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Nu är det synd om de döda
som ej får sitta i vårens tid
och värma sig i solen

Så inleds en vacker dikt av Verner von Heidenstam. Och så är det ju.
Det är juni när det här numret når era händer och aldrig är Sverige vack-
rare än så.

Det här numret ska handla om Döden. Vi tänkte att sommarsol, doften
av grillolja och smaken av en kall öl eller ett glas svalkande fläderbloms-
saft precis är den inramning som det här ämnet behöver. 

Men innan vi leder er genom Dödens portar vill vi ge er en alldeles sär-
skilt varm rekommendation för regnigare sommardagar då ni kan åse
en hel serie av små miniprogram från UR Play om Humanisterna och
våra hjärtefrågor. De kommer också att sändas på Kunskapskanalen
under sommaren.

Döden är slutet. Punkten som avslutar en mening. Tystnaden som upp-
står när musiken slutar. Mörkret när ljuset slocknat, eller kanske vilan
efter ett liv av plåga – alla får tyvärr inte liv fyllda av ljus. Därför foku-
serar humanister oftare på livet än på döden.

Men även livets slut är en del av livet. För de som har att förvänta sig
ett ovärdigt slut fyllt av plågor är rätten att själva få bestämma över detta
slut en stor och viktig fråga. En stor del av denna tidning handlar därför
om frivillig dödshjälp, om hur denna skulle kunna utformas och vilka
faror man bör vara vaksam mot. Det är en svår fråga som behöver utre-
das ordentligt.

Ett liv varar i genomsnitt tre miljarder hjärtslag. Varje hjärta räknar ner
mot det oundvikliga slutet. När det är slut är det slut. Det finns ingen
respit, inget sista schackparti att spela. Ingen kommer för att rädda oss.
Vi måste därför försöka leva våra liv så bra som möjligt och underlätta
för andra att få chansen att göra detsamma. Ingen kommer att rädda
oss, belöna oss eller straffa oss efter döden. Världen är vårt ansvar.

Väl mött!

REDAKTÖRERNA HAR ORDET:

Janna Aanstoot & 
Patrik Lindenfors
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Vi kan tyvärr inte betala något ho-
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Manusstopp nr 3, 2021:
29 augusti https://urplay.se/program/222645-ur-samtiden-ur-

humanistisk-vinkel-humanism-som-livsaskadning 



European Humanist Federation
(EHF) fattar beslut om att uppgå i
Humanists International (HI)
På Europeiska humanistunionens
(EHF) årsmöte den 29 maj fattades
beslutet att fortsätta processen med
att gå samman med Internationella
humanisterna (HI). Detta som fort-
sättning på en process som inletts ti-
digare, med syfte att fokusera det
internationella arbetet för humanism,
sekularism och mänskliga rättigheter
inom en enda paraplyorganisation.
Det förarbete som gjorts av en över-
gångskomission inom EHF:s styrelse
bedömdes som en bra bas att fortsätta
arbetet på. Årsmötet uttryckte också
uppskattning gentemot HI för deras
välvilliga inställning till att inhysa det
Europeiska arbetet i sin verksamhet.

Fler läkare är för än emot dödshjälp
En enkät som Läkarförbundet skickat
till sina medlemmar visar att hela 
41 % är positiva till legalisering av

dödshjälp. Endast 34 % är negativa
och övriga osäkra.

Den ökade debatten om dödshjälp
har resulterat i att Läkarförbundet frå-
gat sina medlemmar om vad de anser
om dödshjälp. Resultatet visar att fler
läkare är positiva till legalisering av
dödshjälp, jämfört med de som är
emot. Det visar också att 29 % av lä-
karna själv kan tänka sig ge dödshjälp
om detta var tillåtet i Sverige. 44 %
kunde inte tänka sig detta. Enkäten
skickades ut till 6 800 medlemmar i
Läkarförbundet och nästan hälften, 3
332 personer, besvarade den.

Utifrån dessa svar kommer Läkarför-
bundet, som tidigare kategoriskt var
mot dödshjälp och en utredning av
frågan, förändra sin hållning.

Humanisterna kräver att 
Mubarak Bala omedelbart friges
På dagen ett år efter att Mubarak
Bala, ordförande för Humanist Asso-

ciation of Nigeria, frihetsberövats
skrev 48 humanistorganisationer,
PEN International och andra ett
öppet brev till guvernören i Kano del-
staten, Abdullahi Umar Ganduje,
med uppmaningen att Bala omedel-
bart friges.

Den 28 april 2020 arresterades Mu-
barak Bala i sitt hem i delstaten Ka-
duna, Nigeria. Han förflyttades
därefter till Kano delstaten där det ska
finnas en anmälan om att Bala påstås
ha förolämpat Profeten Muhammed
på Facebook. 

Ett år senare sitter han fortfarande
häktad, utan att ha åtalats. Detta
kränker hans rätt till en rättvis rätte-
gång, hans yttrandefrihet, hans tan-
kefrihet och hand rörelsefrihet. 86
organisationer och oroade personer
uppmanar nu i ett öppet brev guver-
nören i Kano delstaten, Abdullahi
Umar Ganduje, att omedelbart frige
Mubarak Bala.
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Nu kan du ringa en humanist. Num-
ret är 010 551 5590.

Efter tre års förarbete är vår nya tjänst
Humanistisk medmänniska lanserad
i hela landet.

I första skedet är tjänsten en telefon-
linje öppen sex kvällar i veckan för
alla som kan behöva någon att prata
med. Det kan handla om ensamhet,
sorg, sjukdom eller bara existentiella
funderingar. Telefonlinjen är anonym
och bemannad med 14 fantastiska
medlemmar som ställer upp som vo-
lontärer på sin fritid. Utöver den kurs
vi själva tagit fram för ändamålet har
många av volontärerna relevant yrkes-
bakgrund som socionomer, speciallä-
rare, läkare, psykologer och
hjälparbetare. Flera är också offician-
ter med erfarenhet av att möta anhö-
riga kring begravningar och andra
stora livshändelser.

TYDLIGA RUTINER
Att möta människor i kris är något vi
tar på största allvar. Alla volontärer
måste genomgå vår internutbildning
samt intervju och godkännandepro-
cess. På hemsidan finns kontaktinfor-
mation så att vi kan hantera
eventuella klagomål eller frågetecken.
Volontärerna möts regelbundet för er-
farenhetsutbyte och har möjlighet till
“rebriefing”, dvs att själva få tala med
en mentor, vilket kan behövas efter
svåra samtal.

I all information och i början av varje
inkommande samtal är vi noga med
att berätta att vi har tystnadslöfte och
att tjänsten inte är någon form av te-
rapi, “bara” en medmänniska att tala

med. Visar det sig att den kontaktsö-
kande behöver professionell hjälp har
vi en hänvisningslista. Volontärerna
har ett samtalsmanus och ett styrdo-
kument med etiska och praktiska
riktlinjer.

ORGANISATION
Varannan vecka följer vi upp läget på
fem ansvarsområden: volontärer, ut-
bildning, marknadsföring, teknik och
administration, samt ledning och
budget. Vid större beslut stämmer vi
av med en referensgrupp bestående av
tre personer från förbundsstyrelsen.

Tjänsten är nu fullt bemannad och
vi ökar marknadsföringen. Förutom
information till Humanisternas med-
lemmar går vi också ut via pensio-
närsorganisationer, och hoppas snart
komma med på 1177.se som har en
lista med liknande hjälporganisatio-
ner.

FRAMTIDEN OCH 
INTERNATIONELLT UTBYTE
Idén är inte ny. Liknande verksamhet
finns sedan flera decennier i Neder-

länderna och Belgien, där humanism
är en erkänd livskådning, och sedan
några år också i Storbritannien och
Norge. Där finns humanister på sjuk-
hus, i försvaret, i fängelser, på äldre-
boenden, på universitet. Den som vill
ha ett alternativ till en präst kan alltså
tala med en fälthumanist, studenthu-
manist osv. Genom organisationen
European Humanist Professionals har
vi erfarenhetsutbyte med yrkesverk-
samma humanister i Europa, där det
finns omfattande kunskaper. I Neder-
länderna finns till exempel Universi-
teit voor Humanistiek med
utbildning, forskning och samarbete
med akademiska sjukhus.

Vår ambition är att utöka Humanis-
tisk medmänniska så att vi även i Sve-
rige kan finnas på plats på sjukhus
med mera. Det kommer kräva en
större organisation som även engage-
rar lokalavdelningarna samt budget
och samarbeten för lokaler och annat.

BRED SOCIAL VERKSAMHET
Sedan förbundet bildades har Huma-
nisterna erbjudit ceremonier och kon-
firmation. 

Senare har Humanisthjälpen och
andra sociala verksamheter tillkom-
mit. Humanistisk medmänniska är
nu en ytterligare breddning. Denna
sorts verksamhet tar tid att bygga
upp, men Humanisterna i Sverige är
nu på väg att bli en erkänt samhälls-
bärande livsåskådningsorganisation,
som våra systerförbund redan är i
andra länder.

Magnus Timmerby, projektledare

Humanistisk medmänniska
lanserad

Av Magnus Timmerby

010 551 55
90
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Av David Rönnegard

Föreställ dig att din mamma är termi-
nalt sjuk. Hon lider. Vid sina sinnens
fulla bruk vädjar hon om att få somna
in. I Sverige kan vi inte vara henne
behjälpliga. Oavsett hur mycket li-
dande som föregår den, måste den
sista sucken komma av sig själv.

I andra fall av mänsklig smärta är det
en självklar del av vår medmänsklig-
het att vilja lindra plågan. Vårt med-
lidande brukar vara vår moraliska
kompass i dessa frågor. Likaså vår vil-
lighet att respektera individens vilja.
Dödshjälp är dock undantaget från
vår barmhärtighet.

Självbestämmande är annars en
grundvärdering som genomsyrar vårt
samhälle och vår politik. Vi utgår från
att människor vet sitt eget bästa. Men
när det kommer till det allra vikti-
gaste, själva livet, då har vårt självbe-
stämmande nått sin gräns.

Hur kan någon som vill avsluta sitt
liv vilja sitt eget bästa? Som frisk kan
det vara svårt att föreställa sig en
sådan vilja, men att inte ta denna vilja
på allvar är avsaknad av barmhärtig-
het.

Att vi vill vara återhållsamma med att
hjälpa en människa att avsluta sitt
eget liv är förståeligt och rimligt. Det
är trots allt ett oåterkalleligt beslut.
Just därför ska vi inte vara lättvindigt
hjälpsamma, men ändå kunna hjälpa
när det verkligen gäller.

Det första argumentet för att göra
undantag från barmhärtigheten är
principiellt. Att mänskligt liv är en
gåva från Gud och är därför heligt.
Detta är emellertid ett religiöst argu-

ment. Den som är religiös behöver
aldrig be om hjälp för att avsluta sitt
liv.

En sådan tro kan inte ligga till grund
för att hindra andra som saknar den.

Det andra argumentet är praktiskt.
Att det i praktiken inte går att tillåta
någon form av dödshjälp då det kom-
mer att leda till missbruk. Den vanli-
gaste invändningen är ett sluttande
plan-argument. Det vill säga, om vi
tillåter dödshjälp så kommer det över
tid att ske en förskjutning av kvalifi-
kationskriterierna som breddar för att
dödshjälp blir alltför lättillgängligt.

Detta argument går att pröva empi-
riskt eftersom flera länder sedan länge
har laglig dödshjälp. Den mest re-
striktiva modellen för dödshjälp är
Oregonmodellen, som tillämpas i tio
amerikanska delstater.

Oregonmodellen innebär att
dödshjälp kan beviljas en patient som
är myndig, beslutskompetent, och
har en obotlig sjukdom som leder till
att patienten avlider inom sex måna-
der. Denna bedömning ska göras av
två oberoende läkare. Vad visar då
den amerikanska erfarenheten?

Enligt Svenska statens medicinsk-
etiska råd finns det inga uppgifter
som tyder på att det har skett någon
förskjutning av tillämpningen av kri-
terierna från hälsomyndighetens i
Oregon sedan dödshjälp blev laglig
för tjugo år sedan. Rädslan för det
sluttande planet är förståelig, men
ogrundad.

Vad tycker då det svenska folket? En
ny Novusundersökning om svenskars

inställning visar att 80 procent är för
någon form av dödshjälp. Detta är
ingen nyhet. Så har inställningen sett
ut i över ett decennium.

Det är därför besynnerligt att nästan
inget riksdagsparti vill tillsätta en ut-
redning om möjligheten att legalisera
dödshjälp.

Självklart ska den palliativa vården
vara utmärkt. Dödshjälp ska aldrig
vara en ersättning för denna. Ändå är
det i dag lagligt att välja att avstå från
livsuppehållande behandling, samt att
ge patienter palliativ sedering i livets
slutskede.

Således borde det vara ett kort steg
till att självbestämmande över sitt
eget slut även inbegriper hjälp därtill.

För vissa sjukdomsfall kan även den
bästa palliativa vården vara otillräck-
lig för att hindra att livet känns olid-
ligt. Det är en dygd att värna om dem
som är mest hjälplösa i samhället, och
det finns ett överväldigande stöd för
någon form av dödshjälp. Regeringen
borde därför tillsätta en utredning om
vilken form som skulle passa Sverige.

Kära politiker. Dödshjälpsfrågan är
en av få frågor som de flesta svenskar
har stått bakom en längre tid utan att
ni velat ta i den. De ni först hjälper
kommer inte att kunna rösta för er,
men vi som är kvar stöder deras rätt,
och vi är en majoritet. Sverige är en
representativ demokrati. Representera
oss.

David Rönnegard, 
ordförande förbundet Humanisterna

Låt dödshjälp bli en del av 
vår barmhärtighet

O R D F Ö R A N D E  H A R  O R D E T :
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Rätten till en värdig död kräver 
rätten till ett värdigt liv

umanisternas ordförande
David Rönnegard skriver
engagerat och kunnigt om

legalisering av dödshjälp i detta
nummer.

Han tar stöd i en Novusundersök-
ning som indikerar att 80% av Sve-
riges befolkning är för någon form
av frivillig dödshjälp. Han har även
en personlig relation till frågan då
han lider av en obotlig cancerform
som förvisso är under kontroll för
tillfället men som aktualiserat beho-
vet av självbestämmande när allt
hopp är ute.

Jag vill på intet sätt debattera
kärnfrågan i Davids artikel. Jag
delar helt och fullt hans ställnings-
tagande i dödshjälpfrågan.

Dödshjälpfrågan är en barmhärtig-
hetsfråga med sin grund i rätten till
självbestämmande. Som alla stora
frågor om livet och döden är dock
givetvis denna fråga inte okompli-
cerad och jag vill betona att förbun-
det Humanisterna långt ifrån
uppfattar frågan som enkel. Vi väl-
komnar dock en utredning som lyf-
ter på varje sten i frågan. 

Då jag delar Davids livsåskådning
och inte ser på livet i sig som en

helig gåva av gud är min främsta in-
vändningspunkt att rätten till en
värdig död kräver rätten till ett vär-
digt liv. Jag är disputerad i ämnet
handikappvetenskap och jag tänker
här främst på LSS-lagstiftningen
och rätten till personlig assistans,
men också på habiliterings- och re-
habiliteringsinsatser av paramedi-
cinsk personal som logoped,
arbetsterapeut och sjukgymnast. I
oktober 2020 fanns det 13 865 per-
soner med assistansersättning från
Försäkringskassan. Som jämförelse
var det 16 119 personer i januari
2016 (https://assistanskoll.se). Utan
nödvändigt och tillräckligt stöd för
att leva ett värdigt liv ökar lidandet
för många multisjuka och männi-
skor med progredierande sjukdo-
mar. Deras upplevelse av att ligga

anhöriga till last och att inte ha ett
meningsfullt liv ökar när bristen på
stödinsatser minskar vilket måste
vägas in i en lagstiftning kring
dödshjälp. Här är en jämförelse
med USA, där statligt stöd vid han-
dikapp inte finns inom föreställ-
ningsvärlden, av föga värde. 

