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Religion är inget lokalt fenomen. Det är ju inte så att några märkliga män-
niskor i Knutby plötsligt fick för sig att det är en snubbe i himlen som
säger till en att skicka sms till ens barnflicka att döda ens hustru. Religion
är i högsta grad global och så också effekterna av densamma. 
Varje år får vi in mer data till The World Values Survey som bland annat
sammanställer graden av traditionalism och sekularism i världens länder.
På denna skala är Sverige ett extremt land. Exempel på länder som ligger
längst från oss och som vi får rapport om i detta nummer är Ghana.
Det finns de som säger att Humanisternas arbete i Sverige är något radikalt
utan motsvarighet i vare sig Europa eller Världen. Att vi försöker öppna
dörrar i tält som det redan blåser igenom. Att Sverige redan är ultraseku-
lärt. Att vi blivit så rationella och svårcharmade av guds skapelse att vi inte
ser behovet som människor i andra länder har av en gudstro. 
Men global är ju inte bara religionen utan också den sekulärhumanistiska
rörelsen. Det är det vårt nummer av Humanisten handlar om den här
gången. Vi har fått rapporter från många delar av världen:
Europa, USA, Afrika, Mellanöstern och Asien. Vi har bett dem berätta
hur de har det, vi har bett dem berätta om aktuella frågor. En del har be-
skrivit specifika verksamheter, andra har gett en personlig syn på sekula-
rism. Vissa har gett oss glimtar av positiva framsteg för sekulariseringen i
sina länder, i andra länder ser det fortfarande rätt mörkt ut, några har
dock nått längre i sitt arbete än vi i Sverige.

Lyft blicken ur den svenska ankdammen för ett ögonblick och ge er ut på
en fullkomligt Coronafri resa genom världen i detta nummer av Huma-
nisten. Trevlig resa.

/Janna & Patrik

REDAKTÖRERNA HAR ORDET:

Patrik Lindenfors
& Janna Aanstoot
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Carl-Johan Kleberg 1929–2020
Den tidigare ordföranden i Huma-
nisterna Carl-Johan Kleberg avled
hastigt natten mellan 28-29 augusti.
Han lämnar livet och oss andra,
mitt i steget, 91 år gammal.
Jag träffade Carl-Johan för några
dagar sedan då han deltog på Hu-
manisterna Stockholms pubträff. Vi
talade bland annat om Humanists
Internationals publikation the Free-
dom of thought report. Han skulle
också vara ombud vid Humanister-
nas kongress i oktober, där en mo-
tion om ceremoniverksamheten han
inlämnat ska behandlas.
Carl-Johan var medlem och aktiv i
Humanisterna i mer än 30 år. Han
var förbundets ordförande åren

1999-2004, brann
för Humanisternas
ceremoniverksam-
het och var eldsjälen
bakom publice-
ringen av Den
svenska högtidsbo-
ken (2000). Under
hans tid som ordfö-
rande antogs ett nytt

idé- och handlingsprogram, vilket be-
skrev den livs- åskådningsorganisation
Humanisterna blivit och fortfarande
är. Vid förbundets 40-års firande förra
året utsågs Carl-Johan till hedersmed-
lem.
I sin yrkesgärning arbetade Carl-
Johan i huvudsak med kulturpolitik
och i slutet av förra året gavs boken
Har kulturpolitiken lyckats? ut, vil-
ken skrevs ihop med Torbjörn For-
sell. Han har också varit aktivist för
hbtq-personers rättigheter och del-
tog i prideparader redan på 70-talet.
Carl-Johan var engagerad i Rätten
till en värdig död och på senare år
har frågan om asyl för ensamkom-
mande ungdomar från Afghanistan
berört honom djupt.

Nu tar vi avsked av Carl-Johan och
kommer fortsätta minnas en fin
människa och stor humanist.

Ulf Gustafsson, förbundssekreterare

Sekulär högtidsstund
Den sekulära högtidsstunden som
Humanisterna har hållit sedan 2012
i samband med riksdagens öpp-
nande är i år inställd på grund av
pandemin.

Omvändelseterapi mot unga
HBTQI-personer?
Myndigheten för ungdoms- och civil-
samhällesfrågor, MUCF, har fått i
uppdrag att kartlägga och samman-
ställa kunskap om omvändelseterapi
riktad mot unga HBTQI-personer.
– Internationell forskning visar att det
är mycket skadligt att utsätta unga för
den här slags påtryckningar och
tvång. Vi är väldigt glada för det här
uppdraget eftersom vi i dag saknar
kunskap om vilka uttryck omvändel-
seterapi tar sig i Sverige och hur
många unga som kan vara utsatta,
säger generaldirektör Lena Nyberg.
Inte sällan är det i religiös kontext
som omvändelseterapi förekommer.
Detta gör personerna som utsätts för
övergreppet extra sårbara.

11-åring räddad från 
att bli bortgift
En 11-årig flicka från Västsverige
som misstänks ha varit på väg att gif-
tas bort i Turkiet räddades i sommar
tack vare utreseförbud. Det är det
första fallet i Sverige sen skärpningen
av lagen gällande hedersrelaterade
brott trädde i kraft. I samtal med so-
cialtjänsten hade flickan berättat att
hennes föräldrar bestämt att hon
skulle flytta till Turkiet och att hon
inte behövde gå i skolan eftersom så-

dana kunskaper inte skulle behövas
när hon gift sig och blivit mamma

Sommaren har präglats 
av Black Lives Matter
”Humanisterna i Sverige fördömer
rasism var sig den är baserad på hud-
färg eller etnicitet, och i synnerhet
när den är systematisk. Humanis-
terna står solidariskt med Black Lives
Matter-rörelsen i USA. Vi ska dock
vara försiktiga med att dra paralleller
mellan Sverige och USA, då den
amerikanska kontexten uppvisar en
strukturell rasism som sträcker sig
tillbaka till slaveriet. Men med det
sagt så är inte Sverige ett land som är
skonat från rasism. Vi kan bli bättre.
Vi kan ta detta tillfälle att syna våra
egna brister”, säger Humanisternas
ordförande David Rönnegard.
Humanists International har gjort ett
tydligt ställningstagande som Hu-
manisterna i Sverige stöttar. Ihop
med uttalandet ges även förslag på
insatser varje individ kan göra för att
motverka den strukturella rasismen.
”Humanity is and ought to be one fa-
mily, but racism and racial prejudice
sadly endure as a global scourge. In so
many states around the world, people
are discriminated against, stigmatised,
locked up, and killed because of their
colour or their ethnicity. The US is not
unique in its failings, but that is not a
good enough defence. The enlighten-
ment principles of democracy, human
rights, and the rule of law, on which
the US state is founded, mean that its
public authorities should expect to be
held to higher standards. Falling to live
up to those high standards and promise
is not only a concern for its own citi-
zens of goodwill, but for all who hope
and work for a world where race will
be no barrier to freedom and equal tre-
atment”, säger Andrew Copson, pre-
sident Humanists Intenational.

NYHETER :
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Här står Humanist news from around the world för humanistnyheterna.

Samtidigt som ateister är jagade i stora delar av världen finns många som tar
vad de har och vänder det till något konstruktivt. På facebook-sidan Humanist
news from around the world
fokuserar vi på det positiva och lyfter fram några inspirerande exempel från

ANDRA FACEBOOK-
GRUPPER VÄRDA EN TITT FÖR ER  
POSITIVT ORIENTERADE MEDLEMMAR:

INTERNATIONELLT:
Humanists for a Better World
– blandade inlägg

SINGAPORE:
Humanist Society Singapore kam-
panjar för böcker till mindre privili-
gierade, stöttar hbtq-vänliga och
antirasistiska initiativ, ordnar sit-
tande zumba för äldreboenden och
städar parker och stränder.

FILIPPINERNA:
Humanist Alliance Philippines är på
stan, informerar om sexuell hälsa
och hjälper “frontliners” med förnö-
denheter till Covid19-smittade. Kan
ses på deras fina youtube-kanal. 

SUB - SAHARA:
Humanist Global Charfly humanist-
ledda initiativ söder om Sahara,
såsom sekulära skolor, mikrofinan-
siering till elever som vill starta
eget, kvinnokollektiv och trygghets-
boenden.

USA:
Humanists Doing Good i Colorado i
USA packar matpaket till fattiga,
städar vägar och hjälper till som 
volontärer vid olika ideella evene-
mang. (De ordnar även “fika” en-
ligt svensk modell.)

STORBRITTANIEN:
Humanists UK mötte tidigt corona-
pandemin med ett omfattande stöd-
paket: kontaktpersoner förensamma
och oroliga, koordinering av gåvor,
bemötande av falsk information, en
nationell minnesceremoni och smitt-
säkrade humanistiska begravningar.

AUSTRALIEN:
Efter 108 år har den australiensiska
flottan äntligen kompletterats med
en ickereligiös pastoral, själavårds-
funktion som man sett ett ökat
behov av bland sina anställda och
deras anhöriga.

INTERNATIONELLT :
Humanists International Group
- “safe space” för medlemmar 
av Humanists International

TEMA: 

Intern
atione

ll

Humanism

Positiva nyheter från Humanister 
världen runt

- Ett initiativ från Magnus Timmerby
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HUMANISTERNAS ORDFÖRANDE DAVID RÖNNEGARD HAR ORDET

i i Sverige har nog betraktat
oss som ett sekulärt land
långt innan vi formellt blev
det. Här i ligger problemet,
nämligen att vi tar sekula-
rismen för givet. Efter den
kyrkliga skilsmässan vid
millennieskiftet så uppfattas

den sekulära humanismens opi-
nionsbildning som att vi försöker slå
in öppna dörrar. Finns det något
mer att göra, har vi inte redan vun-
nit? Tyvärr förhåller det sig inte så.
Bakom den formella skilsmässan
döljer sig eftersläpande äktenskaps-
band som på många sätt bevarar ett
religiöst inflytande i politiken. 

Sverige beskrivs ofta som västvärl-
dens mest sekulariserade land, detta
då 73% av svenskar (Gallup, 2017)
inte tror på någon religion. Det är
bara tjugo år sedan Sverige formellt
blev sekulärt när staten skildes från
Svenska kyrkan. Denna reform satt
långt inne trots att de flesta svenskar
lämnat en tro på en högre makt
redan för ett sekel sedan. Ända
sedan det blev lagligt att lämna
Svenska kyrkan (1952) har dess
medlemsantal ständigt gått ner,
men det är ändå drygt hälften av
landet som är kvar som medlem-
mar. Detta trots att enligt kyrkans
egen rapportering så tror bara 15%
av medlemmarna på Jesus. 

Den svenska sekulära 
paradoxen

V
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Mot denna bakgrund skulle man
kunna föreställa sig en tilltagande
anslutning till icke-religiösa livs-
åskådningar i Sverige. Exempelvis
har Humanisterna i Norge tjugo
gånger fler medlemmar än i Sverige,
trots att Norge har hälften av Sveri-
ges befolkning, och trots att Norge
inte är ett sekulärt land. Detta beror
till stor del på de jämställda förutsätt-
ningar som olika livsåskådningsorga-
nisationer har i Norge. Exempel-
vis kan alla livsåskådningsorganisa-
tioner hämta in sina medlemsavgif-
ter via skattsedeln och få statliga
bidrag, medan i det sekulära Sverige
utesluts icke-religiösa livsåskåd-
ningar från dessa stöd. 

Dessutom kan behovet av organise-
rad humanism upplevas som större
i Norge som fortfarande har en
statsreligion, och där fler är religiöst
troende. Att svenska staten till slut
skilde sig från Svenska kyrkan kan
ses som en konsekvens av den reli-
giöst klentrogna svenska befolk-
ningen, då få såg anledning att
bevara äktenskapet. Men att det tog
ända fram till millennieskiftet för
Sverige att fullborda skilsmässan
kan också ses som en konsekvens av
denna klentrogenhet. Det är väldigt
länge sedan kyrkan eller annan reli-
giös verksamhet har spelat någon
större roll i de flesta svenskars liv,
och just därför har sekularisering
inte känts så angeläget. Man har
helt enkelt inte gått och grunnat på
det. 

På pappret är Sverige en sekulär stat
då vi inte har någon formell statsre-
ligion. Men om regeringen inte är
livsåskådningsneutral, hur sekulära
är vi egentligen? Borde vi inte
grunna på det?

Varför ger staten bara stöd till reli-
giösa livsåskådningsorganisationer

men inte till de som är icke-reli-
giösa? Varför måste Sveriges stat-
schef tillhöra evangelisk-luthersk
tro, istället för att själv få bestämma
sin egen livsåskådning? Varför går
majoriteten av Sveriges riksdags-
ledamöter till en kyrklig ceremoni
vid riksdagens öppnande när rege-
ringen borde vara livsåskådnings-
neutral? Varför finansierar staten
religiösa friskolor när alla har rätt till
samma utbildning? Varför har vi
kristen gudstjänst i Sveriges Radio
men inte avsatt tid för andra livs-
åskådningar? Varför är en präst från
Svenska kyrkan ledamot i Corona-
kommissionen istället för en epide-
miolog? 

Alla dessa frågor pekar på att Sveri-
ges sekulära resa inte har nått sin
destination. I många andra delar av
värden har resan inte ens påbörjats.
I drygt femtio länder begränsas livs-
åskådningsfriheten markant (PEW,
2017), och i tretton länder kan ate-
ism bestraffas med döden enligt
lagen (Independent, 2016). På
denna globala arena jobbar Huma-
nisterna i Sverige tillsammans med
Humanists International för att
dessa länder ska få förbättrad reli-
gionsfrihet. 

Som bekant inbegriper religionsfri-
heten även friheten att inte tro på
religion, och religionsfriheten för-
ankras bäst när staten är sekulär och
inte tar parti i livsåskådningsfrågor.
Låt oss inte glömma att sekularis-
men inte är ett försök att kväva reli-
gion i samhället, utan är i sig en
garant för religionsfriheten. Det är
först när staten är livsåskådnings-
neutral som alla livsåskådningar, re-
ligiösa och icke-religiösa, kan få lika
frihet att verka. Vid USA:s grun-
dande befäste man separationen
mellan stat och religion i grundla-
gen, inte för att grundarna saknade

religiös tro, utan för att möjliggöra
att alla religioner och livsåskåd-
ningar ska kunna verka fritt. 

