över huvud taget stämpla barn
som inte tillfrågats med en livs-
åskådning är en kränkning av dem
som individer och en ordning som
bör upphöra. I stället är vår för-
hoppning att barns egna religions-
och övertygelsefrihet stärks när
Barnkonventionen blir lag. Det är
något vi alla bör arbeta för.

Patrik Lindenfors är redaktör för Humanisten
och styrelseledamot i Humanisterna

Oklart med juridiken kring 
barnkonventionen som svensk lag

Av Patrik Lindenfors
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TEMA:
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Frågan om religiöst motiverad slöja
på barn är inte enkel utan berör
många aspekter. Föräldrar har an-
svar för sina barn och i detta ansvar
ingår ett stort mått av bestämmande
över barnen. Barnens bästa måste
dock alltid stå i fokus och barn bör
i möjligaste mån ha rätten vara del-
aktig i beslut som rör dem själva.
När barnen blir äldre ska allt större
hänsyn tas till deras egen vilja.

I största möjliga mån bör staten
självklart avhålla sig från att lagstifta
om hur föräldrar väljer att klä sina
barn. Men det finns vissa uppen-
bara undantag från regeln, som då
klädvalet orsakar skada (förfrysning
eller överhettning) eller är olämpligt
på annat sätt (”alltför avklätt” eller
”hindrande”). Det senare innebär
flera svåra gränsdragningsproblem
vad gäller ålder och omfattning.

Men i fallet om religiöst motiverad
slöja handlar det inte om slöjan som
klädesplagg utan om slöjan som
symbol. Rätten att bära symboler
särbehandlas från andra frågor om

klädsel och handlar om yttrandefri-
het. Här sätter lagstiftningen vissa
gränser – det finns till exempel flera
fall då personer som burit nazistiska
symboler har blivit dömda under
hatbrottslagstiftningen om hets mot
folkgrupp. Det finns dock ingen
grund att hävda att slöja utgör ett
hatbrott.

De vanligaste skälen för slöjförbud
som brukar anföras i debatten är två
argument som gäller slöjan som klä-
desplagg: att slöjan sexualiserar barn 
och att barn inte ska ha kläder som

hindrar deltagande i lek och andra
aktiviteter, samt två argument som
gäller slöjan som symbol: att barn
har rätt till egen religionsfrihet,
samt att slöjan symboliserar eller är
en del av ett förtryck.

Motargumenten som brukar anfö-
ras är att många klädesplagg sexuali-
serar barn och att då förbjuda just
slöja blir inkonsekvent och svårt att
finna hållbara argument för. Att
barn ska vara klädda på ett sätt som
medger deltagande i skolans fysiska
aktiviteter är fullt rimligt, men
pekar inte ut just slöjan som i sin
minst omfattande form inte är mer
hindrande än andra huvudbonader.
Vad gäller slöjan som symbol så
kränker både slöjtvång och slöjför-
bud barnets rätt till religions- och
övertygelsefrihet, eftersom båda in-
nehåller tvång. Vad slöjan symboli-
serar finns det ingen enhetlig
uppfattning om, men även då den
symboliserar eller är del av ett för-
tryck är det rimligen förtrycket och
förtryckarna som ska bekämpas,
inte symbolen och de förtryckta.

Det är dock det sista argumentet för
ett förbud som Humanisterna finner
starkast och resten av resonemanget
kommer därför att handla om det –
om slöjan som symbol för förtryck.
Kvinnor som flytt från islamistiska
miljöer eller som upplevt hederskultur
med specifikt muslimska förtecken
vittnar ofta att slöjan var en del av för-
trycket. Detta förtryck borde det vara

Man kan inte förbjuda allt man ogillar:

Humanisternas styrelse
om slöja på barn

Humanisterna är kritiska mot religiöst motiverad slöja på barn
och ser den som en separatistisk symbol kopplad till förtryck.
Att barn bär slöja varje dag, innan de nått en ålder vid vilken
de kan göra valet själv och förstår dess konsekvenser, är fel.
Samtidigt är det viktigt att värna friheten, även för dem som
inte tycker likadant som vi. Humanisterna anser att ett generellt
slöjförbud för barn eller i skolan är fel väg att gå. Istället bör
staten värna barnens generella autonomi i större utsträckning.
När barn tvingas bära slöja måste förskola och skola alltid
agera.

Av Förbundsstyrelsen
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självklart att motarbeta.
Det är dock tveksamt om just ett
förbud har de positiva effekter man
vill åstadkomma. De argument som
brukar presenteras för att ett förbud
motverkar förtryck är främst av tre
slag.

1. Den som tvingas bära slöja av
föräldrar eller andra vuxna slipper
bära den i skolan.
Detta är förvisso sant, men argu-
mentet har uppenbara brister. Den
som vill bära slöja tvingas ta av sig
den. Det är också högst oklart om
ett slöjförbud är mer än en me-
ningslös symbolhandling i relation
till själva förtrycket. Ett förbud
skulle kunna osynliggöra förtrycket
som fortsätter utanför skolan och
om ett förbud endast gäller i kom-
munala skolor finns en risk att de
flickor som berörs istället kommer
att placeras i religiösa friskolor. En
sådan utveckling skulle bara göra
saken värre.

2. Det är viktigt att samhället skic-
kar rätt signaler.
Men vad är det i så fall samhället
signalerar genom att förbjuda slö-
jan? Knappast att förtryck är oac-
ceptabelt eftersom det kan fortgå
ändå, och knappast att tvång i fråga
om hur flickors val av symboler är
oacceptabelt – förbudet är ju i sig
själv ett tvång.

3. Förbudet hjälper flickor som för-
trycks.
Om vi visste att ett förbud mot
slöja i skolan faktiskt motverkade
förtryckande strukturer eller heders-
våld skulle detta argument vara vik-
tigt. Då skulle det gå att resonera att
de problem ett förbud medför ändå
är ett pris värt att betala. Erfarenhe-
ter efter Frankrikes slöjförbud visar
dock på motsatsen. Flickor hoppade

av eller slutade skolan tidigare,
något som i förlängningen resulte-
rade i högre arbetslöshet hos mus-
limska kvinnor än innan förbudet.
Ett förbud skapar också en mot-
ståndsidentitet vilket får en del ung-
domar att välja slöja som en protest
mot det förbud som hindrade dem
att bära slöja i yngre år. Det kan leda
till att den muslimska gruppen slu-
ter sig samman och tar avstånd från
det omgivande samhället – exakt
motsatsen till det ett förbud är tänkt
att åstadkomma.

HUMANISTERNAS 
STÄLLNINGSTAGANDE:

Humanisterna anser att ett generellt
slöjförbud för barn eller ett slöjför-
bud i skolan är fel väg att gå.

Samtidigt ärHumanisterna kritiska
mot slöjan och ser den som en sepa-
ratistisk och förtryckande symbol;
ett plagg som på många platser runt
om i världen inte är valfri utan
tvingande och en förutsättning för
kvinnor att kunna vistas ute bland
män. Den kontexten kan man inte
bortse ifrån, även om det finns
kvinnor i Sverige och på andra håll
som har möjligheten att välja att ta
på och av sig slöjan och bär den
med stolthet.

Det viktigaste i denna fråga att
värna friheten. Precis som yttrandef-
riheten är instiftad för att försvara
sådana åsikter en del finner anstöt-
liga (Lars Vilks rondellhundar, isla-
misters predikningar, satanistiska
hårdrockstexter och politisk satir,
för att nämna några) så är det frihe-
ten att välja vilka kläder och symbo-
ler man vill ha som Humanisterna
måste stå upp för – detta även om
vissa människor använder den frihe-
ten för att välja kvinnofientliga sym-

boler. Det är inte rimligt att för-
bjuda något bara för att man ogillar
det skarpt.

Att barn bär slöja varje dag, innan
de nått en ålder vid vilken de kan
göra valet själv och förstår dess kon-
sekvenser, är absolut fel. Men det är
också fel att tvinga av den ungdom
som fritt valt den som symbol för
religiös tillhörighet sin slöja. Både
slöjpåbud och slöjförbud kränker
barnets rätt till religionsfrihet efter-
som båda innehåller element av
tvång.

När barn tvingas bära slöja måste
förskola och skola agera. Det är ald-
rig acceptabelt att skolan upprätt-
håller ett tvång som föräldrar
utsätter sina barn för. Om tvång
misstänks bör skolan utföra sär-
skilda insatser för att skydda dessa
barns fri- och rättigheter. Skolan ska
också alltid verka för att barn har
kläder som fungerar för skolans
verksamhet.

Barns religionsfrihet främjas inte av
att auktoriteter strider om rätten att
bestämma om vad de ska ha på sina
huvuden. Skolan ska vara platsen
som stärker barn och deras förut-
sättningar att fatta självständiga be-
slut om hur de vill leva sina liv.
Skolan bör vara religiöst neutral,
men det innebär inte att barnen
måste vara det.

Det är friheten vi måste försvara –
även för de som inte tycker likadant
som vi. Precis som vi ska kräva av
religiösa att de måste försvara rätten
att häda ska de kunna kräva av oss
att vi försvarar deras rätt att uttrycka
åsikter vi finner anstötliga. Står vi
inte upp för andras frihet kan vi inte
heller kritisera andra när de inte gör
det.
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TEMA: 

Barnkonv
entionen

som sven
sk lag

Det Nationella Kompetensteamet   
är en del av Länsstyrelsen Östergöt-
lands nationella regeringsuppdrag.
De genomför bland annat utbild-
ningssatsningar, ger råd och stöd till
yrkesverksamma, och arbetar för att
utveckla det nationella arbetet mot
hedersrelaterat våld och förtryck.
Polisen har ett nationellt kompe-
tensnätverk mot hedersrelaterade
brott. Nationellt centrum för Kvin-
nofrid arbetar särskilt mot hedersre-
laterat våld och förtryck. Alla våra
stora kommuner arbetar mot he-
derskultur i någon form: genom
Länsstyrelsen, socialtjänsten, Kvin-
nojourer, skyddade boenden och
flertalet avgränsade projekt. Regio-
nerna avsätter i många fall särskilda
pengar för insatser mot könsstymp-

ning och för vård av könsstympade 
kvinnor. 

Allt detta arbete är lovvärt och i
många delar av landet inte på långt
när tillräckligt. Men kompetensen
inom hederskulturområdet börjar
dock långsamt att förbättras i Sve-
rige. Arbetet för att skydda barn
som växer upp i extremistiska mil-
jöer i Sverige är viktigt för deras och
vår framtid. Av detta arbete är he-
derskulturfrågan en stor del, men
långt ifrån den enda.

BREDARE PERSPEKTIV 
PÅ EXTREMISM

Charlotte Essén, journalist och för-
fattare till boken Sektbarn (2008)
har ett bredare perspektiv på extre-

mism. Hon påpekar att ett faktum
som sällan diskuteras i Sverige är att
även svenskfödda barn utan ut-
ländska föräldrar medvetet fostras till
utanförskap i Sverige av sina föräld-
rar, på grund av religiösa men också
kulturella, psykologiska eller politiska
skäl. Charlotte beräknar, utifrån
norska siffror, att 25000 barn växer
upp i sekteristiska kristna miljöer i
Sverige idag. I den siffran räknar hon
då inte in de barn som växer upp i vit
makt-miljöer, new age-grupper och
andra extrema, men också icke-mus-
limska grupperingar. 
Charlottes poäng är att sektbarnens
situation för det mesta är den-
samma som för barn och unga i he-
derkulturer. 
– Det kan handla om fysiskt och

Av Janna Aanstoot

En extrem 
uppväxt 

– de gemensamma dragen i 
hederskulturer, vit makt-
miljöer och kristna sekter 
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psykiskt våld, despotism och stän-
dig kontroll. Om att inte få gå var
man vill eller vara tillsammans med
vem man vill. Om att inte få delta i
olika aktiviteter eller få umgås med
vänner efter skolan eller jobb. Inte
få klä sig som man vill eller fritt
välja utbildning eller jobb, Dessu-
tom får de inte gifta sig med vem de
vill, inte skilja sig, inte bestämma
över sin sexualitet, och blir utfryst
från familjen och församlingen om
så sker. I värsta fall handlar det om
att förlora sitt liv, i en sekt oftast
genom att man blir driven mot
självmord.  

SEKTBARN
För 12 år sedan gav hon ut sin bok
Sektbarn, en imponerande djuplo-
dande intervjubok om att som barn
växa upp i olika sekter. Intresset
väcktes under ett reportagejobb för
DN som inleddes 1995, någon per-
sonlig erfarenhet av sekter har hon
inte. Charlotte har gjort ett gediget
researcharbete för boken. Hon har
intervjuat barn och tjänstemän, av-
hoppare och religionsforskare, stats-
vetare och socialarbetare. Hon har
läst böcker och avhandlingar, forsk-
ningsartiklar och protokoll, polisut-
redningar och rapporter. Hon har
lyssnat på Knutbyförsamlingens
samlade inspelningar av predik-
ningar (som bara det måste beskri-
vas som att ha genomlevt själva
skärselden!). I boken finns Barn-
konventionen med som ett ljus av
hopp. I Norge hade konventionen
hunnit bli lag och Charlotte hyste
förhoppningar om att de sektbarn
som lever i Sverige skulle kunna få
hjälp om Sverige följde Norges ex-
empel. Den 1:a januari i år blev
Barnkonventionen lag även i Sve-
rige och jag kontaktar Charlotte för
att se vad som hänt sedan sist.