I Sverige är förhoppningsvis rätten
till andningshjälp, matningsinsatser,
kommunikationshjälpmedel, för-
flyttningshjälpmedel och assistans
för ökat självbestämmande, frågor
som inte bör vara partipolitiskt dis-
kutabla. Men det är inget man kan
ta för givet vilket Försäkringskasse-
beslut härom året ställde på sin spets
när andning klassades som ”ett icke
grundläggande behov” och därmed
inte ger rätt till personlig assistans:

https://www.svt.se/special/hjartsjuka-
matilda-nekas-assistans/ 

Utan att dessa rättigheter finns på
plats för att ge rätten till ett värdigt
liv är det svårt att anse att vi har
grundläggande förutsättningar för
att en barmhärtig och rättssäker lag
om dödshjälp ska kunna införas i
vårt land. 

Janna Aanstoot, 
fil dr i handikappvetenskap och ledamot 
i förbundsstyrelsen.

Av Janna Aanstoot
TEMA: 

DÖDEN

H
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Corona-pandemin har aktualiserat
frågor om svenska statens förhål-
lande till döden. Lagstiftning och
praxis kring livets slut dras fortfa-
rande med föreställningar och
praxis från statskyrkans dagar som
gör tillvaron onödigt krånglig och
ibland till och med traumatisk för
människor med andra livsåskåd-
ningar.

Svenska statens förhållande till
döden har ännu inte sekulariserats.
Det är hög tid att kapa banden till
den gamla statskyrkan och göra
lagstiftningen kring döden livåskåd-
ningsneutral. Döden angår oss alla
och är ett alltför allvarligt ämne för
att bara köra över icke-religiösa och
medborgare med annan religion.
Här är några områden som behöver
reformeras.

Avkristna begravnings-
verksamheten

Huvudman för begravningsverk-
samheten i Sverige är fortfarande
Svenska kyrkan, med undantag av
två kommuner. Detta är en rest från
förr som nu är direkt olämplig då
religionsfrihet är inskriven i grund-
lagen – staten ska vara religiöst neu-
tral. Begravningslagstiftningen
behöver därför omformuleras så att
önskemål hos den avlidne och de ef-
terlevande i så liten utsträckning
som möjligt begränsas av religiösa
föreställningar de själva inte delar.
Ett första steg vore att kommunali-
sera begravningsverksamheten, så
att begravningar inte längre admi-
nistreras av Svenska kyrkan utan av
en neutral aktör under allmän de-
mokratisk kontroll. Begravningsav-
gift betalas av alla som taxeras till

kommunal inkomstskatt. En avgift,
som egentligen borde kallas skatt,
men ligger utanför medborgarnas
påverkan av dess storlek och hur
den används. Administrationen av
dessa skattepengar och rätten för
medborgare till gravplats bör han-
teras av en myndighet, inte av kyr-
kan.

Tillåt förvaring av 
aska i hemmet 

Idag kremeras över 80% av avlidna
i Sverige. Efter askberedning åter-
står endast stoft av den avlidna.
Askan av kremerade överförs sedan
till urnor. Hanteringen av dessa
urnor omgärdas i dag av stränga re-
gler som ibland orsakar helt onö-
diga problem. Till exempel får man
inte förvara askan av en älskad an-
hörig i hemmet, något som skapat

Av Patrik Lindenfors - David Rönnegard - Ulf Gustafsson 
TEMA: 

DÖDEN

Sekularisera 
döden
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starka känslor hos vissa drabbade
(till och med Påven tillåter undan-
tag i allvarliga och exceptionella
fall). Det finns inga rationella skäl
för denna ordning och det är oklart
hur den har uppkommit. Hemför-
varing av urnor tillåts i en rad jäm-
förbara länder och i flera
amerikanska delstater. Förutom att
hemförvaring inte är tillåten måste
efterlevande i Sverige också ha sär-
skilt tillstånd om de önskar att dela
askan. Detta är ett inte helt ovanligt
önskemål bland invandrade som
kan vilja få sin aska spridd i två län-
der, eller föräldrar som vill begrava
askan efter sitt avlidna barn i två fa-
miljegravar. Vidare krävs särskilt
tillstånd om egen spridning för an-
höriga som vill sprida askan själv.
Dock kan man nu bara få tillstånd
för spridning på naturområden eller
i hav och sjöar med visst avstånd
från land. Detta trots att stoftet inte
miljömässigt skiljer sig från annan
aska då material som spikar, prote-
ser och annat avskiljs och återvinns
vid kremeringen. Eftersom det inte
föreligger miljöproblem med sprid-
ning vid till exempel hem eller som-
marstuga bör spridning av aska bara
beröra den avlidna, anhöriga och
markägaren där askan sprids.

Förbered för livsåskådningsneu-
trala ceremonier vid nationella
och lokala katastrofer

I samband med stora nationella och
lokala trauman finns ingen bered-
skap hos myndigheterna för gemen-
sam livsåskådningsneutral sorge-
bearbetning. För sekulariserade och
medborgare av annan religionstill-
hörighet kan det upplevas som
okänsligt när kyrkan tillhandahåller
allmänna minnesceremonier. Myn-
digheten för samhällsskydd och be-

redskap (MSB) borde ha som ett av
sina självklara uppdrag att planera
för samlingslokaler att använda,
samt utsedda personer som har till
uppgift att hålla neutrala allmänna
samlingar som inkluderar sörjande
av alla livsåskådningar.

Utred dödshjälp
Dödshjälpsfrågadn har seglat upp
som en viktig fråga i debatten men
utreds märkligt nog fortfarande inte
av myndigheterna. Detta trots posi-
tiva erfarenheter från länder där
dödshjälp är tillåten och en starkt
positiv folklig opinion (80 % enligt
en nylig opinionsundersökning av
Novus). Människor med obotliga
sjukdomar och ett svårt eller tillta-
gande lidande att se fram emot
borde ha rätt att ha egen kontroll
över sin dödsprocess och inte be-
höva lita till närmaste läkares god-
tycke. Dödshjälpsmotståndare
hävdar ofta att livet är en gåva från
Gud och heligt, men i ett sekulärt
land kan inte någras personliga tro
få styra hur andra ska leva och dö.
Ser myndigheterna starka skäl att
dödshjälp inte bör tillåtas borde
dessa skäl formuleras och samman-
fattas på ett sätt som gör det möjligt
för allmänheten att granska argu-
menten. Som det är nu ignoreras
frågan, ett förfarande som inte visar
hänsyn till någon. Dödshjälp behö-
ver utredas.

Att sekularisera statens förhållande
till döden är i linje med den svenska
grundlagsfästa rätten till religions-
frihet och en naturlig följd av att
statskyrkan avskaffades år 2000.
Banden kapades då inte fullt ut, vil-
ket var olyckligt. Men det är en ord-
ning som går att rätta till.

Inget av de förslag som skisserats
här ovanför går ut över medborgare
som tillhör Svenska kyrkan – deras
tillvaro skulle förbli helt oföränd-
rad. Med en förändrad begravnings-
lagstiftning kan man fortfarande
begravas kyrkligt på en kyrkogård,
enda skillnaden är att administratio-
nen sköts av kommunen. Ingen
som inte vill förvara aska hemma,
dela askan, eller sprida den på
någon favoritplats, behöver göra
detta. De som vill ha kyrkliga min-
nesceremonier vid nationella eller
lokala katastrofer kan anordna detta
separat, enda skillnaden är att den
gemensamma minnesstunden skulle
vara anpassad för alla. Ingen som
inte själv vill bestämma över avslut-
ningen av sitt liv behöver fundera
över det.

Att göra samhällets förhållande till
döden livsåskådningsneutralt vore
betydelsefullt för oss med annan
livsåskådning, men skulle lämna
tillvaron oförändrad för statskyrk-
liga. Att dessa reformer inte utförts
för länge sedan är förbluffande. Sve-
rige är sedan tjugo år tillbaka ett se-
kulärt land och det finns ingen
rimlig anledning att någras religiösa
värderingar ska genomsyra gemen-
sam administration och lagstiftning
om döden.

Livets slut är ett av de tillfällen då
vi människor är som mest sårbara.
Det är inte en situation lagstift-
ningen bör försvåra eller göra onö-
digt traumatisk för någon.

Patrik Lindenfors, 
styrelseledamot Humanisterna

David Rönnegard, 
ordförande Humanisterna

Ulf Gustafsson,
förbundssekreterare Humanisterna
Texten publicerades på DN Debatt 
3 januari 2021.
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Av Staffan Bergström

Vissa ord har makt och påverkar oss
känslomässigt bortom kritisk efter-
tanke och förnuft. ”Död”, ”döende”
och ”dödshjälp” är sådana ord.
Motståndare till alla former av
dödshjälp talar ofta i termer av
”självmord” eller till och med ”av-
livning”. Som gynekolog känner jag
igen samma motstånd som mobili-
serades mot fri abort innan vi fick
abortlagen 1975. Belackarna då ta-
lade om ”fosterfördrivning” eller
”barnamord”.

Frivillig dödshjälp har inget att göra
med ”självmord”? Som professor
Johan Cullberg, en av Sveriges mest
framstående psykiatriker, har skri-
vit:

"En självmordshandling för oss in
i psykiatrins allra mest centrala
rum. Självmordet innebär att
drastiskt förkorta det egna livet.
Vanligtvis föranleds det av en djup
depression eller annan allvarlig
psykisk störning. Det innebär att
man föregriper ett döende som inte
skulle vara aktuellt annars. Man
förmår inte invänta möjligheten
att livet kan vända i en bättre
riktning och förkortar därför dras-
tiskt sin levnad. Ett självmord är
därför en katastrof för efterlevande
som plågas – ibland livslångt – av
saknad och skuldkänslor. - Vid ett
läkarassisterat döende enligt Ore-

gonmodellen är det implicit att
döden i sjukdom är nära förestå-
ende och att man vill föregripa den
plåga och utsatthet som man fruk-
tar ligger i döendeprocessen."

I den aktuella diskussionen om
dödshjälp är det därför viktigt att
veta vad olika begrepp betyder. Fri-
villig dödshjälp definieras som en
insats som ges efter ett upprepat, ut-
tryckligt önskemål från en döende
beslutskompetent patient, där avsik-
ten är att insatsen ska förkorta själva
döendeprocessen. 

Frivillig dödshjälp som sker genom
att någon annan än patienten utför
den avgörande handling (t ex en in-
jektion) som leder till patientens
död kallas för eutanasi. Detta är ut-
talat förbjudet enligt svensk lag.
Dödshjälp där patienten själv utför
den avgörande handlingen – men
där läkare försett patienten med dö-
dande läkemedel  – kallas för medi-
cinskt assisterat döende, på engelska
MAID (”medical assistance in
dying”). Detta är också förbjudet i
svensk lag. Att själv avsluta sitt liv är
inte brottsligt i Sverige; inte heller
är hjälp av annan person att avsluta
sitt liv en brottslig handling. 

Termerna passiv dödshjälp och
aktiv dödshjälp bör inte användas i
debatten om dödshjälp, eftersom

också ”passiv” dödshjälp (att under-
låta att göra något) ju är en avsiktlig
handling. En avsiktlig handling kan
aldrig vara ”passiv”. 

Det finns i huvudsak tre modeller
som tas upp i diskussioner om fri-
villig dödshjälp: Oregonmodellen,
Schweiz-modellen och BeNeLux-
modellen. (Se faktaruta)

I nästan alla länder där man under-
sökt folkviljan med s k gallup-un-
dersökningar har man funnit en
klar majoritet som förespråkar fri-
villig dödshjälp när allt hopp är ute.
I Sverige gjordes under hösten 2020
av Novus en opinionsundersökning
som visade att närmare 80% av till-
frågade ansåg att frivllig dödshjälp
borde vara tillåten i Sverige.

”Det sluttande planet” är det van-
ligaste argumentet från dem som
motsätter sig varje form av
dödshjälp. Alltså att rätten till
dödshjälp efter hand skulle riskera
att urarta, så att villkoren skulle
ändras (uttänjas) så att frivilligheten
sätts ur spel. Och då exemplifieras
den förmenta urartningen i fram-
förallt fyra kategorier: funktions-
hindrade, psykiskt sjuka,
minderåriga och dementa. 

Funktionshindrade kan känna sig
hotade genom att de är kostnads-

Försvar för rätten 
till sin egen död

TEMA: 

DÖDEN
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krävande och skulle kunna bli
”offer” mot sin innersta vilja att inte
dö. Det finns gravt ryggmärgsska-
dade som lever ett rikt och menings-
fullt liv. Men det finns också gravt
ryggmärgs-skadade som själva valt
att avsluta livet i Schweiz efter
många års tappra försök att finna en
mening i livet. 

Psykiskt lidande kan vara outhärd-
ligt utan att bero på depression eller
annan psykisk sjukdom. Men psy-
kisk sjuklighet kan vara mångårig
och är inte alltid behandlingsbar.
Terapiresistent depression har kom-
mit att bli en möjlig anledning till
frivillig dödshjälp i t ex Nederlän-
derna. Vad skulle alternativet vara:
fortsatt outhärdligt lidande utan me-
dicinsk hjälp under okänt antal år?

Minderåriga barn kan drabbas av
svåra cancerformer och smärttill-
stånd som är förenade med svårt,
långdraget lidande. Det är svårt att
förstå kritiken mot dödshjälp till
barn som är dömda till en kort slut-
fas i livet som är kontinuerligt plåg-
sam. 

Dödshjälp till dementa är ett svårt
problem och inget land har hittills
en lagstiftning som tillåter
dödshjälp till icke beslutskapabla
människor. Undantag finns dock i t
ex Nederländerna, där juridiskt bin-
dande livsslutsdirektiv – skrivet
innan demenssjukdomen blivit ma-
nifest – gäller som patientens yt-
tersta vilja.

Att antalet människor som efterfrå-
gar dödshjälp ökar är ingen bekräf-

telse på ”det sluttande planet”. Vi
vet faktiskt inte omfattningen av be-
hovet av frivillig dödshjälp. Sociala
och personliga attityder och stigma-
föreställningar ändrar sig över tid,
vilket man konstaterat i stater där
Oregon-modellen genomförts och
också i BeNeLux-länderna. Med det
ökande antalet ansökningar om fri-
villig dödshjälp t ex i Nederländerna
har antalet avvisade ansökningar
också ökat. I Schweiz har självmor-
den minskat.

Staffan Bergström, 
är professor emeritus i internationell hälsa vid
Karolinska institutet och legitimerad läkare.
Han är också ordförande i riksföreningen
RTVD (Rätten till en värdig död), som är för
frivillig dödshjälp, och en flitig debattör i
ämnet. Man kan läsa mera om RTVD på för-
eningens hemsida: rtvd.nu

FAKTARUTA

Oregonmodellen, som införts i lagar med små modifikationer i tio delstater i USA omfattande närmare
25 procent (!) av hela USAs befolkning, innebär att människor som har prognosen att avlida av en obotlig
sjukdom inom circa sex månader kan få tillgång till ett dödande medel som de själva intar. Läkarverifierad
beslutskompetens är ett krav. Det räcker alltså inte att patienten själv ”vill” avsluta sitt liv; i tveksamma
fall måste en psykiatrisk specialistbedömning göras. En viktig observation i forskningen från Oregon är
att 1/3 av patienter som fått recept utskrivet aldrig tar sina dödande läkemedel. Många har dock bekräftat
den trygghet det innebär att ha tillgång till dessa läkemedel om den palliativa vården skulle svikta.

