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Den livsåskådning Humanisterna företräder kallas sekulär humanism. I nutida
användning, förklarar Nationalencyklopedin, har ordet sekulär betydelsen
”världslig, i motsats till andlig eller kyrklig”. Sekulär humanism är således en
humanism utan gudar eller institutioner som håller på med gudar. Vår hu-
manism exkluderar den påhittade verklighet som är religionernas själva epi-
centrum.
I sekularismen är en bärande tanke att det är viktigt att hålla stat och religion
åtskilda. ”Ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud”,
som Jesus formulerade det. Det finns dock olika sätt att exkludera det över-
naturliga. En metod innebär att stat och samhälle inte tar ställning i religiösa
frågor. Ett böneutrop behandlas som en ljudförorening vilken som helst, re-
ligiös klädsel som klädsel vilken som helst, och religiösa skolor som vilka sko-
lor som helst. Så länge religiös praktik inte inkräktar på andra människors liv
och välmående kan religion oproblematiskt existera i samhället på samma vill-
kor som andra aktiviteter.
Det finns dock en annan, mer aktiv form av sekularism som direkt vill mot-
arbeta religiösa sedvänjor i offentligheten. Här ses böneutrop istället som en
form av otillständig propaganda som medborgarna bör få slippa. Religiös
klädsel är ofta en form av kvinnoförtryck som samhället bör agera för att
skydda kvinnor från. Och religiösa skolor går ju faktiskt ut över människor
som inte valt det själva – barnen – så sådana skolor bör rimligtvis inte vara
tillåtna, givet alla konventionstexter om individuell religionsfrihet.
Vilken väg olika samhällen har vandrat i att separera kyrka och stat visar starka
historiska spår. I Sverige har vi religionsfrihet inskriven i grundlagen, men
inte för vår statschef som tvärtom är tvungen att vara protestantisk trosbe-
kännare, också det enligt grundlagen. När statskyrkan avskaffades uppkom
naturligt tanken på att ändra på denna ordning, något kungen själv dock mot-
satte sig. Så nu dras Sverige med en självmotsägande grundlag.
I Frankrike har man istället arvet från den franska revolutionen att hantera,
då de antikyrkliga stämningarna fick långtgående (och inte sällan blodiga)
konsekvenser för präster och kyrka. Ur denna historia har den specifikt franska
sekularism som kallas laïcité vuxit fram; en sekularism som är mer religions-
fientlig än i andra västeuropeiska länder. Till exempel förbjöd Frankrike 2004
religiösa symboler i offentliga skolor, samt 2011 ansiktstäckande klädsel i of-
fentligheten.
Exakt hur man bäst håller kyrka och stat åtskilda är en debatt som säkerligen
kommer att fortsätta, en debatt där det inte finns något enda riktigt svar och
där olika erfarenheter kan leda till olika svar. Här spelar inte minst synen på
staten in. Bör vi medborgare använda staten för att skydda oss från religiös
påverkan, till exempel genom lagstiftning? Eller är staten tvärtom en av de
saker vi behöver skydda oss emot? Här spelar återigen historisk erfarenhet en
stor roll och svaret blir ofta olika beroende på om frågan ställs i Sverige, Frank-
rike eller Tyskland.
God läsning!

Patrik Lindenfors & Janna Aanstoot

REDAKTÖRERNA HAR ORDET:

Janna Aanstoot & 
Patrik Lindenfors
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Afghanistan åter i 
Talibanernas våld
En nyhet som överskuggat nästan
allt annat den senaste tiden är att
Talibanerna återtagit kontrollen
över Afghanistan. Med tanke på
hur det gick förra gången är fram-
tidsutsikterna mörka, Talibanregi-
men införde då ett av de brutalare
exemplen på teokrati världen skå-
dat. Flickor och kvinnor gjorde
bäst i att hålla sig hemma, avvi-
kande röster tystades effektivt, och
hbtq-personer … ja, de råkar alltid
illa ut. En humanitär kris väntar
Afghanistan och många försöker
lämna landet. Oavsett om man tyc-
ker att Sverige bör ta emot flyk-
tingar eller att hjälpen bäst
tillhandahålls i närområdet är det
en humanistisk grundprincip att
hjälpa människor i akut nöd. Sam-
tidigt pågår andra humanitära kri-
ser runt världen, så det är viktigare
än någonsin att era bidrag hamnar
på ställen där de gör mycket nytta.
Ingen kan hjälpa till med allt, men
alla kan hjälpa till med något.

Talibanernas beska 
shariapiller 
Texten har tidigare publicerats av OmVärlden

Frihet med begränsningar. Så säljer ta-
libanerna in sin syn på kvinnors rättig-
heter, men Humanistens tillfälliga
medarbetare Jahanara Nuri ser ingen
mellanväg och frågar sig om de
afghanska kvinnornas kamp för rätt-
och friheter varit förgäves. 

På en presskonferens, tisdagen den 17
augusti, sa en talesperson för taliba-
nerna att ”kvinnor ska få alla sina rät-
tigheter” och ”vi ska garantera deras
rättigheter inom islams gränser.” 

Kvinnors rättigheter inom islams
gränser – det är en rätt intressant gåta
att lösa.
Samtidigt som talespersonen gjorde
dessa uttalanden såg jag på nyheterna
en modig kvinnlig utrikeskorrespon-
dent, klädd i hijab, framför en grupp
talibaner, på gatan utanför infarten till
Hamid Karzais internationella
flygplats i Afghanistans huvudstad
Kabul. En av hennes frågor gjorde att
talibanerna blev tvungna att föreställa
sig hur afghanska kvinnor deltog i led-
ningen av landet. 
Ledaren för talibangruppen kunde
inte hålla sig för skratt. I mitt eget
huvud ekade rösterna av mina lärare i
islam: ”De som i sina aktiviteter förli-
tar sig på kvinnor kommer det aldrig
gå bra för.” (Sunan an-Nasa´i 5388,
bok 49, Hadith 10).
Det finns så många kontraster. 
En tweet från Los Angeles Times
kringflackande utrikeskorrespondent
och fotojournalist, Marcus Yam, fång-
ade min uppmärksamhet. Tweeten vi-
sade en mamma liggande på gatan
utanför Kabul flygplats. Runt
omkring hennes kropp stod en grupp
män.
Pannan på kvinnan på marken var
blodig. Hennes hals täcktes av en blå
huvudbonad, men hennes svarta, loc-
kiga hår syntes. Något männen i van-
liga fall inte borde få se.
Intill hennes orörliga kropp stod en
man med sin son, med halvöppna
ögon och en panna och hår täckta
med tjockt blod. Bredvid honom stod
en annan pojke med ett åldrat an-
siktsuttryck.

Även på den andra pojkens kläder syn-
tes blod. Hans stelnade ansikte riktades
mot det blodiga barnet intill. 
Texten till tweeten löd: "Talibanerna an-
vänder vapen, piskor, pinnar och vassa
föremål för att kontrollera massorna av
de tusentals afghaner som väntar på en

väg ut, vid vägen till flygplatsen."
Världen tycks ännu överraskad över
att talibanerna tog över Kabul på bara
tio dagar. Borde vi inte skrämmas av
att de terrorstämplade talibanerna
hela tiden loggat in på Windows med
sina Microsoft- och Googlekonton?
Att deras kommunikationsexperter i
sina bärbara datorer antecknar jour-
nalisternas frågor och blixtsnabbt sva-
rar online. 
Talibanernas ultrakonservativa värde-
ringar har redan slagit hårt mot kvin-
nor och barn. Det har på kort tid bytt
ut utbildning i konst och medborgar-
skap mot islamska läror. Mawlawi Sa-
lahuddin leder talibanernas
kommission för lokal utbildning. Han
säger att ”på högstadiet är kvinnliga
lärare endast tillåtna med obligatorisk
slöja. Så länge de följer sharia är det
inga problem.”
Bara för en månad sedan, i en avläg-
sen by i Faryab, nära gränsen till Turk-
menistan, knackade talibanerna på
den 45-åriga änkan Najias dörr. De
krävde att hon skulle laga mat och
duka upp åt femton av dem.
”Min mamma sa till dem att hon var
fattig, och frågade hur hon skulle
kunna laga mat åt alla. Som svar slog
de henne med sina vapen – AK47:or”,
berättar Najias dotter, Manizha. Hen-
nes mamma misshandlades till döds
och lämnade fyra barn efter sig. 
Det finns kvinnor som Najia över hela
Afghanistan. Hur ska de nu överleva?