Hon har idag övertagit rättighe-
terna för boken och håller på att

planera en ny utgivning. Charlotte
har fortsatt arbeta inom fältet, där
hon medverkat i en rapport för
EU.s Commission on Human
Rights and Legal Advice 2014, The
Protection of Minors Against
Sectretarian Influence, Hon är även
med i nätverket RAN - Radicaliza-
tion Awareness Network, som arbe-
tar med närliggande frågor. På 12 år
har mycket och ingenting hänt.
Efter förra utgivningen fick boken
mycket uppmärksamhet. Den resul-
terade i 9 riksdagsmotioner för att
utveckla riktlinjer för hur samhället
ska kunna hjälpa dessa barn, Barn-
ombudsmannen och Rädda Barnen
gjorde internrapporter och hoppet
om att utveckla ett Nationellt cent-
rum för att stödja barn som utsatts
för sekterism väcktes. Av detta blev
intet. 

Charlotte upplever att svenska
myndigheter skyggar inför kristen
extremism idag. Medvetenheten hos
myndigheter och tjänstemän är låg
om dessa barns behov och om
hemskheterna i många av dessa
barns erfarenheter. Den kunskap
som finns inom de verksamheter
som jobbar med hederskultur kom-
mer inte dessa barn till del trots att
mekanismerna bakom deras upple-
velser är de samma. Till syvende och
sist handlar dessa barns situation
inte om föräldrarnas religionsfrihet
utan om indoktrinering och om
brottsliga handlingar som innefattar
aga, psykisk och fysisk misshandel,
systematiska sexuella övergrepp,
olaga hot och i många fall uppvig-
ling till brott av olika slag. Vi vet ju
också att hårt indoktrinerade, fana-
tiska barn knappast blir mindre fa-
natiska som vuxna, som många
IS-barn är ett sorgligt exempel på.

BARNPERSPEKTIV
Arbetet mot hederskulturer är ett
prioriterat område i Sverige då

SÄPO markerat den islamistiska
(och i förlängningen den mus-
limska) gruppen som ett hot mot ri-
kets säkerhet. Någon sådan stämpel
har varken kristna sekter eller vit
makt-miljöer. Förhållandena i dessa
grupper utgör dock stora hot mot
medlemmarna och dess barn som
samhällsmedborgare. Då kunska-
perna från arbetet mot hederskultu-
roffren också skulle kunna användas
för att hjälp andra barn krävs ett
barnperspektiv på dessa frågor, inte
enbart ett samhällsperspektiv.

Barnen har en unik position i dessa
extrema miljöer: 
– Det handlar om överlevnadsstra-
tegi – gruppens existens är beroende
av att de unga stannar kvar, påpekar
Charlotte. 

I vit makt-rörelsen behövs de vita
barnen för att trygga den vita rasens
fortlevnad och i kristna sekter styrs
och kontrolleras barnen i många fall
för att sekten skall undgå upptäckt
och straff. Barnen isoleras och ut-
omstående beskrivs med nedvärde-
rande och t.o.m hatfyllda begrepp
och barnen växer upp med synen att
de ingår i ett ”heligt krig”, för rasen,
för den egna tron, för den sanna le-
daren eller guden. Här ges inte ut-
rymme för den i Barnkonventionen
beskrivna rätten till att tänka, tycka
och uttrycka sina åsikter, med re-
spekt för andra personers rättighe-
ter. Här passar de konfessionella
privatskolorna bra in i sektens iso-
leringsarbete där barnen tillåts un-
danhållas samhällelig socialisering
och i många fall förvägras motbilder
och andrum från församlingens lära
och tvingas växa upp helt utanför
samhällets insyn.

NATIONELLT CENTRUM
Charlottes förhoppning är fortfa-
rande ett Nationellt centrum för att
stödja barn som utsatts för sekte-
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rism. Hjulet behöver inte uppfinnas
på nytt. Vi har rikligt med kunskap
från arbetet med hederskulturerna
bara man förstår att extremism inte
enbart är av muslimsk natur. Des-
sutom behövs givetvis en stor förs-
tåelse för att inte alla barn som växer
upp i religiösa sammanhang växer
upp i extrema och sekteristiska mil-
jöer. Extremism är ett kontinuum
där ju fler varningssignaler som
stämmer desto farligare blir rörelsen
eller gruppen. Den blinda tron på
de starka ledarna gör dock många
grupper potentiellt farliga då deras
position på kontinuumet till stor
del baserar sig på de auktoritära le-
darnas oförutsägbara beslut och
mentala stabilitet. 

Janna Aanstoot är redaktör för Humanisten
och nominerad till förbundsstyrelsen.

Kännetecken på en sekt:

Ledarna har alltid rätt. De står över all kritik, för att de är andligt mer utvecklad
än medlemmarna.
Felfri rörelse. En svartvit världsbild: rörelsens läror är perfekta och felfria, de             
kan inte kritiseras eller tolkas.
Allt eller inget: Rörelsen präglas av mentaliteten "allt eller inget": om medlem
marna vill utvecklas andligt måste de godkänna allt som rörelsen erbjuder. 
Skuldbeläggning och tankekontroll. Kritiska tankar är synd och visar att med
lemmarna är andligen outvecklade.
Isolering: Medlemmarna isoleras från omvärlden: det tidigare livet och gamla vänner
är värdelösa. Om släktingar eller gamla vänner kritiserar samfundet eller dess lära
är det bättre att undvika deras sällskap.
Gruppgemenskap: Medlemmarna är aldrig ensamma. Det är obligatoriskt att delta
i gruppens aktiviteter.
Ekonomisk koppling: Medlemmarna måste överlämna eller testamentera sin egen-
dom till rörelsen och verksamheten måste understödjas med tionde, oberoende av
inkomst.
Skrämseltaktik: Medlemmar som lämnar rörelsen kommer att stöta på motgångar
och olyckor, efter döden hamnar de i helvetet, föds på nytt som djur eller liknande.
Bara inom rörelsen finns räddningen.

Baserat på en checklista av Finska föreningen Stöd för religionens offer.

•

•

•

•

•

•

•

•

        Mot hedersförtryck
                    För mänskliga rättigheter   

DITT STÖD GÅR TILL
Marocko: Hedersutsatta mödrar och  barn. 
Oum El Banine och Ahddane, kvinnohus och daghem, samt barnhemmet Tarouanou.
Uganda: Sekulär-humanistisk skola, stöd till HBTQ-nätverk. 
Katumba Parents Humanist Nursery & Primary School samt Sexual Minorities Uganda
Sverige: Hedersutsatta ungdomar.
Bland annat till GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime) och VHEK (Varken Hora Eller Kuvad).
Hela världen: Akut hjälp och opinionsbildning.
Bland annat e�er upprop från International Humanist and Ethical Union (IHEU).

HumanistHjälpen började som en medlemsinsamling inom Humanisterna, omvärlden räknar med vårt stöd!

www.humanisthjalpen.se
kansli@humanisthjalpen.se

90 02 791
PlusGiro 90 02 79-1
Bankgiro 900-2791

Ditt
 STÖD behövs!
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Barn behöver finna kraft att leva TEMA: 

Barnkonv
entionen

som sven
sk lag

Av Ulf Gustafsson
Det finns ingen gud. Det finns inga
andar. Det finns ingen själ. Ändå har
barn och vuxna andliga upplevelser.
Därför behövs det en sekulär förstå-
else av vad andlighet är för något.
Inte minst då det är ett begrepp som
används i Barnkonventionen. Vi kan
inte låta religiösa ta patent på en del
av vad det innebär att vara människa.

Ta ett djupt andetag. Andas ut. Upp-
repa detta. Inget ovetenskapligt
hände. Inget övernaturligt är inblan-
dat i vår andning, även om företeel-
sen etymologiskt hänger ihop med

ordet ande. Människor trodde länge
att livsanden var något som kom ut-
ifrån. Att anden var något distinkt
skiljt från människokroppen och
något som lämnade kroppen i döds-
ögonblicket.

Idag vet vi bättre. Andning handlar
om syresättning och det är en av två
förutsättningar för att vår hjärna ska
fungera. Den andra är att hjärnan
hela tiden behöver tillföras energi.
När hjärnan helt slutat fungera upp-
hör livet. Bildligt säger vi att livsan-
den har lämnat oss.

Våra liv är korta och bräckliga.
Detta är vi som bara tror på ett liv,
före döden, ytterst medvetna om.
Dock kan ett liv upplevas vara
tomt och öde innan döden. En an-
ledning till detta kan vara brist på
andlighet.

Andlighet är en subjektiv upplevelse.
En djupare eller kraftfullare form av
medvetande. Det kan handla om re-
flekterande över existentiella frågor;
vad är meningen, vad är värdefullt, i
vilket sammanhang ingår jag - men
det kan också bestå av förundran; in-
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tensiv njutning eller starka sinnes-
upplevelser. Andlighet kan upplevas i
avskildhet, i naturen eller med familj,
vänner och i grupp. Med andra ord
kan andlighet sägas vara livets kraft.

I artikel 27 i Barnkonventionen står
det: ”Konventionsstaterna erkänner
varje barns rätt till den levnadsstan-
dard som krävs för barnets fysiska,
psykiska, andliga, moraliska och so-
ciala utveckling.” Barnkonventionen
är till för alla barn. Även de som är
fria från gudstro och inte lever i ett
religiöst sammanhang. Därför behövs
det en sekulär tolkning av andlig ut-
veckling. I korthet handlar det om att
stärka barnens livskraft eller livslust.

Det handlar om helhet. Om att inse
att trots att vi är små individer ändå
är en del av ett oändligt universum.
Att våra kroppar är uppbyggda av
stjärnstoff och att våra liv ofrånkom-
ligen är en del av naturen. Att vi är
beroende av livsförhållanden på jord-
klotet. Denna bleka blå prick som är
vårt hem.

Det handlar om närhet. Om kärlek
till sin familj och sina vänner. And-
lighet handlar om att finna ett sam-
manhang där man som individ är trygg

och kan blomstra. Ingen människa är
en ö, hel och fullständig i sig själv.
Det handlar om rörelse. Universums
olika delar rör sig hela tiden. Du kan
inte två gånger stiga ner i samma
flod. Allt levande utsätts för evolu-
tion. Vår kultur utvecklas och för-
ändras hela tiden. Våra kroppar och
vi som individer förändras dag till
dag. Det finns ingen essens. Ingen
kärna. Detta är lite skrämmande,
men ger samtidigt tröst.

Andlig utveckling handlar om att
klura ut vad det innebär att vara
människa. Finna helhet och närhet,
och att göra detta i ständig rörelse.
För att inleda detta livsprojekt behö-
ver barn hjälp av sina föräldrar, sin fa-
milj, skolan och det omgivande
samhället. Även de människor som
gått före oss bistår genom de berättel-
ser, den tradition, den kultur, den
”andliga odling” de lämnat efter sig.

Humanismen har ingen färdig mall
som barn ska passas in i. För huma-
nister är det istället väsentligt att varje
barn ges möjligheter och färdigheter
att finna sig själv och utvecklas ut-
ifrån sina egna förutsättningar. Odla
sin egen trädgård. Och vår trädgård 
kan var väldigt vacker - även om det

inte finns älvor i dess bortersta hörn.
Älvorna gick upp i rök med morgon-
dimman när omvärlden betraktades
med vetenskapens verktyg, men sam-
tidigt försvann inte förundran och
mystiken. Desto mer vi lär oss om
naturen, desto mer förundrade blir
vi. Detta gäller även barn. För varje
upptäckt de gör finner de nya myste-
rier att utforska.

Det vetenskapliga förhållningssättet
är otvivelaktigt till stor nytta när man
utforskar vad det innebär att vara
människa, men det finns faror med
detta. Dessa är att vetenskapen lätt
blir reduktionistisk och fokuserar på
det som lätt kan mätas. När detta
sker riskerar människors behov av
andlig utveckling att förminskas eller
ignoreras, då detta är något subjek-
tivt, svårt att sätta fingret på och göra
diagram över.

Barns andliga utveckling behöver
slutligen även fantasi, lek och mer be-
rättelser. Det finns många stigar ett
liv kan ta, men oavsett behövs det
kraft att leva. Detta är något allmän-
mänskligt och därför ska vi inte tro
de som påstår att andlighet bara är
något för de religiösa.

Ulf Gustafsson är
Förbundssekreterare Humanisterna

Ceremonier i livet av Anneli Noréus och Irene Rune
(red) är en bok om hur man kan skapa en sekulär 
ceremoni. Viktiga händelser i våra liv vill vi dela med
varandra. Delad glädje, dubbel glädje. Och delad sorg
som tröstar. En drift hos människan sedan urminnes
tider. Länge har kyrkan haft monopol på det ceremoni-
ella upplägget, men med ett alltmer sekulärt samhälle
efterfrågas ceremonier utan kyrkliga eller religiösa 
inslag.