Schweiz-modellen å sin sida har tre villkor, för att dödshjälp ska tillåtas. Patienten ska: 1. lida av terminal
(= när döden är  nära) alternativt obotlig sjukdom, eller 2. uppleva outhärdliga symtom, eller 3. ha en
outhärdlig funktionsnedsättning. Kravet är att patienten är beslutskompetent. Också psykiskt lidande
kan vara outhärdligt men psykisk sjukdom innebär inte nödvändigtvis att beslutskompetensen är nedsatt.
Slutsatsen är att även psykiskt sjuka personer kan komma i fråga för assisterat döende. I dessa fall krävs
dock ett utlåtande från en specialist i psykiatri om att viljan att dö inte är ett uttryck för en botbar psykisk
sjukdom. 

Med BeNeLux-modellen krävs inte att individen är obotligt sjuk. Det räcker att ha ett "outhärdligt li-
dande", och individen kan antingen själv ta en drog eller få aktiv hjälp av en läkare som ger en injektion
eller ett dropp. BeNeLux-modellen är kanske den mest problematiska av dessa tre modeller, eftersom
den kräver en definition av vad som är ett "outhärdligt lidande". Med andra ord en definition av vilket
liv som inte är värdefullt nog att leva. Men Schweiz-modellen har samma problem. Dock kan ingen
annan än den enskilda människan avgöra vad som är ”outhärdligt lidande”.



Som specialistläkare och med ett långt
yrkesliv bakom mig, har jag läst artiklar
i kristen press om dödshjälp som gör
mig förskräckt. Där talas om att lindra
psykiskt lidande.

Den psykiska smärtan är en realitet för
många av oss äldre och då talar jag inte
om den psykiska smärta som olika psy-
kiatriska diagnoser ger upphov till som
till exempel depression. Jag talar om
den outhärdliga psykiska smärta som
orsakas av så allvarliga åldersbetingade
funktions- nedsättningar att all den livs-
kvalitet man en gång hade försvinner.
Ålderdom är ingen sjukdom. Men ål-
derdom kan ge outhärdlig funk-
tionsnedsättning – som i mitt fall med
mycket allvarligt nedsatt syn och dålig
hörsel.

Jag skall avsluta mitt liv - mitt själv-
valda livsslut - inom kort hos Dignitas
i Schweiz. Det kommer att innebära
min egen genomtänkta handling. Jag
har ansökt om och fått acceptans att av-
sluta mitt liv.  

Jag älskar livet, men nu är jag en gam-
mal människa, 84 år, och har utvecklat
förmågan att tänka. Min förmåga att
tänka har gjort att jag inte känner
någon dödsångest. Jag är inte deprime-
rad. Jag är funktionshindrad till syn och
hörsel vilket gör mig livshindrad. Jag vill
kunna bestämma om mitt utträde ur
detta livet som en fri människa. För öv-
rigt är döden för mig inte en lieman utan
en mjuk varm kvinna, systern till den
som tog emot mig i livet som nyfödd. 

Jag har ansökt om och fått bekräftelse
på att jag får dö som en levande, livsäls-
kande människa hos Dignitas i Schweiz
om ett par månader. Det är ett genom-
tänkt och självvalt livsslut. 

Mitt beslut har absolut ingenting med
“mord” att göra! Självmord är ju en
form av “mord”. Vanligtvis föranleds ett
självmord av en djup depression eller
annan allvarlig psykisk störning. Det in-

nebär att man föregriper ett döende
som inte skulle vara aktuellt annars.
Man förmår inte invänta möjligheten att
livet kan vända i en bättre riktning och
förkortar därför drastiskt sin levnad. 

Ett självmord är därför en katastrof för
efterlevande som plågas av saknad och
skuldkänslor. Vid ett läkarassisterat dö-
ende - det självvalda (frivilliga) livsslutet -
är det implicit att döden i sjukdom är nära
förestående och att man vill föregripa den
plåga och utsatthet som man fruktar lig-
ger i själva döendeprocessen.  En läkaras-
sisterat döende, den frivilliga dödshjälpen,
innebär för mig ett värdigt avsked av an-
höriga och vänner. Att få somna in i en
krets av omtanke och kärlek.

Detta “självvalda livsslut” har absolut
ingenting med “självmord” att göra och
ingenting alls med “suicide zero” att
skaffa. Professor Johan Cullberg har
övertygande skrivit om detta nyligen i
Dagens Medicin under rubriken ”Det
är skillnad på självmord och läkarassi-
sterat döende”. 

Jag är en livsälskandemen på grund av
ålderdomens härjningar livshindrad
människa med en outhärdlig psykisk
smärta som inte har med depression att
göra. Angående den psykiska smärtan:
detta mycket missförstådda outhärdliga
lidande som belackarna (oftast av reli-
giösa skäl) av dödshjälp underkänner.
Livet är en gåva! Du har en plikt att leva.

Läsarna måste av etiska skäl förstå att
min djupt genomtänkta vilja till det
självvalda livsslutet är en viktig dimen-
sion av livet i dess slutskede: när den
palliativa verktygslådan är tom och bara
helt meningslösa fraser återstår, då
måste självbestämmandet råda och in-
tegriteten hos den färdiglevda männi-
skan få sista ordet, inte läkaren.

Elisabet Abelin-Norell 
Leg läkare

Om Elisabet Abelin-Norell
Min vän och kollega Elisabet avled hos
Dignitas den 9 september 2020. Hon
var en förkämpe för och medlem i
RTVD (Rätten Till en Värdig Död)
under många år. Hon ansökte om
dödshjälp hos Dignitas och hennes
”fall” granskades av specialister vid
denna organisation. Elisabet led varken
av någon elakartad cancersjukdom eller
av någon neurologisk sjukdom som gav
henne funktionsnedsättning. Men, som
hon skriver, led hon av en ökande syn-
nedsättning och allt svårare problem
med hörseln. Genom datorteknologi
kunde hon kommunicera med omvärl-
den och jag hade förmånen att att få
stödja henne i skrivandet av av ett stort
antal artiklar om frivillig dödshjälp. Eli-
sabet var aldrig deprimerad och hade
nära till skrattet över all löjlig argumen-
tation och alla belackare som inte förs-
tod och respekterade att hon hade ”levt
färdigt”: Elisabet krävde rätten ”att dö
levande”.

Elisabet hade aldrig accepterats för fri-
villig dödshjälp om regelverket från
”Oregon-modellen” hade tillämpats. Då
hade hon behövt uppfylla villkoret om
ca ett högst ett halvt års återstående livs-
längd (vanligen p g a en elaktartad tu-
mörsjukdom). Hon var en förkämpe för
ett vidare synsätt grundat på det out-
härdliga lidandet, inklusive det hon be-
skrivit i fler artiklar som ”psykiskt
lidande”. Ett centralt citat från texten
här intill sammanfattar hennes synsätt: 

”Jag är en livsälskande men på grund av
ålderdomens härjningar livshindrad män-
niska med en outhärdlig psykisk smärta
som inte har med depression att göra. An-
gående den psykiska smärtan: detta myc-
ket missförstådda outhärdliga lidande som
belackarna (oftast av religiösa skäl) av
dödshjälp underkänner. Livet är en gåva!
Du har en plikt att leva�.”

Staffan Bergström
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Av Elisabet Abelin-Norell

TEMA: 

DÖDEN
Jag får dö som en levande,

livsälskande människa 
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Discussions about the moral status
of suicide are being fuelled by the
more specific debate concerning
euthanasia - that is, in the presence
of pain or suffering or other irreme-
dial circumstance, should people be
allowed intentionally to end their
lives and to receive professional help
to do so. The arguments for this
usually come as a plea for the re-
spect for individual autonomy, and
by way of conceptualising a "ratio-
nal" suicide - the latter argument
stating that, although life is gene-
rally to be affirmed, there are times
or situations where it is rational to
do otherwise.

The assertion of this paper is that
the concepts of both autonomy and
rationality alone are inadequate ar-
guments for euthanasia or suicide
because neither is present in such an
ideal or pure form as to allow such
a categorical defence. Rather than
being rational, the strongly affective
and evaluative aspects of the deci-
sion making need to be acknowled-
ged. Consideration of personal and
interpersonal aspects and values
cannot be done in a purely unemo-
tional manner, and this is the defi-
ciency of Roman suicide as an ideal.
In place of rationality, the concept
of "understandability" is more mea-
ningful and useful, though it is ac-
knowledged that it may not appear
to carry the same moral force. Simi-

larly, where autonomy cannot be re-
cognised, at least without conside-
rable weakening of the concept, the
Kantian concepts of dignity and re-
spect for persons still remain.

In summary, while it is accepted
that there are important principles
carried behind the banners of auto-
nomy and rationality, neither exist
as ideal and categorical phenomena.
They therefore cannot be used as
blanket justifications for the permis-
sion of suicide. To consider the
meaning of an expressed wish to die
or a request to be allowed to die, the
principles of respect for autonomy
and rationality need to be taken
into account, together with an eva-
luation of their degree of limitation.
It is important to ask why a request
is being made, to examine for cog-
nitive distortions and impairments
of coping, to try to understand the
expressive nature of the wish, and to
consider these in the person's situa-
tional and developmental context.
Even in the elderly and the sick
there are developmental stages to be
passed and crises that can be met in
ways that give meaning and affirm
life. Many elderly sick experience
loneliness and desertion, and an ex-
pressed wish to die in these circum-
stances should not be presumed to
be autonomous. Rather, depression,
pessimism, fear and social isolation
can all be met and addressed in aut-

hentic ways that gives respect to the
person.

One of the great advantages of the
notions of autonomy and rationa-
lity is their force in moral argument.
Terms such as "understandability"
or "respect for the person" may
seem, at first, not as helpful because
they seem to carry less moral weight
and direct us less obviously to a par-
ticular conclusion. This is not a rea-
son for abandoning them in favour
of apparently more useful but less
valid concepts. An exaggerated
emphasis on autonomy can lead to
an avoidance of listening to, and
understanding, the patient. Where
rationality is overemphasised, the
expressive and emotional meaning
of a wish to die will be overlooked.
A clinical approach to a person ex-
pressing a wish to die must seek to
understand all these aspects and de-
velop a coherent understanding of
the person, including his or her
thoughts, desires, values and rela-
tionships.

David M Clarke, 
Monash University, Melbourne, Australia
EU-länder).vid M Clarke, Monash 
University, Melbourne, Australia
Professor i medicinsk psykologi.

Published with the permission of the author
and BMJ (British Medical Journal)

The full article and its references can be read
in Journal  of Medical Ethics 1999;25:457-
462   
https://jme.com/content/medthics/25/6/457.full.pdf

Autonomy, rationality
and the wish to die

(Extracted conclusion formulated by David M Clarke in The Journal of Medical Ethics) 
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Av Patrik LIndenfors

ivet uppstod på jorden för un-
gefär 3,7 miljarder år sedan.
Efter livets uppkomst har det
aldrig utslocknat. Det är celler
och organismer som dör, inte

livet självt. Livet börjar alltså inte
vid befruktningen, som ibland på-
stås, utan satte fart för 3,7 miljarder
år sedan och har inte upphört sedan
dess. Efter denna singulära upp-
komst har livsgnistan aldrig tänts på
nytt utan bara förmedlats vidare.
(Vad vi vet.)

Men nu ska vi intressera oss för li-
vets syskon, den så oundvikliga
döden. Med livet uppkom även
den. Döden är följaktligen också 3,7
miljarder år gammal.

På Wikipedia kan man läsa att
”döden är livets upphörande, en av-
slutning av alla biologiska funktio-
ner som upprätthåller en levande
organism”. Nationalencyklopedin
skriver istället ”död, i biologisk me-
ning att en organism inte längre är
levande, det vill säga inte längre har
förmåga till näringsupptag, ämnes-
omsättning, utsöndring, spontan
rörelse, fortplantning och reaktion
på yttre påverkan”.

Död är alltså inte bara avsaknaden
av liv. Död är levande organismers
utslocknande. Därför vet vi inte om
vare sig liv eller död finns någon an-
nanstans i universum än här på jor-
den. Det är en alternativ tanke man
kan ha när man ser upp mot stjärn-

himlen en klar vinternatt. Finns det
död därute?

Det är inte lätt att förstå sig på
döden. Ena sekunden är en individ
vid liv, med bultande hjärta, fläm-
tande lungor och sprakande aktivi-
tet i hjärnans neuron. Nästa sekund
är individen död. Något verkar ha
försvunnit, från det ena ögonblicket
till nästa. Det är lätt att förstå fun-
deringar från mänsklighetens barn-
dom om att ”något” lämnade
personen, och att detta ”något” var
en icke-materiell ”själ”, som på egen
hand kunde ta vägen någonstans.

Vetenskapen har gjort sig av med
själen. Detta åtföljdes inte av fanfa-
rer och belönades inte med ansedda
priser. Det följde istället naturligt,
som en konsekvens av kunskapens
tillväxt. Filosofer och naturvetare
såg ganska tidigt problemet med
tanken om en själ. Hur skulle denna
kunna interagera med kroppen –
hur kan något immateriellt ha fy-
siska konsekvenser?

Det verkar kräva magi – ett ”spöke
i maskinen”, som den brittiske filo-
sofen Gilbert Ryle formulerat det.
Eftersom magi och spöken inte är
särskilt gångbara inom akademin
sysselsatte sig forskare och filosofer
länge med att hitta en mer veten-
skaplig förklaring av liv. Det är dock
en inofficiell yrkeshemlighet bland
biologer att man faktiskt inte har
lyckats något vidare.

Slår man upp ”liv” i Nationalencyk-
lopedin får man reda på att det inte
finns någon enskild egenskap som
skiljer liv från icke-liv. Istället räknas
en rad kännetecken upp: organis-
mer som lever har en förmåga till
fortplantning, ämnesomsättning,
energiomsättning, samt evolution
genom naturligt urval. Allt det som
upphör när en organism som dör.
Men en bit ner i NE:s artikel kom-
mer en central passus, om att le-
vande organismer också har en
förmåga att överföra information
inom och mellan individer.

Här är det lätt att reagera med en
vetenskapshistorisk axelryckning.
När mekanik var det allra senaste
såg man levande organismer som
mekaniska enheter, som en sorts
maskiner. Nu i informationsåldern
ska livet följaktligen betraktas
genom den linsen, som att organis-
mer är en sorts datorer. Men en
sådan axelryckning vore att få or-
sakssambandet om bakfoten. Både
datorer och det nuvarande sättet att
se på liv är istället produkter av vår
ökade förståelse av informations-
teori.

Att se fenomen som normalt be-
traktas som kemiska reaktioner som
produkter av informationshantering
istället, kan vara så enkelt som att
bara byta perspektiv. Tänk dig ex-
empelvis en elektrisk krets bestå-
ende av ett batteri, en lampa och en
kontakt. Kopplar man ihop dessa, så

Döden är ungefär 
3,7 miljarder år gammal
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DÖDEN

L



NR  2  H  U  M  A  N  I  S  T  E  N   2021

16

kan man tända lampan genom att
slå på kontakten. Vill man beskriva
detta som en fysisk process så är det
som händer när kontakten slås på
att elektroner tillåts röra sig från den
ena polen av batteriet genom lam-
pan till den andra polen på batte-
riet. Motståndet i glödlampstråden
gör att lampan lyser.

Vill man istället beskriva samma sy-
stem som informationsöverföring
kan man konstatera att lampan in-
dikerar vilket tillstånd kontakten
befinner sig i. Slår man på kontak-
ten, överförs information om kon-
taktens nya tillstånd och lampan
tänds, slår man av kontakten över-
förs istället information om att kon-

takten är av. Låt det ena tillståndet
representera 1 och det andra 0 och
man har grundkomponenten i hur
informationsbearbetning via elek-
troniska kretsar går till.