Fler än 48 procent av Afghanistans in-
vånare är kvinnor. Deras rättigheter
inom islams gränser innebär att de
måste leva på vissa villkor. Kvinnors
och flickors möjligheter att förflytta
sig och leva, växa och dö kommer att
ske på nåder av de som bestämmer
hur sharia ska efterlevas. Det finns
varken någon mellanväg eller liberal
möjlighet i detta system.
Kvinnor har inofficiellt utestängs från
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stats-tv, utbytta mot män. I ett vide-
oklipp på twitter säger nyhetsankaret
Shabnam Dawran att ”de senaste sex
åren har jag arbetat som journalist
och nyhetsankare på nyhetsredaktio-
ner. Mitt senaste jobb var på RTA …
Idag när jag ville gå till jobbet för att
arbeta fick jag tyvärr inte komma in,
trots att jag hade mina id-hand-
lingar.”
”Vi slogs i åratal för att komma ut,
måste vi nu återigen slåss för samma
sak? För att få tillåtelse att arbeta, för
att få tillåtelse att själva gå till sjukhu-
set?” frågar sig en afghansk aktivist.
En generation av afghanska aktivister,
journalister, konstnärer, intellektu-
ella, regissörer har kämpat för fred
och ett bättre liv. Jag frågar världens
makthavare, och FN, om vi verkligen
kan tillåta att deras kamp nu pressas
tillbaka?

Jahanara Nuri, frilansjournalist, för-
fattare, kulturarbetare och människo-
rättsaktivist från Bangladesh. 

Hon har också varit biståndsarbetare. Hon blev
på grund av sina texter förföljd i sitt hemland
och blev 2018 fristadsförfattare i Linköping, där
hon bland annat deltagit i Reportrar utan gränser
Sveriges projekt Kollega till Kollega för exiljour-
nalister.
Översättning från engelska: Erik Halkjaer, chef-
redaktör för OmVärlden.

World Pride 2021
World Pride 2021 är slut och Huma-
nisterna Syd deltog i tre städer med
totalt 14 deltagare och fantastiskt nog
en 86-årig vän som gick hela paraden
i Lund. Förutom Malmö, Helsing-
borg och Lund besökte vi även våra
kolleger i Humanistisk Samfund i
København.
Pride är inte bara festligheter, det är
ett försvar av grundläggande mänsk-
liga rättigheter och därför en själv-
klarhet för Humanisterna att stötta.
Den stora invigningen i Malmö var
hårt smittskyddad och paradkänslan

blev något svag då enbart organisatio-
ner och inte privatpersoner fick delta,
men det uppvägdes av starka insatser
från Loreen, Malmö Opera, en sam-
baorkester, komikern Marika Carls-
son, jämställdhetsminister Märta
Stenevi med flera. Starkare känslor
blev det däremot i Lund och Helsing-
borg, tack vare många unga deltagare
och gäster. Tack till Eric, Ingrid, Kha-
deeja, Mohammed, Ingela, Veronica,
Tilia, Lone, Richard, Caroline, Bar-
bara och Messi!

Därför är Pride viktigt
Pride handlar om något så grundläg-
gande som att få leva sitt liv som den
man är, något som humaniströrelsen
i hela världen stöder. Homo-, bi- och
transrättigheter är långt ifrån vunna
utan motarbetas både av nyauktori-
tära och traditionellt religiösa krafter.
Några exempel från bara de senaste
veckorna: Regnbågsflaggor har van-
daliserats både i Malmö och Köpen-
hamn. I Spanien slogs en homo-

sexuell man ihjäl utanför en natt-
klubb, enligt vittnen ett homofobiskt
hatbrott. I Tbilisi slogs Pride-konto-
ret sönder, aktivister och journalister
misshandlades och Pride-paraden
ställdes in. Ungern förbjöd nyligen
hbtqi-personer att synas i skolmate-
rial, reklam eller tv-program riktade
till barn under 18 år – något som
EU-parlamentet fördömde i ett starkt
uttalande (vilket alla svenska partier
utom ett skrev under).
Även i Sverige ökar det organiserade
hatet mot hbtq-personer från flera
håll, enligt en ny kartläggning från
RFSL. Därför är Pride inte bara en
fest utan en livsviktig signal till alla
dem som lever gömda eller under hot
om våld: Det är inte dig det är fel på.
Vi kämpar för tolerans och erkännan-
det av din rätt att leva ditt liv som
den du är.

Magnus Timmerby, 
ordförande Humanisterna Syd
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Av David Rönnegard
Grundbulten i den sekulära tanken är
att religiös tro är en privat angelägen-
het och bör därför inte påverkar mot
andra människor ska leva. Således in-
nebär sekularism att religiösa uppfatt-
ningar ska skiljas från politiken. Om
religiösa livsåskådningar ska skiljas
från politiken, gäller det även den se-
kulära humanismen som livsåskåd-
ning? 

Det korta svaret är nej. Alla religioner
är livsåskådningar, men inte alla livs-
åskådningar är religioner, där ibland
den sekulära humanismen. Den seku-
lära humanismen skiljer sig från reli-
giösa livsåskådningar på sätt som gör
den relevant för politiken i en sekulär
demokrati.

Skälet till att religiös tro ska hållas
borta från politiken är att tron är pri-
vat vilket gör den olämplig för politik
i ett land där regler ska gälla för alla.
Det som gör den religiösa tron privat
är att den härstammar från uppfatt-
ningar som inte går att bevisa. Exem-
pelvis är en Guds existens och dess
vilja bortom bevisning. Att något är
heligt (t.ex. livet) eller att en viss
handling är en synd (t.ex. homo-
sexualitet) är en uppfattning som en-
dast finner stöd i den privata religiösa
tron.  

Den sekulära humanismen å andra
sidan är inte privat. Både vår syn på
verkligheten och våra värderingar är
tillgängliga för alla eftersom de bott-
nar i den värld vi lever i här och nu.
Vår vetenskapliga utblick utgår från
empiri, och vår etik utgår från vår
empati. Oavsett livsåskådning så kan
alla testa vetenskapliga teorier, och

alla har förmågan att känna empati
för sina medmänniskor. Alla lever i
den här världen, men alla tror inte på
Gud (eller ens samma Gud). Den se-
kulära humanismen är världslig och
därför publik och inte privat. 

Sekularismen vill undvika olösliga
meningsskiljaktigheter av typen ”min
Gud säger inte samma sak som din
Gud, men min Gud har rätt”. En
sådan diskurs leder till ett argumen-
tativt dödläge då man lutar sig mot
övernaturliga auktoriteter som inte
kommunicerar med oss. Den sekulära
humanismen vidhåller att det poli-
tiska samtalet som angår människor
på denna planet, idag, ska föras ut-
ifrån det vi vet om verkligheten och
människors viljor idag. På så vis kan
en konstruktiv debatt föras baserat på
argumentation och bevisning. 

Exempelvis är vissa religiösa föresprå-
kare emot stamcellsforskning, abort-
rätt, och dödshjälp byggt på
övertygelsen att livet är en gåva från
Gud. Detta är inte ett giltigt argu-
ment i en sekulär demokrati. I en de-
mokrati utgår makten från folket och
inte från någon överordnad auktori-
tet. Giltiga argument bör därför utgå
från vad som är bra för oss männi-
skor. Humanisterna är för rätten till
dödshjälp baserat på människans rätt
att förfoga över sitt eget liv samt vår
empati för dem som lider olidligt.
Det går att föra en politisk debatt
kring denna hållning eftersom argu-
menten är världsliga. Det går inte
med en privat övernaturlig överty-
gelse. 

Den sekulära humanismen är inte bara
publik, den ämnar även att främja sam-

hällsstrukturer som är till gagn för alla livs-
åskådningar, vilket gör den relevant i en
sekulär demokrati. Exempelvis kämpar
Humanisterna för en vital demokrati,
allas lika rättigheter, och religionsfri-
het. Sekularismen i sig ämnar vara en
garant för religionsfriheten då staten
bör vara livsåskådningsneutral. Det är
först när staten inte favoriserar någon
livsåskådning som alla livsåskåd-
ningar kan agera fritt på samma pre-
misser.

Den sekulära humanismen försöker
inte att få någon politisk särställning
eller att begränsa andra människors
livsval. Vårt fokus på människans fri-
het, förnuft, och ansvar, leder till en
önskan om att fritt tillåta egna livsval,
så länge de inte skadar någon annan.
Vi är för en äktenskapslagstiftning
som inte diskriminerar efter kön eller
identitet. Vi är för aborträtten och
kvinnors rätt över sin egen kropp. Vi
är för att livsåskådningstillhörighet
ska vara frivillig, särskilt när det gäller
barn. Vi är endast emot föreställ-
ningar som försöker begränsa indivi-
dens livsval.

Det politiska samtalet kräver argu-
mentation som är publik utifrån
människors välfärd på den här jorden.
Det finns då inte plats för religiösa ar-
gument som är privata. Den sekulära
humanismen värnar dessutom om
förutsättningarna för en sekulär de-
mokrati och är därför högst relevant
i det politiska samtalet i en sådan de-
mokrati. 