Boken går nu att köpa på bokrean hos Santerus förlag
(www.santerus.se) för 41 kronor + frakt och på Bokus
(www.bokus.com) för 69 kronor inkl. frakt. 
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EN SKOLA 
FÖR OLIKA

Av Patrik Lindenfors

TEMA:
Barnkonv

entionen

som sven
sk lag

I FN:s deklaration om de mänskliga
rättigheterna, Artikel 26, slås det
fast att alla människor har rätt till
utbildning och att den ska vara obli-
gatorisk. Det står också att utbild-
ningen ska ”stärka respekten för de
mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna” och
”främja förståelse, tolerans och vän-
skap mellan alla nationer, rasgrup-
per och religiösa grupper samt
främja Förenta nationernas verk-
samhet för fredens bevarande.” På
slutet kommer denna klausul: ”Rät-

ten att välja utbildning för barnen
tillkommer i första hand deras för-
äldrar”.

Vad innebär det här egentligen? Får
föräldrar verkligen välja vilken ut-
bildning man vill åt sina barn? I
Sverige anser vi uppenbarligen inte
detta. Som också står i FN:s dekla-
ration har föräldrar inte rätt att välja
ingen utbildning till sina barn – ut-
bildning ska vara obligatorisk, av en
viss kvalitet och med ett visst inne-
håll – utbildning ses nämligen som

en mänsklig rättighet för barnen.
Svenska staten – liksom de flesta
andra stater på jorden – har tagit på
sig att säkerställa att föräldrar inte
får välja en alltför dålig utbildning
till sina barn. Det här innebär olika
saker i olika länder. I Sverige, Tysk-
land och stora delar av Europa får
man exempelvis inte undervisa sina
barn själv, något man får i Finland,
USA och stora delar av den anglo-
saxiska världen. Dessutom har alla
skolor i Sverige en gemensam läro-
plan att hålla sig till.
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Men en del föräldrar vill inte låta
sina barn utsättas för allmän utbild-
ning. Undersökningar i länder där
hemskolning är tillåtet visar att de
föräldrar som vill hålla barn borta
från vanliga skolor oftast gör det på
religiösa grunder. Den överväldi-
gande majoriteten (2007: 83 pro-
cent) av de som håller sina barn
borta från skolan i USA gör det för
att de själva önskar ”lära ut religion
eller moral”. För dessa föräldrar räc-
ker inte söndagsskolor eller koran-
skolor, här ses själva mötet med en
den yttre världen som ett hot, med
konsekvensen att barnen isoleras
hemma.

I Sverige tillåter vi inte den extrema
form av isolering som hemskolning
kan innebära, men vi tillåter en
light-version: konfessionella frisko-
lor. Dock är det bara religion som
har det här undantaget i skollagen,
inte annan ideologisk övertygelse.
Man skulle få väldigt svårt att starta
en skola för vita ariska barn, med
rasrenhet i utbildningen, eller en
Röda Stjärnan-skola modellerad på
det gamla östtyska utbildningssyste-
met.

Det här har den underliga följden
att medan det inte är tillåtet att se-
parera vissa barn från andra genom
att driva en arisk eller kommunis-
tisk friskola så är det inga problem
att separera andra barn från vissa
genom att driva en muslimsk eller
kristen friskola. Det här verkar inte
riktigt genomtänkt, för resultatet är
detsamma: barn isoleras från andra
på grund av föräldrarnas överty-
gelse.

Så varför inte bara lämna föräldrar i
fred som vill indoktrinera sina barn?

Igen har vi hjälp av FN-deklaratio-
ner, de som inskärper alla männi-
skors rätt till religionsfrihet. Vilken
reell möjlighet har barn som är av-
skärmade från omvärlden att själva
välja livsåskådning? För att på allvar
ha en sådan möjlighet måste barn
ha chansen att möta många olika
livsåskådningar.

Syftet med de allt oftare förekom-
mande vädjanden att stänga de reli-
giösa friskolorna handlar inte om att
förbjuda religion. Även utan reli-
giösa friskolor kan all religiös verk-
samhet fortgå som vanligt. Det enda
det handlar om är att stoppa kon-
fessionell inriktning på skolor.
Utanför skoltid har föräldrar alla
möjligheter i världen att indoktri-
nera barn hur de vill. Separata sön-
dagsskolor och koranskolor
fungerar i det syftet utmärkt. För-
äldrars rätt att låta barnen få sådan
utbildning är till och med inskriven
i Europakonventionen.

Ej heller handlar det om att stänga
alla religiösa friskolor för att vissa
skolor misskött sig, som ibland på-
stås. Visst har en del konfessionella
skolor misskött sig å det grövsta,
men motståndet mot religiösa sko-
lor handlar om att värna principer:
skolan är till för barnen i första
hand, de har egen rätt att möta
olika åsikter, livsåskådningar och
härkomst. Barn förväntas lära sig
leva tillsammans som vuxna, men
hur ska det gå till om de aldrig
möts?

Det handlar inte heller om att göra
skolan ateistisk. Det handlar i stället
om att skolan ska vara så neutral
som bara möjligt. I en neutral skola
undervisas det likvärdigt om många

olika livsåskådningar. I en neutral
skola finns det barn och vuxna med
flera olika religioner och etniciteter.
I en neutral skola lär man sig att
möta andra människor genom att
dagligen umgås med dem.

En skola kan aldrig bli neutral
genom att avskaffa åsikter, etnicite-
ter eller livsåskådningar – eller låtsas
som om de inte finns. Den enda re-
ella möjligheten är att släppa in så
många olikheter som möjligt, både
bland lärare och bland elever.
Många barn som hoppat av från
slutna sekter vittnar om det lufthål
den allmänna skolan utgjorde – ett
lufthål som nu inte längre existerar
för alla. Låt därför skolan återigen
bli en fristad.

Att låta föräldrar isolera sina barn i
etniska och religiösa enklaver är att
lämna föräldrarna i fred men att
lämna barnen i sticket. Alla männi-
skor har rätt att själva välja sin livs-
åskådning.

Enligt Barnkonventionen, som ska
implementeras i den svenska lags-
tiftningen, gäller detta även barn.
Konfessionella friskolor begränsar
denna möjlighet. Det är barnen
skolan är till för.

Ta därför bort undantaget i skol-
lagen och gör skolan till en mö-
tesplats för alla. Klarar vi inte ens
detta enkla är allt annat fagert tal
om integration bara tomt prat. Gör
den svenska skolan till en skola för
olika.

Patrik Lindenfors är redaktör för Humanisten
och styrelseledamot i Humanisterna. Han är
också före detta elev på S:t Eriks katolska skola.



NR  1  H  U  M  A  N  I  S  T  E  N   2020

17

ituella könsstympningar både
på flickor och på pojkar sker
regelmässigt i låg ålder, d v s
innan den enskilda individen
har något eget inflytande på
om ingreppen skall ske eller

inte. Av barnkonventionen framgår
det att stater som undertecknat
barnkonventionen ska vidta alla ef-
fektiva och lämpliga åtgärder i syfte
att avskaffa traditionella sedvänjor
som är skadliga för barns hälsa (Ar-
tikel 24:3). Sverige har anslutit sig
till barnkonventionen och från år
2020 har den också blivit svensk
lag. Principen om barnets bästa är
central i konventionen:

Vid alla åtgärder som rör barn, vare
sig de vidtas av offentliga eller privata
sociala välfärdsinstitutioner, domsto-
lar, administrativa myndigheter eller
lagstiftande organ, ska i första hand
beaktas vad som bedöms vara barnets
bästa (Artikel 3:1).

Trots förekomsten av denna artikel
är könsstympning av pojkar tillåten

i Sverige (lag om omskärelse av poj-
kar 2001:499). Mörkertalet av
svenska flickor som könsstympas är
okänt och det finns brister i uppfölj-
ningen av den svenska lagen mot
kvinnlig könsstympning (Lag
(1982:316) med förbud mot köns-
stympning av kvinnor) (Berggren,
2018).

BEGREPPSDEFINITIONER
Kulturella sedvänjor med ingrepp i
genitalia har spårats till flera tusen
år före vår tideräkning, det vill säga
före de moderna religionernas upp-
komst och dokumenterad både hos
mumifierade kvinnor respektive
män i gamla Egypten.  Det är av
vikt att göra en begreppsmässig di-
stinktion mellan ’omskärelse’ och
’könsstympning’. Medan omskä-
relse (circumcision) ursprungligen
beskriver den cirkulära excisionen
av mannens förhud runt ollonet, är
stympning (mutilation) ett betyd-
ligt vidare begrepp, vilket också ger
mycket starkare negativa associatio-

ner (Berggren 2005). Begreppet
’kvinnlig omskärelse’ är en eufemis-
tisk omskrivning för det som tydli-
gare hos mannen är en stympning
av genitalia. 

Ordet ”stympning” förstås vanligen
som lemlästning i samband med
krigsskada, fysisk bestraffning eller
avancerat fysiskt våld.  Man kan de-
finiera stympning generellt såsom
ett borttagande av del av eller hel
kroppsdel av annat skäl än sjukdom
eller befarad sjukdom (Berggren &
Bergström 2010). I ett gemensamt
dokument från flera FN-organ,
bland annat FNs Barnfond och
Världshälsoorganisationen, skriver
man:

Alla ingrepp som rör borttagande del-
vis eller helt av de externa genitali-
erna eller annan åverkan på de
kvinnliga könsdelarna av kulturella
eller andra icke-medicinska skäl är att
betrakta som könsstympning (WHO
2008, s.4)

Rituell könsstympning av barn

Av Vanja Berggren och Staffan Bergström

TEMA: 

Barnkonv
entionen

som sven
sk lag

R
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RITUELL KÖNSSTYMPNING
AV FLICKOR

Denna är mest förekommande i ett
bälte tvärs över Afrika, men nya stu-
dier från Asien och Mellanöstern
samt den globala migrationen gör
ämnet till en global fråga (UNICEF
2018). Tidigare socialantropologisk
forskning har också rapporterat att
könsstympning av flickor förekom-
mer lokalt i Peru, Ecuador, Brasilien
och Mexiko. I Asien finns fenome-
net bland annat i Malaysia, Indone-
sien och i Mellanöstern. Enligt FNs
barnfond (UNICEF 2018) har över
200 miljoner nu levande flickor bli-
vit könsstympade. Sedvänjan har
vuxit fram i den del av Nordafrika
där man sedan urminnes tider till-
lämpat endogami (giftermål inom
den egna gruppen). Icke könsstym-
pade kvinnor bringas att tro att de
inte är rena och därmed är likställda
med prostituerade. Genom accepte-
randet av stympningen erkänns flic-
kor som kvinnor och upptas i
gemenskapen (Rushwan 2013). 

Könsstympning av flickor avser
vanligen tre typer av ingrepp i geni-
talia: excision av klitoris� förhud,
borttagande av klitoris och infibu-
lation (även kallad faraonisk omskä-
relse). Världshälsoorganisationen
definierar ingreppen i klitoris eller
förhuden som typ ett och infibula-
tion som typ tre samt en mellan-
form som typ två (WHO 2008).
Borttagande av klitoris förhud är
det som närmast motsvarar manlig
omskärelse och utgör den minst
stympande formen. Detta ingrepp
benämns Sunna-omskärelse i flerta-
let muslimska länder. Innebörden
av begreppet ’Sunna’ är ”tradition”.
Det är dock att märka att ’Sunna’ i
olika samhällen kan stå för olika in-
grepp. 

Vid Faraonisk omskärelse, typ tre
(WHO 2008), infibulation (från

latin Fibula, spänne) dvs det mest
omfattande könsstympningsingrep-
pet, skärs förutom klitoris och de
små blygdläpparna, delar av de yttre
blygdläpparna bort. Resterna av
yttre blygdläpparna sutureras eller
sluts sedan, varvid ett minimalt hål
upp till en knapp centimeters vidd
lämnas kvar för urin och menstrua-
tionsblod. Vid ingreppet införs
stundom en träpinne eller dylikt för
att hindra sammanväxning. I vissa
länder, till exempel i Sudan och i
Somalia, är infibulation det ingrepp
som både traditionellt har, och fort-
farande dominerar (UNICEF 2018;
WHO 2008). 

RITUELL KÖNSSTYMPNING
AV POJKAR

I våra dagar finns det en på framför
allt religiös grund vilande tradition
som antingen föreskriver traditio-
nell stympning (utanför sjukvården)
eller ”modern” könsstympning
(inom sjukvården) av pojkar. Den
traditionella formen dominerar
fortfarande i muslimsk och även i
judisk tro. Motsvarande föreställ-
ningar finns i stora delar av Afrika.
Omskärelse (stympning) av pojkar
är ett mycket utbrett fenomen i
världen och betraktas som ’normalt’
också i västorienterade länder som
USA, Canada och Australien.  So-
cialstyrelsen uppskattar att 2 000–
3 000 omskärelser av pojkar görs
i Sverige varje år Rikshandboken
(2013). 