Trots att Humanisterna i Sverige är
en liten organisation så finns det
goda skäl att tro att en majoritet av
landet i mångt och mycket delar vår
livsåskådning. Naturligtvis innebär
inte en avsaknad av religiös tro att
man per automatik delar humanis-
tiska värderingar, men det ligger väl-
digt nära till hands. Om man saknar
religiös tro är det ett kort steg till att
tycka att vi skapar meningen med
våra liv själva, att religion inte ska
ha inflytande i politiken, och att de
mänskliga rättigheterna ska vara
överordnade religiösa dogmer, vilket
Humanisterna står för. 

Paradoxen är att en övervägande
majoritet av medborgarna besitter
sekulära värderingar i ett land som
formellt är sekulärt, men det är de
religiösa livsåskådningarna som har
en särställning vad gäller statligt
stöd och politiskt inflytande. Man
kan inte i egentlig mening betrakta
sig som ett sekulärt land när man
diskriminerar mot sekulära livs-
åskådningar. Ta inte den sekulära
resan för givet. Vi är inte i hamn än.

David Rönnegard är ordförande i 
Humanisterna Sverige

David Rönnegard är ordförande för 
Humanisterna Sverige
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HUMANISTS 
INTERNATIONAL (HI)
grundades som International Huma-
nist and Ethical Union (IHEU) i
Amsterdam 1952. Idag fungerar or-
ganisationen som en demokratisk
sammanslutning av över 150 orga-
nisationer från alla världsdelar och
medlemsskaran fortsätter att öka.
HI håller General Assembly varje år
(i år är det digitalt) och World Hu-
manist Congress var tredje år (i år
skulle det varit i Miami, Florida,
men tillställningen har av naturliga
skäl blivit inställd). President för HI
är sedan 2015 Andrew Copson,
som även arbetar som Chief Execu-
tive för Humanists Britain.

HI representerar världens humanis-
ter i olika FN-kommittéer och
andra sammanhang. Organisatio-
nen har som mål att påverka inter-
nationella politiska diskussioner
genom representation och informa-
tion, och att hålla världen informe-
rad om sekulär humanism. De
frågor man främst driver handlar
om sekularism, mänskliga rättighe-
ter och jämlikhet.

I den årliga Freedom of Thought Re-
port rapporterar HI om läget i värl-
dens länder vad gäller hur man
behandlar icke-religiösa och olika

länders politik vad gäller tankefrihet
och yttrandefrihet. Internationella
Humanisterna har länge utmanat
hädelselagstiftning och lagar mot att
lämna sin religion runt världen.
Man kan otroligt nog fortfarande
bli dömd till döden för blasfemi i
åtta av världens länder (Pakistan,
Nigeria, Iran, Afghanistan, Somalia,
Mauretanien, Saudi Arabien och
Brunei)! I många andra läder riske-
rar man fängelse.

Tillsammans med medlemsorgani-
sationerna koordinerar HI hjälp och
stöd för människor som flyr från re-
ligiöst förtryck. Svenska Humanis-
terna är delaktiga sådana ärenden
och har bistått bloggare från Bang-
ladesh och asylsökande i Sverige
med kontakter och information. HI
förespråkar ett humanistiskt förhåll-
ningssätt i internationella etiska de-
batter och förordar därför särskilt
sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter, rättigheter för HBTQI-

personer, samt barns och kvinnors
rättigheter, något som tyvärr är
kontroversiella ståndpunkter i flera
länder.

HI drog i sommar igång kampan-
jen #ProtectHumanistsAtRisk med
syfte att samla in pengar till att
hjälpa humanister som förföljs för
sitt arbete. Man har så här långt fått
in 90 begäran om hjälp, främst från
humanister med muslimsk bak-
grund. Ett fall som har fått interna-
tionell uppmärksamhet är president-
en för Humanist Association of Ni-
geria, Mubarak Bala, som varit
fängslad i över 100 dagar, anklagad
för att ha förolämpat profeten Mu-
hammed på Facebook. Kampanjen
pågår fortfarande – om du vill
hjälpa så surfa gärna in på kampan-
jens hemsida och lämna ett bidrag
(https://www.gofundme.com/f/8hpfk-
protect-humanists-at-risk).

EUROPEAN HUMANIST
FEDERATION (EHF)
grundades i Prag 1991. Den är idag
paraplyorganisation för 63 med-
lemsorganisationer från nästan alla
Europas länder. Man håller General
Assembly i något europeiskt land
varje år (i år digitalt), vart tredje år
tillsammans med Humanists Inter-
national i samband med World Hu-

Internationella 
Humanistorganisationer

- HI och EHF
Av Patrik Lindenfors

TEMA: 

Intern
atione

ll

Humanism



10

NR  3  H U  M A  N  I  S  T  E  N   2020

manist Congress. President för EHF
är sedan några månader tillbaka Mi-
chael Bauer, som även leder Huma-
nistischer Verband i Bayern.
Undertecknad sitter i EHFs styrelse
sedan 2015, som representant för
svenska Humanisterna.
EHF representerar Europas huma-
nister framförallt i EU, men även
andra pan-europeiska sammanhang.
Organisationen försöker påverka
europeiska politiska diskussioner i
sekulär humanistisk riktning och
vara en del av motståndet mot
starka kristna lobbygrupper. Europa
har plågats av stark kristen närvaro
i många länders styrelseskick i år-
hundraden, men har också en stark
tradition av vetenskap, upplysnings-
tänkande, demokrati och frihets-
strävanden att försvara.

Kristna lobbygrupper som arbetar
inom EU är vältaliga, välorganise-
rade, och välfinansierade bortom all
rimlighet. Och det är inga harmlösa
frågor man driver. Många av orga-

nisationerna jämför regelbundet
abort med mord, homosexualitet
med pedofili, och undervisning i
sexualkunskap med kollektiv onani
– några har kallat människorättsak-
tivister ”sodomitlobbyister”. De
flesta av dem är besatta av abort och
homosexualitet. Man spenderar

enorm möda på att stoppa försök
till gemensam europeisk utveckling
av sexuella och reproduktiva rättig-
heter och HBTQI-rättigheter. Man
gör inte alltid detta öppet, utan
säger att man arbetar för mänskliga
rättigheter och för att försvara livet
och familjen. Organisationer göm-
mer sig bakom neutrala namn och
skyltar med forskare istället för präs-
ter. De har så här långt inte varit
helt lyckosamma, men deras aktivi-
teter behöver hela tiden övervakas.

En kartläggning av några av lobby-
grupperna finns på EHF:s hemsida.

Situationen vad gäller sekularism
och religiös påverkan på politiken
skiljer sig markant mellan länderna
i Europa. Här stöttar de olika euro-
peiska humanistorganisationerna
varandra med råd, hjälp och diskus-
sioner. Det handlar om frågor som
HBTQI-förföljelser i Polen, erode-
ring av yttrandefriheten i Ungern
eller anti-abortförslag i Rumänien.
I jämförelse har Sverige kommit
oerhört långt – något som är värt att
försvara och utveckla.

EHF inrymmer också European
Humanist Professionals (EHP), en
intresseorganisation som organiserar
humanistiska officianter runtom
Europa. Genom organisationer kan
officianter dela erfarenheter och lära
från varandra.

Patrik Lindenfors

Humanistorganisationer runt världen.
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«HEF vil med tiden forsvinne -
som en skumperle på havet»
(11. april 1956, lederartikkel i avi-
sen Morgenbladet). 

Dette stod på trykk to dager etter
at Human-Etisk Forbund ble stiftet.

Internasjonalt vil mange i humanis-
tiske kretser i dag, 64 år etter, mene
at HEF er blitt en ekte perle. Trolig
er dette humanistforbundet det
største i verden, riktignok i forhold
til folketallet. Likevel betyr snart
100 000 medlemmer kun litt under

to prosent av Norges befolkning.
Følgelig har de organiserte huma-
nistene mye å strekke seg etter. Po-
tensialet er enormt. I dag svarer kun
30 prosent av befolkningen at de
tror på gud (Norsk Monitor 2020).
De troende religiøse i Norge er blitt

NORGE:
Humanisterna  

- Fra minoritet til ”majoritet”

Av Jens Brun - Pedersen
TEMA: 

Intern
atione

ll

Humanism



12

NR  3  H U  M A  N  I  S  T  E  N   2020

i mindretall. Utfordringen er at de
ikke-troende er trege med å organi-
sere seg. 

Human-Etisk Forbund har gått fra
å være en tung akademisk, liten
klubb til å bli et respektert og mer
folkelig livssynssamfunn. Seniorråd-
giver Bente Sandvig fra HEF har de
siste årene vært med i flere offentlige
utredninger om skillet mellom stat
og kirke eller utvikling av religions-
politikk i Norge. Det er fruktene av
mange års innsats for ryddig, prin-
sipiell tenkning i HEF. I tillegg har
forbundet spilt en betydelig rolle i
dialogarbeidet på det mangfoldige
livssynsområdet de siste 20 årene.

Nesten 20 prosent av årskullet vel-
ger for tiden Humanistisk konfir-
masjon, mens seremoniene
navnefest, vigsel og gravferd har
beskjedne tall.  

En av årsakene til at HEF ble stiftet
var den utbredte oppfatningen i
Norge på den tiden at man bare
kunne være et etisk, anstendig men-
neske som religiøs. «Moralen hadde
kun ett sikkert forankringspunkt,
nemlig kristendommen», ble det
hevdet. I dag vil er det selvfølgelig
få som vil mene noe sånt. 

En visjonær mann med bakgrunn
både som predikant og som PR-ar-
beider, Levi Fragell, skal ha mye av
æren for en voldsom medlemsvekst
som startet på slutten av 70-tallet.
Han dro HEF mer i en aksjonistisk
retning, riktignok til bekymring for
noen av veteranene. Men uenighet

stilnet raskt da medlemstallet skjøt
i været. Det hjalp også at det fra
1981 ble bestemt at også Human-
Etisk Forbund skulle få like mye of-
fentlig støtte som det Den norske
kirke fikk pr medlem. Millionene
begynte etter hvert å strømme inn.
I fjor mottok HEF 117 millioner
kroner fra kommuner og stat. Kon-
tor med utedo og medlemsarkiv i en
skoeske er erstattet av moderne kon-
torer med elektroniske medlemssy-
stemer og 90 ansatte på landsbasis. 

Også Den norske kirke skal ha
æren for medlemsveksten i tidligere
tider. Helveteslære, motstand mot
kvinnefrigjøring og abort fikk
mange til å melde seg ut av kirken
– og etter hvert inn i HEF. Selvfors-
tåelsen i dag i det norske humanist-
forbundet er nok preget av at HEF
var tidlig ute i kampen for kvinners
frigjøring. I realiteten var nok ikke
HEF så mye tidligere ute enn kir-
ken, men kom den likevel i forkjø-
pet. På samme måte, i kampen for
de homofiles rettigheter var nok
heller ikke HEF de fremste i front-
linjene.  Det skal føyes til at dette
temaet har vært en prioritert opp-
gave i de siste tiårene.

Den norske kirke er i dag i stor grad
ledet av liberale krefter. Både i kir-
ken og i HEF erkjenner man at de
har mange felles verdier. Samarbeid
for å protestere mot undertrykkelse

av minoriteter både i nærområder
og internasjonalt skjer ofte. Oppfat-
ningen av at HEF «alltid er imot
kirken» er i ferd med å forsvinne.
Mange nordmenn har tidligere hatt
vanskeligheter med å oppfatte skillet
mellom å motarbeide statskirkeord-
ningen og trossamfunnet Den
norske kirke.

Human-Etisk Forbund er seg be-
visst at humanister er en del av det
mangfoldet i samfunnet. Forestil-
lingen om at den norske staten bør
bli «human-etisk» er blitt erstattet
av arbeidet for en sekulær og livs-
synsnøytral stat og et samfunn som
skal gjenspeile livssynsmangfoldet.
Den sekulære staten skal sikre indi-
viders religionsfrihet. 

Først i år 2017 ble prosessen med å
skille stat og kirke i Norge startet.
Mye henger igjen fremdeles, og den
gamle kampsaken kan ikke avslut-
tes. Der det virkelig tette samarbei-
det skjer mellom det offentlige og
Den norske kirke, er på kommune-
nivået. Fremdeles arrangeres
gudstjenester for elever i skoletida.

Humanister i Norge går nå fra å ha
representert en minoritet som i
mange år er blitt diskriminert av det
offentlige – til å innse at ikke-tro-
ende nå faktisk er en majoritet. I
tråd med den prinsipielle ryddighe-
ten som har preget HEF, bør man
forlange at HEF i fremtiden også
står opp for religiøse minoriteter
dersom de blir diskriminerte.

Jens Brun-Pedersen pressesjef
Human-Etisk Forbund
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Den humanistiska grundskolan
Fürth är Tysklands enda konfessio-
nella sekulärhumanistiska skola.
Skolan drivs av Humanistischer Ver-
band i Bayern, Tyskland, men är för
den skull inte stängd för barn till
föräldrar med annan livsåskådning.
Skolan grundades 2008 och har 100
elever.

Skolan Fürth tar avstamp i den eu-
ropeiska upplysningstraditionen.
Att filosofera är av den anledningen
en integrerad del av den dagliga ru-
tinen, med fokus på självständigt
informerat lärande och ständigt if-
rågasättande. Målet är att ge varje
barn verktyg för att självständigt
kunna hantera sin sociala och natur-
liga miljö, samt att visa hur barnet
själv kan forma dessa. Barns var-

dagsfunderingar diskuteras gemen-
samt. På det sättet kan eleverna
uppleva hur filosofiska frågor ofta
inte kan besvaras entydigt och hur
personliga funderingar kan vara all-
mängiltiga, något som åskådliggör
att barn – precis som vuxna – be-
hörver varandra och med varandra,
tillsammans och individbaserat, är
viktiga delar av skolans pedagogiska
aktiviteter. Ett viktigt lärandemål är
att självständigt kunna organisera
sin egen inlärningsprocess. Barnen
involveras därför i att definiera mål,
innehåll och inlärningsmetoder.
Eleverna ges frihet att lösa problem
och konflikter själva och erbjuds
lämpliga former för sin inlärning
som självständigt arbete, öppna lek-
tioner, grupparbeten och projekt.