Informationsperspektivet förändrar
förståelsen av vad döden är. Att se
liv som enbart fysiska processer är
som att försöka förstå en dator
genom att bara se på dess hårdvara.
Liv kan i det här perspektivet ses
som mjukvara som körs, som ett
program inkodat i generna. Det här
livsprogrammet innehåller instruk-
tioner för hur man bygger kroppens
delar, instruktioner för hur dessa ska
sättas samman och i vilka kroppsde-
lar olika instruktioner ska användas.

Information för varje cell om var i
kroppen den befinner sig – så att
det till exempel inte bildas tarmcel-
ler på tungan – förmedlas från cel-
lens omgivningar genom kemiska
signalsubstanser via ett intrikat in-
formationsnätverk inom och mellan
celler.

Livets mjukvara är inkodad i livets
själva väsen. Så länge mjukvaran
körs lever vi. Ur informationsper-
spektivet är därför en alternativ be-
skrivning av vad som skiljer någon
som är död från någon som lever
helt enkelt att programvaran har
kraschat.

Patrik Lindenfors
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Paradoxalt och inkonsekvent! Eller
kanske inte? Jag tror inte på gud eller
några andra övernaturliga makter, jag
tror inte på ett liv efter döden. Jag är
gudlös ateist och sekulär Humanist.
Jag tycker om att leva och för en
stund vara en medveten, reflekte-
rande skärva av kosmos. Och jag
önskar en godartad framtid för
mänskligheten och livsväven som är
förutsättningen för våra liv. Huru-
vida folk tror på gud eller inte enga-
gerar mig inte speciellt. Men att tron
på ett evigt helvete fortfarande är
stark inom vissa religiösa samman-
hang stör mig å det grövsta. 

Att som barn och tonåríng växa
upp med starka föreställningar om
Jesu snara återkomst och eviga straff
i helvetet för de ofrälsta och de som
inte bekänner Jesus som sin frälsare
är enligt min mening en form av
grov mental barnmisshandel. Det är
föreställningar som man borde vara
skyddad ifrån tills man uppnått al-
koholmyndig ålder! 

Inom kristendomen och islam har
tron på eviga straff i helvetet för de
i bred mening “icke-troende” och
“orättfärdiga” historiskt varit en cen-
tral föreställning. Inom kristendo-

men har föreställningen mjukats
upp inom en del kyrkor och sam-
fund. Katolska kyrkan uppfann
skärselden. Adventkyrkan tog bort
helvetet och ersatte det med en evig
död för de icke-bekännande. Inom
en del samfund, t.ex. Svenska kyr-
kan, har läran om alltings återställelse
växt sig stark de senaste 50 åren. Men
det är viktigt att notera att det inte
har skapats några nya bekännelsedo-
kument som stadfäster detta som
Svenska kyrkans lära. Bekännelse-
mässigt gäller formellt fortfarande
Augsburgska bekännelsen. Läran om
eviga straff formuleras i artikel 17.  

Av Carl Gustaf Olofsson
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Det lilla frikyrkosamfund jag växte
upp i, fribabtistsamfundet, blev ute-
slutna ur Svenska Baptisktsamfun-
der 1872 för att man omfattade
denna syn. Det innebär kort att i
slutändan kommer allt och alla att
inneslutas i Guds förlåtande famn.
Helvetet fungerar här ungefär som
skärselden, det är en tuff, tidsbe-
gränsad korrektionsanstalt. Defini-
tivt inte kul det heller! Och det
visade sig att det även här fanns in-
slag som var djupt upprörande för
en ung människas rättskänsla. 

Men i den evangelikala delen av
svensk kristenhet har läran om eviga
straff i helvetet fortfarande en stark
ställning. På svensk botten gäller
det samfund och församlingar an-
slutan till SEA, Svenska Evangeliska
Alliansen. Där ingår pingströrelsen,
“trosrörelsen”, Livets ord, Fräls-
ningsarmen och Evangeliska frikyr-
kan. Portalgestalter som Evangeliska
frikyrkans Stefan Swärd och pings-
trörelsens ledare Daniel Alm omfat-
tar helvetestron. Man menar att det
är en tydlig del av Jesu förkunnelse
i evangelierna. Och eftersom Jesus
är Gud kan vi inte ändra på detta
hur gärna vi än skulle vilja. 

Hur läget är inom olika delar av
islam när det gäller uppmjukningar
i tron att de “otrogna” och orättfär-
diga kommer att hamna i ett evigt
helvete vet jag inte. Men det skulle
vara intressant att få en kunnig bild
av nuläget!  

Jag har sista året mött ett antal be-
rättelser från personer som brutit
upp från pingströrelsen, trosrörel-
sen, Livets ord och mormonkyrkan.

En  återkommande smärtpunkt har
varit det förfärliga i att ha varit ins-
närjd i föreställningarna om Jesu
snara återkomst, helvetet och eviga
straff. 

Till detta kommer en kvarvarande
smärtpunkt hos många efter att
man själv lämnat dessa förfärliga fö-
reställningar. Det gäller relationen
till vänner och familj som fortsätter
att omfatta den helvetestro de själva
lämnat. Dessa tror att de kommer
att hamna i helvetet eftersom denne
inte längre tror på Gud och Jesus
som sin frälsare. 

Hur kan man vara nära viktiga per-
soner som så grovt misskrediterar
den livsväg man med mod och
vånda har valt genom sitt uppbrott?
Hur kan man fortsätta att ha nära
relationer till personer som ser det
som sin främsta kärleksgärning att
försöka få dom att återvända till
“tron” och församlingen och där-
med “rädda dom” från helvetet??  

Det är svåra och smärtsamma frå-
gor. Och det finns inga enkla svar. 

Att utsatta, maktlösa människor
genom historien som har kränkts,
misshandlats och utnyttjats, som
fått nära och kära våldtagna och
mördade, som berövats maten till
familjen - livligt har fantiserat om
“eviga straff ” för dessa förövare är
en annan sak. Dessa svarta känslor
är djupt mänskliga. Och de kan till
och med ha bidragit till att för-
hindra våldsspiraler av hämnd och
därmed varit ett bidrag till en lång-
sam historisk civilisationsprocess. 
Men idag kan jag för min del bara

se såväl personliga som teologiskt
uppburna läror om eviga straff i hel-
vetet inom olika kyrkor och sam-
fund, kristna eller islamska, som
barbariska! Och ofta uttryck för in-
tellektuell lättja och andlig slapphet. 

Jag har i mitt liv från och till lekt
med en en enkel, närmast banal
tankefigur där det eviga helvetet
med en sorts obeveklighet går upp i
rök. Så här: Om det finns en Gud
måste han vara minst lika kärleks-
full som den mest kärleksfulla män-
niska jag känner till eller kan
föreställa mig.  Allting annat är för-
tal av denna Gud. Att denna kär-
leksfulla Gud skulle ha inrättat ett
straffsystem brutalare än det som
Hitler och Stalin skapade är full-
ständigt orimligt! 

En eventuell korrektionsinrättning
bortom döden måste vara inriktad
på kärleksfull rehabilitering för att
klienterna senare ska kunna väl-
komnas in i den “riktiga himlen”.
Och förstås minst lika human som
det bästa inom svensk kriminalvård. 

Det enda kriteriet för att slippa en
vända i denna korrektionsinrättning
är att vi inte medvetet har utnyttjat
och skadat andra människor och den
livsväv vi alla är beroende av. Vad vi
har “trott” eller “inte trott” är totalt
ointressant för denna Gud. Så jag är
fullständigt trygg inför det osanno-
lika mötet med Gud vid en högst
osannolik Yttersta Dom.

Carl Gustaf Olofsson
ateistisk frilansteolog
styrelseledamot i Humanisterna Kalmar
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öden är en av våra sista tabu-
områden, ansåg den schwei-

ziska sociologen och antropologen
Bernard Crettaz. För många män-
niskor sker samtal om döden bara
när de krävs, som vid mötet med
vården när en skrämmande sjuk-
dom diagnostiserats, på begrav-
ningsbyrån när en anhörig gått bort

och i kyrkan där våra begravningar
nästan uteslutande sker. Men döden
är ett ämne som gör sig ypperligt
som tema för reflekterande männi-
skor. Det finns såväl personliga som
filosofiska aspekter att fundera över
när det gäller slutet på våra liv. Har
vi människor runt oss som vi kan
avhandla dessa ämnen med? 

”Death cafes” – Dödsfika, är ett
sätt att tackla detta tabu. I samtal
med andra människor förs givande
och trevliga samtal om döden och
dess verkningar, om attityder, upp-
fattningar, upplevelser och planer.
Man kanske tar en guidad tur över
stadens kyrkogård i anslutning till
caféet och man arbetar aktivt för att

Death AND cake 
– Dödsfika med kanelbulle

Av Janna Aanstoot
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erbjuda en plats där det känns
tryggt och välkomnande att våga
samtala om detta det yttersta av
ämnen.

”Death cafes” är en slags social
franchise-idé från Storbritannien,
baserat på Bernards Crettaz idéer.
Här erbjuds både death and cake,
fikat är viktigt för stämningen och
uppsluppenheten. 

- Det här är inga dystra tillställ-
ningar, säger Josefin Haraldsson,
professionell coach och handledare
i sorgebearbetning i Göteborg. Hon
har vid flertalet tillfällen varit sam-
talsledare och facilitator för ”Death
cafes” som hållits i Begravningsby-
rån Vilas regi.

- Vi har trevliga, härliga samtal och
nära till skratt, intygar hon. Samta-
len är fina och fria och man har
ingen aning om vad som kommer
att ske. Varje tillfälle är unikt.

Gästerna som deltar tillhör i hu-
vudsak tre kategorier: personal som
möter sorgearbete i sin profession,
personer som själv bär på en sorg
och de som är döende med någon

obotlig sjukdom. Inte ens här är
döden ett samtalsämne som alla
andra. Alla här har redan en relation
till döden.

I franchise-”reglerna” står att sam-
talet inte får ha en planerad agenda
eller tema utan att gästerna själva bi-
drar till att göra samtalen till det de
blir. Samtalen får inte heller kom-
mersialiseras. Fikat kan gästerna få
betala för men samtalsledaren tar
inte betalt och det finns inga biljet-
ter till eventet. Målet får inte heller
vara att gästerna ska köpa en sär-
skild produkt eller prackas på en
viss åsikt. 

I Göteborg delar Josefin värdskapet
med personal från begravningsby-
rån. Det är för att vara förberedd på
ämnen som kan bli jobbiga för del-
tagarna men det är inte främst i sin
yrkesroll som de är där utan på
grund av deras erfarenheter som
goda samtalsledare. Samtalen får
aldrig bli terapisessioner, då leds
samtalen vidare till nästa ämne.
Den absolut vanligaste diskussions-
frågan handlar om Rädslan. Både
om rädslan inför den egna och an-

dras död och rädslan inför Döden
som samtalsämne. Varför talar vi
inte om vårt döende, om våra döda,
om våra farhågor, våra önskningar
och viljor? Hur kan man som om-
givning hantera döden? Vad är
”normalt”? Man har också diskute-
rat om synen och hanteringen av
döden skiljer sig åt genom histo-
rien? Josefin tror inte det. Kanske
fanns en större naturlighet och vana
att hantera det fysiska döendet och
kroppen, men känslomässigt har
döden alltid haft en viss aura av
tabu runt sig.

Ibland kommer man in på andra
kulturers sätt att hantera döden och
religionens roll och stöd är också
ämnen som kan komma upp. Ingen
tanke är ovälkommen. Här ska ens
tankar om döden få möjlighet att
bemötas med nyfikenhet och in-
tresse och en god portion humor
och koffein. Och kanske till och
med en kanelbulle.

Janna Aanstoot

Om någon lokalavdelning vill ordna 
en humanistisk dödsfika så finns regler 
för detta på www.deathcafe.com
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Bo Forslund är begravningsombud
i Tyresö och Haninge. Begravnings-
ombuden utses av Länsstyrelsen
och är deras ombud. Deras uppgift
är att kontrollera att Svenska kyr-
kans församlingar sköter begrav-
ningsverksamheten på ett korrekt
sätt. Det finns ombud över hela
landet, förutom i Stockholm och
Tranås. Där är begravningsverk-
samheten en kommunal angelägen-
het.

Bo Forslund, vad gör 
ett begravningsombud?
– Jag kontrollerar att församlingen
tillhandahåller till exempel gravom-
råden eller gravplats för andra än
kristna. Det är i huvudsak musli-
mer som har speciella önskemål,
men det finns också några mindre
andra samfund som har speciella
önskemål. Sedan ska jag också se till
att inte kyrkan blandar ihop ekono-
min, att man inte använder de
pengar som ska gå till begravnings-
verksamheten till kyrklig verksam-
het. Begravningsavgiften debiteras
ut till alla och envar, man kan säga
att det är en skatt. Den får bara an-
vändas till begravningsverksamhet,
det vill säga den praktiska hante-

ringen, att tillhandahålla begrav-
ningsplatser, ordna kremationer,
ordna gravöppningar och återställa

gravar med mera. Begravningscere-
monin är en privat angelägenhet, så
den omfattas inte av begravnings-
verksamheten.

Hur får man som begravningsom-
bud reda på de olika samfundens
önskemål?
– Ja, för min del tycker jag att det
är den svåra delen. Det har nog att
göra med att det är Stockholmsom-
rådet. De olika religiösa samfunden
finns i huvudsak inom Stockholms
kommun och deras intresse för
kranskommunerna är faktiskt inte
så stort. De får ju sina krav tillgo-
dosedda om inte annat så genom
Stockholms kommun.

Hör privatpersoner av sig till be-
gravningsombud med synpunkter
eller återkoppling om hur verk-
samheten fungerar?
– De flesta de har ganska dålig upp-
fattning om vad begravningsom-
bud egentligen gör och de som hör
av sig ställer alla möjliga frågor. Jag
kan få frågor om när en begravning
ska vara nästa fredag. Men några
synpunkter på begravningsombu-
den eller på begravningsverksamhe-
ten, det har i alla fall inte kommit

Intervju med ett 
begravningsombud

Av Ulf Gustafsson

TEMA: 
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mig tillhanda under de här åren jag
har varit ombud.

Hur gör ombuden för att påverka
begravningsverksamheten? Du är
med på några möten i kyrkan?
– Möten är det sätt som jag då får
insyn. Jag deltar på alla möten i för-
samlingarna som hanterar begrav-
ningsverksamheten, så jag fungerar
som en av dem själva egentligen.
Nu senast blev det en samman-
blandning, jag fick till och med
korrigerat att jag inte är ordinarie-
ledamot, utan adjungerad.

Du har inte rösträtt vid beslutande
möten, utan får bara lämna syn-
punkter. Upplever du att de lyss-
nar i kyrkogårdsförvaltningarna?
– Ja, det gör de visst. Det tycker jag
absolut. Men man ska inte glömma
att många frågor bara rör de som
tillhör Svenska kyrkan, och det är
ju inte deras röst som jag ska vara.

När det gäller ekonomin, tycker
du det är svårt att hålla isär redo-
visningen av begravningsverksam-
het och kyrkans övriga
verksamhet?
– I stort sett tycker jag det fungerar,
men det har ju också att göra med
att där jag är ombud är rätt stora
förvaltningar där är det många hel-
tidsanställda. Problemet uppstår
där det är blandat, alltså där man
använder till exempelvis personal
både till kyrklig verksamhet och be-
gravningsverksamhet. Eller lokaler.
Det kan också vara arbetsledning,
att kyrkoherden till exempel är den
som är högsta chefen för begrav-
ningsverksamheten. Lite underligt

egentligen. Det borde inte vara så,
det borde ju vara en kyrkogårdschef
som ansvarar för det.