I omfattande litteraturöversikter
om manlig könsstympning som
gjorts av de kanadensiska och ame-
rikanska barnläkarförbunden kon-
stateras flera allvarliga negativa
hälsokonsekvenser som följd. Man
kommer i översikten fram till slut-
satsen att fördelarna inte överväger
riskerna och att det inte finns några
medicinska grunder att tidigt köns-
stympa pojkar (American Academy

of Pediatrics 2012; Frisch & Earp
2018).  

”Föräldrarna får väga hälsoförde-
larna och hälsoriskerna i ljuset av
deras egna religiösa, kulturella och
personliga preferenser, eftersom de me-
dicinska fördelarna i sig inte övervä-
ger riskerna för individuella familjer.”
(American Academy of Pediatrics
2012, s. 2). 
Den moderna formen av förhuds-
excision sker med annorlunda och
bättre kirurgisk teknik. Likafullt har
det hävdats att det innebär en reell
stympning av områden som är rika
på sensoriska nervändar, vilket kan
få negativa konsekvenser för den
manliga sexualfunktionen.

Riskerna med manlig könsstymp-
ning är som nämnts väldokumente-
rade och svårartade komplikationer
och även dödsfall har rapporterats.
Mot denna bakgrund har man i
Sverige skärpt lagstiftningen gäl-
lande könsstympning av pojkar
(Lag 2001:499; Lag 2010:671, Lag
2012:946, Lag 2017:30 och Lag
2017:48). Vid en ålder över två må-
nader får könsstympning endast ske
av läkare medan personer som har
särskilt tillstånd av Socialstyrelsen
får utföra ingreppet på pojkar under
två månaders ålder. Krav på smärt-
lindring finns i båda fallen (Paragraf
2, Lag 2001:499), men man har
förtydligat lagen avseende smärt-
lindringen enligt följande :

2 § När läkare utför omskärelse enligt
denna lag eller när läkare eller sjuk-
sköterska ombesörjer smärtlindring
enligt denna lag gäller patientsäker-
hetslagen (2010:659), patientskade-
lagen (1996:799) och patientdata-
lagen (2008:355). Lag om omskärelse
av pojkar
Ytterligare uppdatering av lagen ge-
nomfördes 2012 för att säkerhets-
ställa att riktlinjerna följs, tex att
inspektionen för vård och omsorgs-
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beslut om återkallelse av tillstånd
omedelbart ska gälla (Lag
2012:946). Lagen om omskärelse av
pojkar uppdaterades också år 2017
med följande:

1 § Med omskärelse avses i denna lag
ett sådant kirurgiskt ingrepp i syfte att
helt eller delvis avlägsna förhud runt
penis, som inte anses utgöra hälso- och
sjukvård i den mening som avses i 2
kap. (1 § första stycket hälso- och sjuk-
vårdslagen) (2017:30). 

Enligt barnkonventionen ska alla
barn ha samma rättigheter och lika
värde och det är viktigt att ingen åt-
skillnad görs av något slag, såsom
ras, hudfärg, kön, språk, religion,
politisk eller annan uppfattning, na-
tionellt eller socialt ursprung (Arti-
kel 2; se även Prop. 2017/18:186,
s.8). Genom att inte ha med dessa
barn i risktänkandet sätts de åt
sidan. Från ett barnrättsperspektiv
kan man argumentera att underrap-
portering om barns utsatthet samt
nuvarande underskattning av köns-
stympade flickor och kvinnor i Sve-
rige, tillsammans med bristande
uppföljning från svenska myndighe-
ter är angelägna frågor som behöver
mer belysning.

Vanja Berggren är forskare i Internationell
hälsa vid Karolinska institutet. Staffan Berg-
ström är professor emeritus i Internationell
hälsa vid Karolinska Institutet
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Förfrågningar kring Humanisternas ceremonier
ökar och vi genomför många barnvälkomnanden,
vigslar och begravningar. Behovet av icke religiösa
officianter ökar och vi vill kunna tillgodose efterfrå-
gan i alla delar av landet. Framför allt behöver vi
bli fler utanför Stockholmsområdet.
Vi genomför hösten 2020 en officiantkurs över två
helger i Göteborg. Första delen den 5-6 septem-
ber  och andra delen 3-4 oktober.

Om du vill genomföra och utveckla våra ceremo-
nier tillsammans med andra officianter kontaktar
du någon av kursledarna:
Irene Rune
0706-59 37 55    
irenerune@outlook.com

Urban Jansson
0703-17 62 21   
urban.jansson.gbg@telia.com 

Vill du bli officiant och genomföra våra ceremonier?
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TEMA: 

Barnkonv
entionen

som sven
sk lag

Vid årsskiftet omvandlades barn-
konventionen till svensk lag. Det in-
nebär inte särskilt mycket för de
asylsökande barnen. Barnkonven-
tionen kommer endast att vara en
av flera lagar som guidar Migra-
tionsverkets arbete i asylärenden.

Migrationsverket har fått kritik
från flera barnrättsorganisationer för
att inte ta hänsyn till barnets per-
spektiv, något personalen har arbe-
tat för att förbättra, bland annat
genom en kunskapslyftinsats från
Barnombudsmannen. Man har
ändrat i rutiner och handläggnings-
förfaranden och ökat möjligheten
för barnet att komma till tals i asyl-
processen.

Biträdande rättschef Carl Bexelius
betonar dock att inga nya rättighe-
ter ges barnen genom att Barnkon-
ventionen blir lag. Man har redan
tidigare vid Migrationsverket väg-
letts av FN’s deklaration för barns
mänskliga rättigheter. Att Barnkon-
ventionen blir lag innebär därför
inte att fler barn kommer att få up-
pehållstillstånd.

EN konkret förändring har dock
skett och det är att man nu kan åbe-
ropa Barnkonventions-lagen när
man överklagar till Migrationsöver-
domstolen. I överklagan krävs lag-
rum för de skäl man åberopar och

tidigare kunde dessa främst hämtas
ur utlänningslagen.

I praktiken finns det dock olika lag-
texter som delvis motsäger varandra.
Där har Barnkonventionslagen
ännu inte hunnit bli en del av praxis
och även om lagpunkterna i denna
anses viktiga för barnet anses exem-
pelvis den tillfälliga uppehållstill-
ståndslagen viktigare att följa.
Under vintern 2020 ska regeringens
barnkonventionsutredning presen-
tera hur barnkonventionen stäm-
mer överens med andra lagar, bland
annat utlänningslagen och den till-
fälliga uppehållstillståndslagen. Frå-
gan är då vilken status Barnkonven-
tionslagen får.

De asylsökande barnens situation
kvarstår för närvarande som försäm-
rad i och med regeringens förläng-
ning av den tillfälliga lagen, Lag
(2016:752) om tillfälliga begräns-
ningar av möjligheten att få uppe-
hållstillstånd i Sverige. I den togs
exempelvis de synnerligen öm-
mande omständigheterna bort som
skyddsgrund, så ett barn med sjuk-
domar eller funktionshinder anses
inte i sig ha tillräckliga skäl för att
få asyl. 

Också den begränsade möjligheten
till familjeåterförening drabbar asyl-
sökande barn i hög grad. I den till-
fälliga lagen togs även alternativt
skyddsbehövande bort som asylskäl,
vilket innebär att krig i hemlandet
inte i sig anses som tillräckliga skäl
till asyl. Nu krävs förföljelse, diskri-
minering och risk för tortyr, fäng-
else eller dödsstraff av någon typ för
att beviljas asyl, vilket sällan speci-
fikt riktar sig mot barnet.

Förföljelse och diskriminering på
grund av religion eller frånvaro av
religion kvarstår som skyddsgrun-
dande skäl. Dock är det betydligt
svårare att få uppehållstillstånd om
en konvertering eller avhopp från en
religion skett ”sur place”, först i till-
flyktslandet. Migrationsverket anser
också konvertiter/avhoppare mer
trovärdiga om chansen att de kan
antas leva som konvertit/avhoppare
vid återkomst till hemlandet är stor.
Detta är ju ett klassiskt Moment 22.
Är risken stor att man fängslas, tor-
teras och dödas om man uttrycker
sin tro/icketro öppet kanske möjlig-
heten att uppfylla det kravet är myc-
ket begränsad.

I denna fråga kommer Barnkon-
ventionens krav på religionsfrihet
för barn med största sannolikhet att
väga lätt.

Janna Aanstoot är redaktör för Humanisten
och nominerad till förbundsstyrelsen.

Av Janna Aanstoot

Migrationsverket tycker 
barns bästa är viktigt 
– men inte viktigast
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PÅ
TVÄRS!

ristendomskritiker brukar
hävda att det faktum att Bi-
beln ibland tolkas på olika
sätt i olika kyrkor innebär

det att det inte går att förstå den he-
liga skrift såsom författarna en gång
avsåg. Lagom till att Barnkonven-
tionen vid årsskiftet blivit svensk lag
är det lätt att hävda samma sak om
FN-stadgan. Särskilt då det sam-
manföll med att regeringen presen-
terade sin utredning om ett
etableringsstopp för konfessionella
friskolor. Är den rätta tolkningen
tillgänglig?�

Å ena sidan har försvarare av kristna
friskolor strukit under att Barnkon-
ventionen garanterar rätten till kon-
fessionella friskolor. Onsdagen den
20 november skrev kyrkoledare
inom Sveriges kristna råd på DN
debatt: ”Samtidigt som barnkon-
ventionen, som inkluderar barnens
rätt till religionsfrihet blir lag, arbe-
tar nu regeringen för att stoppa nye-
tableringen av konfessionella
friskolor. Hur stämmer det över-
ens?”

Å andra sidan skrev representanter
för Humanisterna några dagar se-
nare i en replik: ”Sveriges kristna
råd förstår inte hur religiösa frisko-
lor begränsar barns religions- och
övertygelsefrihet.”

Båda sidor argumenterar alltså ut-
ifrån Barnkonventionens skrivelser
om att varje barn har rätt till reli-
gionsfrihet (artikel 14) men kom-
mer till olika slutsatser. 

Förvånansvärt lite i debatten om
förbud av konfessionella friskolor
har samtidigt berört Barnkonven-
tionens artikel 29 om vad utbild-
ningen syftar till, och som
garanterar exempelvis kyrkors rätt
att bedriva friskolor så länge de föl-
jer läroplanen.  

Där framgår det att: ”Inget i denna
artikel eller i artikel 28 [som garan-
terar rätten till utbildning] får tolkas
så att det medför inskränkning i den
enskildes och organisationers rätt
att inrätta och driva utbildningsin-
stitutioner, dock alltid under förut-
sättning att de principer som
fastställts i punkt 1 i denna artikel
iakttas och att kraven uppfylls på att
undervisningen vid dessa institutio-
ner ska stå i överensstämmelse med
vad som från statens sida angetts
som miniminorm.”

Denna artikel lyfts fram i den aktu-
ella utredningen ”Nya regler för
skolor med konfessionell in-
riktning” (SOU 2019:64) som en
minst sagt försvårande omständig-
het i att förbjuda nya fristående sko-

lor med religiös profil: ”Etablerings-
stoppet framstår också som proble-
matiskt i förhållande till artikel 29.2
barnkonventionen, som även den
rör etablering av skolor.” (sid 41)
Detta har inte hindrat utbildnings-
minister Anna Ekström från att
redan nu – innan en remissrunda
ens har påbörjats – utfärda löften
om att förbjuda nya konfessionella
friskolor. I Aktuellt samma dag som
utredningen överlämnades gav Ek-
ström i huvudsak två skäl varför re-
geringen kan – och kommer –
införa ett etableringsstopp för kon-
fessionella friskolor trots de konven-
tioner som Sverige förbundit sig till:

1. Det finns ett friutrymme i Euro-
pakonventionen för nationellt själv-
bestämmande över skolan.

2. Ett etableringsstopp skulle för-
enkla integrationen.

Men som utredningen själv skriver:
"För att en begränsning ska anses
nödvändig i ett demokratiskt sam-
hälle krävs att den är proportioner-
lig" (sid 135). Utredaren själv finner
inte någon saklig grund för att låta
frågan om integration motivera ett
etableringsstopp. På sid 426 skriver
han: "En strävan ska vara att skolan
ska arbeta för att uppväga skillnader
i barns och elevers förutsättningar

Under rubriken På tvärs ges en inbjuden skribent möjlighet att berätta varför Humanisterna
har landat fel i något ställningstagande. Den här gången handlar det om religiösa friskolor

Etableringsstopp för konfessionella 
friskolor strider mot såväl bokstav som

praxis i barnkonventionen

K
Av Jacob Rudenstrand
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att tillgodogöra sig utbildningen.
Att öka likvärdigheten och minska
segregationen skulle därför kunna
utgöra sådana angelägna samhälle-
liga intressen som kan motivera en
inskränkning av näringsfriheten och
därmed begränsningar i möjlighe-
ten att driva fristående skolor med
konfessionell inriktning. Det är
dock inte självklart att ett etable-

ringsstopp kan ses som en ända-
målsenlig eller proportionerlig åt-
gärd för att komma till rätta med
dessa problem, som även torde
kräva andra insatser.”