Inlärning är en process av att aktivt
interagera med världen. Som huma-
nister antar vi att varje barn har ett
djupt rotat behov av att ständigt ut-
veckla sina förmågor, färdigheter
och kunskaper. Därför är den hu-
manistiska grundskolan designad
för att vara en plats där grunden kan
läggas för livslång inlärning och
nyckelfärdigheter införskaffas i en
trygg miljö. Vi vill att barnen ska
lära sig att lära sig, att applicera det
de har lärt sig, att lära för livet och
att lära sig att samexistera.

Ulrike von Chossy - Rektor 

Michael Bauer - Ordförande 
Humanistischer Verband

Den humanistiska 
grundskolan Fürth

TYSKLAND
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Utrecht är en gammal pittoresk me-
deltida stad med ringlande kanaler
och charmiga hus. Det här är Ne-
derländernas fjärde största stad, lan-
dets största universitet ligger här
och kulturutbudet toppas endast av
huvudstadens. Här doftar det ny-
bakade stroopwafels och pommes
frites från marknaden och ett av
landets roligaste museum
(www.museumspeelklok.nl) med
mekaniska leksaker, speldosor, posi-
tiv och rumsstora spelande dansor-
kesterschabrak med inbyggda fioler
och trummor finns att beskåda och
höra på här. 

Men här finns också något så unikt
som ett humanistiskt universitet.
Universitetet har utvecklats ur det

nederländska humanistförbundets
eget träningsinstitut. Där tränade
man tidigt personal för rådgivnings-
arbete inom armén. Utbildningen
var från början en tvåårig yrkesut-
bildning men utökades redan under
70-talet till treårig och i början av
80-talet till fyraårig. Man kände
också att arbetsuppgifterna ställde
högre och högre krav på förmågan
att bemöta och coacha människor i
kris och att uppdraget därför krävde
en högskoleutbildning. Därför
grundades 1986 stiftelsen Stichting
Humanistisch Instituut voor Weten-
schappelijk Onderwijs en Onderzoek
(HIWOO) (”Humanistiska Institu-
tet för Vetenskaplig Undervisning
och Forskning”). Sedan 1991 är
HIWOO ombildat till universitet

och heter De Universiteit voor Hu-
manistiek (UvH). 

Här fortsätter man att utbilda män-
niskor som vill arbeta med huma-
nistisk rådgivning. Man kan utbilda
sig inom humanism på kandidat-
och masternivå, de har en master i
vårdetik, en forskarutbildning, en
ettårig officiantutbildning och ett
utbytesprogram i internationell so-
cial rättvisa och tolerans. De har
samarbete med Erasmusprogram-
met för deltagande i kandidatpro-
grammets eller masterprogram-
mets första år, där utbildningen sker
på engelska. 
För mer information, se:
www.uvh.nl/english
Janna Aanstoot

Plugga på humanistiskt 
universitet 
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POLEN:

Mr. Andrzej, let's start with the
self-presentation of your person.
A few words about your history,
present and future?
To cut a very long story short let me
tell you that I am a psychologist and
psychotherapists but for the last 30
years I’ve been mostly busy as a hu-
manist and rationalist, writing for
various media, talking and organi-
zing conferences, recording ambi-
tious videos and so on. Recently, I
have been and still am an editor-in-
chief of a new humanist quarterly
”Racje”. I hope our periodical will
grow with time, although we do not
want to produce yet another anti-
clerical tabloid, so we do not neces-
sarily want to have the largest
possible readership.            

Back in the 1991 when the Polish
Humanist Society was created
what was the situation for polish
humanists compared to 2020?
What changes in the humanist
movement have occurred in these
30 years?
In 1991, we faced a catholic revolu-
tion, both socially and politically. At
that time, it seemed that 99 per cent
of Poles were either devout Catho-
lics or cowards who never dared to
do or say anything that might be
found anti-Church or ant-God. At
the same time, we naively believed
that all unbelievers are freedom lo-
vers and intellectually sophisticated
democrats, either leftists or progres-
sive liberals.

In recent years, the situation has
changed dramatically. In 2018, the
Pew Research Center  found that se-
cularization and even atheisation in
Poland is progressing faster than
anywhere in the world. Today, only
16 percent of young people declare
that religion is important to them.   

What do you see as the greatest
success of the Polish Humanist
Society?
It is very difficult to say but I think
that we have played an important
role in freeing numerous Polish pe-
ople from the fear of God and
Church. In the 90’s, many Poles
were shocked by some of our opi-
nions, jokes or projects, as in the
case of humorous campaign to
clone the Polish pope, that we laun-
ched at the turn of the century. At
that time, I even got several death
threats. Last year, when I told about
this and several other initiatives du-
ring my lectures in Collegiom Civi-
tas, all students, believers and
unbelievers, just laughed heartily. In
today’s Poland, criticism of Church
and religion is common in the ma-
instream media and atheist books
are on sale in ordinary bookshops.
When we published books, mostly
some 20 years ago, not even one
bookshop accepted them for sale. 
Our main concern is the process of
“tabloidisation” of European civili-
zation, or - in other words - the fall
of liberal, ethical and rational phi-
losophy of life and the rise of primi-

tive, authoritarian and populist
“anti-civilization” - in Poland
mostly clerical but not only. Actu-
ally, we are deeply worried by the
fact that quite a few atheists and so
called rationalists more or less sup-
port the current Polish regime, the
one we consider fascist or near-fa-
scist in the sense of Umberto Eco’s
“eternal fascism” that historically
may take various forms expressing,
however, its core “ant-values” as pre-
datory vitalism, fuhrer-Prinzip, aut-
horitarianism, tribalism and
anti-intellectualism, to mention just
a few.
Our main hope is that young pe-
ople mostly reject and ridicule cle-
rical and authoritarian political
culture and that so many people, so
relatively fast, have abandoned reli-
gious faith, which probably means
that some of them, perhaps many,
may abandon clerical near-fascist
ideology they support at present.   
We totally reject and despise the po-
licies of the current government. It
is brutally anti-humanist in every
aspect of what they have done and
said, from the Fascist's hate speech
against refugees in 2015, to the re-
cently announced intention to re-
nounce the Istanbul Convention.    

Text by: Maciej Podgórski, the founder of the
Polish foundation Teraz nauka, which means
Science now: https://teraznauka.org/en/home-

english/ 

Interview with Andrzej Dominiczak
Chairman of the Humanist Society in Poland
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Jag träffar Monica Belitoiu, ru-
mänska humanistförbundets ordfö-
rande och hennes make Daniel
Secara på internationell officiant-
kurs. De representerar Rumänien
och berättar beredvilligt om lan-
dets humanistiska kämpar. Det är
en liten men tapper skara rumäner
som håller humanismens flagga
högt där i landet vid Svarta havets
strand. Det sekulära humanistför-
bundet ASUR - Asociatia Secular-
Umanistá din România har 65
medlemmar i ett land med 20
miljoner invånare. Flera är dessu-
tom rumäner i exil. Daniel, som
är projektkoordinator i förbundet
säger lakoniskt att det väl delvis är
på grund av den ortodoxa kyrkans

starka grepp om landet, men att
det bland unga också finns en ut-
bredd ”apateism”. Nicolae Ceau-
sescus skugga faller dessutom
fortfarande över det ateistiska va-
rumärket och att vara kommunist
är snäppet värre än att vara sata-
nist i den rumänska folksjälen.
Därför ökar inte förbundets med-
lemssiffror trots att många av för-
bundets utspel ger stora rubriker i
tidningarna och de är ganska väl-
kända.    

”ÄKTENSKAP FÖR 
ATEISTER OCH BÖGAR."

Förbundet har fem humanistiska
officianter varav de första tre utbild-
ade sig genom skotska humanistför-

bundet och sedan har fortsatt ut-
bilda andra intresserade i förbundet.
Vigslar är i Rumänien en rent statlig
affär: alla får gå till rådhuset för att
skriva på papper och själva akten,
vare sig den är i kyrkan eller i hu-
manistisk regi, är enbart av symbo-
liskt, ej juridiskt värde.
Humanisternas unika vinkel är att
de kan erbjuda vigselceremonier till
samkönade par som inte kan få ett
juridiskt godkänt äktenskap.

”ÄKTENSKAP FÖR ATEISTER
OCH BÖGAR – EN TERRO-

RISTHANDLING!”
skrek den ortodoxa kyrkan och tid-
ningarna citerade glatt med feta ru-
briker för sex år sedan men det är 

Av Janna Aanstoot

Bi
ld
: D

an
ie
l S

ec
ar
a

RUMÄNIEN:
”Äktenskap för ateister och bögar 

– en terroristhandling!”TEMA: 

Intern
atione

ll

Humanism



betydligt mindre kontroversiellt
idag. Inte är det heller vare sig hu-
manister eller ateister som främst
utnyttjar humanisternas vigselverk-
samhet utan främst par i blandäk-
tenskap där en person är katolik och
en muslim, en är ateist och en är
kristen, etc. Dessutom är man de
enda i landet som erbjuder ceremo-
nier på engelska och på franska så
även par där någon i paret är icke-
rumän gifter sig ofta i humanistisk
regi.

BRÖLLOPSFOTOGRAFEN
BLEV OFFICIANT

Daniel Secara är en av de fem offi-
cianterna i landet. Steget till att bli
officiant var kort för Daniel som ar-
betat i många år som bröllopsfoto-
graf och har ett stort nätverk inom
bröllopsindustrin. Daniels huma-
nistiska vigslar sker i privat regi i
hans egna företag, men 10% av in-
täkterna går till humanistisk välgör-
enhetsverksamhet.

HUMANISTISKT 
VÄLGÖRENHETSARBETE

Förbundets medlemmar brinner för
skolverksamhet för barn i socioeko-
nomiska bristområden, i delar av
landet med dåligt uppbyggd skol-
verksamhet och för undervisning av 
särskilt utsatta barn som romska
barn och barn med funktionshin-

der. Man ordnar undervisningsläger
och sommarskolor för dessa barn
inom ramen för ”Scoala Curiosilor”
– nyfikenhetsskolor. Donationer till
denna verksamhet kan ges via Pay-
Pal här: www.asur.ro/donatii/.

VETENSKAPSFESTIVAL
Man anordnar också en årlig, vec-
kolång vetenskapsfestival sista vec-
kan i september: Bucharest Science
Festival, med över 100 event huvud-
sakligen i Bukarest. Här finns
workshops, utställningar och före-
drag och man samarbetar med olika
studentföreningar och internatio-
nella klubbar i staden. Man försöker
också att sprida idén genom enstaka
event i några andra städer. Program-
met är imponerande och kan hittas
här: 
www.bucharestsciencefestival.ro/ .
Google translate is your friend.

VETENSKAPSKALENDER
Förbundets flaggskepp är den ve-
tenskapskalender man ger ut varje
år med hjälp av internationell
crowdfounding. Den ortodoxa kyr-
kan i Rumänien har i åratal gett ut
en religiös årskalender med infor-
mation om olika helgon, religiösa
regler för olika dagar, helgdagar
markerade, etc. Denna hänger över
diskbänken i varje gudfruktigt ru-
mänskt hem. ASUR har gjort en ve-

tenskaplig version av denna kalen-
der där varje dag representeras av en
vetenskapsman/kvinna, en veten-
skaplig upptäckt eller dylikt som
passar på den utvalda dagen. På jul-
dagen firas givetvis Isaac Newtons
födelsedag. Förbundet delar ut ka-
lendrarna gratis i skolorna i hopp
om att kunna bryta kyrkans infly-
tande över elevernas skolgång och
sprida en mer vetenskapligt oriente-
rad sekulär samhällssyn bland de
unga medborgarna.

Deras vetenskapskalenderidé har in-
spirerat flera andra länder och ex-
empelvis har skotska och spanska
humanistförbunden gjort sin egen
version. Vill man göra en egen na-
tionell version bistår ASUR gärna
med sitt eget manus på engelska så
har mycket av arbetet redan  gjorts
och man kan fokusera på att över-
sätta och byta ut de mer nationella
inslagen mot det egna landets upp-
täckter och ledargestalter. 

Janna Aanstoot
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Bildspel, rumänska    
vetenskapskalendern
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“I’m a Christian and there is a
way that the Bible says to protect
us from plagues.”

This robust declaration was made
by one Prophet Climate Wiseman
of South London’s Kingdom
Church in defense of his “divine
plague protection oil” and red yarn
coronavirus “cures.” Wiseman is
currently under investigation by
England’s Charity Commission and
has charged that the secular move-
ment and those who hate God are
fueling attacks on his credibility. On
his website, Wiseman also boasts
that his “Miracle Pack” cure has hel-
ped millions in the UK and the US.
A grainy promotional video on the
site depicts a Black woman using

the cure to rebound from dreams
about witchcraft.

Christian fundamentalist quacks
exploit the fears of gullible, low-in-
come believers for a quick buck. Of
course, faith healing and snake oil
have a long, twisted legacy. Reli-
gious crooks have always used them
to line their pockets while pimping
divine access, but the latest crop of
“propheteers” is even more perni-
cious when viewed within the cont-
ext of a pandemic that is devastating
Black communities and other com-
munities of color

From Evangelical defiance about
holding church services to faith-
based rumors of miracle cures and
urban legend conspiracy theories

minimizing the outbreak, COVID
quackery is a virus unto itself. On
the far right, COVID-19 denialists
and skeptics hold court on Fox
News, ginning up vitriol while port-
raying the pandemic as a Democra-
tic conspiracy to hijack Trump’s
reelection. After the US outbreak
accelerated in March, homophobic
white evangelical pastors framed
COVID-19 as a symptom of God’s
judgment against immoral LGBTQ
communities. Right-wing Christian
Trump supporters ran TV ads ex-
horting viewers to call in to chur-
ches and pray for forgiveness. 

In Kansas, four deadly coronavirus
clusters came from religious gathe-
rings. An executive order was issued
banning gatherings of more than

USA:

COVID: Quackery, Faith, and Race
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ten people, but it was vetoed by Re-
publicans. The Kansas Supreme
Court overturned the Republican
veto and upheld the ban. In advance
of Easter, Kentucky’s Democratic
governor announced that he would
require those who violate a state
order on large gatherings, inclu-
ding at churches, to quarantine
for fourteen days. The decision
was slammed as anti-Christian
discrimination.