David Rönnegard,
ordförande förbundet Humanisterna

Bör den sekulära humanismen
hållas borta från politiken?

O R D F Ö R A N D E N  H A R  O R D E T :
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STAT OCH RELIGION
TEMA: 

SEKUL
ARISM

verige är en sekulär stat,
men det finns fortfarande
frågor där stat och religion
behöver skiljas år. De vikti-

gaste finns beskrivna i Humanisternas
idéprogram.

Alla har rätt att själv välja livsåskåd-
ning. Ingen ska ha rätt att påtvinga
någon annan sin livs åskådning eller
inkräkta på någon annans frihet
med hänvisning till sin egen
livsåskåd ning. Alla livsåskådnings-
organisationer ska ha samma rättig-
heter och skyldigheter.

Alla ska ha möjligheter till sekulär
krishantering och sekulära ceremo-
nier, oavsett var i landet de bor.
Verklig religionsfrihet kan bara upp-
nås i en sekulär och demokratisk
stat.

Idag dominerar religiösa samfund
utbudet av resurspersoner vid of-
fentlig kris hantering, t.ex. i rädd-
ningstjänsten, kriminalvården och
försvaret. Ofta saknas sekulära alter-
nativ.

Svenska kyrkan har en särskilt pri-
vilegierad ställning bland trossam-
funden. Det finns även starka band
mellan andra trossamfund och of-
fentlig verksamhet. Vissa trossam-
fund får exempelvis hjälp av staten
att driva in sina medlemsavgifter.
Staten ger i dag stöd till trossam-
fund för att de ska bedriva religiös
verksamhet i form av gudstjänst,
själavård och undervisning. Villko-
ret för det statliga stödet är, enligt
lagen, att trossamfunden bidrar till

att upprätthålla och stärka de
grundläggande värderingar som
samhället vilar på. Flera av samfun-
den har emellertid uppfattningar
som står i konflikt med dessa värde-
ringar, inte minst vad gäller synen
på jämställdhet, sexuell läggning
och könsuttryck. Statens stöd riske-
rar därmed att fungera kontrapro-
duktivt i förhållande till de ideal
den säger sig vilja främja.

I vårt moderna samhälle önskar
många markera viktiga händelser i
livet på ett personligt sätt. Många
unga önskar sekulära alternativ till
religiös konfirma tionsundervisning
för att möta sina behov av samtal
kring vuxenliv och identi tet. Även
många vuxna har behov av samtal
om existentiella frågor och efter -
frågan på sekulära begravningar
ökar. Endast medlemmar i Svenska
kyrkan har rösträtt och är valbara
till de nämnder som han terar alla
svenskars rätt till begravningslokaler
och begravningsplatser. Religiösa
orga nisationers sätt att utöva myn-
dighet vid t ex vigsel står ibland i
konflikt med diskrimineringslags-
tiftningen.

Därför tycker vi så här:
• Alla livsåskådningsorganisationer
ska behandlas lika och ha samma
rättigheter och skyldigheter.

• Religiösa organisationers domi-
nans vid krishantering behöver ba-
lanseras och kompletteras med
representation från sekulära livs-
åskådningsorganisationer.

• Kommuner måste alltid tillhanda-
hålla vård och social omsorg som
bygger på sekulära principer. Delta-
gande i sociala verksamheter som
bedrivs på religiös grund måste för-
utsätta informerat samtycke från
klientens sida.

• Det statliga stödet till trossamfun-
dens religiösa verksamhet ska av -
skaffas.

• Bidrag till livsåskådningsorganisa-
tioner som lever upp till vedertagna
kriterier avseende t ex mänskliga
rättigheter och jämställdhet ska utgå
på lika villkor.

• Svenska kyrkan eller andra tros-
samfund ska inte få statens hjälp att
driva in sina medlemsavgifter, efter-
som detta underminerar principen
att medlemskap ska baseras på åter-
kommande bekräftade handlingar.

• Utvecklingen av olika typer av se-
kulära ceremonier ska välkomnas.

• Kommunerna ska tillhandhålla lo-
kaler lämpliga för sekulära ceremo-
nier.

• Kommunerna ska överta ansvaret
för samhällets begravningsverksam-
het i form av begravningsplatser,
krematorier och neutrala lokaler för
begravningsceremonier från Svenska
kyrkan.

• Det civilrättsligt reglerade äkten-
skapet ska ingås inför en offentlig
myndighet. De religiösa samfun-
dens vigselrätt ska avskaffas.

S
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Av Ulf Gustafsson 

TEMA: 

SEKUL
ARISM

Sverige är ett sekulärt
samhälle

Protesterna kommer direkt när någon
säger att Sverige är ett sekulärt sam-
hälle. Att Sverige ska vara en sekulär
stat är nästan alla överens om, men
när det talas om samhället kommer
invändningarna.

Detta ifrågasättande handlar dock
inte om fakta. Dessa är tydliga. World
Values Survey (WVS) har under en
sedan 1981 kartlagt värderingarna i
världens länder och enligt deras rap-
port från 2020 är Sverige världens
tredje mest sekulära land. Endast
Japan och Sydkorea överträffar oss.

Resultatet bygger på omfattande frå-
geformulär som bland annat innehål-
ler frågor om hur viktig gud är i
människor liv, hur ofta de besöker
gudstjänster och hur ofta de ber. Det
är en undersökning av de domine-
rande värderingarna i samhället. Se-
kulära samhällen lägger mindre vikt på
religion, traditionella familjevärde-
ringar och auktoriteter. Studien visar
att Sverige är ett sekulärt land.

Ett sätt att beskriva det sekulära sam-
hället är att säga att fokus där är på det
världsliga och temporära. Inte på guds
rike och evigheten. Samhället huvud-
sakliga engagemang handlar om ”Vårt
enda liv”, vilket Hedeniuspristagaren
Martin Hägglund skrev om i boken
med den titeln.

Självklart finns det ingen bestämd
gräns för när ett samhälle går från att
vara icke-sekulärt till att bli sekulärt. Det
är en glidande skala. Och självklart be-
höver inte alla människor vara sekulära i
ett sekulärt samhälle. På samma sätt inte
alla behöver vara vänliga i ett vänligt
samhälle eller förespråka demokrati i ett
demokratiskt samhälle. Det är den rå-
dande normen i samhället vi talar om.

I boken A Secular Age ger filosofen
Charles Taylor följande beskrivning
av sekularisering ”en rörelse från ett
samhälle där tro på Gud inte är ifrå-
gasatt, utan något oproblematiskt, till
ett samhälle i vilket gudstro är ett av
många alternativ, och ofta inte det
enklaste att ansluta sig till.”

Det sekulära samhället är alltså ett
samhälle där gudstro är ett av flera al-
ternativ, där gudstro blir ifrågasatt och
ibland uppfattas som ett problem.
Det kan helt enkelt vara obekvämt att
tro på Gud.

Kristna röster påstår att detta ofta är
fallet i Sverige, om vi ska använda oss
av mer anekdotiska belägg för att Sve-
rige är ett sekulärt samhälle. Sveriges
kristna råd skriver i rapporten "Unga
troende i samhället" (2020) att ”va-
rannan kristen ungdom upplever sig
kränkt för sin tros skull och att det i
vissa fall är lärare som kränker. Det
gör att många unga troende döljer sin
tro.” Det är inte alltid det enklaste att
tro på Gud.

Judar, muslimer och ateister blir i
Sverige i dag då och då också kränkta
på grund av sin livssyn. Ett sekulärt
samhälle är ingen given garant mot
intolerans, även i ett sådant samhälle
behöver vi anstränga oss för att se
andra människor och behandla va-
randra med ömsesidig respekt.

I Humanisternas idéprogram ges föl-
jande definition av sekulärt samhälle: 
”Ett samhälle där alla medborgare har
rätt att utöva sin livsåskådning, en-
samma eller i grupp, under förutsätt-
ning att detta inte kommer i konflikt
med andras rättigheter. Där ingen
medborgare tvingas följa eller tillhöra

en viss kulturell sedvänja eller livs-
åskådning.”

För Humanisterna är religions- och
övertygelsefrihet väsentligt för det se-
kulära samhället. Den sekulära nor-
men som dominerar samhället ska
inkludera religions- och övertygelsef-
rihet. Vi kan bli överraskade när
någon vänligt frågar om specialkost på
grund av sin tro, men detta ska inte in-
nebära att vi behandlar den personen
illa eller att den diskrimineras.