I begravningsverksamheten ingår
det att det ska finnas ceremonilo-
kaler utan religiösa symboler. Hur
fungerar detta i ditt område?
– Inom mitt område fungerar det
väl bra, tycker jag. I Österhaninge
finns det en lokal byggd enbart för
att handha ceremonier av alla ord-
ningar men utan religiösa symboler.
En väldigt stor och fin lokal, men
man ska komma ihåg att den loka-
len inte funnits i många år. Det
dröjde många många år innan de
kom sig för att bygga den.

– I Västerhaninge som är en annan
församling där finns det ingen spe-
ciell lokal, utan där tillhandahåller
man gravkapellet och det är en väl-
digt vanlig lösning. De är oftast
fullsmetad med religiösa symboler.
Dalarö har till exempel också ett så-
dant gammalt gravkapell som ligger
på begravningsplatsen och där har
man ett stort kors utanpå. Jag kan
tänka mig att det inte är helt okom-
plicerat. Den där lokalen är urgam-
mal, kanske rentav är k-märkt. Det
är inte helt lätt att riva bort allt det
där.

När du lämnar dina synpunkter i
årsberättelserna till Länsstyrelsen,
följer de upp någonting, vill de ha
kompletteringar, verkar det som
om de bryr sig om årsberättel-
serna?
– Inte ett dugg. Jag skrev i en års-
berättelse att jag påpekat ett speci-
fikt problem i alla åren och att det

inte verkar som om de läser årsbe-
rättelsen. Då ringde faktiskt en
medarbetare från Länsstyrelsen upp
och sa “Vi läser visst”, men ändå
händer det ingenting. Det är inte så
att jag blivit uppkallad för någon
diskussion eller något sådant. Min
uppfattning är att Länsstyrelserna
inte har något intresse av att ut-
veckla den här verksamheten.

Avslutningsvis. Är det något annat
problem som du vill lyfta?
– Ja, jag vet inte riktigt. Det finns
detaljer att vara vaksam på. Det
finns ju ett monopoltänkande i
kyrkan. Det är inget tu tal om det.
Ta bara en sådan sak som klock-
ringning. Många vill ha klockring-
ning vid begravning. Men det finns
många församlingar som tycker att
det här med klockringningen bara
får ske om det är någon som tillhör
Svenska kyrkan som begravs. Då
klockstapeln eller klockan, de till-
hör medlemmarna i kyrkan.

I Österhaninge lyckades jag få kyr-
kohedern att förstå att det där
måste vi ändra på. En bagatell, men
kyrkan  är inte så generös som man
egentligen tycker att kyrkan borde
vara. Det är klart att man värnar
om sina egna medlemmar, kanske
också som en marknadsföringsåt-
gärd.

Ett begravningsombud förordnas
på fyra år. Inför årsskiftet
2022/2023 förordnas nya ombud
för de som är intresserade av detta
samhällsuppdrag.

Ulf Gustafsson
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Vi humanister är idag inte helt fria
att begrava våra döda på sätt som
överensstämmer med vår livsåskåd-
ning. Humanister har en frihetlig
och mångfacetterad syn på hur en
avliden persons kropp ska hanteras
och begravas. Viktigast är att den
avlidnes vilja respekteras, men också
att anhöriga har möjlighet att få
säga sitt. Den avlidnes liv och vär-
deringar ska få göra avtryck i hur
personens kropp hanteras efter
döden. Gravskicket är en del i hur
vi minns en individ. Det handlar
om respekt för den enskildes egna
tankar och övertygelser. Andra vik-
tiga aspekter att ta hänsyn till är
miljön, klimatet, hygien och män-
niskors välbefinnande i allmänhet.
Förnuft, omtanke och ansvar är le-
dord.

I Sverige tillåts idag huvudsakligen
tre gravskick:

• Stoft eller aska begravs på en 
begravningsplats

• Placering eller utströende 
av aska i en minneslund

• Spridning av aska på annan 
plats än begravningsplats 
(under vissa högst begränsade 
förutsättningar)

Andra begravningsformer har his-
toriskt använts i vårt land. Interna-
tionellt är exemplen på gravskick
otaliga. Vad människor i framtiden
kan önska, begränsas endast av vår
fantasi och vår kreativitet.

Humanister är ingen homogen
grupp människor med en gemen-
sam uppfattning om gravskick. Vi
kan ha högst personliga uppfatt-
ningar - vilka ibland är djupt för-

ankrade och för individen oerhört
viktiga övertygelser och ställnings-
taganden. Samtidigt kan frågan om
gravskick för andra humanister när-
mast beskrivas som en ickefråga.

Utöver de gravskick som idag är
tillåtna och allmänt tillgängliga, föl-
jer nedan några exempel på grav-
skick som humanister önskar sig.

Det ska finnas gravplatser och min-
neslundar som är icke-religiösa, se-
kulära, profana, borgerliga i alla
kommuner runt om i landet. En del
humanister vill absolut inte gravsät-
tas i eller spridas över vigd jord och
andra önskar begravningsplatser
utan religiösa symboler.

Det måste vara möjligt, med mar-
kägarens tillstånd, att fritt få sin aska
spridd i naturen, sjöar och andra
vattendrag. Det kan handla om
spridning på egen tomt eller på plat-
ser där den avlidna kände sig
hemma eller värderade djupt. Även
mark ägd av staten och kommuner
måste i stor utsträckning vara till-
gänglig för askspridning. Kremerad
aska av en avliden är ingen miljö-
fara.

Askan efter en avliden måste kunna
få förvaras hemma hos de efterle-
vande. Detta är för en del personer
ett naturligt sätt att känna närhet
och i det dagliga minnas den som
lämnat. För vissa kan det handla om
att förvara askan hemma under
något år av djupare sorgbearbet-
ning, exempelvis för föräldrar som
förlorat ett barn.

Det måste vara möjligt att dela
askan efter en släkting och begrava,

sprida eller förvara den på mer än en
plats, både i Sverige och utomlands.
Vi lever i en värld av global rörlig-
het. Det land och den ort där vi föds
är allt mer sällan den plats där vi be-
finner oss när vi dör. Anhöriga
måste kunna ha mer än en
gravplats, en minneslund eller
annan plats dit de kan söka sig för
att minnas den som avlidit.

En del personer önskar att minnet
av en anhörig manifesteras med ett
smycke eller minnessak som inne-
håller delar av eller hela askan av en
avliden. För att detta ska vara möj-
ligt måste det vara tillåtet att dela
askan, förvara askan hemma eller
bära den som smycke.

Det behöver utarbetas och godkän-
nas nya miljövänliga alternativ till
de miljöbelastande alternativ som
finns idag: jordbegravning och kre-
mering. Kompostering av mänskligt
stoft och andra alternativ är grav-
skick som humanister kan tänka sig.
Dessa exempel är inte en komplett
lista, men vi tror det ger en bra bild
över önskemål grundade i vår livs-
åskådning. Då de inte är tillåtna i
Sverige, är önskemålen också exem-
pel på hur vår religions- och överty-
gelsefrihet är begränsad. Vi hoppas
denna artikel kan väcka tankar och
samtal både inom och utanför Hu-
manisterna.

Annelie Berntsson Berg och Ulf Gustafsson

Noter
Gravskick - Med gravskick avses olika typer av gra-
var, till exempel minneslund, kistgrav, urngrav och
grav genom utströende av aska utanför en begrav-
ningsplats.

Stoft och aska - Med stoftmenas en avlidens kropp.
Med aska menas det som återstår efter kremeringen

av en avliden person.

Önskan om humanistiska gravskick
Av Annelie Berntsson Berg och Ulf Gustafsson

TEMA: 

DÖDEN
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Av  Janna Aanstoot och Patrik Lindenfors

Vi börjar vår internationella resa i
Indien där Tystnadens torn fortfa-
rande står höga. På en plattform i
ett högt torn ligger en mamma i
solen. Solens strålar bränner krop-
pen och gamar och andra rovfåglar
äter upp köttet. Zoroastrierna läg-
ger ut sina döda till asätare och när
benen pickats rena samlas de ihop
för att vittra sönder tillsammans
med kalksten så att man undviker
föroreningar i naturen. De döda
anses orena och likdemoner kan
förgifta de heliga elementen: jord,
vatten och eld. Dessa traditioner
formades i karga landskap med ont
om fertil jord. I nutid har dock ga-
marna i hög grad dött ut på grund
av böndernas användning av diklo-
fenak i djurhållningen och utsläpp
av detta i grundvattnet, så denna
sedvänja är på tillbakagång.

Människor som tycker det är vik-
tigt att leva miljövänligt vill också
begravas miljövänligt. I USA och
Storbritannien finns av den anled-
ningen en verksamhet som kallas
green funerals där man tänker ige-
nom varje detalj för att minska be-
lastningen på miljön. Det handlar
om inslag som att begravas i ned-
brytbara kistor eller låta askan grä-
vas ner i urnor av ull, bambu eller
kartong.

Den svenska biologen Susanne
Wiigh-Mäsak har föreslagit frys-
torkning – promession – som alter-

nativ. Idén rönte stor internationell
uppmärksamhet för några år sedan
och många fann alternativet att bli
näringsrik mull som attraktivt. Ty-
värr blev det inget av den idén,
myndigheternas kvarnar löper lång-
samt. Den som vill arbeta för att
förändra systemet kan anmäla sig
som Promessa-vän på hemsidan
www.promessa.se. Företaget arbetar
med att få till stånd förbättringar
inom både jordbegravning och kre-
mering.

Ett italienskt företag – Capsula
Mundi – erbjuder möjligheten att
bli ett träd efter döden. Man har
tagit fram en äggformad kapsel som
fylls med aska efter kremeringen.
Ett träd tillåts sedan slå rot i kap-
seln. En större kapsel finns också på
idéstadiet, där den döde istället be-
gravs i fosterställning inuti kapseln.
Kunder ges själv möjligheten att
välja träd medan de fortfarande
lever.

I Australien tillåts en metod som
kallas resomation, eller vattenkre-
mering. Här läggs kroppen i en stor
centrifug och utsätts sedan för en
170 grader varm högtryckstvätt
med vatten och alkaliska joner.
Efter tre timmar av detta återstår
bara ett poröst skelett. Askan från
processen får de anhöriga. Enligt
hemsidan forskning.se är metoden
inte den mest hållbara eftersom det
inte är helt klart hur vattnet bör tas
om hand.

Allra enklast och miljövänligast är
luftbegravningar, där man som Zo-
roastrierna helt enkelt lägger ut
kroppen till naturen att ta hand om. 

I Sverige skulle man kunna tänka
sig till exempel en skog eller på en
äng. Väder, djur, svampar och mik-
roorganismer tar hand om nedbryt-
ningen av kroppen. Djurkroppar
tas omhand på detta sätt av naturen
hela tiden, så det är den mest beprö-
vade av alla metoder.

Internationella och 
alternativa gravskick

TEMA: 

DÖDEN
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I naturen känner många sig nära
sina anhöriga. En tidig majdag i
Skåne vandrar en vacker kvinna
barfota med sina två små söner
genom trädgården. Gräset känns
svalt och lent mellan tårna. I den
slutna Facebookgruppen Barfotada-
garna firar de närmaste vännerna
hennes man som dog i cancer för
några år sedan. De drar alla av sig
strumporna. I universitetskorrido-
rer, på grusvägar, på en brygga, med
sand, blommor och stenar under
och mellan tårna. Vi firar ett liv väl
levt, ofta barfota, men allt för kort.

I Kenya lyser gräset just nu med sin
frånvaro då det är regnperiod. Den
röda jorden på savannen förvandlas
till ett stort lerfält. Bredvid det
enkla huset byggt av betongblock
hoppar barnen hage. Deras finput-
sade skol-sandaler är fläckiga av lera
och steppar glatt mot den stora
stenplattan vid husknuten, det enda

stället där leran inte ligger tjock.
Där under vilar farfar. De anhöriga
begravs på gården i byn. Har de
flyttat till stan tas de hem av släk-
tingar och begravs i trädgården nära
husen. Har man råd läggs en
stenplatta ovanpå. Den är bra att
hoppa hage på.

Också i Mexiko har man en natur-
lig relation till sina anhörigas
gravplats. Det sitter en liten 8-årig
pojke och knaprar på en sockerdöd-
skalle på sin mormors grav. Pappa och
mamma sitter och skålar strax intill.
Mellan gravarna strider två blåsorke-
strar om vilka som spelar bäst. I Mex-
iko firas Día de los muertos, De dödas
dag, mitt ibland de döda. Gravarna
smyckas rikligt och många familjer
sitter direkt på kyrkogården och äter
och dricker till minne av de döda.
Den avlidna får också ett glas. Detta
är en blandning av hedniska traditio-
ner och katolsk påverkan.

I en fattig familj hos Torajafolket i
Indonesien får den döde både dryck
och cigg.. Familjen saknar resurser
för att begrava pappa på det festliga
och ståtliga sätt han förtjänar. I stäl-
let injiceras han med formalin och
kläs och tvättas ordentligt varje dag.
Barnen försöker få honom att äta
eftersom han anses sjuk. När famil-
jen har råd begravs han i en grotta
nära hemmet. Vart tredje år firas
Manene, då plockas de anhöriga
fram ur grottorna, får nya kläder
och firas tillsammans. Man minns
de döda och får träffa dem igen.
Små barn hanteras annorlunda. De
begravs inuti levande trädstammar
och blir en del av skogen.

I All Cannings i Storbritannien lig-
ger gravkammaren Long Barrow, en
plats för urnor efter avlidna som är
modellerad på en neolitisk grav-
kammare, men som ändå är uppda-
terad till dagens behov. Kammaren
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öppnade 2014 och rymmer olika
kammare med nischer för 340
urnor. Platsen är mycket populär
och är därför för närvarande fullbo-
kad, men i och med populariteten
har ytterligare 11 gravkammare pla-
nerats, där fyra byggts och två fått
avslag av olika byggnadsnämnder.
Det är högst tveksamt om sådan
hednisk design hade tillåtits i Sve-
rige givet dagens lagstiftning.

Även i Ghana är det populärt att
sätta en annorlunda och ytterst per-
sonlig prägel på sin sista vila. Här
har familjens tonåring precis avlidit
i en motorcykelolycka. Familjen är
nu hos kistmakaren för att få en pas-
sande kista. Pappa tycker att en Ka-
wasakiformad kista skulle passa
bäst. Motorcyklar var ju ändå so-
nens stora intresse. Ghana är ett av
de länder där en kista inte nödvän-
digtvis behöver vara fyrkantig utan
kan formas i form och färg efter den
dödes intresse och hobbies. Alle-
handa kitchiga kistdesigner kan er-
bjudas.
Men kistor grävs ner och glöms
bort. En mänsklig drift tycks vara att

vilja minnas sina döda. I USA finns i
vissa delstater möjligheten att skaffa
sig något som kallas cremation jewe-
lery eller funeral jewelry. Det handlar
till exempel om smyckesbehållare där
man kan förvara en del av askan från
en älskad anhörig, som sedan går att
ha på sig som ett vanligt smycke.
Drottning Victoria bar berömt en
lock från sin älskade Prince Andrews
hår i en brosch efter hans död och
den här idén är något liknande. Den
som har riktigt mycket pengar kan till
och med låta tillverka en diamant av
askan från en anhörig.

Till sist går vi på designerutställ-
ningen ReDesign Death. I en av
montrarna ligger Mark Sturken-
booms bidrag till utställningen. Det
är en genomskinlig dildo i vitt och
guld som kan fyllas med aska från
din döde make. 21 gram aska får
plats. Den mängden är symbolisk
då den amerikanske läkaren Dun-
can MacDougall år 1901 ”konstate-
rade” att en själ väger 21 gram, en
exakt siffra han enligt uppgift fick
fram genom att väga tuberkuloss-
juka patienter före och efter döden.

En idé som kanske lockar någon
som viloplats in i evigheten?