On the flip side, some in the Afri-
can-American community initially
shrugged off the seriousness of

COVID-19. At the beginning of the
pandemic this past spring, my mot-
her was asked by a man in the gro-
cery store why she was wearing a
mask. “You know Black folks can’t
get it, right?” he chuckled. A cousin
routinely referred to the pandemic as
the “so-called” coronavirus outbreak.
Although science skepticism among
Black folks was historically tied to in-
stitutionalized medical apartheid tar-
geting Black bodies, the persistence
of myths that African Americans are
immune to COVID-19 is also part
of a larger climate of faith-based and
reactionary pushback. Case in point

is a widely circulated tweet sugges-
ting that immunity is God’s reward
for Black folks enduring slavery.

Responding to skyrocketing rates of
COVID-19 cases and deaths in Chi-
cago’s African-American community,
the Mayor has created a Racial Equity
Rapid Response team that focuses on
providing communities with infor-
mation, health resources, and sci-
ence-based education. On the federal
level, the Congressional Black Cau-
cus chair is pursuing a bill that will
provide COVID-19 education, treat-
ment, and funding for African-Amer-
ican community-based organizations.
Measures would also be put in place
to ensure release of and protections
for incarcerated populations who are
most imperiled by the pandemic.

Science-based education and data,
equitable testing and treatment, re-
jection of faith-based hysteria, and
a strong push for a stimulus that
specifically addresses the public he-
alth legacy of racism, poverty, and
white supremacy are the best wea-
pons for loosening COVID’s deadly
grip.

Sikivu Hutchinson.

Republished with approval from the author
and www.thehumanist.com

Sikivu Hutchinson, Ph.D. is a writer, educa-
tor and director. Humanist of the Year Award.
Her books include Imagining Transit: Race,
Gender, and Transportation Politics in Los
Angeles (2003), Moral Combat: Black Athe-
ists, Gender Politics, and the Values Wars
(2011), the novel White Nights, Black Para-
dise (2015), and the recently published Hu-
manists in the Hood: Unapologetically Black,
Feminist,and Heretical.  She also wrote, direc-
ted and produced a short film and play of
White Nights, Black Paradise in 2016 and is
the founder of the Women’s Leadership Project
and Black Skeptics L.A.

One of the three black women to winThe Harvard Humanist ofthe Year Award 
2020.
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Dear Mubarak,

I write to you today, on this day, the
one hundredth day of your deten-
tion in an undisclosed location wit-
hout access to your lawyers, your
wife, or your newborn son.

As a child I remember living in a
state of harmonious coexistence all
but forgotten in the Nigeria of
today, as the plague of religious ex-
tremism has encroached. We both
have sought to challenge the ascen-
dancy of religious jingoism. As a
human rights activist, you have
sought to promote freedom of belief
and expression and grown to serve
as President of the noble institution
that is the Humanist Association of
Nigeria. 

Despite the dangers, you have
stood firm in your convictions and
true to your values. You have lived.
You have stood against the tide of
religious imperialism. You have
fought for all Humanity, to ensure
a better, fairer, world for all. You
have not sought to appease those
that treasure scrolls. You have not
bowed to pressure to revere their
unseen deities.

It beggars belief that Religionists
still demand such reverence and
seek to control our individual con-
duct. Do they not see the futility of
their quest? How can they hope to
rein in technology, to rein in ques-
tioning minds. I fear that, if they do
not see sense we shall all be caught
in a spiral of reprisals that will obs-

cure the path to rational dialogue.
When I accepted the International
Humanist Award at the World Hu-
manist Congress in 2014, I spoke of
the conflict between Humanists and
Religionists; one of enlightenment
versus the chains of enslavement.
Your arbitrary incommunicado de-
tention over the last 100 days is the
cruel reality of this conflict. All too
often these chains of enslavement
lead directly to the gallows or a
prison cell.

I imagine you pacing your cell, just
as I have done. Feeling with each
passing day, the added strain. But I
know too, that with each passing
day you will reach further into your
reserves – reserves that you have al-
ways thought finite – and discover
strength of which you had never
dreamed. 

I write today to tell you that you are
not alone, there is a whole commu-
nity across the globe that stands be-
side you and will fight for you. We
will not rest until you are free and
safe.

Your friend,
Wole Soyinka

NIGERIA:
Nobel Laureate, Wole Soyinka, sends message 

of solidarity to Mubarak Bala.TEMA: 
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GHANA:
Interwiew with Roslyn Mould, president
of the Humanist association of Gahna

What is your story as a youth gro-
wing up in a religious household?

I attended Catholic schools, St.
Theresa’s School in Accra from pri-
mary, junior high school and in
Holy Child School I got my Senior
high school education. Obedience,
discipline, and morality were the
core teachings there with religion
and especially Catholicism at its
core. It was compulsory for all stu-
dents to attend Mass at least 3 times
a week and observe ‘The Angelus’
prayer’ 3 times a day. Most of the
students were Catholic, but we had
Anglicans and Protestants of various
denominations as well. I became
more exposed to Christian Charis-
matic teachings, joined nondeno-
minational prayer groups and
underwent a period of ‘being born-
again’, which cemented my belief
on God. It was there I had my
‘Confirmation of the Holy Spirit’.

You de-converted and became an
atheist in 2007. What were the
major reasons, arguments, evi-
dence, and experiences for the de-
conversion?

I had finished University where I ac-
quired my BA and I had made lots
of friends in the expat community.

At the time, I had come to realize
that I had certain views such as fe-
minism that a lot of Ghanaian men
were not interested in due to cultu-
ral and religious reasons so I seemed
to connect well with foreigners.

I came to realize that most of them
were non-religious as most people
from Europe tend to be including
my partner although they were bap-
tized in the Orthodox Church. I
also started to notice that whenever
I made religious statements, there
would be a short awkward silence
and a change in topic. I felt then

that I was not doing my job pro-
perly as a Christian if I could not
teach them about the Word of God
and pass on the teachings of Christ.
It was at this juncture that I set on
a personal course to do objective re-
search on the origins and impor-
tance of religion, especially
Christianity, in order to properly in-
form my friends about it. We had
Satellite TV then as well so I gave
more attention to programs on
channels like the HISTORY chan-
nel, which at the time showed ob-
jective documentaries on the life
and times of Jesus Christ and the
origins of the Bible.

This was eye-opening because all
my life, I had watched the same
type of movies and documentaries
which were shown every Sunday
and especially on Christian Holi-
days, but those ones had certain re-
levant information left out of it and
they also did not give archaeologi-
cally documented information so
came my first ‘shocks’. I also wat-
ched the Discovery and National
Geographic channels for scientific
documentaries on evolution the
possibilities of life on other planets
and these baffled me further be-
cause I had been taught to believe
in only Creationism and I did not
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know there was another way of ex-
plaining how humans exist. At that
point, I had not gotten any infor-
mation to preach with and I had no
one to talk to about my findings.

I went through stages of grief, disap-
pointment, sadness, anger, and fi-
nally stopped going to church. Even
when I stopped going to church I
felt that God would strike me with
lightning for disobeying him or ‘be-
traying’ him, but as time went by
and nothing bad seemed to happen,
my fear lessened. I did not know
how to explain it to my family and
friends. So for years, I kept my non-
belief to myself and gave excuses for
not attending church and someti-
mes hoped that I could be proven
wrong with my non-belief so I
could go back to worshipping God
but that time never came.

What is the greatest anti-scientific
and anti-humanistic movements
within Ghana?
Ghana’s greatest enemy in the pro-
gress of science and technological
advancement is religion. It is the
only and greatest barrier because it
allows for so much wrong to go on
with little or no opposition. From
faith healing, false prophecies, work
ethics, illogical theories, women’s
oppression, authoritarianism, hum-
an rights abuse, bribery and corrup-
tion, etc. Ghana is highly religious
in the sense that everything that

happens is attributed to a deity or
superstition or both! If something
good happens, it is “By His (God’s)
grace”, if something bad happens, it
is “God’s will” or “the devil’s work”
or “a bad spirit” or “angry ances-
tors”. It is almost impossible to
argue with people no matter how
educated because of this train of
thought.

Religion is not a private matter as
most religious countries practice.
Here, it is allowed everywhere and
anyone who stands in the way of
their ideology or spiritual leader is
an enemy of progress to them. Most
homes force relatives to pray at odd
hours loudly and some go on the
streets at midnight to pray or
preach. In the public buses, herbal
medicine traders who also double as
Christian pastors are allowed to
stand and preach for hours during
the journey. At work, highly reli-
gious entrepreneurs and Managers
force employees to sing and pray be-
fore and after work. All official mee-
tings and occasions, private or

public begin and end with a prayer.
Our entire lives are circulated
around prayer and worship of one
deity or another. There is little space
for intellectual conversations and
critical thinking.

What is the status of women regar-
ding empowerment, equality, and
rights in Ghana?
I am very happy to be born at a
time when women empowerment is
starting to benefit the masses. Ho-
wever, there are several factors that
are hampering empowerment and
gender equality in Ghana, which
include Cultural and religious be-
liefs.

Can humanism improve the status
of women in Ghana more than tra-
ditional religious structures, doctri-
nes, and beliefs?

Most definitely it can! This is be-
cause, humanism emphasizes the
value of all human beings regardless
of gender and promotes wellbeing
of people whereas religion and su-
perstition creates an illusion of dif-
ferences between the gender making
men feel superior than women. Hu-
manism also brings about a sense of
selflessness and working to better
the lives of the deprived in society
which are mostly women.

Scott Douglas Jacobsen
Extract from longer interview 
in ConatusNews
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KENYA:
Shave your head and believe in God!
During last year ś census in
Kenya, 2% turned to be atheists
or not confessing to any religion.
Maybe, I was among the 2%,
maybe not. During the census
exercise, I remember telling the
renumerator that I was an atheist
in front of my mom. There was
a tense moment. How can I not
belong to a religion that my
mom has provided in the data?
The guy wanted to tick Chris-
tian. I refused but I am not sure
what he did with the results af-
terwards. What I know is that I
refused to be counted as a Chris-
tian.

Since April last year, I have been
living in the village. Our place is
partly a town and a village. They
call it Township. It's in Nyamira
County. Here, my challenges
range from, identity, culture, re-
ligion and tribe. As a dreadloc-
ked musician who plays the
traditional instrument obokano
from South Western Kenya, my
daily interactions are not easy.
There are those who think I am
a witch, those who think I am
crazy. Even crazier when I don't
subscribe to religion. I have to
deal with lots of questions from
people on matters of dreadlocks
and non-belief. Sometimes they
call me Rash, as if I have rashes.
Lots of people wrongly harass me
shouting: - RASTAFALA! I have

had many people come to me to
ask for Marijuana. 

Just yesterday, I met a man who
said: - 'You look like a lady', 
- 'Yes I am a lady,' I answered.
There was silence. You see in
these parts that is a man's way to
mean you're useless. Ours is a
patriarchal society. Men feel spe-
cial by dismissing women by
quoting the scriptures as well.

The first time that I revoked or
refused Christianity in total sense
was in 1998. As a new entrant in
high school, and from a poor
background, my mother used to
have us pray behind closed doors
wherever I went looking for
school fees. To me, I used to feel
really sad and emotional because
of how my mother said her pray-
ers.  Here I was, troubled with
school life and trying to fit in
and here is mum putting all ages
problems in prayer. Long pray-
ers. It was heavy. After three
prayer instances, I started ope-
ning the door and really go wit-
hout her noticing. I started
eating before they prayed for

food and since then it's become
a tradition. We don't pray for
food before we eat anymore. In
our family, there are no prayers.
My mother listens to Christian
broadcasts. In my entire life, I
have never seen my mother go to
a church. I hear she goes someti-
mes when I am in the city.

Women say that if I have to talk
to them, I have to be clean sha-
ven. I wonder what they would
say if I mentioned that I don't
believe in God. Some that hap-
pen to hear my conversations
especially on non-belief scream
and start praying. 

I have been open with my posi-
tion as an atheist. I wear atheist
t-shirts. But this has led me to
debates. I am always called Illu-
minati, Antichrist, Satan, devil,
etc. Many times I am denied op-
portunities, access and equality
but I always find a way out. 
I am always a person with ques-
tionable attributes to many. Yet,
I always present myself without
changing anything daily. I am
that proud. 

I wake up daily expecting to
meet the same experience. As for
I love my way of life, I am not
shaving my head and I am not
believing in God.

Dennis Dancan Mosiere AKA Grand-
master Masese, Kenyan musician and
poet.
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Uganda is a highly religious society.
Not even 1% of the habitants are
nonreligious and to be an atheist is
a very strange thing to be. However,
in the Kasese District in western
Uganda the Kasese United Huma-
nist Association has founded huma-
nist schools.

Kasese humanist school is a secular
school that is built on the founda-
tion of science and cherishes huma-
nist values. We expose to our
student critical thinking skills and
debates, and we engage them in
hands-on skills like tailoring, wea-
ving, knitting, gardening, cookery,
carpentry, fine art to mention but a
few.

The school was founded in 2011
by Kasese United Humanist Asso-
ciation. The school is managed by
Bwambale Robert Musubaho, has 3

campuses and conducts classes from
nursery, primary and secondary
school. Our campuses are located in
Rukoki, Muhokya and Kahendero
all in Kasese District in western
Uganda.

The school teaches the Uganda
curriculum and spices it with other
curricula’s,  the school actively en-
gages in tree planting initiatives,
crop farming and sustainable small
scale ventures aimed at empowering
the people we work with and the
community at large. We have libra-
ries open to our students and the
general public to keep them infor-
med and we strive to fight against
ignorance, poverty, disease and irra-
tional superstitious beliefs.

Bwambale Robert Musubaho director and by
children at the Kasese Humanist Schools.

Ouer school motto is:

UGANDA:
With science we can progress

- A report from Kasese Humanist school in Uganda

“With Science, 

we can progress”

Ouer school motto is:

TEMA: 

Intern
atione

ll

Humanism



25

NR  3  H U  M A  N  I  S  T  E  N   2020

Some voice from the students: 
Kamala Brian, 
14 years old
I am a student at Kasese Huma-
nist school in Form 1 in the sec-
condary section. 

I am so glad being a pupil at this
wonderful school,  we do a lot of
things while at this school and
among them are the following:
We study math, English, sci-
ence, social studies and huma-
nist studies. 