Välviljan och toleransen slutar dock
när den möter intolerans. Respekten
ska vara ömsesidig. Exempelvis ska
det sekulära samhället inte tolerera att
barn indoktrineras i religiösa sekter –
att de hotas med helvetesstraff. Barn
ska också ha rätt sin religionsfrihet.
För även om lagen ger föräldrarna
stor frihet ska normen i samhället vara
sådan att detta inte anses rätt och rik-
tigt.

Vi har bara ett liv. Ett sekulärt sam-
hälle är viktigt eftersom vår gemen-
skap bör göra det bästa av denna
korta tid. Inte lägga begränsad tid på
drömmar och utopier om en annan
verklighet.

Naturligtvis protesterar vissa mot
detta. De vill tillbaka till ett kristet
samhälle. Andra förespråkar ett is-
lamskt eller ett allmänreligiöst sam-
hälle. Den friheten ska de ha, men vi
borde vara överens om verklighetsbe-
skrivningen. Sverige är i dag i väldigt
stor utsträckning ett sekulärt sam-
hälle.

Ulf Gustafsson, 
förbundssekreterare Humanisterna
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Sekulär humanism är en livsåskåd-
ning – men vad betyder egentligen
begreppet ”livsåskådning”? Slår man
upp det i Nationalencyklopedin kan
man läsa följande beskrivning (un-
derstrykningarna är våra egna):

En livsåskådning är de teoretiska och
värderingsmässiga antaganden som
utgör eller har avgörande betydelse för
en övergripande bild av människan
och världen och som bildar ett cen-
tralt värderingssystem och ger uttryck
åt en grundhållning.

Det här lite krångliga sättet att for-
mulera det på kan sammanfattas
som att en livsåskådning handlar
om hur man tror att verkligheten är
och hur man tycker att man bör
leva. Alla livsåskådningar består
alltså av två huvuddelar:

1) En verklighetsuppfattning:Hur är
verkligheten beskaffad? Hur kan vi
få reda på något om verkligheten?
Vad är giltiga källor till kunskap?
Vad existerar? (Detta kallas för det
deskriptiva, det beskrivande, hur vi
tror att verkligheten är.) Verklighets-
uppfattningen handlar alltså om vad
vi tycker är giltig kunskap. Eller,
mer detaljerat, verklighetsuppfatt-
ningen handlar om hur vi tycker att
man bäst får ny kunskap (det här
kallas med ett filosofiskt begrepp för
epistemologi) samt vad vi anser exi-
sterar och vad som är verkligt (det
kallas för ontologi).

2) En värdegrund: Hur bör vi upp-
föra oss mot oss själva, varandra och

resten av världen? Vilka etiska prin-
ciper bör vi hålla oss till? Vad inne-
bär människovärde och mänskliga
rättigheter? Värdegrunden är den
del av en livsåskådning som handlar
om etik. (Detta kallas för det nor-
mativa, hur vi tycker att vi bör upp-
föra oss.) 

Den innehåller grundläggande åsik-
ter om människors rättigheter och
skyldigheter, människovärde och
människosyn. Det kan till exempel
handla om vad vi tycker om rasism,
jämställdhet och djurs rättigheter.

En livsåskådning måste innehålla
båda dessa delar. Det kan finnas fler
aspekter man vill lägga till, men
båda de här måste vara med. Upp-
fattningarna inom dessa två områ-
den måste vara någorlunda
heltäckande och sammanhängande.
Det räcker inte att ha en enskild
uppfattning om något, till exempel
”Jag tror att det finns spöken” eller
”Man ska inte äta djur” för att det
ska kunna kallas för en livsåskåd-
ning. Alla livsåskådningar, även de
vi i vardagstal kallar religioner, som
kristendom, judendom och islam,
har en verklighetsuppfattning och
en värdegrund. Men det går att ha
både åsikter om hur verkligheten ser
ut och hur man bör uppföra sig
utan att vara religiös.
Sekulär humanism är en livsåskåd-
ning som inte är en religion. Alla
religioner är livsåskådningar, men
alla livsåskådningar är inte religio-
ner.

Den sekulära humanismen 
utgår från människan

Den sekulära humanismen utgår
från människan – det är därifrån
namnet ”humanism” kommer. Den
kommer ur insikten att vi männi-
skor – på gott och ont – är utläm-
nade till oss själva och varandra. Vi
måste själva och tillsammans ta reda
på hur verkligheten fungerar. Vi
måste själva och tillsammans ta an-
svar för hur vi uppför oss och tar
hand om varandra. Ingen utom vi
själva har ansvar för våra egna liv
och vårt gemensamma öde.

Sekulära humanister tror att den
här världen och det här livet är allt
vi har. Vi bör därför försöka leva
våra liv så bra som möjligt och un-
derlätta för andra att få chansen att
göra detsamma. Alla människor har
rätt att med utgångspunkt i förnuft
och medmänsklighet bli bedömda
utifrån sina egna förtjänster. Den se-
kulära humanismen menar sålunda
att vi människor bara har oss själva
och varandra.

Verkligheten är naturlig
Den sekulära humanismen uppfat-
tar verkligheten som naturlig, sna-
rare än övernaturlig. Det betyder att
man anser att världen består av ma-
teria och energi och att den styrs av
naturliga regler, ibland kallade na-
turlagar. I den sekulära humanis-
men ingår därför inte
föreställningar om gudar, andeväsen
eller andra övernaturliga krafter.
Den sekulära humanismen är där-
för också ateistisk(eller agnostisk).

SEKULÄR 
HUMANISM

TEMA: 

SEKUL
ARISM
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Att vara ateist (eller icke-teist) inne-
bär att man tror att det inte finns
någon gud. Agnostiker betyder att
man inte tror något alls om någon
guds existens. Många religioner in-
nehåller uppfattningar om en eller
flera gudars existens – det kallas te-
istiska livsåskådningar. Teo betyder
gud på grekiska och teologi är läran
om gud(ar). Att vara teist är att tro
på en eller flera gudar.

Att enbart vara ateist innebär inte i
sig att man har en speciell livsåskåd-
ning. Ateism är bara en uppfattning
i en enskild sakfråga, nämligen att
man tror att det inte finns någon
gud. En ateist kan tro på många
andra saker, som till exempel spö-
ken, astrologi eller ha vilka värde-
ringar som helst. Beteckningen
”ateist” säger bara något om vad
man tror om just gudar (att några
sådana inte existerar) på samma sätt
som begreppet ”teist” (gudstroende)
bara säger något om att man tror på
en eller flera gudar, inte vilka dessa
gudar är. Att någon är teist säger
inget om vad den personen tror på
i övrigt, eller vilka värderingar hen
har.

I en del skolböcker i religionskun-
skap räknas ateism upp bland de
stora världsreligionerna som kristen-
dom, judendom, islam, hinduism
och så vidare. Detta bygger alltså på
ett missförstånd eftersom ateism
inte är en religion eller ens en livs-
åskådning.

Alla sekulära humanister är ateister
eller agnostiker. Men alla ateister och
agnostiker är inte sekulära humanister.

Är sekulär humanism 
en tro?

Ordet tro har flera betydelser på
svenska. Dels som religiöst begrepp
– man kan vara ”troende” på en
eller flera gudar. Dels kan man ha
tillit till någon – som i ”Jag tror på
dig.” Det betyder ju inte i det här
sammanhanget att man tror att per-
sonen existerar, utan att man har
förtroende för denne. Sedan kan tro
också betyda att man tror att något
är eller kommer att bli på ett visst
sätt. ”Jag tror att klockan är sju.”
”Jag tror att det kommer att regna i
natt.” All kunskap innebär att vi
tror något. Man kan inte ha kun-
skap om att Paris ligger i Frankrike
om man inte tror att Paris ligger i
Frankrike.

På så sätt kan man hävda att den
sekulära humanismen är en tro –
den består ju av ett antal uppfatt-
ningar om hur verkligheten är. Hu-
manister tror till exempel att
världen är naturlig och inte överna-
turlig – alltså att världen existerar
oberoende av våra medvetandens

existens. Sekulära humanister har
också tro i betydelsen tillit – tillit till
demokrati, icke-rasism, jämställdhet
och mänskliga rättigheter.

En vanlig missuppfattning är att
om man inte tror på någon gud, så
tror man inte på någonting. Så är
det förstås inte. En sekulär huma-
nist tror på väldigt många saker,
men inte just på gudar. Humanister
tror inte heller på andar, spöken, en-
hörningar, snömannen och så vi-
dare, men av historiska skäl anses
det vara viktigt att sekulära huma-
nister inte tror just på gudar.

Att det här skolämnet heter reli-
gionskunskap och inte livsåskåd-
ningskunskap är en rest från tiden
då samhället inte accepterade andra
livsåskådningar än de religiösa.
Ännu tidigare hette ämnet kristen-
domskunskap. Det här kommer
från tiden då Sverige hade en stats-
kyrka – då svenska staten hade en
religiös tillhörighet.