DÖDEN TILLHÖR 
OSS ALLA

Den digitala världen har på flera sätt
gett många av oss en närmare kon-
takt med döden. Man behöver inte
dö ensam. Man behöver inte dö en-
bart med familjen vid sin sida. Flera
är de som väljer att dela sitt döende
i bloggar och trådar på sociala me-
dier. Vi kan skratta och gråta och
fira och planera begravningar med
våra kära. Döden och döendet kan
uppmärksammas på olika sätt. Re-
ligionen och traditionen har inte
monopol på hur döden bör hante-
ras, varken hur vi väljer att dö, hur
vi begraver våra döda eller hur vi
väljer att minnas och fira de som
lämnar oss. Det är okay att begravas
till punkmusik. Det är okay att alla
på begravningen får välja en favorit-
bok från din bokhylla, det är okay
att ha en fest i stället för begravning. 

Det är vår död. Ingen annans.

Janna Aanstoot & Patrik Lindenfors

Gravkammaren Long Barrow i All Cannings i Storbritannien. 
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Det funderas och spekuleras mycket
i dessa dagar med coronaepidemi,
klimatförändringar och många
söker efter en mening med allt som
sker. 

Men tänk, rent hypotetiskt, om det
inte finns någon övergripande me-
ning med livet och det som händer?
Tänk om det inte finns någon gu-
domlig, andlig plan med tillvaron
och med våra liv? Att det inte finns
något liv efter döden, utan att allt
tar slut där. 

Tänk, rent hypotetiskt, att det var-
ken finns himmel eller helvete,
inget nirvana, ingen reinkarnation,
inga gudar eller andlig dimension
befolkad av andliga väsen.
Tänk dig att allt som finns är det liv
du lever här och nu, i denna värld
och i detta fysiska universum. Du
kommer till medvetande i din
kropp och din hjärna och det är
bara i denna fysiska kropp ditt jag
existerar och det är genom denna
du upplever och interagerar under
hela ditt liv.

Det finns ingen tudelning mellan
kropp och själ - allt är lekamen. Så
länge din hjärna fungerar, finns ditt
jag. När hjärnan slutar fungera och
ditt medvetande med den, då för-
svinner allt som är du. Du som unik
och tänkande individ finns då bara
under ett kort ögonblick i vårt uni-
versums långa historia. Du kom och

du försvann för att aldrig åter-
komma.

Om det nu skulle vara så som jag,
rent hypotetiskt, beskrivit, är ditt liv
då meningslöst? Absolut inte, skulle
jag säga. Ditt liv är oändligt kort,
men fyllt av möjligheter. För det
första är vår planet en fantastisk
värld att leva på med all sin artrike-
dom och med alla de former och ut-
tryck som evolutionen genom
årmiljonerna utvecklar. Du lever i
en ständigt föränderlig tillvaro,
både socialt som del i en mycket do-
minerande däggdjursart, men även
i ett globalt ekologiskt samman-
hang, som en del i ett komplicerat
pussel av samverkande faktorer.

Som art har vi blivit mycket domi-
nerande på Jorden och vi förändrar
ständigt förutsättningarna för det
övriga livet på planeten. Detta är ett
perspektiv på hur ditt liv kan ha
mening. Du och alla andra repre-
sentanter av homo sapiens har möj-
lighet att medvetet ta ansvar för
livets mångfacetterade rikedom på
vår planet och inte ruinera den. Att
vårda denna vår värld är att skapa
fortsatta livsbetingelser för de liv
som kommer i framtiden.

Om nu vi bara har detta enda, korta
liv till vårt förfogande och att
samma sak givetvis och i konse-
kvensens namn, gäller för alla män-
niskor, blir frågan om hur vi väljer

att leva synnerligen betydelsefull.
Tycker du att det är rätt att männi-
skor, under detta deras enda liv, ska
behöva utstå svält, fattigdom och
armod, krig och våld, medan du
själv lever i ett fredligt överflöd?

Borde inte meningen med ditt liv
också kunna vara att bidra till att ge
alla människor en chans att få leva
detta sitt enda liv under fredliga
omständigheter, fria från våld, svält,
förtryck, sjukdom och fattigdom?
Den hypotetiska idén med att det
inte finns någon gudomlig värld, en
övergripande andlig plan och högre
syfte med ditt liv, utan att det bara
finns ett kort liv och inget liv efter
döden, innebär att du som individ
inte kan lägga ansvaret utanför dig
själv, på en gud eller andlig värld.
Det betyder också att du som indi-
vid inte har en andra chans eller en
livlina. Du kan inte förvänta dig ett
himmelrike som belöning eller
rädas ett helvete som straff.

Du kommer inte att reinkarnera i
liv efter liv och det finns ingen gu-
domlig karma. Du har din tid och
ditt medvetande och möjligheten
att göra ditt bästa för vår planet och
för alla dina medmänniskor, däri
ligger "belöningen" och menings-
fullheten i ditt liv. Ta chansen - den
kommer, rent hypotetiskt, aldrig
mer tillbaka!

Per-Axel Stenström, Lund

Det finns en mening 
med livet 

Av  Per-Axel Stenström

DEBATT!
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DEBATT!

Det borde vara fullkomligt klart för
alla att askan efter den avlidne inte
är statens eller kyrkans egendom.
Den ska överlämnas till de anhö-
riga, som beslutar om den ska delas
eller spridas. Så är det i de flesta de-
mokratier; i England sedan 1930, i
andra länder, som USA, sedan ännu
längre tillbaka. Det är markägaren
som ger tillstånd till spridning av
den sterila askan.

Sommaren 2015 avled Bosse Lars-
son, tv-producent och populär all-
sångsledare. Askan efter honom ägs
här i Sverige av staten och länssty-
relsen bestämmer enligt gamla pie-
tetsregler, där religionsfrihet och
äganderätt fortfarande är under-
ställda ”pieteten”. Nu växlar piete-
ten med länsgränserna och Bosse
Larsson hade bott i fel län. I hans
län anger ”pieteten” att askan får
spridas tusen meter från land. Prak-
tiskt sker detta genom att de anhö-

riga uppfyller den avlidne sista öns-
kan och struntar i byråkratin. Men
det är skamligt att de sörjande ska
försättas i den situationen.

Inte ens rätten att förvara askan
hemma finns. Jag hade gärna förva-
rat min hustrus aska hemma; vi

hade varit gifta i 52 år och ville att
vår aska skulle blandas och spridas
gemensamt efter döden. Men vad
betyder religionsfrihet när det blir
tvångsbegravning av den sterila
askan efter ett år? Alternativet är att
man tar den utomlands där reli-
gionsfriheten respekteras.

Allt fler vill att askan ska spridas i
naturen och i dag kremeras 83,9
procent av de avlidna. Många väg-
rar att begravas på religiösa kyrko-
gårdar. Men inte ens ”minne-
lundar” finns, utan askan sprids av
kyrkans anställda och anhöriga är
förbjudna att närvara – ett snopet
slut på släktens ansökan och den an-
höriges sista önskan. Reglerna måste
ändras snarast. Religionsfrihet och
äganderätt måste respekteras i Sve-
rige och Humanisterna bör kräva
det.

Einar Hellbom 

Ingen religionsfrihet 
för de avlidna
Återpublicerat från Humanisten februari 2016

Av  Einar Hellbom
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Av  Johan Lindberg

Det var nog en klar förmån att få
växa upp under sextiotalets kul-
turella brytningsperiod. Att med
egna ögon se hur det forna klas-
samhället med sina konservativa
ståndpunkter, sakta men säkert
formas till ett mera tolerant och
öppet klimat. I vågorna av Hip-
pierörelsen kom också New Age.
En nyandlighet som skulle ut-
mana de dåtida fundamentala lä-
rorna. Men trots mina stora
förväntningar, lyckades inte
några ”Kumbaya” vid försam-
lingens lägereld förändra världen
så som jag gick och hoppades på.

I vår lilla by på landet, fanns det
en handfull frikyrkliga som be-
traktades som mer troende än de
övriga byborna. De var närmast
ansedda som karismatiska margi-
nella figurer, men de var inte ut-
frysta på något sätt. Tvärtom.
Många av dem hade ett mycket
gott anseende inom bygemen-
skapen. Iögonfallande var också
kyrkans inflytande som moral-
väktare på det övriga ”sekulära
byfolket”. Nämnas kan bl.a. att
helgkläder var att föredra på sön-
dagar, oberoende om man deltog
i gudstjänst eller inte. Under kyr-
kotid var det synnerligen opas-
sande att klippa gräs. Det hörde
till god sed att gå i söndagsskola
och i skriftskola. Kyrklig vigsel
var att föredra framom en bor-

gerlig dito. Det framstod tydligt
redan i ett tidigt livsskede, att det
fanns ett moralkoncept som alla
förväntades följa.

Men trots att jag samlat alla de
tänkbara glansbilder på änglar
man kunde få i söndagsskolan,
kände jag mig inte längre kallad
när det blev dags för nästa etapp
- skriftskolan. På min mors öns-
kan blev det ändå så. Efter slut-
fört uppdrag, fick jag som
vägkost av prästen en vers ur Pre-
dikaren 11:9 ”Gläd dig, du yng-
ling, din ungdom, och låt ditt
hjärta unna dig fröjd i din ung-
domstid... men vet att Gud för
allt detta skall draga dig till
doms”. Budskapet var tydligt.
Följ budorden eller hamna i hel-
vetet! Föreställningen om en god
och vettig livsföring kom att for-
mas utifrån en religiös skrämsel-
taktik. Så här i efterhand, ser jag
hela köret närmast som en föräd-
lad form av barnmisshandel.

Till och med femtio år senare,
ser jag alltjämt spåren från ung-
domstidens inpräntade religiösa
moralläror och från de då gäl-
lande socialpsykologiska beteen-
denormerna. Fast jag alltid sett
mig själv som agnostiker, var jag
fortfarande av nån oförklarlig an-
ledning, medlem i kyrkan. Det
hörde liksom till. Min ex-fru

ville i tiden ha kyrklig vigsel. Det
hörde också till. Först långt se-
nare i mitt liv, kunde jag på allvar
ifrågasätta de trossatser som
omedvetet spökade på i mitt för-
flutna. Efter moget övervägande,
bestämde jag mig slutligen att gå
ur kyrkan. Jag var inte i kris.
Hela processen kändes närmast
som en befrielse.

Trots vetenskapens snabba fram-
marsch, står vi ännu idag inför
många olösta frågor om vår till-
varo. Kan den här osäkerheten
bidra till att så många fortfarande
känner behov att tro på överna-
turliga krafter som kräver tillbed-
jan, dyrkan och lydnad? Är vårt
behov av insikt i de stora livsfrå-
gorna så starkt, att vi utan efter-
tanke godtar religiösa dogmer
som svar, trots att de saknar evi-
dens? Tänk om hela gudsbegrep-
pet är en illusion och 2,3
miljarder kristna eller varför inte
1,8 miljarder muslimer mot all
förmodan kan ha fel.

Oberoende hur det här hänger
ihop, så bör man kanske komma
ihåg, att det också kan ligga nåt i
ordstävet ”Underskatta aldrig
makten hos dumma människor i
grupp”.

Johan Lindberg
Åbo Fritänkare r.f., Finland 

Gudomlighet
- går det att ifrågasätta?

DEBATT!
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Islam i Afghanistan började prakti-
seras efter den arabiska islamiska
erövringen av Afghanistan från
sjunde till tionde århundradena.
Islam är den officiella statsreligionen
i Afghanistan, då cirka 99,7% av
den afghanska befolkningen är mus-
limer. Ungefär 85% utövar sunni-
islam, som tillhör Hanafi-skolan i
islamisk lag, medan cirka 15% tros
vara Shias. Islam har tvingats på den
afghanska befolkning när araberna
erövrade Afghanistan med våld.
Islam är inte en religion som har ac-
cepterats frivillig av folket i landet.
Islam har förhindrat landet från ut-
vecklingen som har skett runt om i
världen. Ett tydlig exempel på det är
ett demokratiskt styre där Afghanis-
tan inte ger befolkningen några rik-
tiga valmöjligheter. Jag tycker
Afghanistan borde bli en sekulär
stat, eftersom sekularisering leder till
acceptans för religionsfrihet. Sverige
är ett lysande exempel på det. För
att Afghanistan ska lyckas med sam-
hällsutvecklingen och förebyggandet
av religionsbaserade konflikter i lan-
det måste man först och främst se-
parera islam från staten. 

Enligt mig beror Afghanistans svå-
righeter på att religionen ser kvinnor
och tjejer som mäns ägodelar. Islam
och gamla traditioner diskriminerar
kvinnor vilket leder till att de inte
kan utbilda sig, jobba utomhus och
det problemet kan man lösa genom
att separera religion från stat och ta
bort de gamla traditionerna. Vi
skulle då ha en mycket större arbets-
styrka som i sin tur skulle berika
hela samhället. Jag tycker att Afgha-
nistan borde bli en sekulär stat för

att en sekulär stat bland annat inte
ser skillnad mellan män och kvin-
nor, att man kan ha vilken religion
som helst eller att inte ha en religion
alls. Det är en mänskligt rättighet i
den allmänna förklaringen i FN ar-
tikel 18. 

Jag tillhör hazarfolket och hazarer
har under en stor del av historien
varit utsatta för förföljelse och dis-
kriminering på religiösa och etniska
grunder. Hazarer var inte muslimer
i början utan buddhister. Vi var
fredliga och sökte bra relationer med
alla. Islam har tvingats på hazarafol-
ket och jag vill inte bekänna mig till
religionen som har tvingats på oss.
Det är helt enkelt förnedrande att
hålla fast vid en religion som är mär-
ket på vårt nederlag och än mera så
när vi till och med som muslimer
utsatts för våra grannfolks religiösa
fördömanden. Minst 350 000 haza-
rer mördades under talibanernas tid
vid makten, därför att de flesta ha-
zarer var inte sunnimuslimer. 

Jag menar inte att buddhism i syn-
nerhet, och andra religioner i all-
mänhet, i dagens värld skulle kunna
ge oss någonting speciellt gott. Islam
är dock helt enkelt mycket våldsam-
mare än andra religioner.  

Idag lever en stor del av den
afghanska befolkning i svår fattig-
dom. Barn dör av svält och närings-
brist och barnadödligheten är i
Afghanistan högst i världen. Kvin-
nor tvingas sälja sig för att få mat på
bordet därför att kvinnor inte får
jobba utanför hemmet. Jag tycker
att islam är Afghanistans stora pro-

blem och orsaken till det elände jag
nämnt här tidigare. 
Afghanistan har drabbats och drab-
bas av stränga muslimska grupper
(talibaner, al-Qaida, etc) som ound-
vikligen måste kopplas till islam.
Islam är inte en fredlig religion som
många muslimer säger det. Den
största delen av terrorismen runt om
i världen är på grund av att det i Ko-
ranen går att läsa att det är okej att
använda våld. Man ska erövra och
förslava andra. Man ska döda dem
som står i vägen. Men våldet är inte
bara ute i samhället. Det finns där
också i hemmet. En man får enligt
Koranen slå en kvinna om kvinnan
inte rättar sig efter mannen och
mannen kan till och med bestämma
över hennes liv. Detta är inget en
ärlig människa vill för sin mor, sin
fru eller sin dotter.

Sammanfattningsvis vill jag säga att
Afghanistans problem är på grund
av islam. Afghanistan hade en rik
kultur och var rikt innan islam.
Afghanistan kan bli rikt igen om vi
bara kan få landet att kasta bort is-
lams bojor och bli fritt igen. Man
måste inte acceptera dem som med
våld vill bestämma över andra män-
niskor.