We also learn handworks as in
fine art, modeling objects out of
mud, letter writing to pen pals,
debates, playing games like
scrabble, chess, volley ball, soc-
cer, netball, computer, we do
have some party moments on
some days, we do gardening.

I love this school so much be-
cause they help me study freely,
because i am good at playing
netball and i was helped keep
in school and develop my talent.

Masika Provia, 
13 years old
I am studying at Kasese Huma-
nist school in Primary 7 class.
Am so grateful being a student
at this school for i wouldnt be
in school if it had not been the
efforts of the school Director 
Bwambale Robert Musubaho.
I am an orphan coming from a
poor family background and a
great beneficiary of Kasese 
Humanist Child sponsorship
program. 

I have been kept in school for
the last 3 years now and am
happy that this school has expo-
sed me the world. The school is
fully equipped with so many
books in our library. We do have
computers with internet which
has helped us to know more
about what is happening in the
world. 

This has helped me to get
chance of interacting with pe-
ople from all the parts of the
world. Am so happy with the
education i am getting at Kasese
Humanist School and i am de-
termined to keep in school for a
better future.

Masika Rihanna, 
10 years old
I am a student at Primary 4 class
att Kasese Hujanist scool - Ru-
koko.
I am glad to be a student of 
this good school. The school has
nice buildings unlike some other 
schools in this area. Our build-
ings are made of bricks, with
doors and windows. The class-
rooms are big enough to fit us. 

We sit very well in our class-
rooms. Our school office, chicken
house, gate keeper house, our
school library are all made of
bricks.

Our school kitchen and staff 
houses are brick houses.

Our classroom floors have cement
on them while others have 
concrete floor, there are few class-
rooms that don’t have cement or
concrete.

There is good fresh air in our
classrooms. Our school library is
big enough with good chairs and
tables which we use.

School info:
School Facebook page: 
https://www.facebook.com/kasesehumanistschool
School website: https://kasesehumanistschool.webs.com
School photostream: 
https://www.flickr.com/photos/kasesehumanistprimaryschool/
You can support our School project through the following organizations:
Humanist Global Charity: 
https://humanistglobal.charity/oneyearsponsorships
Atheist Alliance International: https://www.atheistalliance.org/campaigns/kasese-humanist-school/
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After more than forty years of govern-
mental attempts to educate people
about Islamic laws and rituals, the
young generation of Iranians, who got
no rule on their parent’s revolution,
seem to be ready, more than any time
before, for a secular government and
political system.

WOMEN NEVER 
REMAINED SILENT

Women in Iran are probably the class
that has been most affected by Islamic
laws after the 1979 revolution. Hijab
became compulsory for all women.
Islamic polygamy for men, marriage
with kids, and deprivation of many so-
cial and political rights became official
law. But the Iranian women’s move-
ment never remained silent. On the
first International women's Day in
1979, many women ran the first anti-
compulsory hijab demonstration. This
was one of the first attempts by
women in Iran to stand against the
Islamic sexists laws. But the Islamists
could successfully change the law by
means of mass brutality against
women.
Now, after more than forty years, the
women's movement is louder and
much stronger. Many anti compulsory
Hijab movements, such White Wed-
nesdays, or My Camera, My Weapon
etc. are organized and run by young
women's rights activists. The number
of organizations outside the country
who are focused on women's issues,
such as Women's Revolution Organi-
zations, and many others, have drama-
tically risen during the past decades.
Iranian women are more presumptu-
ous than any time before to talk about
equal rights, resisting compulsory

hijab, having sex before marriage, ex-
posing their personal lives, disobeying
official Islamic laws, to singing and
dancing both in public places and at
private parties.

According to official statistics, more
girls than boys attend universities in
Iran. The number of advanced courses
in Master or PHD occupied by fema-
les are also higher. But due to censors-
hip by the Islamic regime there are no
valid statistics to show the percentages
of the Iranians women who believe in
a secular governmental system.

Atheism seems to have become very
popular among the young generation,
despite the fact that leaving Islam is
punishable by death due to Iranian
Islamic laws. According to a recent
survey by the Gamaan organization,
based in the Netherlands, half of Ira-
nians have turned atheist over the past
decades. We can also mention musici-
ans, painters, photographers, Insta-
gram influencers who create
anti-religion contents, who have mil-
lions of followers. Shahin Najafi, the
Iranian Rock-Rap singer, DubsMash
artists such “Ghul Akhar” or “Tina
Bakhshi” with thousands of followers,
the female Iranian painter, “Sayeh
Sohrabi” who create art based on fe-
male nude body and women's rights
are examples of anti-religious celebri-
ties. According to authorities in Iran,
the number of Iranians who make
jokes about the prophet Muhammad
and Imams have risen. They have also
confessed that many Iranians do not
go to mosques and do not practice
Islamic rituals.
On the other hand, the secular move-
ment is a great threat and fear for the

Islamic regime. The budget the autho-
rities spend on suppression of those
who do not practice Islamic rules, such
as girls who do not fully wear hijab, or
those who drink alcohol or those who
eat and drink during Ramadan, has
risen over the past years. The regime
also pays special subsidies to many
Universities, Institutes, Book Publis-
hers, Bloggers, Imams etc. both inside
and outside Iran, in Middle East Eu-
rope, and North America, to promote
Islamism. However, the authorities
have confessed many times that their
policies have not achieved what they
had planned for, and that the number
of Iranians who leave Islam for secula-
rism is increasing. 

Iran has an enormous and undeniable
anti-Islam movement. We, at the Cen-
tral Committee of Ex Muslims in
Scandinavia, receive many messages
from Iranians inside the country who
would apply for asylum. However, the
voice of the people who seek secula-
rism is not fully heard by western po-
liticians. Multiculturalists still insist on
religious identity of the masses, and
therefore deny Iranian’s legitimate de-
mands for secularism. Phrases like
western or eastern values, respecting
mass religion, labeling secular activists
as Nazis or Racists, etc. are overused.
But the time for change in Iran and
the whole region has come. Listen to
the voices of the people, and stand on
the side of the secular movements.

Milad Resaeimanesh
Milad Resaeimanesh is the spokesperson for 
The Central Committee of Ex Muslims 
in Scandinavia

Legitimate demands 
for secularism

IRAN:
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INDIEN:

”India is a geographical and econo-
mic entity, a cultural unity amidst
diversity, a bundle of contradictions
held together by strong but invisible
threads.”

- Jawahar Lal Nehru, 

the first Prime Minister of independent India

THE PARTITION
When the Partition split what had
been one nation into two, on reli-
gious lines, the shockwaves caused
by the cleaving apart of the lands
were both immense and horrifying.
The justification of the exercise was
to birth a nation called Pakistan,

populated exclusively by Muslims
who were disillusioned with India.
The demarcation on maps however
was easier to achieve than in reality;
there were people of various faiths
on either side of the newly created
border, and in the months that fol-
lowed, the soil on either side was
soaked with the blood of innocent
people, caught on the wrong side of
lines that were suddenly and arbi-
trarily drawn up. Around this time,
there was also a strong push to also
try and declare India as a nation
specifically for Hindus. When
Gandhi vehemently opposed the

move to make India a Hindu na-
tion, many hardliners from the
Hindu right-wing outfits were fu-
rious, and Nathuram Godse, a
member of the Hindu nationalist
party Hindu Mahasabha, assassina-
ted Gandhi, when he was out for a
multi-faith prayer meet, plunging
the nation into fresh turmoil. When
the constitution of independent
India came into effect just two years
later however, the preamble decla-
red India to be a sovereign socialist
secular democratic republic, ensu-
ring that the killing of Gandhi did
not catalyze the movement to turn

A new era of the state publicly 
endorsing a religion?TEMA: 
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India into a Hindu-nation, as the
perpetrators had hoped.

RELIGIOUS FREEDOM IN
POST-INDEPENDENCE INDIA
Post-independence India has always
been officially secular, but the poli-
ticization of religion too has always
been a feature. While religious free-
dom is a fundamental right in
India, with every citizen having the
right to practice and promote the
religion of his/her choice, the issue
of religious conversions has always
been a touchy issue, and has led to
many violent clashes. Society also
looked down upon people who
switched religions, so it was often
the most downtrodden classes of pe-
ople who decided to hop religions.
The Dalit Buddhist movement of
1956, launched by Dr. B.R. Am-
bedkar triggered an exodus of nearly
half a million former Dalit people
(Hindu communities considered
untouchable), as they were fed up of
being mistreated by the upper-caste
Hindus. Many Dalits were also
wooed by Christian missionaries
with the prospect of a life without

discrimination and perhaps even
some monetary incentives. These ef-
forts were viewed both with concern
and anger by prominent Hindu
right-wing organizations. The bar-
baric murders of Australian bishop
Graham Staines and his two infant
sons in 1999, by the Hindu far-
right outfit Bajrang Dal, supposedly
to put a stop to the alleged forcible
religious conversion activities initia-
ted by Staines, brought internatio-
nal focus onto the phenomenon of
growing religious intolerance in
India. The issues with religious con-
version have over time led to
amendments being made to the
freedom of religion act, by many in-
dividual states in India. For in-
stance, the Orissa Freedom of
Religion Act, 1967, mentions that
no person shall "convert or attempt
to convert, either directly or other-
wise, any person from one religious
faith to another by the use of force
or by inducement or by any fraudu-
lent means". The bone of conten-
tion often is proving this use of
force or inducement. The law is
often violated, and vigilante justice

is often meted out, as was done in
the case of the murder of Bishop
Staines and his children, merely on
the basis of suspicions of wrong-
doing. Law enforcement also tends
to be swayed by the prevailing poli-
tico-religious conditions, which
often results in perpetrators getting
away with anything from hate-spe-
ech to rioting, in many cases going
on to occupy greater positions of
political and administrative power.

SEPARATION OF RELIGION
AND STATE

Since Independence, the Congress
party has been in power at the cen-
ter, for fifty four of the seventy four
years, and while they’ve been accu-
sed of their religious leanings, it was
never part of their official electoral
manifesto. The Bharatiya Janata
Party (BJP) however changed all
that when they started explicitly
campaigning with the promise of
building a temple venerating the
Hindu god Ram, in the disputed
land which housed a mosque until
it was razed down in a day of fren-
zied mob attacks in December of
1992. Now, in 2020, even in the
midst of the Covid-19 pandemic,
the Prime Minister of India, Na-
rendra Modi inaugurated the cere-
mony signalling the beginning of
the construction of the temple, and
in a way also signalled the begin-
ning of a new era when the Govern-
ment can openly endorse a religion,
instead of having to stay away from
religion(s). The long-term effects of
these actions on the secular nature
of India is yet to be understood, but
the outlook is grim.

Prashanth Dwarakanath, Swedish based In-
dian blogger



29

NR  3 H U  M A  N  I  S  T  E  N   2020

AFGHANISTAN:

Mostafa Erbrahimi 
- Stockholmshumanisternas utvisningshotade

styrelsemedlem

Den 22 mars 2020 valdes Mostafa
Ebrahimi in i styrelsen för Huma-
nisterna Stockholm. 4 dagar senare,
den 26 mars, meddelade Migra-
tionsdomstolen att de avslår hans
ansökan om uppehållstillstånd som
skyddsbehövande ateist från Afgha-
nistan. I domen står det att domsto-
len anser att Mostafa ”inte lämnat
en tillförlitlig utsaga. Han har där-
för inte har gjort sannolikt att han
känner en välgrundad fruktan för
förföljelse på grund av religiös upp-
fattning.”

Mostafa härstammar från berg-
strakterna i centrala Afghanistan.
Den lilla ensliga by där han växte
upp är belägen i en dalgång längs

floden Dard-i-Khundi, 2000 meter
över havet, omgiven av karga bergs-
toppar. Boskapsskötsel är den för
området vanligaste sysselsättningen.
Med bil eller motorcykel tar det 7
till 8 timmar till centralorten i pro-
vinsen Daikondi.  Resan därifrån till
huvudstaden Kabul är lika tidskrä-
vande.

Mostafas familj är hazarer, en shia-
muslimsk folkgrupp förtryckt av Ta-
libanerna. Mostafas mor var djupt
religiös och drivande i att göra reli-
gionen till aktiv del av livet, även för
barnen. Exempelvis skulle Mostafa
läsa ur koranen vid högtider och
från åtta års ålder gick han i koran-
skolan på vintern. Resten av året var

det vanlig skola. Några alternativ till
islam fanns inte och inte någon re-
ligionsfrihet.

Redan i koranskolan började Mos-
tafa fundera över om det han lärde
sig om islam kunde vara sant. ”Jag
fick lära mig att vi skulle behandla
varandra väl och aldrig slå någon,
samtidigt misshandlade Mullorna
mig och mina klasskamrater. Jag
tänkte att det han sa och det han
gjorde inte gick ihop. Det var något
i religionen som möjliggjorde
detta.”

Det fanns även religiöst förtryck ute
i samhället. Vid ett tillfälle under
fastemånaden Ramadan var det en
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man som drack vatten mitt på
dagen. Den mannen misshandlades
och stöttes sedan bort från gemen-
skapen. Det gick varken att disku-
tera eller att ifrågasätta religionen
under Mostafas uppväxt. De bo-
ende i området var väldigt konser-
vativa och alla hade koll på
varandra.

2015, när Mostafa var 15 år, för-
sökte två konkurrerande kriminella
beväpnade grupper ”krigsherrar” re-
krytera honom och han hotades när
han inte ville ansluta sig till dem.
Mostafa kände sig tvingad att lämna
sin hemby och Afghanistan och
reste till Iran, dit många hazarer flyr.
I Iran såg han ingen framtid, utan
reste vidare och kom till Sverige i
december. Här sökte han asyl.

Redan på vägen till Sverige hade
Mostafa slutat praktisera islam och
börjat tvivla på Gud. En av orsa-
kerna var att det fanns så mycket li-
dande. Hur kunde Gud tillåta det?
Efter en tids väntan i Sverige bör-
jade han på gymnasiet och kom då
i kontakt med och fick lära sig om
andra religioner. Han insåg också
att man inte behövde tro på några
gudar och att detta kallades ateism.
”När jag kom i kontakt med andra
religioner kände jag mig lurad. Det
verkade som om någon bara hade
bara sagt att islam är sann. De olika
religionerna var så lika och jag tviv-
lade ännu mer på islam.”