Under en lång tid i mänsklighetens
historia har människor som inte
trott på gudar varit förföljda. Stora
delar av Europa hade länge döds-
straff för ateism, och ateism är fort-
farande belagt med dödsstraff i flera
religiösa diktaturer som Iran och
Saudiarabien. I många andra länder
är det fortfarande straffbart att tala
illa om religion.

Ur Patrik Lindenfors & 
Christer Sturmarks bok Sekulär huma-
nism: förnuft, omtanke, ansvar. 
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stonia 1994, Tsunamin
2004, dödskjutningar,
knivmord, bilolyckor. I ef-
terdyningarna av stora
eller lokala katastrofer
såväl som personliga trage-
dier är de alltid där: Kyr-
kan. Det är ingen kritik.
Kyrkan gör ett otroligt ar-
bete när det gäller stöd till

människor i kris. Men alla männi-
skor ser inget stöd i en påhittad
hand från ovan.

Var finns det sekulära samtalet i det
krisande samhället? Varför bjuder
inte kommunen eller staten in till
samling där man kan sörja tillsam-
mans, lägga blommor och få prata
med en krishanterare? I stadshuset?
I kommunhuset? På universitetet
eller biblioteket?

Det sekulära samhället har profes-
sionaliserat och medikaliserat män-
niskors existentiella svårigheter. Till
kyrkan kan man gå för att livet vär-
ker och få råd och stöd kring hur
kyrkan anser att detta kan hanteras
utifrån bibeln.Till psykolog går
man, om man överhuvudtaget får
en tid, för att diagnostiseras, få me-
dicin och i bästa fall även terapi.

I många delar av Sverige har det se-
kulära samhället kapitulerat. Det of-
fentliga har slimmats och lämnat
det sociala till andra aktörer. Det är

kyrkan som erbjuder babysång för
nyblivna föräldrar, det är kyrkan
som håller i hiphopkurser för barn
och ordnar med fritidsaktiviteter på
lov och somrar. Det är kyrkan (och

moskéerna!!) som möter ensamma
och vilsna invandrare som söker en
gemenskap och människor att
umgås med i det nya landet. Kyrkan
ordnar rundvandringar för personer
som är nyinflyttade i stan. 

På många orter saknas offentliga
aktörer på dessa arenor. Och det
privata har inte bedömt dessa akti-

viteter som tillräckligt lukrativa.
Där pengar inte finns att hämta är
det kyrkan som håller ställningarna.

Och kyrkan finns närvarande vid
människors alla familjehögtider; vid
dopet, konfirmationen, bröllopet
och begravningen. De präglar våra
allra flesta helgdagar. Det här är ett
misslyckande i ett sekulärt samhälle
där kyrka och stat skiljts åt. Stat och
kommun måste ta sitt sociala ansvar
i ett sådant samhälle. Kyrkan får
inte vara den enda sociala aktören i
ett sekulärt samhälle. Även andra
föreningar med socialt patos och
annan livsåskådning måste erbjuda
alternativ till kyrkan. 

I ett sådant samhälle har Humanis-
terna en oerhört viktig roll. Vi är en
liten organisation men behöver ta
ett stort ansvar. Vi utbildar egna of-
ficianter och vill finnas i folks liv vid
alla viktiga övergångsriter, vi har
lanserat Humanistisk medmänniska
som en jour dit folk kan ringa för
att få stöd när livet gör ont. Vi
måste diskutera existentiella frågor
och välkomna människor ut ur
deras ensamhet, oavsett om de är
nyinflyttade till stan eller nyanlända
till vårt land. Vi kan inte riskera att
religionen tar på sig denna roll, så
bygger vi inte ett sekulärt samhälle.

Janna Aanstoot

Om det sekulära samhällets
misslyckande

Av Janna Aanstoot

E
TEMA: 

SEKUL
ARISM



13

N R  3  H  U  M  A  N  I  S  T  E  N   2 0 2 1

Av Patrik Lindenfors och Ulf Gustafsson

LÅT LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP
ERSÄTTA RELIGIONSKUNSKAP

Förra året beslutade regeringen om nya
kursplaner för grundskolan. Dessa ska
börja gälla från och med nu, hösttermi-
nen 2021. Tyvärr är förändringarna när
det gäller ämnet religionskunskap små
och inte alls de som skulle behövas för
att göra ämnet relevant för de barn och
ungdomar som växer upp i dagens Sve-
rige. Hela ämnet måste förnyas.

Svenskars förhållande till religion är
kluvet, minst sagt. Så här framställs det
på forskningshemsidan forskning.se:
“David Thurfjell [professor i religions-
vetenskap vid Södertörns högskola] be-
skriver en befolkning där 80 procent tar
avstånd från organiserad religion. Som
slutat besöka kyrkan, som inte ber och
som har ganska dunkla begrepp om de
religiösa berättelserna. Men som samti-
digt firar påsk och jul. 63 procent är
med i Svenska kyrkan [data från 2016;
2019 var det 56 procent] och betalar
helt frivilligt flera tusen kronor i avgift
varje år.”

Det här kluvna förhållandet till religion
har existerat ganska länge; annan forsk-
ning visar att ”cirka 95 procent av de
som bor i Sverige mycket sällan besöker
gudstjänster eller annan religiös cere-
moni regelbundet”, en siffra som är
närmast oförändrad sedan början av
början av 1900-talet. Sedan länge är
svenskarnas andlighet bara sällan kopp-
lad till Svenska kyrkan, vars medlem-
santal varit på stadig nedgång sedan
tvångsanslutningen avskaffades. Samti-
digt har tillkomsten av nya svenskar
från andra delar av världen gjort befolk-
ningens förhållande till religion mer
mångfacetterat. Att undervisa om reli-
gion under dessa förhållanden är en ut-
maning. Ämnet behöver därför
omformas grundligt.

1. Ämnet Religionskunskap bör döpas
om till Livsåskådningskunskap. En
sådan åtgärd skulle göra att man slipper
den krystade formuleringen att ämnet
handlar om ”religioner och andra livs-
åskådningar”. Detta särskilt viktigt för
att signalera att ämnet även omfattar
den majoritet av svenskar som fördju-
par sig i existentiella frågor men inte är
kyrkliga. Som det är nu behandlas det
stora flertalet av oss som undantag, ett
förhållningssätt utan förankring i verk-
ligheten.

2. Etik måste utgå från filosofi, inte re-
ligion. Hur bör man leva? Hur vet man
vad som är sant? Frågor som dessa är
bland de viktigaste skolelever har att
fundera över, särskilt i dessa tider av
snabb förändring och mer eller mindre
faktaunderbyggda nyheter. Sådana frå-
gor kan höra hemma i ämnet livsåskåd-
ningskunskap, men bör inte behandlas
utifrån ett religiöst perspektiv. Religiös
etik och moral omfattar allt från att
driva barnsjukhus till att köra flygplan
in i byggnader, vilket gör att frågor om
varför det ena är bättre än det andra
bäst behandlas ur ett allmänmänskligt
perspektiv. Hur man vet vad som är
sant är om möjligt ännu mer problema-
tiskt att diskutera utifrån religiös ut-
gångspunkt. Grundläggande filosofi
behöver alla elever kunskap om.

3. Det behövs undervisning om var-
ifrån vi kommer. På samma självklara
sätt som antiken hör hemma i historie-
undervisningen borde den traditionella
nordiska religionen höra hemma i liv-
åskådningskunskapen, även högre upp
i åldrarna. Nu beskrivs Sveriges historia
ur ett selektivt kristet perspektiv. Denna
historielöshet är en naturlig produkt av
att vi har blivit utsatta för 1 000 års

kyrklig mission, men att segrarna skrivit
historien gör inte historieskrivningen
korrekt. Det som en gång var kristen-
domskunskap har numera breddats till
fler religioner. Barn får lära sig att förstå
sin omvärld, det är bra, men den histo-
riska och lokala förankringen är brist-
fällig.

4. Glöm inte den sekulära humanis-
men, den kanske vanligast livsåskåd-
ningen i Sverige. Slutligen behövs det
större utrymme och mer kunnig under-
visning om vad humanism som livs-
åskådning innebär. Vissa beskrivningar
i kursböckerna i religionskunskap är
surrealistisk läsning för oss med denna
livssyn. Det talas ofta om att svenskar
är okunniga om religion. Okunnighe-
ten är dock ännu större om icke-religiö-
salivsåskådningar. De livsåskådning-
ar som en stor del av svenskarna i större
eller mindre omfattning i praktiken
lever efter, men som samtidigt verkar
ses som så naturliga att de inte behöver
nämnas.