Mostafa Ebrahimi, styrelseledamot Hu-
manisterna Stockholm och asylsökande

Källor:
Svenska Afghanistankommittén: 
https://sak.se/afghanistan/befolkning
Landsgudien:
https://www.ui.se/landguiden/lander-och-om-
raden/asien/afghanistan/
https://ariananews.af/over-54-percent-of-
afghans-live-under-poverty-line-cso/"

Om Afghanistan – en exilrapportering
Av Mostafa Ebrahimi

DEBATT!
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DEBATT!

Av Magnus Timmerby

En återkommande fråga är hur pass
politisk humaniströrelsen ska vara.
Detta kan tyckas som en svårighet
men jag vill mena att det är ganska
enkelt.

Skilj bara mellan att vara politisk
och partipolitisk.

En titt på Humanisternas idépro-
gram visar att många av våra ställ-
ningstaganden är politiska till sin
natur, helt enkelt eftersom de syftar
till att förändra samhället. Exempel-
vis är vi för ett sekulärt samhälle och
mot religiösa friskolor. Det är poli-
tiska frågor.

Men inget av Humanisternas ställ-
ningstaganden tar avstamp i någon
särskild partipolitisk eller politisk-

ideologisk övertygelse. Tvärtom
grundar sig alla ställningstaganden
först och främst i humanism som
livsåskådning, och har odlats fram
genom den föreningsdemokratiska
processen.

Med andra ord: Börja inte med att
lyssna på vad partierna säger. Börja
med humanistiska värderingar och
undersök sedan i vilken grad olika
politiska riktningar håller med.

Vi har ett par gånger bjudit in par-
tiföreträdare till sådana utfråg-
ningar, senast 2014 i Almedalen.
(Frågorna då gällde om livsåskåd-
ningsförbund ska likabehandlas, om
det ska utgå statsbidrag till guds-
tjänster, om det ska finnas religiösa
friskolor, om omskärelse av barn ska
vara tillåten, med mera.)

En sådan analys visar, helt naturligt,
att vissa av partierna ligger närmare
oss och andra längre bort. Några
kan ligga så långt bort att de är ute-
slutna för en humanist.

För övrigt har alla medlemsenkäter
hittills indikerat att medlemmarnas
partisympatier är väl spridda både
åt höger och vänster. KD och SD
har få anhängare men i övrigt tycker
medlemmarna allt möjligt. Gott så.
Tack vare att Humanisterna är par-
tipolitiskt obunda kan vi med tro-
värdighet driva politiska frågor.
Idédebatten bör informera den po-
litiska debatten, inte tvärtom.

Magnus Timmerby, 
Humanisterna Syd

Humanisterna är politiska, 
men inte partipolitiska

POLITIK PARTI-
POLITIK
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Det är inte bara vi svenska
humanister som ställer oss
frågan om hur demokratin
ska kunna vitaliseras. Sö-
kandet på ett tänkbart svar
har tagit sig uttryck i en in-

ternationell våg av något som kallas
deliberativ demokrati.

Demokrati med större inslag av de-
liberation är inte något nytt. I själva
verket har olika parlament i histo-
rien beskrivits som deliberativa. Ge-
nerellt kan sägas att när de har
bestått av mer obundna represen-
tanter så har deliberationen varit
mer framträdande och i tider när
partiväsendet har varit starkt så har
deliberationen försvagats. 

För att förklara hur deliberativ de-
mokrati fungerar kan man jämföra
med deliberation i en domstolsjury.
En sådan väljs ut genom lottning.
Den ska avgöra om den åtalade,
utom rimliga tvivel, är skyldig till
ett brott. Man håller förhör med de
inblandade och ser på bevisningen.
Åklagare och försvarare pläderar för
sin sak. Juryn överlägger, röstar om
de är oense, och meddelar sitt be-
slut. Man har byggt in både tvivel
och opposition i processen för att

kunna hitta de oriktigheter som kan
förekomma när personer argumen-
terar i egen sak.

I ett parlament med starkt partivä-
sende så premieras de som är duk-
tiga på spel och förhandling. Partier
sluter avtal och pakter och stödjer
varandra i olika sakfrågor. Det gör
att de i sina hjärtefrågor får mer in-
flytande än deras väljarstöd antyder.
Förhoppningen är ändå att utfallet
av deras beslut någotsånär följa väl-
jarnas preferenser. Men väljarna
upplever sällan att det är så. En riks-
dagsdebatt kan knappat heller be-
skrivas som en sanningssökande
process, utan mer en redogörelse för
de egna ståndpunkterna. Vinnare är
den som kan gå igenom en hel de-
batt utan att ändra uppfattning. 

Men i sanningssökande processer
kan miniatyrbefolkningar komma
fram till vad alla i hela befolkningen
skulle kommit fram till, givna
samma möjlighet att fråga ut exper-
ter, vrida och vända på kända argu-
ment, och möjlighet att debattera
öppet. Dessa församlingar kallas för
medborgarförsamlingar (engelska:
Citizen Assemblies). De inkluderar
medborgare på ett så rättvist sätt

som möjligt. De blir representativa
genom att dess medlemmar utses
med slumpen. Man använder
samma rationella metod som när
man gör ett sannolikhetsurval i en
vetenskaplig undersökning. Urvals-
metoden kallas för sortition. Det in-
nebär att fördelningen mellan alla
åsiktspreferenser, sociala bakgrun-
der och erfarenheter blir ungefär
densamma. Även om du inte blir
utvald till att vara med i en medbor-
garförsamling som ska sätta sig in i
en fråga så vet du att andelen som
tycker som du är lika stor i det re-
presentativa urvalet som i befolk-
ningen i sin helhet.

Det man kommer fram till kan
överlämnas till ett valt parlament att
besluta om eller beslutas av en andra
kammare med andra slumpvis ut-
valda medborgare. Medborgarför-
samlingar kan också användas i det
vanliga remissväsendet. Regeringen
får då ett välgrundat svar från repre-
sentanter för befolkningen när de
förbereder lagstiftning och inte bara
från samhällets organiserade intres-
sen. 

Invändningarna brukar vara att
man inte kan utkräva ansvar från

Av Micke Ströberg

Alternativ demokrati

D
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Av Anders Källström

slumpvis utvalda medborgare och
att de inte kommer att kunna hålla
någon sammanhållen ideologisk
linje.

Det är rätt att inte valmekanismen
kan vara den, i efterhand, ansvars-
utkrävande i medborgarförsam-
lingar. I stället så är transparensen
den mekanismen. Det är allmänhe-
tens insyn som ser till att de inblan-
dade tar ansvar när de rådgör eller
fattar beslut. Samtidigt ska vi inte
överdriva väljarnas möjlighet till an-
svarsutkrävande i ens den renodlade
valdemokrati vi har idag. Allmänna

val är ett väl trubbigt instrument för
ett effektivt ansvarsutkrävande i ett
komplext samhälle. 

Det är nog också rätt att slumpvis
utvalda medborgare inte alltid
kommer att hålla en rak ideologisk
linje. I alla fall inte någon som helt
liknar någon av de ideologier vars
företrädare idag strider om makten
i svensk politik. Men det här tror
jag att man ska se från ett lite annat
håll. Dels faller ju argumentet på att
ett framförhandlat 34-punktspro-
gram som en regering ska driva inte
heller håller någon vidare rak ideo-

logisk linje. Dels finns möjligheten
att om de politiska besluten skulle
grundas på samhällsmedborgarnas
deliberation, så skulle det kunna ge
uttryck för en annan ideologi. En
som grundar sig på den nutida, fri-
hetssträvande och kunniga männi-
skan, dess villkor och möjligheter i
stället för ett sammelsurium av flera
hundra år gamla, ovetenskapliga,
trossystem.

En ideologi som faktiskt skulle
kunna kallas humanism.

Micke Ströberg, Stockholm.
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Frågan kan tyckas onödig. Demo-
krati är en fråga för alla. Alltså även
för humanister. Men, är det hela
svaret? Låt svaret hänga i luften ett
tag. 

Vi börjar med begreppet huma-
nism. Humanismen handlar om
livet. Många humanister är ateister.
Vi förväntar oss inte ett liv efter
döden. Därför skall livet här på Jor-
den vara så bra som möjligt. Det är
det enda liv vi någonsin kommer att
få och det livet skall vi förstås ta väl
vara på.

Hur får vi ett bra liv? Jo, genom att
beakta verkligheten i form av natur
och samhälle. Det är den som styr. 

Verkligheten förstår vi bäst genom
natur- och samhällsvetenskaperna.
Därför står vi humanister nära allt
som har med seriös och vetenskap-
ligt grundad forskning och (ut-)
bildning att göra. Det är en tradi-
tion vi odlat sedan antiken och som
framgångsrikt accelererats i och
med vetenskapens genombrott på
1600-talet.

Men, alla frågor kan inte avgöras
vetenskapligt. Många frågeställ-
ningar är värderingsbaserade. Och,

verkligheten ger oss betydande
handlingsutrymmen, om än bara
inom sina ramar. Vi människor tyc-
ker helt enkelt olika om det vi lär
oss av vetenskapen. Därför värderar
vi handlingsalternativen olika. 

Olika åsikter i gemensamma frågor
leder, nästan definitionsmässigt, till
konflikter. Hur skall ett civiliserat
samhälle hantera sina konflikter?
Det bästa, eller minst dåliga sättet,
är demokratin. Demokratin skall
fungera som en ”social krockkudde”
i de frågor där vi måste komma
överens, trots att vi inte är överens.
Det märks redan här varför demo-
krati är svårt… Demokratin är, lik-
som vetenskapen, en tradition
humanister odlat sedan antiken och
som i väst accelererats sedan 1700-
talet.

Ett samhälle baserat på demokrati,
som vägleds av vetenskap, kallas ett
sekulärt samhälle. Det sekulära sam-
hället kan ställas i ett motsattsför-
hållande till religiösa samhällen som
tror att det finns en gud som är
överordnad verkligheten och har en
helig skrift uttolkad av präster, som
är överordnad vetenskapen. 

De som väljer ett liv baserat på tro,

istället för vetande, kan tro nästan
vad som helst. Det har vi lärt oss av
religionsvetenskapen. Tro kan lätt
frikopplas från verkligheten och tar
sig därför friheten att, åtminstone
ibland, göra så. Verkligheten, däre-
mot, tillåter inte vad som helst.
Långt därifrån. Vi kan exempelvis
inte göra slut på vare sig natur- eller
samhällsresurser som inte finns. Det
kan inte ens demokratin göra (även
om den kan fatta beslut om att göra
det). 

En vital demokrati måste därför
förstå - och nu är jag övertydlig - att
den inte finns högst upp i tillvaron.
Där finns verkligheten. 

Detta verkar vi, dess värre, inte all-
tid vilja förstå. Vi utnyttjar ofta de-
mokratins rättighet att tycka utan
att göra oss besväret att först försöka
veta. Och, det är inte så konstigt,
för vetandet ställer ibland i det när-
maste omänskliga krav på sina ut-
övare. Vetandet är elitistisk i den
bemärkelsen att vi har fel ända till
dess att vi har rätt. Det kan vara
svårt att stå ut med den insikten.
Tyckandet är däremot kravlöst. De-
mokratiskt sett har du ”rätt”, enbart
därför att du har ett medborgarskap
och en rösträtt, hur fel du än har i

Varför är demokratin en fråga
för Humanisterna?

Av  Anders Källström

DEBATT!
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H UMANISTSHOPPEN �PPEN
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Dags att skaffa en keps till de soliga dagar som �r kvar p� �ret. �n finns grillkv�llar

att pimpa sig med ett nytt f�rkl�de och dricka kaffe ur en ny kopp i morgonsolen.

Och n�r h�sten snart kryper inp� oss kan ni kura i en ny luvtr�ja och skaffa en

tygp�se att sl�pa hem fredagsmyset i. �r ni den planerande typen kan ni k�pa

julklappar redan innan september �r slut!

Hur som helst har HUMANISTSHOPPEN �ppnat igen med nya fina produkter. Ni

sprider information om oss och blir snygga p� kuppen och av pengarna som blir

�ver hoppas vi driva viktig humanistisk verksamhet. Tre sensommarflugor i en

enda fet sm�ll!

V�lkomna till http://humanisterna.se/humanistshoppen/

relation till verkligheten. Det är ex-
empelvis frestande att rösta för ett
överutnyttjande av naturresurserna,
för högre lön men mindre arbete,
för större offentliga utgifter men
mindre skatt eller för större lån men
utan amorteringar… När det inte
fungerar så har du en demokratisk
rätt att protestera, men du skall veta
att du då protesterar mot verklighe-
ten. Och den bryr sig inte om pro-
tester. 

Mycket tyder på att vi älskar våra
åsikter mer än vad vi älskar våra
kunskaper. I det finns det en stor
fara i vår strävan efter en väl funge-
rande demokrati. Ännu en gång blir
vi påminda om hur oerhört avance-

rad demokratin måste vara om den
skall bidra till att vi får det bra. 

Är världens demokratier då tillräck-
ligt bra? Ja ofta men långt ifrån all-
tid. Fördumningen lurar alltid i
vassen. Demokratin innehåller en
ständig kamp mellan ”naivism” och
”realism”, som när Chamberlain
efter sitt möte med Hitler i septem-
ber 1938 viftade med en pappers-
lapp och deklarerade ”Peace for our
time”, sannolikt för att bli återvald.
Det blev han inte. Han tvingades
avgå. Istället valde britterna realisten
Churchill. Det enda vi minns av
Chamberlain idag är att han var
naiv. Tyvärr är han inte ett undan-
tag. Exempel på en inflytelserik nai-

vism inom demokratin ser vi dagli-
gen, både här i Sverige och ute i
världen. 

Demokratin är med andra ord inte
en garanti för att vi gör rätt. Det är
inte vetenskapen heller. Däremot är
demokrati i nära samarbete med ve-
tenskaperna det bästa mänsklighe-
ten skapat i vår kamp för ett bra liv
här på Jorden. Därför måste vi
kämpa för att den bildade demokra-
tin inte bara finns utan vitaliseras,
att den blir som ett musikinstru-
ment som inte bara står där i ett
hörn, utan som vi spelar på.

Anders Källström
Projektledare för Humanisternas 
Vital demokrati

Mycket tyder på 

att vi älskar våra åsikter 

mer än vad vi älskar 

våra kunskaper. ” ”
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”Alva och Gunnar Myrdal
ville ta sina liv 

hand i hand i soffan”
Av Kaj Fölster
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in mor Alva Myrdal fick tre år
av fruktansvärt lidande – vid
fullt medvetande – tills hon
slutligen avled I februari
1986. Hon var då 84 år gam-

mal. Hon avled efter att 3½ år
innan ha börjat känna av talblocke-
ringar. De kom allt oftare, mitt i ett
ännu aktivt liv. Därefter började
olika hjärnbitar liksom att trilla
bort, fast medvetandet och förståel-
sen bestod. Magnetröntgen visade
en godartad tumör som växte i hjär-
nan. Logopedi från början, följt av
klinisk sjukhusvård på Karolinska
Sjukhuset blev allt intensivare. Lä-
karna och all slags vårdpersonal
gjorde allt som stod i deras makt.
Möjlighet till en operation överväg-
des och innan beslutet fattades att
utföra denna höll läkarna långa
överläggningar; min mor hade
redan under föregående år haft tre
hjärtattacker.

Min syster, inrest från USA, och jag
som från Tyskland kunde komma
lite oftare, fick vid vår mors säng
vid flera samtal, med många uppe-
håll för vidare undersökningar, höra
hur de resonerade. De hade läst
min mors Livsslutsdirektiv som inte
var ett formulär utan noga uppskri-
vet och undertecknat, och de för-
klarade slutligen tre möjliga
scenarier för en operation: 1. in-
greppet kunde lyckas, 2. det kunde
leda till hjärtstillestånd och död, 3.
det kunde bli utan resultat. Vår
mor lyssnade intensivt, kunde inte
tala, inte skriva, men förstod till
fullo vad det gällde, och varenda
gång som risken för att dö nämndes
nickade hon ivrigt på huvudet och
man såg de klara ögonen livas upp.
Bedjande ögon. För nästa läkarbe-

sök hade hon ur en tidning rivit ut
bokstäver ur rubriker och lagt ut på
en bricka: JAG VILL DÖ.