Till slut kom Mostafa till insikten
att han inte tror på några övernatur-
liga makter. Detta skedde genom att
han på fritiden läste om olika reli-
gioner och diskuterade med andra.
När han letat humanistiska böcker
på nätet hittade han till Humanis-
terna och fick upp ögonen för hu-
manism som livsåskådning. Ett år
senare, i mars 2019,  blev han med-
lem.

Under denna period fick Mostafa
avslag på sin asylansökan, vilken
hade motiverats med risk för förföl-
jelse från talibanerna. Därefter in-
lämnades en ny ansökan. Nu med
ateism som asylskäl och Humanis-
terna bidrog med en skrivelse till
Migrationsverket, vilken styrkte att
Mostafa är ateist och har sekulärhu-
manistiska värderingar. Även denna
ansökan avslogs. Det skedde i våras,
samtidigt som Mostafa blev förtro-
endevald i Humanisterna Stock-
holm.

Migrationsdomstolen anser att de
anförda skyddsskälen är tillräckliga
för asyl: ”personer som konverterat
från islam, ateister eller sekulära
måste [i Afghanistan] utöva själv-
censur och kan generellt sett inte
öppet uttrycka sina åsikter eller sitt
förhållande till islam utan att riskera
sanktioner eller våld. De måste
också utåt sett upprätthålla en fasad
som troende muslim och även upp-
fylla omgivningens krav på att ge-
nomföra vissa religiösa 
förpliktelser.”

Dock anser både Migrationsverket
och Migrationsdomstolen att Mox-
stafa inte är trovärdig som exmuslim
och humanist. Hans övertygelse är
inte genuin. Den är inte tillräckligt
detaljerad och saknar personlig för-
ankring enligt myndigheterna.
Mostafa riskerar nu att utvisas från
Sverige. Ett sista halmstrå är en ny
ansökan om verkställighetshinder
som lämnats in i augusti.

”Jag kan inte återvända till Afghanis-
tan. Om jag återvänder kommer jag
dö, då det direkt kommer upp-
märksammas att jag inte praktiserar
islam”, säger Mostafa och fortsätter
”I Afghanistan går det inte att säga
att man inte tror på Gud, att män
och kvinnor är lika och att staten
ska skiljas från religion.”

Mostafas personliga historia är
unik, samtidigt är han absolut inte
ensam om att vara ateist med bak-
grund i Afghanistan och inte bli
trodd av svenska myndigheter. Hu-
manisterna har kommit i kontakt
med många som är i en likande si-
tuation. Det finns allvarliga system-
fel i Sveriges behandling av ateism
som asylskäl.

Ulf Gustafsson är förbundssekreterare 
i Humanistyerna
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Internationell Humanitär hjälp-
verksamhet drivs av Humanist-or-
ganisationer i många länder. Hos
oss fanns liknande önskemål redan
från starten på 80-talet. På årsmötet
i april 2008 blev det verklighet.
Mötet tog beslut att driva en huma-
nitär medlemsinsamling. Medlem-
mar fick äntligen chansen att under
sekulär-humanistiskt inseende
hjälpa medmänniskor i nöd. Det
blev en stor framgång.

På årsmötet presenterade en skärm-
utställning insamlingens hjälpmål,
ett ideellt drivet kvinnohus med
daghem i Agadir, Marocko. Där
räddades mödrar som blivit gravida
utan att vara gifta. De hade jagats
bort av sina familjer, av heder och
skam. Lämnade i stor misär att
överleva bäst de kunde i ökenhetta
eller snöfyllda berg.

RÄDDADE KVINNOHUS
På årsmötet såg integrationsminister
Nyamko Sabuni utställningen, hon
bekräftade behovet av stöd till he-
dersutsatta i många länder. Med-
lemsinsamlingen gav snabbt
donatorer som räddade ekonomin
för kvinnohuset. Donationerna gav
även hjälp vid den stora jordbäv-
ningen i Haiti 2010.

BLEV 90-STIFTELSE
Insamlingen lockade även donatorer
som inte var medlemmar. Det km
frågor om hur gåvorna kontrollera-
des, insamlingen hade inget 90-
nummer från Svensk Insamlings-
kontroll. Humanisterna Väst ansva-
rade för administration och kassa.
En Gåvorapport skickades ut fyra
gånger om året. Slutligen blev arbe-
tet övermäktigt. Efter ett års diskus-
sioner och med stöd från förbundet,

omvandlades insamlingen 2012 till
en registrerad 90-stiftelse, Huma-
nistHjälpen. 

NIGERIA I NORSKT 
SAMARBETE

Nya donatorer anslöt sig snabbt.
Det internationella samarbetet
ökade, bland annat genom norska
humanisternas hjälporganisation.
Den gemensamma hjälpen räddade
nigerianska barn från tortyr och
mord, då de av olika församlingar
anklagades för att vara häxor och
trollkarlar.

MAROCKO
I Marocko stöds nu ytterligare ett
kvinnohus. Samt ett barnhem, där
pojkar till ensamstående mödrar
räddas från ett liv på gatan. En ton-
givande socialarbetare i Marocko är
Mme Mahjouba Edbouche, grun-

Humanisthjälpen: 

Hur en medlemsinsamling blev 
till internationell hjälp

Skärmutställningen till stöd för ogifta mödrar i Marocko fick stor uppmärksamhet. Bland annat bekräftade integrationsminister Nyamko Sabuni
behovet av stöd till hedersutsatta i många länder.
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dare av de båda kvinnohusen. Hen-
nes arbete får nu praktiskt stöd även
av sociala myndigheter. Samhället
börja få upp ögonen för det orätt-
färdiga i hur ogifta mödrar med
barn behandlas. Ett stort center för
skydd och utbildning planeras. Jäm-
fört med för tio år sedan är detta en
otrolig framgång.

UGANDA
I Uganda drivs skolor traditionellt
av kyrkor och församlingar. Men
flera sekulär-humanistiska skolor
växer nu fram. HumanistHjälpens
donatorer stöder en sådan. Skolan
beslöt sig för inriktningen efter ett
överfall lett av häxdoktorer/präster.
Över hundra fäder till skolbarn
mördades. 

Sexuellt avvikande saknar rättighe-
ter i Uganda. Religiöst färgade tra-
ditioner från kolonialtiden styr.
Starka krafter vill återinföra döds-
straff. Hbtq-aktivister förföljs,
misshandlas och mördas. Huma-
nistHjälpens donatorer stödjer en
nationell paraplyorganisation för
landets olika hbtq-rörelser.

SVERIGE
Även i Sverige styr konfessionella
och traditionella miljöer, hur barn
och unga skall växa upp. Tusentals
unga lever i hedersmiljöer där de
misshandlas, hotas, försvinner eller
gifts bort mot sin vilja. Huma-
nistHjälpens donatorer stöder orga-
nisationer som aktivt arbetar mot
detta. Bland annat GAPF och

VHEK. Även Hjälpkällan får stöd,
de hjälper dem som lämnar slutna
religiösa samfund och sekter. Upp-
sala Kvinnojour får också stöd för
sitt program mot spirituellt våld
mot kvinnor.

STORT TACK!
Alla som nås av hjälpen riktar ett
stort tack till alla varmhjärtade,
trogna donatorer genom åren! Allt
arbete i stiftelsen görs ideellt, känn
er säkra på att gåvorna går dit de
ska.

Sven Olof Andersson
styrelseordförande HumanistHjälpen 
https://humanisthjalpen.se.

Barn ivriga att lära sig hantverk på Katumba-skolan med sekulär-humanistisk inriktning i Uganda. 
Ett av de nyare hjälpmålen för HumanistHjälpens donatorer.
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Regeringen har nyligen beslutat
om nya kursplaner för grundsko-
lan. Dessa ska börja gälla från och
med höstterminen 2021. Tyvärr är
förändringarna när det gäller
ämnet religionskunskap små och
inte alls de som skulle behövas för
att göra ämnet relevant för de barn
och ungdomar som växer upp i da-
gens Sverige. Hela ämnet måste
förnyas.

Svenskars förhållande till religion är
kluvet, minst sagt. Så här framställs
det på forskningshemsidan forsk-
ning.se: “David Thurfjell [professor i
religionsvetenskap vid Södertörns hög-
skola] beskriver en befolkning där 80
procent tar avstånd från organiserad
religion. Som slutat besöka kyrkan,
som inte ber och som har ganska
dunkla begrepp om de religiösa berät-
telserna. Men som samtidigt firar påsk
och jul. 63 procent är med i Svenska
kyrkan [data från 2016; 2019 var
det 56 procent] och betalar helt fri-
villigt flera tusen kronor i avgift varje
år.”

Det här kluvna förhållandet till re-
ligion har existerat ganska länge;
annan forskning visar att ”cirka 95
procent av de som bor i Sverige mycket
sällan besöker gudstjänster eller annan
religiös ceremoni regelbundet”, en
siffra som är närmast oförändrad

sedan början av början av 1900-
talet. Sedan länge är svenskarnas
andlighet bara sällan kopplad till
Svenska kyrkan, vars medlemsantal
varit på stadig nedgång sedan
tvångsanslutningen avskaffades.
Samtidigt har tillkomsten av nya
svenskar från andra delar av världen
gjort befolkningens förhållande till
religion mer mångfacetterat. Att un-
dervisa om religion under dessa för-
hållanden är en utmaning. Ämnet
behöver därför omformas grundligt.

1. Ämnet Religionskunskap 
bör döpas om till Livsåskådnings-
kunskap.
En sådan åtgärd skulle göra att man
slipper den krystade formuleringen
att ämnet handlar om ”religioner
och andra livsåskådningar”. Detta
särskilt viktigt för att signalera att
ämnet även omfattar den majoritet
av svenskar som fördjupar sig i exi-
stentiella frågor men inte är kyrk-
liga. Som det är nu behandlas det
stora flertalet av oss som undantag,
ett förhållningssätt utan förankring
i verkligheten.

2. Etik måste utgå från filosofi, 
inte religion.
Hur bör man leva? Hur vet man
vad som är sant? Frågor som dessa
är bland de viktigaste skolelever har
att fundera över, särskilt i dessa tider

av snabb förändring och mer eller
mindre faktaunderbyggda nyheter.
Sådana frågor kan höra hemma i
ämnet livsåskådningskunskap, men
bör då inte behandlas utifrån ett re-
ligiöst perspektiv. Religiös etik och
moral omfattar allt från att driva
barnsjukhus till att köra flygplan in
i byggnader, vilket gör att frågor om
varför det ena är bättre än det andra
bäst behandlas ur ett allmänmänsk-
ligt perspektiv. Hur man vet vad
som är sant är om möjligt ännu mer
problematiskt att diskutera utifrån
religiös utgångspunkt. Grundläg-
gande filosofi behöver alla elever
kunskap om.

3. Det behövs bättre undervisning
om varifrån vi kommer.
På samma självklara sätt som anti-
ken hör hemma i historieundervis-
ningen borde traditionella
skandinaviska religioner höra
hemma i livåskådningskunskapen,
även högre upp i åldrarna. Nu be-
skrivs Sveriges historia ur ett selek-
tivt kristet perspektiv. Denna
historielöshet är en naturlig produkt
av att vi har blivit utsatta för 1 000
års kyrklig mission, men att seg-
rarna skrivit historien gör inte his-
torieskrivningen korrekt. Den
nordiska skapelseberättelsen be-
handlas som saga, den kristna ska-
pelseberättelsen som "äkta" religion,

Låt livsåskådningskunskap 
ersätta religionskunskap

Av Patrik Lindenfors & Ulf GustafssonDEBATT!
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Ragnarök som en fantasi, Armaged-
don som profetia, Ask och Embla
känns knappt till, Adam och Eva är
allmängods. Samisk ursprungsreli-
gion ska vi inte tala om. Det som en
gång var kristendomskunskap har
numera breddats till fler religioner.
Barn får lära sig att förstå sin om-
värld, det är bra, men den historiska
och lokala förankringen är bristfäl-
lig.

4. Glöm inte den sekulära 
humanismen, den kanske vanligast 
livsåskådningen i Sverige. 
Slutligen behövs det större ut-
rymme och mer kunnig undervis-

ning om vad humanism som livs-
åskådning innebär. Vissa beskriv-
ningar i kursböckerna i religions-
kunskap är surrealistisk läsning för
oss med denna livssyn. Det talas
ofta om att svenskar är okunniga
om religion. Okunnigheten är dock
ännu större om icke-religiösa livs-
åskådningar. De livsåskådningar
som en stor del av svenskarna i
större eller mindre omfattning i
praktiken lever efter, men som sam-
tidigt verkar ses som så naturliga att
de inte behöver nämnas.
Det är först när man själv inser att
man själv har en livsåskådning och
vad den innebär som andras livs-

åskådningar blir begripliga. Denna
förståelse kan bidra till större öd-
mjukhet inför livets svåra frågor och
mindre främlingsfientlighet. Känn
dig själv för att bättre känna andra.
Kort sagt borde religionsämnet om-
stöpas till Livsåskådningskunskap,
samt förändras på ett övergripande
sätt och inkludera mer allmän-
mänskliga filosofiska utgångspunk-
ter. Få skolreformer kan vara mer
angelägna.

Patrik Lindenfors är styrelseledamot 
i Humanisterna
Ulf Gustafsson är förbundssekreterare 
i Humanisterna

Publicerad på DN Debatt 2020-08-23

        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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Av: Anders Källström

Vi är på god väg in i ett helt nytt
sorts samhälle. Och, det går fort. En
av de viktigaste drivkrafterna är den
digitala tekniken. På samma sätt
som när spjutet skapade jägarsam-
hället, när staketet skapade jord-
brukssamhället och när motorn
skapade industrisamhället så skapar
nu den digitala tekniken det högdi-
gitaliserade samhället. Konsekven-

serna är av existentiell dignitet. Vad
innebär det att vara människa när
den digitala tekniken både är vår
slav, kollega och, i vissa fall, herre?
Och, hur säkerställer vi att det ger
oss ett gott liv?

Teknikens betydelse underskattas
inte sällan av både samhällsvetare
och humanister. Ibland hör man till

och med en del av dessa kokettera
med att de inte bryr sig om teknik.
Det är stort misstag. 