Att införa ett etableringsstopp för
konfessionella friskolor är inte bara
juridiskt "trixigt", som ministern
uttryckte det när utredningen över-

lämnades. Det strider mot såväl
bokstav som praxis i de gällande
konventionerna. Det som verkligen
borde oroa är därför politiker som
vill ”trixa” med konventionstexter –
oavsett uppfattning om konfessio-
nella friskolor.

Jacob Rudenstrand, bitr. generalsekreterare
Svenska Evangeliska Alliansen
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DEBATT!

Vi medlemmar har under Lars
Åbergs redaktörskap från nummer
1 2015 t.o.m. nummer 4 2019 haft
ett förnämligt organ för debatt och
demokratisk utveckling. Det är vik-
tigt att denna fackla hålls vid liv.

Humanisten måste fortsätta vara
medlemmarnas tidskrift. Det vill
säga, den måste innehålla medlem-
marnas röster. Den måste spegla
våra tankar och känslor, och belysa
våra idéer, frågor, farhågor och för-
hoppningar. De två nya redaktö-
rerna, varav den manliga halvan
tillika är ansvarig utgivare, måste re-
spektera och aktivt främja detta
grundläggande medlemsintresse.

Vi, medlemmarna, utgör tillsam-
mans inom förbundet ett överlap-
pande kluster av majoriteter och
minoriteter inom olika sakfrågor
och ämnesområden. Var och en av
oss tillhör både majoriteter och mi-
noriteter i hela det breda åsiktsregis-
ter som finns bland oss sekulära
humanister. Därför har vi alla ett
gemensamt intresse av att vår demo-
kratiska fackla för debatt och tan-
keutbyte fortsätter att förbli vad den
är.

Den synpunkt jag nu har framfört
må synas vara alldeles självklar, och
det är utmärkt om det är vad den är.
Men man får aldrig glömma bort
att demokratin är en ömtålig ska-
pelse som måste vårdas. Det är inte
så att demokratin för evigt och alltid
vinns vid något enskilt tillfälle och
sedan bara ohotat kvarlever utan
någon fortsatt ansträngning för dess
överlevnad.

Nej, demokrati är en process som

människor ständigt måste ta strid
för att bevara. För att bestå, så måste
demokratin vårdas, förtjänas och
vinnas gång på gång. Det gäller för
demokratin i ett land likasåväl som
för demokratin i en organisation. Vi
som kämpar för demokratins fort-
levnad måste göra det både enskilt
och tillsammans.

En till Humanisterna närbesläktad
organisation förlorade sin inre de-
mokrati i slutet av år 2010 och bör-
jan av år 2011. Det var då som
demokratin inom föreningen Ve-
tenskap och Folkbildning (VOF)
förföll och kollapsade under trycket
av en stark pseudovetenskaplig idé-
strömning, som går ut på att be-
trakta klimatalarmismen som om
den vore klimatforskningens enda
vetenskapligt grundade teoribild-
ning.

Det finns många humanister som
på vetenskaplig grund är kritiska
mot klimatalarmismen, varav en del
framträdande personer, som t.ex.
Birger Schmitz, Lars Bern, Hans
Iwan Bratt och Lennart Bengtsson.
Det finns också gott om humanister
som anser att kritikerna mot alar-
mismen är tokiga. Hela ämnesom-
rådet är infekterat. De flesta som
uttalar sig offentligt i ämnet befin-
ner sig i en skyttegrav på den ena
eller den andra sidan. Och så kom-
mer det gissningsvis att fortsätta
länge.

Det kommer nog att dröja ett bra
tag innan den unga klimatvetenska-
pen hittar sin Platon och sin Aristo-
teles. Ja, jag tillåter mig att likna
Arrhenius, Milankovitch, Keeling,
Bolin, Nozière och Bengtsson vid
sofisterna och Sokrates i en historisk
jämförelse med filosofins utveck-
ling.

Det är idag lätt för oss alla att lov-
prisa kemin och fördöma alkemin,
samt att beundra astronomins stän-
digt nya rön och förfasas över astro-
login. Men det vi inte får glömma
bort är att det är först i ett långsik-
tigt historiskt perspektiv som vi kan
blicka tillbaka på vetenskapernas ut-
veckling och så klart och tydligt ur-
skilja pseudovetenskaperna från
vetenskaperna. Till och med under
första halvan av 1900-talet fanns det
i flera länder majoriteter bland po-
litiker och journalister som vur-
made för eugenetiken istället för att
lugnt och otvetydigt ta ställning för
fri forskning och fri åsiktsbildning.

Här har bådeHumanisten och Hu-
manisterna ett ansvar. Hur vill vi bli
bedömda av eftervärlden? Vill vi
förfalla ner till VOF:s inskränkta
nivå, eller vill vi odla demokratin
och den fria forskningen?

Det är min förhoppning att det nya
redaktörsparet har vett att fortsätta
låta alla medlemmarnas röster
komma till tals, så att vi öppet får
stöta och blöta våra argument med
och mot varandra, istället för att bli
toppmatade med de förment ”rätta”
åsikterna.

Filip Björner är stationsvärd i tunnelbanan,
medlem i Humanisterna och samhällsdebattör.

Humanisten måste förbli medlemmarnas organ
Av Filip Björner

HU
MA

NI
ST
ER
NA



24

NR  1  H  U  M  A  N  I  S  T  E  N   2020

Kommentar på artikeln ”Humanis-
terna behöver en mer muskulös reli-
gionskritik” av Magnus Timmerby
(Humanisten 4/2019).

Magnus Timmerby argumenterar
för två saker i sin text. Han vill ha
en principiell religionskritik och
han vill också öppna upp för en hår-
dare religionskritik. Vi betraktar
detta som två helt olika saker varav
det förstnämnda som avgjort intres-
santast. För en organisation som
Humanisterna betraktar vi framför-
allt kritikens hårdhet eller ton helt
som en strategisk fråga. Hur uppnår
vi bäst det vi vill?

Vi håller med Magnus Timmerby
om att den principiella kritiken är
viktig. Däremot tycker vi inte att
det som diskuteras i hans text är sär-
skilt principiellt. När han gör ett
försök att formulera en fundamen-
tal kritik mot religion som livs-

åskådning säger han: ”Religion är i
grunden skadlig eftersom den lär
oss, och präglar oss från tidig ålder,
att vi ska kväsa vår normala med-
mänsklighet och vår förmåga till
förnuftigt tänkande, och i stället
lyda auktoriteter som påstår att de
har direktkontakt med universums
skapare eller liknande dårskap.”

Det är inte svårt att hitta exempel
på det han beskriver. Det är dock
tydligt att det inte är svårt att hitta
minst lika många motexempel, även
bland de etablerade religionerna.
Som principiell religionskritik fun-
gerar därför försöket dåligt. Som
kritik mot vissa specifika religiösa
praktiker kan det vara rimligt, men
då bör dessa pekas ut specifikt och
det är inte vad Magnus Timmerby
är ute efter.
Vi kan kritisera föreställningar, ur-
kunder, organisationer, maktutöv-

ning, kvinnoförtryck, utbildning,
barnuppfostran och en massa andra
saker och det är i många fall viktigt,
men det måste återigen specificeras
och pekas ut, därför att det finns
massor av aktivt religiösa människor
och organisationer som inte står
bakom, eller kan anklagas för, de ut-
pekade dåligheterna. En principiell
kritik måste riktas mot något mer
fundamentalt. Detta fundament
anser inte vi vara lätt att hitta. 

För att närma sig frågan ställer Mag-
nus Timmerby några prövande frå-
gor. Vi uppfattar att dessa ska läsas
som kontroversiella eller utmanande
försök att ringa in vad religionskriti-
ken kan vara. 
Får man säga att Islam är ondska?
Får man jämföra Islam med Nazism?
Får man säga att slöjan är systema-
tiskt förtryck?

För det första: Vi tycker helt enkelt

Principiell religionskritik 
kräver genomtänkta principer

DEBATT!

Av Anna Bergström & Per Dannefors
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att svaren på frågorna är ja, men
samtidigt att samtliga påståenden är
felaktiga (givet att ”jämföra” ska
läsas som ”likställa”). Det lämpliga i
att uttrycka dem är dock en annan
sak. Om vi bortser från detta så väl-
jer Magnus Timmerby att misstänk-
liggöra invändningarna istället för
att göra sig beredd på diskussion.
Men, den som påstår något får ju
räkna med invändningar som en na-
turlig del av varje konstruktiv dis-
kussion. 

Men hur vi nu än svarar på Magnus
Timmerbys frågor går det att slå fast
en sak: De har ingenting med en
principiell religionskritik att göra.
Det har inte ens något med en hård
religionskritik att göra. De är påstå-
enden som, beroende på hur de spe-
cificeras, är korrekta eller felaktiga
och vad vi gör med dem om de är
korrekta återstår att diskutera. Att
bara slänga ur sig ”Islam är ondska”
är varken hårt eller principiellt utan
bara slappt.

En principiell religionskritik skulle
kunna utgå ifrån det som Emile
Durkheim pekar på som religionens
elementära form. Han menar att det
alla religioner har gemensamt är ett
kollektiv som genom ritualer skapar
och upprätthåller en skillnad mellan
det heliga och det profana, dvs ett
religiöst tänkande snarare än en viss
organisation eller föreställnings-
värld. Vad det heliga är kan variera.
Någon version av Gud är det ty-
piska exemplet, men det går att he-
liggöra andra saker, ord, människor
och handlingar. Det vi då söker
efter är en viss form av gemenskap
snarare än en viss typ av föreställ-
ningar. Fördelen med detta synsätt
är att det ringar in det som är
grundproblemet. När vi genom kol-
lektiva ritualer gör något heligt
kopplar vi loss delar av vårt intellekt

och det blir svårt eller omöjligt att
ifrågasätta det heliga. Detta förenar
de exempel Magnus Timmerby tar
upp, och skiljer dem från andra
typer av oacceptabla handlingar.
Det innebär emellertid att vi också
måste räkna in en mängd samman-
hang som vi skulle kalla sekulära.
Enkla exempel på religiöst tänkande
är: de sekulära judarnas reaktion när
omskärelsen kritiseras, fotbollsfan-
sen i Malmö som vandaliserade Zla-
tanstatyn, de mänskliga rättighet-
erna (som i princip blivit o-kritiser-
bara), kommunismen (åtminstone i
den sovjetiska och nordkoreanska
versionen) och alla former av natio-
nalism. Relevanta, men mindre up-
penbara exempel är den fria
marknaden, tvåsamhet och akade-
miska examina. 

Detta sätt att se det religiösa tän-
kandet kan då variera från den ritu-
ella uppvaktning som leder till att vi
skapar ett ”heligt band” med den vi
älskar till de monstruösa uttryck en
fundamentalistisk religion kan få.
Uttrycken är väldigt olika, men me-
kanismerna är i hög grad desamma.
Ibland skapas organisationer, hierar-
kiska strukturer och urkunder, men
det tar vanligen tid. Vi kan å andra
sidan se på fotbollsfansens rituella
dyrkan att det ganska snabbt kan
utvecklas till såväl hierarkier och or-
ganisationer som sånger och våld.

Det religiösa tänkandet har alltså
många harmlösa - eller rent av trev-
liga - uttryck, precis som det kan bli
direkt fasansfullt. Men både det
trevliga och det fasansfulla bygger
på att vi har heliggjort ett objekt
genom gemensamma ritualer, vilket
det alltid finns anledning att för-
hålla sig principiellt kritisk till. Att
bekämpa religion i sig är menings-
löst eftersom det religiösa tänkandet
finns i oss alla, om än i olika grad,

men det religiösa tänkandet har
många konsekvenser och uttryck
som det finns goda skäl att bekämpa
eller hålla ett vakande öga på. Inte
minst när det finns hos oss själva. 

De exempel på oacceptabel reli-
gionsutövning som Magnus Tim-
merby tar upp i sin text har vi redan
principer för att fördöma, men det
är inte principiell religionskritik
utan en kritik av principiellt oaccep-
tabla handlingar. Det anser vi vara
väl så viktigt. 

Apropå religionskritik så publice-
rade vårt norska systerförbund i
mitten på november råd för det de
kallar humanistisk religionskritik
(https://human.no/ nyheter /2019/
‘november/humanistisk-religions-
kritikk/). I sin tredje punkt skriver
de bland annat att vi sekulärhuma-
nister måste förstå att vi inte utgör
en ”rebellrörelse” utan att vår livs-
åskådning numer snarare är en del
av majoritetens. Denna insikt ger
makt – och med denna makt följer
ett ansvar. 