Det är först när man själv inser att man
själv har en livsåskådning och vad den
innebär som andras livsåskådningar blir
begripliga. Denna förståelse kan bidra
till större ödmjukhet inför livets svåra
frågor och mindre främlingsfientlighet.
Känn dig själv för att bättre känna
andra.

Kort sagt borde religionsämnet omstö-
pas till Livsåskådningskunskap, samt
förändras på ett övergripande sätt och
inkludera mer allmänmänskliga filoso-
fiska utgångspunkter. Få skolreformer
kan vara mer angelägna.

Patrik Lindenfors och Ulf Gustafsson.
Tidigare publicerat på DN Debatt 2020-08-22
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Av Patrik Lindenfors

ekularism i Frankrike – laï-
cité – ser av historiska skäl
lite annorlunda ut än i andra
delar av Europa. Franska re-
volutionen riktade sig inte

bara mot envåldsmonarkin utan
även mot envåldskyrkan. Det blev
därför från början ett av de uttalade
målen att skydda befolkningen från
religiös påverkan. En folkvald för-
samling författade snabbt efter revo-
lutionen 1789 Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen (Deklara-
tionen för mänskliga och medbor-
gerliga rättigheter), där man i artikel
10 skrev in att åsiktsfrihet var en
grundläggande mänsklig rättighet,
även i religiösa frågor.

Men man nöjde sig förstås inte med
det utan monterade snabbt ner kyr-
kans makt, samt beslagtog mark och
tillgångar. Innan revolutionen var
den katolska kyrkan en av Frankri-
kes största landägare. Efter revolu-
tionen tillhörde denna mark i stället
folket. Under åren som följde för-
sökte man avkristna landet genom
att rensa lagboken från kristna mo-
ralismer. 1792 legaliserades exem-
pelvis skilsmässor. Man ersatte
också den kyrkliga registreringen av
födslar, dödsfall och giftermål med
sekulära institutioner.

Men i sin reformiver gick man som
känt är också över gränsen. Till ex-
empel försökte man etablera en för-
nuftskult i Notre Dame där man

ersatt det kristna altaret med ett
”frihetsaltare”. Frihetskampen ersat-
tes med en förföljelse av de gamla
förtryckarna. Franska revolutionära
styrkor (under ledning av den bli-
vande kejsaren Napoleon) ockupe-
rade fängslade påve Pius VI som
dog i fransk fångenskap. Många
präster utsattes för våld och flydde
Frankrike. Förföljelserna stoppades
så småningom av Napoleon (nu i
sin egenskap som kejsare), men kyr-
kan återfick aldrig sin forna makt.
Det pågick dock en kamp under
hela 1800-talet om detta, något som
kulminerade i en lag 1905 om att
stat och kyrka skulle hållas åtskilda.
Lagen och tolkningen av lagen in-
nebar till exempel att den obligato-
riska bönen vid parlamentets
öppnande stoppades, att militärp-
rästerna avskaffades, samt att hälso-
vården och skolsystemet sekula-
riserades. Den nationella standar-
den för skolsystemet skulle inte in-
nehålla någon religiös undervisning
och prästerskapet avlägsnades från
styrelserna för skolor och sjukhus.
Några av dessa åtgärder har seder-
mera luckrats upp, men 1905 års
lag fick ändå följa med in till den
nuvarande franska konstitutionen,
som formaliserades 1958.

Jag hittade ingen bra svensk över-
sättning av den nuvarande versionen
av den franska konstitutionen, men
så här lyder Artikel 1 på engelska:

France shall be an indivisible, secular,
democratic and social Republic. It
shall ensure the equality of all citizens
before the law, without distinction of
origin, race or religion. It shall respect
all beliefs. It shall be organised on a
decentralised basis. Statutes shall pro-
mote equal access by women and men
to elective offices and posts as well as
to position of professional and social
responsibility.

Den revolutionära bakgrunden till
laïcité är en delförklaring till varför
fransk sekularism oftare är uttalat
antireligiös till skillnad från annan
europeisk sekularism, som mer fo-
kuserar på att kyrka och stat ska hål-
las åtskilda. Exempel på fransk
antireligiös lagstiftning är att man
2004 förbjöd religiösa symboler i
offentliga skolor, samt 2011 förbjöd
ansiktstäckande klädsel i offentlig-
heten.

De medlemmar i Humanisterna
som skulle vilja se mer antireligiös
lagstiftning kan därför se till Frank-
rike för inspiration. Humanisterna
i Sverige arbetar annars mest i
samma anda som övriga icke-
fransktalande länder i Europa och
försöker sätta den personliga frihe-
ten främst, då även friheten att göra
dåliga val (eller val man blir pressad
till, beroende på vem man frågar).
Men inget är hugget i sten. Är det
laïcité ni vill ha?

Patrik Lindenfors

LAÏCITÉ – Fransk 
konstitutionell sekularism 
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Religionsfrihetslagen som antogs
1951 innebar rätt att gå ur kyrkan
utan att samtidigt bli medlem i ett
annat trossamfund. Rätten att fritt
utöva sin religion, eller att inte tro
alls, är idag garanterad i regerings-
formen, en av Sveriges fyra grund-
lagar.

Sedan separationen mellan kyrkan
och staten 1 januari 2000 har det
vid flertalet tillfällen motionerats
kring det faktum att religionsfrihe-
ten inte gäller den kungliga famil-
jen. Enligt successionsordningen
ska statschefen bekänna sig till 
“den rena evangeliska läran” så som
den uttrycks i den Augsburgska be-
kännelsen.

”Såsom 2 § i 1809 års regeringsform
uttryckligen stadgar, att Konung alltid
skall vara av den rena evangeliska
läran, sådan som den, uti den oför-
ändrade Augsburgiska bekännelsen,
samt Uppsala mötes beslut av år
1593, antagen och förklarad är, så-
lunda skola ock prinsar och prinsessor
av det kungl. huset uppfödas i samma
lära och inom riket. Den av kungl. fa-
miljen som ej sig till samma lära be-
känner, vare från all successionsrätt
utesluten. Lag (1979:935)”

Den svenske monarken och stat-
schefen är alltså i lag tvingad att till-
höra den kristna tron och erkänna
treenighetsläran samt förkasta andra

trosåskådningar och vuxendop.
Statschefen har vidare ett ansvar att
uppfostra prinsar och prinsessor i
den kristna läran.

Förra ärkebiskopen KG Hammar
betonade att kyrkan förespråkar att

alla medborgare, inklusive kunga-
huset, ska omfattas av religionsfri-
heten men Carl XVI Gustaf själv
emotsatte sig en förändring i grund-
lagen och i Konstitutionsutskottets
betänkande 1997/98:KU20 fram-
förs att Riksmarskalksämbetet  före-
slagit att ”nuvarande rättsliga
reglering av frågan om bekännelse-
krav för statschefen skall bibehål-
las”. Samtliga senare motioner har
avslagits med hänvisning till detta
beslut.

Janna Aanstoot
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Av Janna Aanstoot

Carl XVI Gustaf
själv emotsatte sig

en förändring i
grundlagen

PÅ TVÄRS 
med konungen
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Av Milad Resaeimanesh

Den 22 augusti firades Internatio-
nella apostasi-dagen (avfälling från
islam) som minner om massmorden
på ex-muslimer och ateister under
1980-talet i Iran. 

Det finns alltjämt många ateister,
fritänkare och ex-muslimer som
hotas, mördas och får dödsstraff av
islamister och islamska regeringar
på grund av att de vägrar underkasta
sig religiös vidskepelse maktmiss,
bruk och fanatism. Enligt Huma-
nist International finns det fortfa-
rande 13 länder i världen som
systematiskt mördar ateister och ex-
muslimer. 

Ex-muslimska aktivister och ateister
från Mellanöstern som bor i seku-
lära länder, får dagligen hot och
meddelanden om mördade närstå-
ende. I vissa fall mördas ex-mus-
limska aktivister av islamister även i
västvärlden. 

Därför är kampen för den grund-
läggande mänskliga rättigheten till
religionsfrihet och religionskritik,
att också ha rätten att kritisera reli-
gioner som islam, samt rätten att bli
och vara ateist mycket viktigare idag
än någonsin, då vi lever i en sekulär,
religionsfri stat. 

I Sverige får ex-muslimska aktivis-
ter dagliga hot om att de ska mördas
eller våldtas av islamister. Dessa ex-
muslimer är stämplade som ”isla-
mofober”, som är ett kvasiveten-
skapligt begrepp, och rasistiska av
vissa svenska politiker. Detta bidrar
till att hoten mot ex-muslimska ak-
tivister inte betraktas och behandlas
som allvarliga av samma politiker.
Samtidigt som de vet att Sverige
som kallar sig för en demokratisk se-
kulär stat, där religionsfrihet är en
rättighet och att densamma innebär
rätten att utöva din religion så länge
du inte prackar på någon annan och
rätten att helt slippa all religion.
Varför håller politikerna inte fast vid
grundlagen? Gäller inte mänskliga
rättigheter och svensk lag ex-musli-
mer?