Tekniken är den viktigaste förkla-
ringen bakom den samhällsutveck-
ling som innebär att vi inom en
generation i genomsnitt kommer att
bli hundra år gamla (det var inte så
många som fick uppleva sin trettio-

Du nya, högt 
digitaliserade, värld
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årsdag i jägarsamhället). Innovatio-
ner som datorn, mobilen, den för-
arlösa bilen, drönaren,
3D-skrivaren, etcetera påverkar
samhället, organisationer, professio-
ner och vår fritid i grunden. De
ständiga och snabba tekniska för-
bättringar som dessa innovationer
genomgår efter att de uppfunnits
fortsätter att förändra våra liv i en
mängd små steg. Sammantaget får
alla dessa ständiga små steg en fort-
satt och enorm omfattande bety-
delse för hur vi lever. 

Tidsandan är som alltid mänsklig-
hetens blinda fläck. Vi reflekterar
inte över hur beroende vi blivit av
våra mobiler. Vi måste bli påminda
om att vi numera nästan aldrig be-
söker ett bankkontor, att det inte
längre finns några resebyråer och att
vi allt oftare frågar en ”nätdoktor”
om råd när vi inte mår bra. Många
vet inte hur få som arbetar i dagens
högautomatiserade fabriker (hur
skulle de kunna veta det när i vissa
fall nästan ingen är där) eller i de
minst lika högautomatiserade lag-
ren. Vi glömmer att datorn numera
både bokför och deklarerar åt näs-
tan alla. Vi tänker kanske inte på
hur mycket information som vi får
från våra datorer och hur lite infor-
mation som numera kommer från
tryckta böcker och tidningar. Des-
sutom påverkar tekniken abstraktio-
ner som vår syn på tid, avstånd och
relationer.
Uppräkningen kan förstås bli myc-
ket längre. Och, då är vi är vi ändå
bara i början av utvecklingen…

Som humanist ställer man sig förs-
tås frågan om allt detta är bra eller
dåligt. Än ännu klokare fråga är den
om hur vi skall styra digitaliseringen
så att vi tar vara på allt som är gott
och undviker allt som är mindre
gott relaterat till vad som kommer
att ske. 

Detta kan bara göras genom våra
gemensamma insikter. Insikt kräver
i sin tur gemensam bildning och att
den gemensamma bildningen där-
efter uppdateras i takt med utveck-
lingen. Kravet på att bildningen
skall vara gemensam har förstås med
en fungerande demokrati att göra.
Om det lyckas så är jag övertygad
om att digitaliseringen kan bli det
bästa som hänt mänskligheten hit-
tills…

Här har humanister i allmänhet
och Humanisterna i synnerhet en
stor uppgift. 

Vilka är då utmaningarna? Låt mig
ge några exempel:

Ekonomin utsätts, som vi redan ex-
emplifierat ovan, för i grunden helt
nya förutsättningar. Allt mer av det
vi värderar är exempelvis gratis. Hur
skall kapitalismen och marknads-
ekonomin hantera ”gratis”?

Branscher, organisationer, funktio-
ner och professioner förändras nu
till oigenkännlighet om vi jämför
med hur det var för bara något de-
cennium sedan. Vad händer med
alla dem som inte anpassar sig i tid? 

Det samma gäller demokratin. De
politiska partiapparaternas infly-
tande ersätts av vad som sker på
nätet. När, för att ta ett välkänt ex-
empel, andra politiker köpte dyr re-
klam i traditionella medier
2015-2016 satt Donald Trump och
twittrade helt gratis… och vann
presidentvalet! 

Medierna blir allt svårare att finan-
siera. Det gör journalistiken både
ytligare och slarvigare. Istället infor-
merar allt fler varandra digitalt.
Kvaliteten på denna nya informa-
tion varierar precis så mycket som
man kan befara. Inte sällan är den
direkt negativ.

De seriösa krafterna försöker, förs-
tås, lösa alla problem på ett så bra
sätt som möjligt. Men, det gör inte
de illasinnade krafterna. Kriminella,
omoraliska och opportunistiska
krafter funderar förstås på hur de
skall utnyttja den nya tekniken för
sina egna syften. Och, vad gör alla
de som älskar att plantera hjärnspö-
ken i befolkningen, när de nu kan
göra det digitalt?

Allt detta är en stor uppgift för Hu-
manisterna.

Anders Källström är Ekonomie doktor, 
författare till Du i en smartare värld – så 
påverkas vi av digitaliseringen och medlem i 
Humanisternas styrelse i Västsverige.
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Humanisten nr 2/2020 har
man ”humanistisk själavård”
som tema – trots att redaktö-
rerna erkänner att någon själ
inte finns. Visst, det finns
inget eget, särskilt fenomen

som vi kan kalla själ. Därför är det
meningslöst och vilseledande att
tala om själavård. David Rönnegard
skriver i sin artikel ”detta nummer
om andlighet” och menar därmed
att det finns något som kan kallas
ande. Detta borde vara helt främ-
mande för en ateist. Det är de reli-
giösa och vidskepliga som menar att
det finns en särskild ande inom
dom själva och andar lite överallt i
världen.

Rönnegard skriver också: ”Vi är
inte emot religion, utan vi är för re-
ligionsfrihet”. Att vara för religions-
frihet är en självklarhet för alla
demokrater, men för ateister borde
det vara lika självklart att vara emot
religion. I sekler har det pågått en
intellektuell kamp mellan dom som
tror på gudar, andar och andra över-
naturliga ting och ateisterna som vill
bygga sin uppfattning om världen
på förnuft och vetenskap. Det går
en skarp skiljelinje mellan religion
och ateism, det pågår en strid.

Denna strid genomförs med ratio-
nell argumentation från ateisternas
sida och måste med nödvändighet
medföra kritik av varje religiös upp-
fattning. Från de religiösa gruppe-
ringarnas sida förekommer i stor
utsträckning över hela världen
hjärntvätt, censur, förtryck och
våldsanvändning.

Den grundläggande utgångspunk-
ten för en ateist är vetenskapliga
rön. Verkligheten består av fysik och
kemi med vidhängande vetenskaps-
grenar (biologi, fysiologi, psykologi
m fl). Världen är materiell och kan
utforskas med vetenskapliga meto-
der. Vill man ha ett vetenskapligt
förhållningssätt till verkligheten går
det inte att kompromissa med reli-
giösa krafter. Det är i naturvetenska-
perna vi hittar svaren på våra frågor.
Detta hindrar inte att ateister kan
utveckla etik och värdegrund i in-
teraktion med andra människor.
Det är där sociala relationer uppstår.

Vi är som art inte märkvärdigare än
att vi är en av flera primater, men en
gren som genom årmiljonerna på
grund av olika slumpmässiga om-
ständigheter utvecklade en stor och
rätt komplicerad hjärna. Detta

gjorde oss till en reflekterande va-
relse som funderade över tillvaron
och därmed skapade religioner. Nu
har vi sedan länge helt andra förkla-
ringsmodeller att tillgå. Vi behöver
inte längre fantasifulla myter för att
få känslan av att förstå.

Det finns ingen särskild mening
med livet för en orangutang, en
padda eller en fluga. Så också för
människan. Skulle det finnas en
speciell mening med livet, skulle
detta kräva att det fanns en bakom-
liggande kraft som hade en målsätt-
ning för våra liv. Den tanken avvisar
ateister. Detta betyder inte att vi
människor inte kan skapa oss ett liv
som vi upplever som meningsfullt.

Ateister som vill främja ett veten-
skapligt förhållningssätt till världen
bör städa undan arvet från religio-
nerna och föråldrade föreställningar.
Som själ, ande, hjärtats röst och
mycket annat. Humanisterna som
förening bör också lägga större vikt
vid naturvetenskaperna, basen för
förståelsen av vår tillvaro.

Roger Bodin

Ateism och
andlighet?!

Av Roger Bodin

I
DEBATT!
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I DN publiceras den 16 juli ett re-
portage om ALS-sjuke Per Maritz
som valde att avsluta sitt liv – med
läkares hjälp. Humanisterna anser
att en utredning om aktiv dödshjälp
behöver påbörjas omedelbart.

Per Maritz död aktualiserar på ett
brutalt och akut sätt behovet av att
utreda de många oklarheterna gäl-
lande människors inflytande över
den vård de får i livets slutskede, in-
klusive deras egen död. Att han
tvingades leva med osäkerheten gäl-
lande något så centralt som hans
död efter att organisationen Digni-
tas meddelat att han inte kunde
komma till kliniken som planerat
på grund av coronapandemin måste
ha varit fasansfullt.

Det är hög tid att det tillsätts en ut-
redning om aktiv dödshjälp. Redan
2008 skrev Statens medicinsk-etiska
råd (SMER) att “Det är angeläget
att den oklarhet som råder om de

rättsliga betingelserna för beslut i
olika livsslutssituationer snarast
skingras. Det behöver således utre-
das i vilken mån man kan öka pati-
enters inflytande över beslut i livets
slutskede. Detta gäller särskilt pati-
entens möjlighet att begära palliativ
sedering. En majoritet i Rådet anser
dessutom att läkares möjligheter att
i speciella fall förskriva läkemedel
vid ett självvalt livsslut bör utredas.”

– Denna fråga är troligen inte parti-
politiskt självklar och kräver att poli-
tiker med stor integritet vågar ta
ställning snarare än att ducka. Det är
ett uppenbart problem att vi i Sverige
inte lyckats hantera något så mänsk-
ligt som hur vi säkerställer att perso-
ner i Pers sits kan möta döden på ett
värdigt sätt, säger Anna Bergsström,
vice ordförande Humanisterna.
Behjälplig vid Per Maritz död var lä-
karen Staffan Bergström. Staffan
mottog Hedeniuspriset 2010 och är
idag styrelseledamot i Humanis-

terna Gotland. Han riskerar genom
sitt handlande nu sin läkarlegitima-
tion.

– Som humanist förstår jag Staffans
agerande. Vår livssyn är grundad i
övertygelsen om att vi människor
måste verka på ett både ansvarsfullt
och omtänksamt sätt gentemot va-
randra, även i de mest hopplösa situa-
tioner. Rådande regelverk är en
konsekvens av rådande normer, inte
en skänk från ovan. Regelverk kan
ändras, säger Humanisternas för-
bundssekreterare Ulf Gustafsson.

Humanisternas ordförande, David
Rönnegard, krävde på DN Debatt
den 16 juli tillsammans med Staffan
Bergström och 87 andra debattörer
med bakgrund inom juridik, medi-
cin, kultur, politik och trossamfund,
att regeringen utreder förutsättning-
arna för laglig dödshjälp.

Humanisternas styrelse

Tillsätt utredning om
aktiv dödshjälp nu!

DEBATT!
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Humanisternas
ordförande David
Rönnegard påpe-
kar i en debattar-
tikel, som
publicerats i HD
“Varför ingår en
präst i corona-

kommissionen?“, att staten inte är
livsåskådningsneutral när en präst
utses som ledamot av corrona-
kommmissionen.

Den 30 juni tillsatte regeringen co-
ronakommissionen ”för utvärdering
av de åtgärder som vidtagits för att
begränsa spridningen av covid-19”.
Kommissionen består av åtta leda-
möter med olika bakgrunder. Det
har på annat håll ifrågasatts om
dessa bakgrunder är relevanta då en-
dast en är läkare, och läkaren är inte
epidemiolog. Däremot har en leda-
mot tillsatts i egenskap av präst i
Svenska Kyrkan. Jag undrar hur
man har resonerat kring detta be-
slut, och hur detta pekar på ett mer
generellt problem där Sverige ännu
har svårt att slita sig från den tid då
stat och kyrka fortfarande satt ihop.
Vilka urvalskriterier användes av re-
geringen för att välja dessa åtta le-
damöter, och i synnerhet hur kom
man fram till att en präst var bäst
lämpad? Prästen i fråga är Camilla
Lif som är tillförordnad kyrkoherde
i Katarina församling. Lif verkar
inte själv vara helt på det klara om
varför hon är med. I en intervju i
Kyrkans Tidning (6/7/2020) svarar

Lif ”-Jag gissar att jag är inbjuden
både som en representant för civil-
samhället och för att reflektera etiskt
kring människosynsfrågor i hante-
ringen av coronaviruset.”

Att kommissionen behöver en ex-
pert på människosynsfrågor verkar
rimligt, men varför då en präst och
inte en expert inom medicinsk etik?
Att man behöver en representant för
civilsamhället verkar också rimligt,
men varför just en präst från
Svenska Kyrkan? En möjlig förkla-
ring till detta är att Sveriges Kristna
Råd (SKR) publicerat en debattar-
tikel i DN (24/6/2020) innan till-
sättningen av kommissionens
ledamöter där man avslutar artikeln
med ”Människovärdesfrågan bör
vara en självklar grund för bedöm-
ningen. I kommissionens arbete bör
därför representanter för trossam-
funden självklart finnas med.” Re-
geringen verkar ha tagit till sig detta
men endast tillsatt en representant
från Svenska Kyrkan bland landets
trossamfund.

Jag har svårt att förstå vad represen-
tanter för trossamfund besitter för
specialistkompetens för att utvär-
dera Sveriges coronastrategi. Det är
ännu svårare att förstå hur det läm-
par sig att ha med religiösa represen-
tanter i en statlig kommission i ett
land där stat och religion ska hållas
isär. Trossamfunden besitter inget
monopol beträffande människovär-
desfrågor, och dessutom väljer rege-

ringen att bara ta med representa-
tion för den etik som Svenska kyr-
kan står för. Detta i ett land där de
flesta inte är religiöst troende, och
bland de som är gudstroende tillhör
de många olika trossamfund, inte
bara Svenska Kyrkan. Det verkar
onekligen som att regeringen har
svikit sitt uppdrag om att vara livs-
åskådningsneutral.

Detta pekar på ett bredare problem.
Det är bara tjugo år sedan staten
formellt skilde sig från Svenska Kyr-
kan, men det finns ännu många sätt
som religion och stat sitter ihop,
som denna kommission uppvisar.
Detta syns även på andra håll. Ex-
empelvis är det lagligt stadgade stö-
det för trossamfund inte
livsåskådningsneutralt då den en-
dast riktar sig till religiösa livsåskåd-
ningsorganisationer medan de
icke-religiösa livsåskådningarna ute-
sluts. Det är besynnerligt att man i
ett sekulärt land fortsätter att diskri-
minera mot sekulära livsåskåd-
ningar.