Vi anser som Magnus Timmerby
att det finns goda skäl att vi inom
förbundet diskuterar hur religions-
kritik kan bedrivas. Vi anser att vi
måste vara tydliga med vad det är vi
är kritiska emot, att vi bejakar syftet
med vår religionskritik samt att vi
förvaltar den makten det innebär att
faktiskt vara en förvisso liten rörelse
men som på många sätt represente-
rar majoritetsbefolkningens per-
spektiv på många frågor på ett för
framtiden konstruktivt sätt. 

Anna Bergström
Ordförande i förbundet Humanisterna

Per Dannefjord
Styrelseledamot i förbundet Humanisterna
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det nordiska humanistmani-
festet från 2016 sammanfat-
tas de nordiska humanist-
organisationernas gemen-
samma värdegrund. Av detta

manifest framgår att humanister fö-
respråkar kritiskt ifrågasättande, in-
formerade resonemang och
vetenskapliga metoder som våra
bästa verktyg för att nå pålitlig kun-
skap om världen. Åsikter ska kunna
prövas i öppen debatt och vi ska
vara beredda att ifrågasätta även
våra egna idéer. Jag instämmer helt
med dessa synpunkter, som bör vara
vägledande för allt beslutsfattande i
samhället, men tyvärr förekommer
ibland avsiktliga bedrägerier (desin-
formation). Inom forskning kallas
det vanligen fusk och jag brukar
skilja på följande huvudtyper (tre
fula F):

• Fabulering, dvs. man hittar på för-
söksresultat (s.k. torrforskning).
• Frisering av rådata genom stryk-
ningar och ändringar.
• Förvrängning av verkligheten
genom en olämplig försöksplan, ir-
relevant eller felaktig analys av data
samt vilseledande eller ofullständig
presentation av resultaten.

Oberoende av vilken typ som an-
vänds är resultatet vanligen det-
samma, nämligen en felaktig
slutsats. Som statistiker har jag

främst intresserat mig för den tredje
typen, som jag misstänker är den
vanligaste. Användningen av en i
sammanhanget olämplig statistisk
metod kan t.o.m. bli så vanlig att
den betraktas som allmänt accepte-
rad.

Det borde inte finnas någon anled-
ning att avsiktligt presentera vilsele-
dande information om man vill
använda den som underlag för kor-
rekta slutsatser. Trots detta har jag
under mina mer än 50 år som sta-
tistiker stött på mängder av fusk
inom forskning, politik och nä-
ringsliv.

När jag påtalat en olämplig an-
vändning av en statistisk metod för
akademiska forskare har jag ofta av-
färdats med varianter på temat: ”Jag
har rätt och du har fel för jag har så
många publikationer.” Detta är en
typ av argument som knappast går
ihop med en öppen debatt och ett
kritiskt ifrågasättande.

Tyvärr använder sig även en del
myndigheter av felaktiga metoder.
Ett exempel är Rättsmedicinalver-
kets åldersbestämning av flyktingar.
När två professorer i statistik, Johan
Bring och Lars Rönnegård, lyckades
få träffa ansvariga personer på Rätts-
medicinalverket (RMV) för att på-

peka bristerna i RMVs metod för ål-
dersbestämning av flyktingar blev
det ett kort möte eftersom represen-
tanterna för RMV inte var intresse-
rade av att diskutera svagheterna i
metoden. Ett annat exempel är Swe-
dac, som fått regeringens uppdrag
att ackreditera laboratorier och be-
stämma hur mätosäkerhet ska be-
räknas. Tyvärr har man låst sig vid
att mätosäkerhet kan beräknas från
teoretiska gissningar av bidrag från
kända felkällor (många är dock van-
ligen okända). När det t.ex. gäller
medicinska behandlingar måste ef-
fekten vara empiriskt verifierad men
när det gäller de mätmetoder som
används för diagnos och bedöm-
ning av effekt räcker det tydligen
med att man gissar sig till prestanda.
Jag satt i Swedacs referensgrupp för
kemi på 90-talet men 1998 förkla-
rade Swedac att jag inte skulle be-
traktas som trovärdig eftersom jag
vägrade tro mer på gissningar än på
empiriska data. Man har fortfarande
inte ändrat sig.

Under mina nästan 30 år på ett lä-
kemedels- och diagnostikaföretag
kunde jag konstatera en förändring
när det gällde inställningen till fusk.
Målet gick alltmer från att ta fram
bra produkter till att uppfylla eko-
nomiska nyckeltal. Jag slutade 1997
då jag placerats på marknadsavdel-

Vilseledande information
– ett samhällsproblem

Av Göran Nilsson

I
DEBATT
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ningen och min nya chef förklarade
att min uppgift inte var att upp-
täcka eventuella brister i produk-
terna utan att i stället genom
användning av ”lämpliga” statistiska
metoder försöka dölja dem.

Av ovanstående exempel framgår
att vi inte alltid har den idealbild
som förespråkas i nordiska huma-
nismanifestet. Vilseledande infor-
mation är kanske det största hindret
för en bättre värld, ja kanske rent av
för en beboelig planet i framtiden.
Tyvärr har det visat sig svårt att få

media att uppmärksamma den typ
av vilseledande information, som
jag behandlat här. Antingen förstår
man inte problemet eller också vill
man av olika skäl inte få frågan be-
lyst. Jag misstänker att det ofta är
det senare alternativet som gäller ef-
tersom även artiklar om hur man
kan upptäcka vilseledande informa-
tion refuserats.

Vilseledande information handlar
egentligen om bristande etik och
här hjälper det inte med att Huma-
nisterna förespråkar rationellt tän-

kande och uppmanar till kritiskt if-
rågasättande i största allmänhet. Jag
tror Humanisterna måste ha en be-
tydligt aktivare roll när det gäller
etiken på detta område. Mitt förslag
är att Humanisterna bör söka sam-
arbete med representanter för andra
livsåskådningar för att försöka enas
om ett gemensamt manifest när det
gäller vilseledande information. Kan
man dessutom skapa uppmärksam-
het kring konkreta fall kanske det
kan få en viss effekt.

Göran Nilsson är pensionerad statistiker
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Läser jag dödsannonserna i den stora
tidningen så dominerar  helt kyrkliga
begravningar, där ord, sånger och
psalmer mest handlar om det eviga
livet. Hos begravningsbesökarna –
dvs majoriteten svenskar - inträffar
den förfärliga  dövhet för vad ord står
för som sker när man går in i en
kyrka. Då kopplas det normala förs-
tåndet bort och man får höra de van-
liga orden som man alltid hört och
inte tänkt över i grunden. Bibelns
klara lära om uppståndelse och det
skrämmande valet mellan himmel
och helvete förträngs numera  helt för
att inte störa. 

I dödsannonserna talas sällan om en
sekulär ceremoni. Så behöver det inte
alls vara. I den stora dagstidningen i
Oslo fann jag bara två slags dödsan-
nonser med  kors eller humanistsym-
bolen, ungefär lika många av varje.
Jag hör med en gång Humanisternas
självförsvar: Norrmännen har statsbi-
drag. Med det förhåller det sig så att
där borta kom den humanistiska kon-
firmationen först, sedan kommunbi-
drag till dem  och till slut statsbidrag
för att humanisterna erbjöd folket ett
alternativ till kyrkans ceremoniser-
vice. Om Humanisterna satsade på
ceremonier kunde det bereda mark
för ett hittills onåbart statlig stöd.
Jag hade en gång som ordförande pri-
vilegiet att arbeta med Göran Palm 

med hans storverk  Den svenska hög-
tidsboken, såld i 50 000 exemplar
med Humanisterna  på första sidan.
Det var böcker som inte bara lästes
utan framför allt användes i  familjer
som behövde en ceremoni vid en av
livets vändpunkter. Ett av mitt livs
största misslyckanden var att Görans
och mina upprepade försök att få Hu-
manisternas och andras stöd för en ny
upplaga misslyckades Några ortodoxa
humanister gillade inte att boken
lånat sin uppläggning från psalmbo-
ken, just det som jag såg som en
poäng.

Idag har utvecklingen gått förbi tan-
ken på en ny bok. Med vänner talar
jag om en Högtidsbok på nätet, begrän-
sad till ceremonier för livets fyra vänd-
punkter, utformad som en lockande
källa för alla som  planerar en ceremoni
att vända sig till. Det skulle kunna bli
en gemensam plattform för alla våra ce-
remoniansvariga att bygga på.

Vår hemsida är väldigt fin med det
behövs nog en särskild sida  med le-
vande bilder som visar upp alternativ.
Sådant  finns idag på vår hemsida
men  i begränsad utsträckning. Nu
skulle det finnas  många alternativ
men också tankar kring  vart och ett
av dem, hela tiden med betoning av
den stora friheten att utforma en per-
sonlig ceremoni utom den  enda lag-
bundna begränsningen för vigslar.
Högtidsbokens alla med utomordent-
lig omsorg valda tryckta sånger, dikter
och texter hittar man där  i stället
genom tydliga hänvisningar till den
skatt som finns  att hitta på nätet. Det
som skall utmärka sidan är hög kvali-
tet.

För att få till stånd en sådan Högtids-
bok på nätet krävs en samlande enga-
gerande kraft med en grupp med
namn med samma lyskraft som för
Högtidsboken. Till det krävs en slant
för det stora arbete som krävs men
ändå ingenting oöverkomligt för
några kloka rika humanister med en-
gagemang. 

Om det finns intresse för mitt förslag
skulle nästa steg kunna vara att fråga
vår kongress i april vad den tycker om
förslaget.

Carl-Johan Kleberg
Humanistordförande 1999-2004

Att leva ett rikt liv med 
ett värdigt slut

Av Carl-Johan Kleber

DEBATT!
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en vanligaste missuppfatt-
ningen bland de som ser
Magnus Betnér på scen är
att han saknar respekt för

allt och alla. Det är en rätt dålig
analys av vem han är. Just respekten
är en av de positiva aspekterna han
lyfter fram från sin uppväxt i Mis-
sionskyrkan: att växa upp i ett sam-
manhang och att känna sig trygg
och sedd, inte bara av föräldrarna
utan också av församlingsmedlem-
mar, var en viktig del av barndo-
men. Han lyfter också
Missionskyrkans ekumeniska sam-
arbeten där man träffade människor
från olika samfund: judar, muslimer
och ortodoxa. Dessutom var det
självklart att umgås över genera-
tionsgränser och med människor
från andra länder och kulturer. Re-
spekt för andra, men också frihet att
kritisera det som sas och upplevdes
var grundläggande värderingar i det
Betnérska hemmet.

Processen bort från kyrkan var en
gradvis process och aldrig särskilt
viktig. I 20-årsåldern när han flyttat
hemifrån och pluggade gick han ur
Missionskyrkan. Utträdet ur
svenska kyrkan var än mindre vik-
tigt och skedde för bara några år
sedan. Hans ateism idag är lika
självklar för honom som bristen på
behov att skrika ut den.

Icke desto mindre har stora delar av
Magnus karriär kretsat kring reli-
gionskritiken. Ett sätt att göra upp
med den egna ungdomstron men i
än högre grad med något slags folk-
utbildande uppdrag. Svenska folket
känner inte till sin bibel och många
skämt har handlat om att blottlägga
absurditeten i religionen genom
dess egna ord. Många religiösa har

blivit stötta av hans shower. 

− Det är lätt att stöta sig med folk
som ”är lite sektiga”, det gäller inte
bara kristna utan också grupper som
muslimer, sossar och SD:are.

Är han medlem i Humanisterna då? 
Nej. Han har inte så mycket till
övers för det han kallar den ”nyate-
istiska rörelsen”. Han har haft sin
beskärda del av arga, humorbefriade
män som läst Sam Harris i pocket,
tagit denne på blodigt allvar och nu
rabiat kräver att få diskutera guds-
bevis med alla människor.

− De påminner om 17-åriga eko-
nomkillar på gymnasiet som ”kom-
mit på hur det är” vilket inte direkt
var charmigt ens på gymnasiet och
ännu ocharmigare hos 35-åriga arga
vita män.
Det är ju inte det att det inte finns
galna religiösa, men det är ju inte

Humanister?
Humorbefriade män som 
läst Sam Harris i pocket!

− Det är lätt att stöta
sig med folk som ”är

lite sektiga”

D

Av Janna Aanstoot

KULTUR
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något som är exklusivt för bara reli-
giösa. Inte för att Magnus drar sig
för att ta avstånd från religionen,
men:
− Idag är det lätt att vara rasist och
kalla det religionskritik, säger han.
Och just det här är det som Magnus
tycker känns otäckt med Humanis-
terna just nu: att en allmänt sund re-
ligionskritik har förändrats och nu går
hand i hand med den nya islamofo-
bin. För med islamofobin kommer
Sverigedemokraterna (SD) - ”Sveriges
fascistparti”. Magnus säger att SD
känns viktigast att häckla just nu. Det
hugger till med lite extra dystopisk
svärta i hans lite trötta eftermiddags-
röst. Den här samhällsförändringen
där siffror och fakta inte längre är av
relevans utan ett välspritt meme och
de personliga emotionerna väger
tyngre ser han med viss skräck på.
− Det blir inte roligt om de blir rege-
ringsparti! säger han och skakar dys-
tert på huvudet så det allsmäktiga
skägget gungar. 