Antalet människor i Mellanöstern
som har blivit ateister har ökat dra-
matiskt och det är ingen slump att
islamisterna nu är desperata. Ök-
ningen gäller också sekulära och ex-
muslimska flyktingar i väst.
GAMAN:s (Gruppen för att analy-
sera och mäta attityder i Iran) se-
naste statistik visar att bara 32% av
iranier är shiamuslimer. Avgörande
för Mellanösterns islamiska diktatu-
rer och de sekulära flyktingarna i

väst, inklusive dem i Sverige, är att
det skapas en ny politik. En riktig
religionsfrihet där rätten och möj-
ligheten att kritisera religioner, rät-
ten att avsäga sig dem och rätten att
slippa bli påtvingad av någon annan
dennes religion, som barn eller
vuxen, är avgörande för en reli-
gionsfri stat. Nu är det tyvärr fritt
fram för dem som har en religion
och deras rätt att tvinga på andra att
underkasta sig den. Detta är inte re-
ligionsfrihet. 

Centralkommittén för ex-muslimer
i Skandinavien uppmanade därför
alla demokratiskt sinnade att fira
den 22 augusti som apostasi-dagen
och påminna om att denna rätt gäl-
ler årets alla dagar. Det finns miljo-
ner människor som fostrats in i
islam som barn och som vuxna
söker sig till sekularism, rätten till
religionskritik, frihet från alla reli-
gioner inklusive islam. Inte bara i
Skandinavien, men i hela världen,
inte minst i Mellanösterns diktatu-
rer.

Milad Resaeimanesh
Ordf. CCES  (Central Committee of
Ex-Muslims in Scandinavia)

Internationella apostasi-dagen
-för rätten att slippa religion!

DEBATT!
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ag har i mina två tidigare artik-
lar i Humanisten argumenterat
för att det inte räcker med de-

mokrati. Demokratin måste vara
vital.

Vad kännetecknar en vital demo-
krati? Det första kriteriet är, enligt
min mening, integritet (jag åter-
kommer med förslag på fler kriterier
i kommande artiklar). Vad innebär
integritet i detta sammanhang?

Jo, politiker får inte göra vad de vill
i en demokrati. De skall - defini-
tionsmässigt - göra det folket vill,
det vill säga agera i enlighet med det
mandat de fått av väljarna.

Hur får politiker sina mandat? Jo,
genom att vara tydliga - innan de
väljs - avseende vad de vill göra efter
valet om de blir valda.

Eftersom de inte kan lova allt före
valet, ända ner i minsta detalj, för
en hel mandatperiod, så är minimi-
kravet att politikerna efter valet åt-
minstone agerar i enligt med den
anda som de gav uttryck för i valrö-
relsen. Andan kan framgå av utta-
landen, attityder, beteenden,
valmanifest, partiprogram och ideo-
logisk etikett. Sin dom, avseende
hur väl de lyckas, får de förstås nästa
gång väljarna röstar.

Redan här blir den demokratiska
integriteten svår. Det är länge sedan

partier fick egen majoritet och
kunde göra exakt det de lovat i val-
rörelsen. Därför måste partierna all-
tid kompromissa med varandra,
genom att leta efter allianser och
förhandla, så att de tillsammans når
över femtio procent av rösterna.
Kompromisser är därför något både
nödvändigt och väldigt fint i en de-
mokrati.

Det luriga är att kompromisser ofta
leder till att väljarna känner sig lu-
rade av den politiker och det parti
de röstat på. Vissa medier hakar
kanske på och skapar berättelser om
svek och kohandel. Det är förstås
orättvist mot politikerna, som i
detta fall ju gjort vad de skall.

Detta missförstånd kan lösas
genom att väljarna lär sig mer om
hur en demokratisk parlamentarism
fungerar. Vi måste alla förstå ”den
demokratiska matematiken”: att po-
litikerna måste leta upp minst fem-
tio procent av rösterna för att nå
nödvändiga beslut.

Men, den demokratiska integrite-
ten hotas däremot på riktigt om po-
litikerna har dubbla lojaliteter,
något de i så fall nästan alltid försö-
ker dölja, för dubbla lojaliteter är
som regel inte acceptabla. Det finns
många mer eller mindre vanligt fö-
rekommande varianter:
En form är kamaraderi. Politiker
blir förstås ofta vänner med va-

randra, inte sällan ända sedan tiden
i ungdomsförbunden. Det är nästan
oundvikligt att de då börjar samar-
beta. Någonstans går den sortens
kamratskap ut över integriteten i re-
lationen till väljarna. Det kan hända
när politiker A går till val på en viss
åsikt men övertalas av politiker B att
svika sitt löfte med hänvisning till
deras ömsesidiga vänskap. Nästa
gång är det dags för en gentjänst…
A och B bildar, för att gynna sig
själva och varandra, en allians där de
nominerar varandra till attraktiva
uppdrag. Samtidigt samarbetar de
för att hindra den kanske mer kom-
petenta C från att bli vald…  Det
gynnar förstås inte väljarna.

En annan, kanske inte lika vanlig
men sannolikt allvarligare form av
dubbla lojaliteter är nepotism. Den
fungerar på samma sätt som kama-
raderiet, men med den skillnaden
att ”blod är tjockare än vatten”.
Släktingar är för evigt bundna till
varandra. När, exempelvis, både för-
äldrar och deras barn är politiskt ak-
tiva i samma parti är risken stor att
inflytelserika föräldrar hjälper de
egna barnen i den politiska karriä-
ren, bland annat genom att hindra
andra och kanske större talanger
från att lyckas. Det gynnar inte vare
sig partiet eller väljarna. Men som
sagt, blod är tjockare… Detta pro-
blem är enormt i vissa länder där
klaner, likt ”ointagliga borgar”, (mer
eller mindre) ersätter partierna.

En vital demokrati
kräver integritet

Av Anders KällströmJ
DEBATT!
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Av Lars Torstensson

En tredje form av bristande integri-
tet är privata ekonomiska intressen.
En politiker agerar i dessa fall kan-
ske inte utifrån sina väljares bästa
utan för att gynna sin egen exempel-
vis aktieportfölj, så att den egna bo-
staden skall öka i värde eller så att
de nya regelverken gynnar politi-
kern personligen…

En fjärde form är dubbla politiska
lojaliteter. Politiker kan vara enga-
gerade i exempelvis intresseorgani-
sationer vars agenda delvis
divergerar från det egna partiets och
därmed väljarnas. För att hålla sig
kvar i både politiken och i intresse-
organisationen blir det nödvändigt
att schackra med både åsikter och
handlingar, ett schackrande som det

dessutom blir nödvändigt att för-
söka dölja.

En femte form av bristande integri-
tet är att ge flera oförenliga vallöften
med syftet att attrahera fler väljare
och därmed få många röster. Ett en-
kelt exempel är att lova bort samma
pengar två gånger till två olika väl-
jargrupper. Minst en av väljargrup-
perna kommer förstås att bli
besviken efter valet när detta avslö-
jas, men ”den dagen, den sorgen...”.

Hur skall demokratin hantera bris-
tande politisk integritet? Jo, genom
att demokratin är så transparent att
den kan granskas av media. Was-
hington Post uttrycker detta med den
eleganta devisen: ”Democracy dies in

darkness”. Det har sällan uttryckts
bättre. En vital demokrati kräver me-
dier som orkar avslöja demokratiska
integritetsproblem för väljarna, trots
politiker som försöker dölja dem.
En vital demokrati kräver också
journalister som är tillräckligt kom-
petenta för att inte blanda ihop oac-
ceptabla integritetsproblem med de
nödvändiga kompromisserna.

Sådana medier och journalister krä-
ver i sin tur att vi vill finansiera
dem. Att prenumerera på en bra
dagstidning och stödja Public Ser-
vice är en av de bästa affärerna vi
kan göra som medborgare i en vital
demokrati.

Anders Källström
Projektledare för Humanisternas 
Vital demokrati

En företeelse som länge har under-
grävt sekularismen är bruket att fira
gudstjänst i sammanslutningar som
programmatiskt är ”religiöst
obundna”. RFSL, Riksförbundet för
homo- och bisexuella, transpersoner
och queera, är i  detta sammanhang
en ledande ”bov”. Man förklarar i
stadgarna att man är religiöst
obundna, och kongressen har klarg-
jort att detta innebär att man inte
kan göra religiösa ställningstagan-
den. En gudstjänst är ju en klart
ställningstagande för den kristna re-
ligionen. Man ”tjänar Gud”, och
visar därigenom att man är kristen.
Icke desto mindre firar man då och

då gudstjänst i RFSL tillsammans
med Svenska kyrkan, det kristna
hbtq-förbundet EKHO m fl. Man
har i olika avdelningar hållit regn-
bågsgudstjänster, aidsgudstjänster,
kärleksmässor m fl mässor.