En sekulär stat ska inte ta parti i
livsåskådningsfrågor. Vid millen-
nieskiftet tog Sverige ett stort steg i
denna riktning, men resan är inte
över än. Religion har ingen plats i
en statlig kommission.

David Rönnegard, förbundsordförande 
Humanisterna

Publicerad på Sydsvenskan Debatt 
2020-08-12

Av David Rönnegard

Behövs en religiös representation
i coronakommissionen?DEBATT!
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Fristad har sedan 1990-talet haft en
synnerligen konkret betydelse.
Städer runt om i världen har gått
samman för att erbjuda kulturarbe-
tare en fristad. Att vara fristad för en
författare, musiker, poet, bildkonst-
när, tecknare, fotograf, bloggare,
journalist, scenkonstnär eller lik-
nande, som är utsatt för censur
och/eller förföljelse i sitt hemland
innebär att staden erbjuder ett
tryggt boende med stöd, tillfälligt
uppehållstillstånd och ett stipen-
dium under två år. 

Fristadsarbetet går ut på att erbjuda
skydd för en individ samt säkra ytt-
randefriheten och allas globala rätt
att få sina åsikter framförda i offent-
liga sammanhang. Viktigaste krite-
riet vid urval är inte konstnärliga
meriter utan behov att komma
under skydd.

En annan viktig uppgift för frista-
den är att ge stipendiaten möjlighet
till arbetsro, kollegial och social ge-
menskap, översättningsmöjligheter
och självständigt arbete, fritt från
påtryckningar och trakasserier. Fri-
stadsförfattaren bidrar ofta till ett
värdefullt kulturutbyte för den ak-
tuella fristaden. Utbytet kan även
berika och ge den lokala offentliga
debatten nya perspektiv och ny in-
spiration.

Kulturrådet arbetar för att de fri-
stadskonstnärer som finns i Sverige
ska bli en del av offentligheten. Det
gör de genom olika typer av infor-
mationsinsatser och genom att ge
bidrag till projekt som ger fristads-
konstnärer möjlighet att delta i of-
fentliga och konstnärliga samman-
hang. Ibland är offentligheten dock
inte möjlig för stipendiaten, några
kandidater har levt i Sverige under
skyddad identitet och andra håller
en låg profil. Majoriteten har efter
stipendietiden sökt om och fått per-
manent uppehållstillstånd som fria
yrkesutövare. Några har sökt och
fått asyl. Ett fåtal har återvänt till
hemlandet.

Det finns fristäder på ett 70-tal
platser i världen, de flesta i Europa.
I Sverige finns det ett 20-tal fristä-
der. Fristäderna har själva startat
den internationella organisationen

ICORN, International Cities Of
Refuge Network med bas i Sta-
vanger. Organisationen är en med-
lemsorganisation för städer,

kommuner, landsting eller regioner
som arbetar för yttrandefrihet. An-
sökan sker av fristadskandidaten
själv på formulär som hittas på
ICORN’s hemsida. Tillsammans
med ICORN väljer städerna/kom-
munerna vilken kulturarbetare som
ska erbjudas en fristad i just den
fristaden. Ibland föreslår kommuner
själva en kandidat.

Av säkerhetsskäl lämnas inte nam-
nen på fristadskulturarbetarna ut
men är man intresserad av att ta del
av deras arbete, eller föreslå kandi-
dater kan man höra av sig till ansva-
rig tjänsteman i respektive stad. I
Sverige finns de på följande platser:
Dalarna, Eskilstuna, Gävle, Göte-
borg, Helsingborg, Jönköping,
Karlstad, Linköping, Luleå, Lund,
Malmö, Norrköping, Piteå, Sand-
viken, Sigtuna, Skellefteå, Stock-
holm, Uddevalla, Umeå, Uppsala,
Växjö, Örebro, Östersund.

På nästa sida finner du en text om
Bangladesh, skriven av Linköpings
fristadsstipendiat Nuri Jahanara.

Information sammanställd från Kul-
turrådet, fristadskommuners hemsida
samt ICORN’s hemsida av Janna
Aanstoot

Fristad för 
kulturarbetare

Av Janna Aanstoot
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WOMEN IN THE 
BENGALI SOCIETY

Bangladesh has a multi-religious so-
ciety with a colourful mix of cultu-
res of Hindu, Muslim, Buddhists,
Christians. Once, the country even
proclaimed itself as a secular nation.

In post-war Bangladesh, people
were struggling but the society was
vibrant. Muslim women slowly
came out and took part in the Na-
tion Building. Society has emerged
as relatively liberated and economy
has improved. The progress of girls

in education has been impressive.
Up to secondary level, education is
still free. However, the curriculum
needs to update to cover human
rights, equality, science. Institutio-
nal sensitivity system and sensitive
judiciary are narrow for the promo-
tion of ideas of rights, justice, and
equality.

Women in Bangladesh are the
agents of change today. They have
come out in sectors such as politics,
business, armed forces, peacekee-
ping missions, sports, and science.
Religious push is pressing to go stop
such changes. Rape and harassment
are on the rise: the perpetrator
could be anyone, from a man on the
street to an imam, or a member of
the law enforcement agency. Vic-
tims are blamed, and perpetrators
are given high impunity.

POLITICAL SITUATION
Since the assassination of the na-
tions’ leader Sheikh Mujibur
Rahman in 1975, there has been a
gradual political disequilibrium.
The nation suffered from 19-20

Bangladesh: 
Women are 

agents of change
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armed coups. Islamists who took
part in the genocide of 3 million
Bengalis were reinstated by inside
and outside forces. We have witnes-
sed both political and religious kil-
lings.

The Bengali society revolved
around multi-cultural norms and
tradition: more inclined to the libe-
rated way of living. Gradual Islami-
zation, have tried to change this
flexible social environment. Isla-
mists rallied with thirteen demands
against women's education, work,
social mobility, and marriage.
Under pressure, the government
amended the marriage law, and the
line of child marriage in the graph
is going upwards. Secularists, libe-
rals, bloggers, and writers are criti-
cizing the government for building
a relationship with these Islamists.

RELIGIOUS FREEDOM IN
BANGLADESH

Constitutionally people have reli-
gious freedom. However, Islamists
have been pushing for blasphemy
laws since the 1990s. They again
pressured the Government, in
2013, when the Shahbag Move-
ment was organised by the seculars.
They demanded that the Move-
ment organisers were given death
sentences and that Sharia laws
would be installed. The current Go-
vernment tries to install laws that
cut short freedom of speech and
provides chances to Islamic vigilan-
tes to work systematically against
the free speakers and dissidents. At-
heists are declared criminals. Books
with criticism of religion or Mad-
rasa teachers are banned. There are
concerns about arbitrary arrests and
extrajudicial killings.

In Islam, concepts such as freedom
from religion is non-existent. To be

a Muslim means to completely sur-
render to Islam; to follow the
Quran and Muhammad’s footsteps;
to follow the Imams. Those of us
who have abandoned Islam, ques-
tioned the sanctity of the Prophet,
the Qur'an and the existence of
God are called in Arabic ‘Murtad’
(apostate). One among the four ac-
cepted schools of Islamic Jurispru-
dence of Sunni Islam is Maliki.
Maliki says, ‘both men and women
apostates will be sentenced to
death’! 

THE SECULAR HUMANIST
MOVEMENT IN 
BANGLADESH

There are humanists both in the
younger and the previous genera-
tions. Ancient literature shows Hu-
manism has been widely preached
and practiced in the land.  Two of
the well-humanists were barefoot
Philosopher Araz Ali Matubbar and
Baul philosopher Fakir Lalon Shah.
However, the atheism practice in
Bangladesh does not have an orga-
nized form. There is a rise of cons-
cious effort, but we do not see it has
got the shape of an organised move-
ment.  In Bangladesh, it is dang-
erous to call anyone a humanist.
Islamists label their dissidents as at-
heists and prosecute them. 

As an aid worker and women’s mo-
vement organiser, I have been in si-
tuations of insults, sexual
harassment and beating threats be-
cause of my work for women’s eco-
nomic freedom. ' I shall be cut into
thousand pieces and fed to dogs', ‘I
shall be raped to death by many' if
I do not stop writing and criticising
religion. I had to change house after
house. I had to stay hidden. All be-
cause I was one of the activists of
the Shahbag Movement and an at-
heist. 

I consider myself a secular huma-
nist and an atheist. As a child, I me-
morized half of the Qur'an. But I
left it at the age of 17, and ran away
from home to study at the Dhaka
University. Home was forbidden for
me. 

From various messages sent to me
and what has been happening in
Bangladesh, we see a pattern of Isla-
mists decisions against atheists.
They informed me of their decision
that when I return to the country, I
will be killed or arrested and impri-
soned.

THE FRISTAD 
SCHOLARSHIP

I got the ICORN Fristad scholars-
hip to stay in the city of Linköping
for 2018-2020 as a persecuted wri-
ter and artist. For the scholarship
period I planned to write a book
which has been completed. The
story is based on a real incident of
an arbitrary arrest. It is titled ‘State
versus’.  Other manuscripts have
also been initialized.

The scholarship period ended this
Corona spring. The Swedish Go-
vernment then permitted me and
my family to become permanent re-
sidents. I intend getting back to a
professional life here in Sweden.
Currently, I am writing for Swedish
Papers as a freelance journalist.
Another essential task that I would
like to do is to organize the seculars
and activists of the Bengali Dias-
pora in Europe.

Just as women are agents of change
in Bangladesh, I think, women’s as-
sertive role can start new move-
ments and change in any society.

Jahanara Nuri, Fristadsförfattare, Linköping
2018-2020.
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Håll din kontaktuppgifter 
uppdaterade
Det är viktigt att vi som med-
lemmar ser till att våra kontak-
tuppgifter i Humanisternas
medlemsregister är uppdaterade.
Inte minst för att du ska få med-
lemstidningen skickad till dig.
Meddela därför om du flyttat,
bytt e-postadress eller telefon-
nummer. 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 ac-
counts.myclub.se. För att logga
in eller skapa konto måste du an-
vända den e-postadress som du
tidigare angett till Humanis-
terna.
Humanisternas kansli

Varmt välkomna till andra
delen av 2020 års kongress,
den 24-25 oktober.
Tid: lördag den 24 oktober, kl.
12.00–16.00, och söndag den 25
oktober, kl. 9.00–12.00
Plats: Stockholm och/eller online.
På grund av coronapandemin dela-
des Humanisternas kongress upp i
två delar. Den första delen genom-
fördes helgen 25-26 april. Del två
kommer förhoppningsvis kunna ge-
nomföra som ett fysiskt möte i
Stockholm, med möjlighet för kon-
gressombud att delta online. Slutgil-

tigt beslut om plats, eller om det blir
ett möte helt online kommer med-
delas i slutet av september.

Vid den andra delen beslutas om
medlemsavgifter, styrelsens förslag,
inkomna motioner, verksamhetsin-
riktning och ekonomiska riktlinjer,
samt en ny valberedning väljs.

Kongressen är öppen för alla med-
lemmar som vill delta. Mer infor-
mation och kongresshandlingar
finns på humanisterna.se/kongress-
2020. Där kommer även länk till
anmälan finnas i samband med att
platsen meddelas.

Medlem som önskar få ett ärende
behandlat vid kongress ska skicka en
motion via e-post till kongress@hu-
manisterna.se senast den 12 septem-
ber. Sedan tidigare är 12 motioner
inskickade och dessa kommer be-
handlas på kongressen.

Lokalavdelningarna har redan i
våras utsett sina kongressombud,
men styrelsen i respektive lokalav-
delning behöver undersöka om
eventuella kompletterande val av
ombud behöver göras.
Väl mött!
Förbundsstyrelsen

Nominera till Hedeniuspriset
senast den 1 oktober
Från och med år 2000 delar Hu-
manisterna årligen ut Ingemar
Hedenius-priset. Syftet med ut-
märkelsen är dels att hedra min-
net av filosofen, författaren och
kulturdebattören Ingemar Hede-

nius (1908-1982), som redan
1949 startade en intensiv debatt
om kristendomen i Sverige med
sitt mest kända verk ”Tro och ve-
tande”, och dels att stödja och
uppmärksamma personer som
arbetar och verkar i Hedenius
anda.

Till mottagare kan den utses som
i Sverige under året främjat hu-
manism, rationalism och veten-
skaplig kunskap. Särskild vikt
ska fästas vid insatser som be-
främjat en kritisk granskning av
religion i dess olika former, pseu-
dovetenskap, irrationella och in-
humana föreställningar och
traditioner.

Ingemar Hedenius-priset utdelas
varje år vid Humanismens dag.
Priset kan även utdelas till juri-
diska personer. Medlemmar i
förbundet Humanisterna har no-
mineringsrätt. Förbundets sty-
relse beslutar om pristagare.
Styrelsen ska skriftligen motivera
sitt beslut. Prisets innehåll beslu-
tas av styrelsen.

Vill du nominera en kandidat till
priset? Skicka ett brev till Huma-
nisterna, eller ett mail till: 
hedeniuspriset@humanisterna.se

Glöm inte att motivera din no-
minering.

Sista datum är den 1 oktober
2020.
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Posttidning B
Humanisterna
c/o Ulf Gustafsson
Älggräsvägen 17
146 50 Tullinge

HUMANISTSHOPPEN ÖPPEN

Nu är sommarlovet slut! Dags att byta ut

sina mest slitna t-shirt mot nya!

Dags att skaffa en keps till de soliga

dagar som är kvar på året. Än finns

grillkvällar att pimpa sig med ett nytt för-

kläde och dricka kaffe ur en ny kopp i

morgonsolen. Och när hösten snart kry-

per inpå oss kan ni kura i en ny luvtröja

och skaffa en tygpåse att släpa hem fre-

dagsmyset i. Är ni den planerande typen

kan ni köpa julklappar redan innan sep-

tember är slut!

Hur som helst har HUMANIST-SHOPPEN

öppnat igen med nya fina produkter. Ni

sprider information om oss och blir

snygga på kuppen och av pengarna som

blir över hoppas vi driva viktig humanis-

tisk verksamhet. Tre sensommarflugor i en

enda fet smäll!

Välkomna till http://humanisterna.se/humanistshoppen/

E T T  U RVA L  AV  V Å R A  P R O D U K T E R :