Det är dags för Magnus att bryta
upp och låta sig anta Guds mänsk-
liga form i Broadwayshowen Men
Gud! skriven av David Javerbaum
(The Daily Show) och översatt av
John Thelin och anpassad till
svenska av översättaren och Magnus
själv. I vår välsignar showen fjorton
av våra största svenska städer. Gud
kommer till er i vita gympaskor och
ett ansat hipsterskägg. Han kommer
till er för att visa att han är skapad av
människan till människans avbild:
arg, svartsjuk och emotionell. Mag-
nus har lämnat sin standup för en
stund för att framföra en bitsk, rolig
och aningen för amerikansk show. Bi-
belreferenserna i originalet tillhör inte
bara de vanligaste från Det Bästas
Topp Tio-lista utan kräver lite an-
strängning. Magnus har delvis hjälpt
den allmänt bibelignoranta svensken
genom sin svenskanpassning av sho-
wen. Ärkeängeln Mikael bytte Mag-
nus kön på för att på så sätt minska
pjäsens värsta gubbighet.

Showen är inte lika bitsk eller rolig
som Magnus själv, men den bjuder
på avslutande Broadwaysång och i
alla fall en lite vänlig vink till oss hu-
manister:

− Vad säger du om de evolutionära
bevisen? frågar ärkeängeln Mikaela
kritiskt sin Gud.
− Bra fråga, Christer Sturmark! blir
svaret.

Showen vänder sig till alla, religiösa
såväl som ateister. Nåja, kanske inte
riktigt alla. 
− Pingstvänner med humor är ju ex-
empelvis ganska ovanligt! fnissar
Magnus vid intervjuns slut.

Janna Aanstoot är redaktör för Hu-
manisten och nominerad till för-
bundsstyrelsen.

Pingstvänner med
humor är ju exempelvis

ganska ovanliga

HUMANISTERNA KALMAR
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Under 2020 kommer Humanis-
terna att anordna tre konfirmations-
läger på Valla folkhögskola i
Linköping (29 juni-5 juli och 
27 juli-2 augusti). Varje läger kom-
mer ha deltagare från hela landet i
åldrarna 14–16 år.

Tanken med humanistisk konfir-
mation är att ungdomar får disku-
tera livets stora frågor i en öppen
miljö. Vi pratar till exempel om
mänskliga rättigheter, rätt och fel,
jämställdhet, rasism, oskrivna regler
om kön, kärlek och sex. Första
dagen är ungdomarna med och be-
stämmer vilka ämnen de vill prata
om.

Konfirmanderna får stort utrymme
att tänka och reflektera själva
genom diskussioner och grupparbe-
ten. Pedagogiken bygger på konsten
att fördjupa diskussioner. Handle-
darna ställer bara frågor men ger
inga svar. Det sätter igång de egna
tankarna hos ungdomarna. Vi tyc-
ker att det viktigt att kunna förklara
varför man tycker något och att inte
bara säga att man tycker så. Det är

något vi övar på tillsammans. Vi an-
vänder en normkritisk pedagogik
som innebär att vi inte tar saker för
givet utan ifrågasätter oskrivna re-
gler.

Varje dag innehåller två diskus-
sionspass – ett på förmiddagen och
ett på eftermiddagen. Passen börjar
med en brainstorming där konfir-
manderna får associera kring ett
ämne. Sedan diskuterar vi ämnet i
mindre grupper. Under lunchen är
det fria aktiviteter och ofta arrange-
ras utomhussport, tävlingar, lekar
eller något annat roligt. Kvällarna
innehåller gemensamma aktiviteter
för att vi ska lära känna varandra
bättre. Det kan vara grillkväll eller
att alla deltagare spelar en favoritlåt
eller visar upp något man är bra på.
Avslutningsceremonin är en festlig
högtid för hela familjen. Ceremonin
brukar vara ungefär en timme lång.
Konfirmanderna utformar till stor
del ceremonin själva och brukar in-
nehålla bland annat allsånger, teater,
att någon läser en dikt och ett tal till
konfirmanderna av en officiant från
Humanisterna. Handledarna delar

ut en minnesgåva till konfirman-
derna. I övrigt avråder vi från att ge
konfirmanderna presenter, däremot
kan en blomma vara på sin plats.
Vi ser hela lägerveckan/ veckoträf-
farna som konfirmationen där cere-
monin är en minnesvärd avslutning.
Det är alltså inte ceremonin i sig
som är konfirmationen.

Kostnaden för en veckas Humanis-
tisk konfirmation är 6 500 kr och i
detta ingår full logi. Kontakta kon-
firmation@humanisterna.se vid in-
tresse. Det går också att göra en
intresseanmälan via nätet på
www.humanisterna.se/konfirma-
tion 

Sedan 2017 finns även Humanis-
ternas veckokurser med ett liknande
upplägg i Göteborg, sedan 2018 i
Stockholm och i år även i Kalmar
(se annonsen här bredvid). Vecko-
kurserna arrangeras av lokalavdel-
ningarna och de består av ett antal
träffar på vardagskvällar, samt en lä-
gerhelg med avslutning. Mer infor-
mation om veckokurserna finns på
Humanisternas hemsida.

HUMANISTISK 
KONFIRMATION
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Stort tack alla donatorer för en halv
miljon kronor under förra året!
Tillsammans har ni räddat trygg-
het, hälsa och liv på oräkneliga ut-
satta kvinnor och barn i Marocko
och Sverige. Nu kan ni även stödja
mänskliga rättigheter i Uganda.
Utsatta barn får hjälp med skolav-
gifter, sedan deras pappor mördats.
Och en HBTQ-organisation får
stöd mot diskriminerande lagar,
hatbrott och mord.

I Marocko har vårt hjälpmål Oum
El Banine kunna flytta barnen till
en ny, större förskola, nära kvinno-

huset. Ahddane har invigt sitt skyd-
dande kvinnohus, samt skrivit avtal
med kommunen om ett framtida
utbildningscenter. Tillsammans har
ni räddat trygghet, hälsa och liv på
oräkneliga utsatta kvinnor och barn.
I Sverige har Uppsala Kvinnohus
fått en första donation. Stödet till
övriga hjälpmål för opinionsbild-
ning och skydd av ungdomar fort-
sätter.

HUMANISTISK SKOLA
I Uganda drivs grundskolor ofta av
kyrkor och församlingar. En samlad
effekt av missionärstiden, koloniali-

seringen och svaga statsfinanser.
Men de senaste åren har många sko-
lor med sekulär, humanistisk in-
riktning startats. En av dem är
Katumba Parents Humanist Nur-
sery & Primary School. Den ligger
i en fattig bergsby nära Bundibu-
gyo, vid gränsen mot Kongo. 

PAPPORNA MÖRDADES
Skolan drivs av föräldrar, eller sna-
rare de som finns kvar av dem. Byn
angreps nämligen för fem år sedan
av en kongolesisk krigsherre, en
”häxdoktor” med beväpnat följe. I
en blodig massaker dödades ett-

32

HumanistHjälpen passerade halv miljon
Nya stöd till skolor och HBTQ i Uganda

Glada barn på Katumbas grundskola, en sekulär-humanistisk skola i en fattig bergsby i Uganda. Många av barnen saknar
sina pappor, efter en blodig massaker. Men genom omvärldens stöd får änkorna och barnen hjälp med skolavgifter och böcker.
Nu har även du möjligheten att hjälpa till – ta chansen!
(Foto: Uganda Humanist Schools Trust)

Av Sven Olof Andersson
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hundra av områdets pappor till
skolbarn. Omkring hälften av sko-
lans 375 elever är faderlösa och på-
verkas ännu av katastrofen. De
behöver ekonomiskt stöd till skol-
avgifter och läroböcker. 

ENLIGT AMSTERDAMDE-
KLARATIONEN

Efter massakern antog skolan seku-
lära, humanistiska principer enligt
Amsterdamdeklarationen. Man av-
visade styrande trosuppfattningar,
särskilt de med vidskepelse och
trolldom, som låg bakom attacken.
Omvärlden fick upp ögonen för
den unika skolan. De humanistiska
organisationerna Uganda Humanist
Schools Trust (UHST) och Uganda
Humanist Schools Association
(UHSA), samordnar hjälp till Ka-
tumba och andra utsatta skolor i
Uganda. 

KRAV PÅ DÖDSSTRAFF 
FÖR HBTQ

Enligt gamla lagar från kolonialti-
den är homosexualitet straffbart i
Uganda. Landets religiösa majoritet
(84% kristna, 14% islam) står även
bakom lagförslag om dödsstraff.
Hat, hets och diskriminering har
ökat genom kampanjen. Att leva
öppet som HBTQ-person anses för-
enat med livsfara. Flera mord har
skett, senast i höstas då Brian
Wasswa mördades vid sitt hem i
Jinja. Han var verksam i en av lan-
dets många paralegala stödorganisa-
tioner.

STÖD TILL PARAPLYORGA-
NISATION

Starka organisationer för människo-
rätt protesterar mot hatet och vål-
det, bland annat Civil Right
Defenders, Human Rights Watch

och Amnesty International. En
lokal paraplyorganisation i Uganda
är Sexual Minorities Uganda
(SMUG). Dit går nu stöd från Hu-
manistHjälpen i kampen för allas
rätt till en egen sexuell identitet. 
Det kan kännas tungt att läsa om
intolerans och hat som förgiftar till-
varon för medmänniskor ute i värl-
den. Men ta vara på den möjlighet
som ges: Genom HumanistHjälpen
kan du förmedla empati och ekono-
misk hjälp. Både för akut nöd och
för långsiktigt förändringsarbete.
Donera med Swish 9002791 och
ange ditt önskade hjälpmål. Eller
med Plusgiro 900279-1, Bankgiro
900-2791. Mer information och al-
ternativ på HumanistHjälpens be-
talsida, https://humanisthjälpen.se.

Sven Olof Andersson
ordförande, HumanistHjälpen

Galaxia Wallins bok Fånge i hederns namn
”Idag törs jag berätta innan jag fegar ur igen och börjar försköna verkligheten och be-
skriva den såsom jag önskar att den skulle vara, inte som den är” 
En anonym kvinna som vittnat för uppropet #UnderYtan

Fånge i Hederns Famn skildrar sju öden för sju kvinnor vars liv till synes ser helt nor-
mala ut, men under ytan finns det något som de flesta av oss inte kan relatera till. Ett
liv som bryter ner kvinnor och förtär dem inifrån. Det paradoxala är att kvinnas familj
som istället för att vara en trygg famn, utgör det största hotet och den som förtrycker
och är ibland beredd att mörda henne om hon talar ut. Inte ens när #MeToo engage-
rade kvinnorna världen över, kunde hedersutsatta kvinnor träda fram. Tystnaden är för
dessa kvinnor inte bara ett sätt att leva, utan ett sätt att överleva. 

Boken lyfter fram hedersproblematiken ur kvinnornas perspektiv. Den handlar inte om
hedersförtryck, utan snarare om hedersförtryckta. Kvinnorna i boken tillhör olika etnicite-
ter, religioner och åldrar. Det gemensamma är att de bor i Sverige, men ändå lever
under hedersförtryck och har dessutom blivit utsatta för sexuellt våld. I den här boken
fått kvinnorna berätta färdigt och sätta punkt där de velat. 

Fånge i Hederns Famn är en samtidsdokumentation som modigt lyfter upp frågan till en
ny nivå och försöker bygga broar mellan hedersförtryckta kvinnor och samhället.

Utgiven 2019
Lava förlag
ISBN: 9789188799746
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Många lokalavdelningar har inte
årets aktiviteter spikade ännu då års-
mötet ännu ej ägt rum, men här
kommer lite godbitar ur vårt lokala
skafferi.

HUMANISTERNA GOTLAND
Inte mindre än sex föreläsningar och
sju föreläsare ingår i vårens föredrags-
program som Humanisterna Gotland
arrangerar. Genom åren har vi haft en
snittpublik på 42 personer! Denna ter-
min, som började den 29 januari, räk-
nar vi med ytterligare åhörare i samma
takt som antalet medlemmar i för-
eningen ökar. 
ONSDAGEN 29 januari: 
Jonas Niklasson, lärare på Folkhögsko-
lan ”Flyktingar och främlingar - vad
har vi lärt oss?” 
ONSDAGEN 26 februari: 
Jerker Nilsson, kommunikatör på
Svenska Spel ”Bör religiösa skolor för-
bjudas?” 
ONSDAGEN 18 mars: 
Li Grebäck, Trots Kvinnojour ”Vad
händer med barnen i familjer där våld
förekommer?” 
ONSDAGEN 25 mars: 
Göran Lambertz, f d justitieråd ”Kan
vi straffbelägga frivillig dödshjälp när
allt hopp är ute?” 
ONSDAGEN 29 april:
Mikael Mellqvist, lagman vid Got-
lands tingsrätt ”Hur helig är den fria
konkurrensen?”
ONSDAGEN 13 maj: 
Amin Gohari & Kaniz Moradi, stude-
rande  ”Muslim och humanist” 

HUMANISTERNA JÖNKÖPING
ONSDAG 11 mars, kl. 18.00:
Humanistpub på restaurang NEO.
Välkommen medlemmar och andra
intresserade av sekulär humanism till
Restaurang NEO. Vi brukar försöka
sitta på övervåningen där man får vara
lite mer privat.
ONSDAG 18 mars, kl. 17.00:
Lokalt årsmöte på ABF i Jönköping.
Kallelse går ut till registrerade med-
lemmar.
TORSDAG 26 mars, kl. 18.00:

Föreläsning av Patrik Lindenfors.
Patrik Lindenfors kommer från för-
bundsstyrelsen som är docent i zoolo-
gisk ekologi för att föreläsa i ämnet
"Människans evolution och tänkan-
dets utveckling. 
Plats: Stadsbiblioteket i Jönköping
ONSDAG 8 april, kl. 18.00:
Humanistpub på restaurang NEO.
ONSDAG 13 maj, kl 18.00:
Humanistpub på restaurang NEO.