Operationen gjorde henne inte
bättre, och hon dog inte. När hon
vaknade upp och vården fortsatte
sörjde hon så uppenbart. Hennes
meddelanden med hjälp av utrivna
bokstäver uttryckte djup, djup sorg.
Här önskar jag att de som förordar
att tvinga människor att leva i en
sådan situation skulle möta dessa
ögon, de som menar att palliativ
vård kan hjälpa, skulle vara tvungna
att se dem, så fulla av olidlig sorg.
Min mor fick efter den felslagna
operationen tre år av lidande och
dödslängtan. Hon upplevde medve-
tet hur förståndskrafterna föll bort.
Det var inte demens, det var som
om allt fler pusselbitar föll ur en
aktiv hjärna, som dock fortsatte att
tänka och uppfatta, att känna och
förstå. Hon gladde sig över våra
besök, gladde sig åt besök av sin
make Gunnar som, med fortskri-
den Parkinson och blindhet, kunde
få färdtjänst en gång i veckan från
sitt äldreboende till Alvas sjukhem
som låg på andra sidan staden. De
försökte förstå intill det sista varför
de absolut inte fick avsluta. Andra
besökare ville hon inte se, de på-
minde för mycket om det älskade
aktiva liv hon hade fört.

Det blev med små, små steg värre –
hon registrerade det medvetet, hur
hon gång på gång tappade bort bit
efter bit. Telefonsamtal var ett kval,
hon kunde ju inte yttra ett ord. Det
var skrämmande att försöka ringa
henne. ”Hör hon något av det jag
säger? Ska jag tala helt normalt, be-
rätta. eller måste jag använda barn-

språk?” Inget eko i luren. Hon grät.
Tiden innan de första sjukdoms-
tecknen hade Alva förklarat för mig
hur hon och Gunnar efter långa liv
av egna beslut i allt, nu skulle för-
bjudas att själva, autonomt, få be-
stämma slutet. Hon beskrev hur de
hade tänkt sig, att som Arthur Ko-
estler med sin hustru Cynthia sitta
hand i hand i rummets fästmans-
soffa, där man nästa morgon skulle
finna dem. Hon förklarade för mig
hur de funderat på alla sätt. En lag-
lig möjlighet fanns inte. Hon
nämnde vänner som hade misslyc-
kats och blivit svårt handikappade
eller låg under syretält. Hon berät-
tade om Vilhelm Moberg som till
slut bara fann utvägen att simma ut
med tunga stenar i fickorna på bad-
kappan. Det var precis som om hon
visste vad som skulle hända. Men
hon förklarade för mig, som ännu
inte var så medveten om själva frå-
gan, att de ju varken kunde be lä-
kare eller anhöriga att bryta lagen.
De var tidiga medlemmar av det
som då hette Rätten till vår död.
Jag visste inte mycket då, men när
jag mer och mer såg hur fruktan-
svärt mina föräldrar mot sin vilja
tvingades till allt lidande, förstod
jag hur inhuman lagen var och hur
grymt dess förespråkare dömer
andra till oerhörd pina. Jag blev då
medlem i det som i Tyskland heter
Gesellschaft für Humanes Sterben,
och när jag som pensionär kom till
Sverige blev det genast RTVD. Jag
ser ständigt för mig Alvas förtviv-
lade längtande ögon. Gunnars
hjälplöshet inför samhällets grym-
het. Ett lidande ingen palliativ vård
kan lindra.

Kaj Fölster, Samhällsvetare, författare

KULTUR

M
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Av Erik Grönros

Nu är det synd om de döda
som ej får sitta i vårens tid
och värma sig i solen
på ljus och ljuvlig blomsterlid

Men kanske viskade de döda
då ord till vivan och violen
som inga levande förstår

De döda veta mer än andra
och kanske skulle de när solen går
då med en glädje djupare än vår
bland kvällens skuggor ännu vandra
I tankar på den hemlighet
Som bara graven vet

- Verner von Heidenstam

Dikten är tonsatt och framföres 
här av Bella Voce, 
Lunds studentsångerskor:

Dikter 
om 

Döden
i urval av 

Janna Aanstoot & Patrik Lindenfors

Tyst slocknar en mänsklig hjärna
efter år av glädje och strid.
En blomma, en människa,
en stjärna 
har sin bestämda tid.

- Hjalmar Gullberg 

Öva att dö
Ett år 
är ett liv i miniformat
Födas vid nyår 
växa under våren
med glädje och växtvärk och frustration 
frodas under sommaren
samla in frukterna av sin ansträngning
till hösten
motsträvigt acceptera senhösten när det
blir mörkare och kroppen inte orkar hålla
tempot
mysa i mörkret
och till sist nå full acceptans och frid
vid jul med sina nära och kära omkring
sig. 
tänka tillbaka på det som varit 
och sen bestämma sig för om 
man vill vara med ett varv till. 
På detta fiffiga sätt har naturen övat en
på att dö
många gånger redan 
sen när det verkligen är dags.

- Martin Björnsson

Ack låt mig leva riktigt
och riktigt dö en gång
så att jag rör vid verklighet
i ont som gott

- Karin Boye

Inte ens en grå liten fågel
som sjunger på grönan kvist
det finns på den andra sidan
och det tycker jag nog blir trist.
Inte ens en grå liten fågel
och aldrig en björk som står vit 
– men den vackraste dagen
som sommaren ger
har det hänt att jag längtat dit.

- Nils Ferlin

KULTUR
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Vi dör ingen annan dag än den där. 
Den där allra sista dagen av dagar 
Vad livet än gett oss, så slutar det där 
så lev som du vill och behagar 
Åren där innan de kallar vi livet 
De som vi nyttjade väl eller ej 
De dagar som vissa tog alltför givet 
och dagar då andra ångrade sig. 
Tids nog är det här, då allt här är slut, 
när allt som finns kvar är det gjorda 
Då allt det du känt: möda och njut, 
begravs med dig djupt ner i jorda 
Låt hoppas att du, när du knutit din säck 
har rört mången människa på vägen 
Låt hoppas att du, när nu du är väck 
lämnar gener, och handling och sägen 
För oss som upphör helt med vår tid 
och glöms ganska snart av de flesta, 
så finnes väl glädje och inre frid 
av allt vi gjort mot vår nästa.

- Janna Aanstoot

Nu sover jag
i en mycket vacker
mycket gammal stad.

Nu sover jag
för första gången
med knäppta händer.

Och någon som inte känner mig
har strukit bort håret
från mitt ansikte.

Nu är jag
ingens lilla flicka längre.
Så nu behöver jag aldrig
känna mig övergiven mer.
När man är död
är man sannerligen död
och skiter i hur ledsen man var
medan man gick omkring här på jorden
och såg dum ut.

- Kristina Lugn

Var rädd om din smärta
Det är en fågel som sjunger
Bara för dig
Och utanför är hela världen
döv.

- Jila Mossaed

När mammor dör,
då förlorar man ett av väderstrecken.
Då förlorar man vartannat andetag,
Då förlorar man en glänta.
När mammor dör, då växer sly överallt.

- Göran Tunström

ja, jag var där
hur underbart var det
hur underbart var inte det
jag var nära, jag var nära
jag var nära, jag var där
en stund på jorden

- Laleh Pourkarim
Del av en låt skriven och 
framförd av Laleh: 

En gång skall du vara en av dem 
som levat för länge sedan.
Jorden skall minnas dig 
så som den minns gräset och skogarna.
Så som myllan minns det multnade lövet,
och så som bergen minns vindarna.
Din frid skall vara oändlig - såsom havet.

- Pär Lagerkvist
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Fullt så död behövde du inte vara, far,
du kunde titta in ibland, sitta i gungstolen,
fatta min hand och hålla den länge när vi hälsar
precis som förr.
Bara här nu inte har begåtts ett misstag
tänk om någon av oss har fattat saken fel
eller om det var en olyckshändelse
att en ända från början så här orygglig död
kom med i bilden,
när ingen visste vad den egentligen innebar,
när ingen fattade slutgiltigheten.
I den här skepnaden kommer vi inte att mötas mer.
Vem ska jag vända mig till i min klagan,
när inte du finns?
Och när det känns som om just du var den 
man borde få säga det här till,
så du kunde nicka och säga:
- Det här får väl lov att gå, det med.
Eller så skulle du  kanske tala om 
hur det kändes att dö.
Med några få ord
precis som förr.
Så vi tillsammans fick säga: Så fantastiskt.
Så skoningslöst. Men ändå så vackert. Så hårt,
alltför hårt. Så storslaget.
Och så handfallna vi, som efter ett rapp över fingrarna,
inför den storslagenheten.
Inte är det något sådant vi längtar efter.
För oss skulle det räcka med en vanligare, mindre,
anspråkslösare, oansenligare död. 
Strängt taget med en som inget betydde, 
en liten munsbit nu och då.
Vi skulle så sakteliga leva vidare, 
bara dö en smula,
vi skulle finnas till i smyg, vi skulle viska,
dämpa ljusen, låta bli att störa någon,
andas bara till husbehov,
äta sparsamt, enkelt,
nöja oss med lite,
med ytterst lite liv skulle vi nöja oss,
bara så mycket att du fanns där
och att jag fick vara med om att uppleva det
och att allt inte hela tiden var ett enda avstående,
detta ideliga överlämnande
som aldrig tar slut.
Varje morgon måste vi ge dig ifrån oss på nytt.
Varje morgon är far död.

- Eeva Kilpi

Eeva Kilpi, född 18 februari 1928 i Hiitola,
Karelen, är en finländsk författare och poet. 

Någon gång ska vi alla dö
du och jag
Alla människor ska dö
och alla djur
och alla träd ska dö
och blommorna på marken
men
inte allihopa på samma gång
utan då och då
så att det knappast märks

- Barbro Lindgren

Jag har varit med om dig.
Jag kan aldrig förlora dig.

- Jacques Werup
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Av Sven Olof  Andersson

Sedan 2008 har HumanistHjälpens
donatorer stöttat Mme Mahjoubas
kvinnohus och daghem Oum El
Banine och Ahddane i Marocko.
Hennes anseende i det marockanska
samhället växer starkt. Under större
delen av sitt liv har hon kämpat för
ensamstående mödrars rätt till
trygghet och respekt. 

I början gick arbetet i starkt motvind
från konservativa och traditionella
krafter. Idag arbetar hon mer och
mer i samarbete med myndigheter
och en delvis omvänd allmänhet.
Lagom till 20-årsdagen av Oum El
Banines tillkomst har hon nu fått be-

slut om bättre lokaler och kommun
alt samarbete för Ahddane.

Den 7 maj 2001 startade Mme
Mahjouba Oum El Banine. På dess
kvinnohus och daghem har tusen-
tals ensamstående mödrar och deras
barn räddats från trakasserier, exklu-
dering och hedersvåld. De har fått
utbildning och hjälp till en ny säker
start i livet. År 2012 gick Mme
Mahjouba i pension, utan att slå sig
till ro. Hon startade i stället även
Ahddane, en ny organisation med
liknande inriktning, i grannkom-
munen Dcheira. Oum El Banine
drivs vidare i Agadirs kommun. På
kvinnohus och daghem räddas dag-

ligen mödrar och barn. Allt med
stöd av alla er donatorer! 

De sociala myndigheterna i Dcheira
såg tidigt fördelarna med Ahddane.
Det har skett många samarbeten
runt svåra fall där kvinnor och barn
farit illa. Sedan ett par år har kom-
munen visat vilja för ett mer perma-
nent samarbete. I maj kom så ett
slutligt beslut: Ahddane erbjuds två
byggnader, en färdig och en under
byggnation. I juli flyttar Ahddane
dit med plats för större förskola och
kvinnomottagning. I de gamla loka-
lerna planeras ett utbildningscent-
rum för mödrarna. Det två år gamla
kvinnohuset behålls också.

Många sociala myndigheter, både
lokala och statliga, står bakom de
gemensamma tillväxtplanerna. Det
är ett stort erkännande av Mme
Mahjoubas sociala arbete. Ekono-
miskt kan Ahddane räkna med ett
litet årligt bidrag, men inget som
alls täcker kostnaderna för drift,
personal etc. Organisationen för-
väntas fortfarande leva på donatio-
ner. Det är så social verksamhet
traditionellt bedrivs i landet. Därför
fortsätter donationerna från er do-
natorer vara oerhört viktiga!

Mme Mahjouba hälsar till er alla: 
-Allt det här har blivit möjligt tack
vare er generositet och värdefulla
support genom åren. Ett oerhört
stort tack till er alla, vi uppskattar er
verkligen!

Sven Olof Andersson, HumanistHjälpen

HumanistHjälpen i Marocko:

20-års jubileum för Mme Mahjouba   

Mme Mahjouba hälsar till er alla: -Allt det här har blivit möjligt tack vare er
generositet och värdefulla support genom åren. Ett oerhört stort tack till er
alla, vi uppskattar er verkligen!
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KALENDARIUM: HUMANISTERNA VÄST
I september startar lokal humanistisk konfirmation för femte året. Kursen blev fram-
flyttad från våren, på grund av smittoläget. Till höstens konfa finns ännu ett par plat-
ser kvar, så skynda på ni som har ungdomar i konfaåldern. Anmälningar till vårens
konfa 2022 pågår också. 
Den lokala konfan består av ett första informationsmöte med konfirmander och vård-
nadshavare. Därefter åtta kvällsträffar samt en lägerhelg efter den andra träffen. Efter
sista träffen hålls en högtidlig och underhållande avslutning. Avgiften är 1500 kronor
vilket täcker hyror, fika och lägermat. Allt arbete utförs ideellt av Väst medlemmar.
Just nu finns plats för en handledare till. 
All information finns på http://humanisterna.se/vast/konfirmation/

Håll dina kontaktuppgifter uppdaterade
Det är viktigt att vi som medlemmar ser till att våra kontaktuppgifter i Humanisternas medlemsregister är uppdate-
rade. Inte minst för att du ska få medlemstidningen skickad till dig. Meddela därför om du flyttat, bytt e-postadress
eller telefonnummer. Detta kan göras på två olika sätt.

1. Kontakta kansliet på telefon 070-429 77 36 eller e-post: kansli@humanisterna.se

2. Logga in på webbsidan accounts.myclub.se. För att logga in eller skapa konto måste du använda den e-postad-
ress som du tidigare angett till Humanisterna.
Humanisternas kansli

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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NON FUI, FUI, NON SUM, NON CURO
”Jag fanns inte; jag fanns; jag finns inte; jag bryr mig inte.”

En epitaf (gravskrift) populär på romerska gravstenar, inspirerad av
Epikuros (här ovan i en något annorlunda version). Det är en väldigt
kortfattad tröst inför slutet. Om inget väntar oss efter döden finns
inget att frukta för den som dör.



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

HUMANISTISK 
MEDMÄNNISKA

010 551 5590
Behöver du någon att prata med? Livet bjuder på många tillfällen då
man behöver någon att prata med. Det kan gälla till exempel ensamhet
eller en personlig kris i samband med separation, sorg eller sjukdom.

Du kan prata med oss. Vi kallar oss Humanistisk medmänniska.

Innehållet i våra samtal stannar oss emellan. Vi är bundna av etiska
riktlinjer och kan hänvisa till professionell personal när det behövs.

För att tala med oss, ring 010 551 5590 under kvällstid. Våra öppetti-
der är kl 19-21, alla dagar utom tisdagar.
Läs mer i vår broschyr på http://humanisterna.se/verksamhet

Tipsa gärna anhöriga och bekanta!