HUMANISTERNA KALMAR
Humanistisk konfirmation.
För närvarande arbetar lokalavdel-
ningen med att förbättra möjligheten
till humanistiska ceremonier och har
en särskild arbetsgrupp för detta.
Första prioritet är att starta lokal hu-
manistisk konfirmation för ungdomar.
Vi fortsätter att söka deltagare och
målet är att dra igång nu under våren.
Vill du delta, eller kan tänka dig att
hjälpa till, tveka inte att kontakta oss:
http://humanisterna.se/kalmar/kon-
takta-oss/. 
Vi har också framtagit en urcool bro-
schyr för eventet. Den återfinner du
på sidan 30 i detta nummer, samt på
vår hemsida.

HUMANISTERNA STOCKHOLM
TISDAG 25 februari, kl. 18.00:
Humanistpub på Old Beefeater Inn
TORSDAG 12 mars, kl. 18.00:
på ABF-huset
Lars Åberg - All Inclusive
MÅNDAG 16 mars, kl. 18.00:
Tro, vetande och humanism i vår tid
Föreläsning med Christer Sturmark
SÖNDAG 22 mars, kl. 12.00
på ABF-huset.
Lokalt årsmöte 
Humanisterna Stockholm
TORSDAG 26 mars, kl. 12.00:
på Nordens ljus.
Lunch med humanistsnack
TISDAG 31 mars, kl. 18.00
Humanistpub på Old Beefeater Inn

HUMANISTERNA SYD
ONSDAG 26 februari, kl. 18.00: 
Paneldebatt: Religionens plats i samhäl-
let.

Hyllie Park Folkhögskola, Elinelunds-
vägen 55D, Malmö
TORSDAG 5 mars, kl. 18.00: 
Föredrag: Religionsfriheten i en seku-
lär demokrati
Lunds stadsbibliotek (Atriumgården)
TORSDAG 12 mars, kl. 18.30 
Humanistfika Lund - tema dödshjälp
Bantorget 5, Lund.
TISDAG 24 mars kl. 18.00: 
Lokalt årsmöte. 
Ungdomens hus, Norra Skolgatan
10B, Malmö.
TORSDAG 28 maj, kl. 18.30:
Humanistfika Lund. 
- Tema Humanist år 2045
Bantorget 5, Lund

HUMANISTERNA UMEÅ
LÖRDAG 14 mars, 17.00:
Lokalt årsmöte. 
Välkomna till årsmöte, föredrag och
underhållning.
- Föreläsning av Rosmari Hageberg,
tidigare pastor och församlingspeda-
gog, numera föreläsare och lärare i
Malmö. Vi följer hennes resa genom
uppväxten i olika frikyrkor, tiden på
en radikal Bibelskola i de småländska
skogarna och som pastor i Umeå, fram
till hennes nuvarande liv som ateist.
- Middag med efterrätt och kaffe ser-
veras. OBS! medtag valfri dryck.
- Underhållning, stand up med 
Fredrik Hermansson.
MÅNDAG 6 april, kl 19.00:
Umeå: Humanist-Pub
Välkomna till Pub Rött
MÅNDAG 25 maj, kl. 19.00:
Umeå: Humanist-Pub
Välkomna till Pub Rött

HUMANISTERNA UPPSALA
LÖRDAG 14 mars, kl 14.00
Lokalt årsmöte
Studieförbundet Vuxenskolans lokaler
på Kungsängsgatan 12.
TORSDAGAR, kl. 19.00:
Sekulärfika hålls varje torsdag kl 19.00  
Kafferummet Storken vid Stora Torget
i Uppsala.
ANDRA MÅNDAGEN VARJE
MÅNAD, kl 19.00:

Från lokalavdelningarna
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Humanistpub på O'connors vid Stora
Torget i Uppsala.
LÖRDAGAR i maj, kl 12.00-14.00
Humanister på Stan varje lördag i maj
Under maj kommer vi att ha "Huma-
nister på Stan" varje lördag då vi delar
ut broschyrer , säljer böcker och pratar
med folk om vad Humanisterna är för
typ av sekt. Detta sker på gågatan i
Uppsala vid biblioteket där vi smäller
upp ett bord.

HUMANISTERNA VÄRMLAND
ONSDAG 4 mars, kl 19.00:
HumPub på Scandic City
Välkommen till månadens samtalspub
på Scandic City Drottninggatan 4 i
Karlstad Vi brukar sitta till vänster i
restaurangen/lobbyn.
ONSDAG 11 mars, kl 18.00:
Lokalt årsmöte.
Välkommen till årsmötet: Drottning-
gatan 4 Karlstad (lokal Festen)
I anslutning till årsmötet kommer
också en paneldiskussion utifrån Hu-
manisternas ställningstagande i slöjde-
batten att äga rum. För mera info se
hemsidan.
ONSDAG 1 april, kl 19.00:
HumPub på Scandic City
ONSDAG 6 maj, kl 19.00:
HumPub på Scandic City
ONSDAG 3 juni, kl 19.00:
HumPub på Scandic City
Dessutom under planering:
Deltagande i lokala Prideparaden
Bokbord vid Värmlands bokfestival
Extern föreläsare.

HUMANISTERNA VÄST
TISDAG 24 mars 2020 kl 18.30:
Lokalt årsmöte.
Alla medlemmar hälsas hjärtligt väl-
komna att delta i årmötesförhandling.
Årsmötet  startar efter ett kort inle-
dande föredrag av Karin Karlsson under
rubriken “I  lättkränkthetens tidevarv”.
Plats: Samlingslokalen Viktoriahuset,
Linnégatan 21, Göteborg.
(Samma hus som Hagabion ingång via
den högra yttertrappan – ringklocka
finns).
Handlingar som dagordning, verk-

samhetsberättelse  kommer publiceras 
här på hemsidan den 10 mars.

Fjärde lokala konfan i Väst:
ONSDAG 11 MARS
Humanisterna Väst genomför i vår sin
fjärde lokala humanistiska konfirma-
tion. Konfan är populär och blir ofta
snabbt fullbokad. Efter Introduktions-
träff med konfirmander och vårdnads-
havare väntar åtta kvällsträffar på två
och halv timma, samt en fullmatad lä-
gerhelg. Den högtidliga avslutningen
sker i maj. Samarbetet med Studieför-
bundet Vuxenskolan som inleddes
förra året, fungerar väldigt bra.
Sju handledare har under året träffats
på fem träffar för planering och ut-
bildning. Även lägerköket är besatt
med personal. Allt arbete utförs ideellt
av medlemmar i lokalavdelningen.
Kursavgiften på 1500 kronor per kon-
firmand täcker alla utgifter för konfir-
mationen.
Anmälan snarast.
Vill andra lokalavdelningar ha tips om
hur de kan skapa egen lokal konfa,
står Väst gärna till tjänst. Maila konfa-
goteborg@humanisterna.se.

HUMANISTERNA ÖREBRO
TISDAG 10 mars, kl 18.30:
Lokalt årsmöte.
Humanisterna Örebro håller årsmöte
för medlemmarna i Föreningarnas hus
(Röda rummet) i Örebro. 
Årets event ännu ej färdigplanerade.

HUMANISTERNA 
ÖSTERGÖTLAND
TISDAGEN 24 MARS, kl 18.00:
Lokalt årsmöte.
Storgatan 24, Linköping
Vi träffas i Vismas lokaler, konferens-
rum Viggen, Storgatan 24, Linköping.  
Förutom sedvanliga årsmötes-för-
handlingar kommer vår medlem och
ledamot i Humanisternas förbundssty-
relse Take Aanstoot och informerar
om förbundets arbete samt lyssnar in
synpunkter från våra medlemmar.
Anmäl dig senast den 20 mars via
mail: solbjorg.skarbo@gmail.com
Årsmöteshandlingar skickas ut till

medlemmarna i början av mars.
ONSDAGEN 25 MARS:
Författarmöte med Patrik Lindenfors
Statsbiblioteket i Norrköping.
För miljoner år sedan tillverkade våra
förfäder de första stenverktygen men
det är först de senaste tusentals åren
som den teknologiska utvecklingen
tagit ett rejält språng. Övriga djurriket
använder fortfarande två stenar för att
knäcka nötter. Vad var det som hände?
Patrik Lindenfors är forskare vid Insti-
tutet för framtidsstudier och är aktuell
med boken Det kulturella djuret.
Fri Entré.
Anmälan sker här Norrköpings stads-
bibliotek – Program för vuxna.
https://www.gotabiblioteken.se/web/a
rena/nsb-program/program-vuxna
Efter författarmötet blir det Humanis-
tisk pubkva�ll på The Black Lion Inn.
OFFICIANTUTBILDNING –
UPPMANING TILL ANMÄLAN. 
Hum Öst uppmanar intresserade från
länet att anmäla sig till Humanisternas
officiantutbildning som genomförs
under hösten 2020. Vi är få officianter
i Östergötland och vi ser gärna att fler
av våra lokala medlemmar anmäler sig
till utbildningen som i år äger rum i
Göteborg under september och okto-
ber.
Konfirmationshandledare – uppmaning
till anmälan.
Hum Öst uppmanar intresserade från
länet att anmäla sitt intresse som kon-
firmationsledare vid Valla folkhög-
skola i sommar. Konfirmationslägret
äger rum i vårt eget län och har ändå
sällan ledare, eller deltagare från länet.
Konfirmationslägret är en bra verk-
samhet att engagera sig i för personlig
utveckling, för att det är en viktig del
av Humanisternas verksamhet och
som en möjlighet för oss att på sikt re-
krytera nya, engagerade medlemmar.
Läs mer och anmäl intresse här:
http://humanisterna.se/konfirmation-
handledare/ 
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REYKJAVIK DECLARATION ON THE CLIMATE CHANGE CRISIS

Proposed by the Boards of the European Humanist Federation, Humanists International, and Young
Humanists International.

Human beings are part of the natural world, but have a disproportionate effect on the global envi-
ronment and biodiversity. Throughout history, our species has used the natural world to increase
individual and collective wellbeing, and the impact we have is no longer sustainable. Policies
adopted by governments should be informed by scientific findings. Governments need to respect
the overwhelming conclusions reached by the international scientific community, including that the
overuse of natural resources and the increase in greenhouse gas emissions is driving catastrophic
climate change, threatening the diversity of life on Earth and the sustainability of human societies.
Indeed, extreme scenarios pose an existential risk to humanity. The world must act with urgency
and in a globally coordinated way to reduce and prevent human contributions to climate change,
to mitigate climate impacts and adapt to them.

We recognise:
• The overwhelming scientific consensus that human beings are contributing to the climate
change trend of global warming;
• That climate change will adversely affect human communities, non-human animals and natural
ecosystems;
• The threat to ecosystems caused by land-use and resource extraction, including commercial de-
forestation and unsustainable farming;
• That investment in new renewable energy technology must happen alongside a massive reduc-
tion in the use of carbon-intensive fuels, such as coal, oil and gas;
• That all countries need to work to reduce greenhouse gas emissions and to preserve habitats
and species.
• That economic development resulting from industrialisation has historically advantaged countries
as they develop, and that wealthier countries should assist developing countries in meeting envi-
ronmental obligations.

We support:
• The United Nations Framework Convention on Climate Change, and the resulting work of the
2017 Paris Agreement, and the 2017 United Nations Climate Change Conference (COP23);
• The urgent work of the scientific, engineering and activist communities to research and deploy
new technologies and strategies to mitigate the risks to civilisation and biodiversity;
• The need for a global transition to new ways of using resources and new means of generating
energy that will be socially and environmentally sustainable.

We call upon all humanist organizations, civil society in general, and all individuals around the
world to:

1. Highlight to their governments and regional bodies the need for urgent action to reduce green-
house gas emissions and make land-use and resource extraction sustainable, and to protect and
conserve wild habitats.

2. Foster a social and political commitment to urgent action and long-term policymaking to miti-
gate and prevent climate change.

Posttidning B
Humanisterna
c/o Ulf Gustafsson
Älggräsvägen 17
146 50 Tullinge