2006 frågade jag RFSLs dåvarande
förbundsordföranden Sören Juvas
hur förbundsledningen kunde till-
låta dessa konfessionella samman-
komster, när de så tydligt strider mot
stadgarna. Juvas hade ingen trovärdig
förklaring. Han valde då att ljuga,
och förneka RFSL-gudstjänsternas
existens. ”RFSL håller inga gudstjäns-
ter,” försäkrade han  frankt! 2016

upprepade en av Juvas efterträdare,
Frida Sandegård, Juvas osanning.

Att man i RFSL-ledningen på detta
sätt reviderar historien och tillgriper
ren lögn, för att urskulda klara stad-
gebrott, är en skam för hbtq-rörel-
sen. Givetvis är det också respektlöst
och diskriminerande mot de hbtq-
personer som tar avstånd från reli-
gion. Det underlättar och
legitimerar dessutom religiöst för-
mynderi på andra samhällsområ-
den. Vilket inte sällan är till särskild
nackdel för just hbtq-personer.

Lars Torstensson

RELIGIÖST FÖRMYNDERI I RFSL
DEBATT!
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Replik på kommunalisering av
begravning
https://humanisten.se/2021/04/12/re
plik-angaende-kommunaliserad-
begravningsverksamhet/

Min kritik och varför jag reserve-
rade mig mot beslutet är inte mot
att ta bort ansvaret från Svenska
kyrkan för där är vi helt överens.
Det är helt och hållet riktat mot att
ge ansvaret till staten och kommu-
nerna.

Staten kontrollerar var vi kan bygga
hus, var större delen av värdet av vår
arbetskraft går, vad och om vi får
vård, vad för utbildning våra barn
får med mera. Ska döden verkligen
bli ännu en del av vår vardag vi
överlåter till staten? Man kan vara
för demokrati utan att alla frågor
nödvändigtvis besvaras på demokra-
tisk väg.

Staten är en ineffektiv, känslokall
och anonym maskin. Om staten får
våra lik när vi går ur världen blir det

en ekonomiskt och emotionellt
kostsam sak för alla inblandade. Det
kommer tillsättas nämnder, anstäl-
las tjänstemän, skriva policys och
andra styrdokument påhittade av
politiker och tjänstemän. Ingen-
stans kommer individens vilja fram,
bara kollektivets.

Att avreglera döden överlåter ansva-
ret till individen där denne får ta
ställning vad som skall hända med
dennes lik efter döden. Det kan te
sig så att några kommuner sköter
begravningsverksamhet finansierad
av lokal skatt, någon skogsägare ska-
par en skogskyrkogård i en vacker
glänta, några humanister går ihop
och startar ett krematorium,
svenska kyrkan fortsätter med be-
gravningar för sina medlemmar och
många andra lösningar. Där får in-
dividen själv ta ställning hur denne
vill hantera sin död, vill den bara
slippa ansvaret och glömma bort det
kan den välja att bo i en kommun
som sköter begravning lokalt, vill
den bli kremerad av Humanistiskt

Efterliv AB så tecknar denne ett
avtal med det företaget eller skriver
in det i sitt testamente. Det finns
ingen anledning att tvinga på alla
svenska medborgare samma lös-
ning.

”Men tänk på alla fattiga!” kanske
någon tänker då. Det finns inget
som hindrar dig, mig eller någon
annan att fortfarande frivilligt
hjälpa de utsatta i vårt samhälle.
Medmänsklighet och solidaritet
skapas inte genom tvång utan
genom det frivilliga valet och hand-
lingen att hjälpa sina medmänni-
skor.

Att överlåta ansvaret till individen
ger civilsamhället möjlighet att
skapa en mångfald av olika lös-
ningar anpassade för olika individer,
grupper och traditioner. Humanis-
terna måste tänka om, om vi fak-
tiskt står på individens sida.

Daniel Strandlund
Ordförande Humanisterna Norr

...tycker Humanisterna verkligen att döden ska vara 
ännu en del av vår vardag som staten kontrollerar?

DEBATT!

Av Daniel Strandlund

Helt OK att ta i från ansvaret från 
Svenska kyrkan, men… 
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DEBATT!

Av Marina Thunholm

Sverige är världens mest extrema land
i fråga om sekulära värderingar. Med
denna fakta som grund är Coronapan-
demin och morgondagens samhälle in-
tressant i flera avseenden. Dels visar
forskning att den pågående sekularise-
ringen kan komma att accelerera och
dels kan konspirationsteorier få större
utrymme i tider då vetenskap devalve-
ras och människor söker mening i det
som sker. I detta sammanhang kan det
vara värt att fråga sig vilken plats mor-
gondagens kyrka egentligen har, efter-
som den kristna berättelsen i sig skulle
kunna placeras någonstans mellan
fakta och konspirationsteori.

Kyrkans grund ligger i berättelsen om
Jesus. En man som levde sitt liv på jor-
den, något som i sig gått att styrka med
fakta. Vad som däremot inte går att be-
visa är att han utfört det som påstås.
Däribland att gå på vatten, förvandla
vatten till vin, hela människor och så
vidare. Av berättelsen följer att Jesus
hade övernaturliga förmågor vilket i
det kyrkliga sammanhanget kan ses
som en meningsskapande berättelse
med viss struktur och dramaturgi.
Detta är något som i viss mån kan lik-
nas vid det forskningen säger om kon-
spirationsteorier.

Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) skriver i en forsk-
ningsrapport från 2021 att konspira-
tionsteorier inte endast är teorier utan
även en form av meningsskapande be-
rättelse med en fast struktur och dra-
maturgi. De skriver vidare att
”förutom förklaringar av (faktiska)
händelser som alltid bygger på en
kärna av sanning kan de lätt bli till
myter eller religionsliknande trossy-
stem som förklarar händelsernas i det
närmaste över jordiska orsaker”. 

Kyrkan med sin kristna tro befinner
sig någonstans mellan vetenskapen (att

Jesus funnits) och vad som skulle
kunna kallas en konspirationsteori om
vad han de facto gjort under sin tid på
jorden. Den senare teorin saknar solid
faktamässig grund och skulle kunna
sortera in i det som vetenskapen kallar
desinformation. Detta är något som
hamnat under lupp under den pågå-
ende Coronapandemin, inte minst
sedan Världshälsoorganisationen
(WHO) på en presskonferens den 13
februari 2020 gick ut och talade om en
infodemi. En fråga att ställa sig är hur
kyrkan ska förhålla sig till framtida och
eventuella anklagelser om att sprida en
konspirationsteori?

I Sverige förmedlas berättelsen om
Jesus i det som kommit att bli världens
mest sekulariserade land. I alla fall om
man får tro forskningsprojektet World
Values Survey. Inom detta projekt har
forskare samlat data om värderingar i
världen sedan 1981 och det som mäts
är bland annat grad av individualism
och kollektivism samt grad av tro eller
sekularisering. Sedan undersökning-
arna startade har Sverige utmärkt sig i
att vara det minst troende landet i värl-
den samt det mest individualistiska.
För svensk del fortsätter utvecklingen
mot extremerna, något som i sig borde
föranleda kyrklig självrannsakan.

Samtidigt kan det finnas skäl att tro
att tider av kris leder till att fler män-
niskor söker sig till kyrkan. Det följer
inte minst av den gamla dikten som
lyder: ”Gud och soldaten vörda vi, i
tider av fasa de står oss bi. Men när
faran är borta och fyllda äro faten, då
glömma vi Gud och förakta soldaten.”
En dikt ursprungligen skriven av Fran-
ces Quarles (1592–1644) och som
bland annat signalerar förhållandet
mellan kyrkan/Gud och vad männi-
skor behöver i svåra tider. I motsats till
denna påstådda korrelation visar dock

samtida forskning av Halldorf (2021)
att en pandemi kan påskynda redan
pågående trender (i det här fallet seku-
larisering). Han skriver fram ett oro-
ande scenario för kyrkorna i Sverige
och menar att den pågående pandemin
mycket väl kan innebära påskyndad se-
kularisering, vilket skulle innebära en
nedgång för kyrkorna. Denna dystert
tecknade framtidsbild bör skådas i lju-
set av det som tidigare sagts om kon-
spirationsteorier. 

Det är alltid viktigt med självrannsa-
kan, inte minst i tider av kris. För kyr-
kans del kan det vara värt att betrakta
sig själv utifrån och med hjälp av de ve-
tenskapliga verktyg som finns för att
identifiera desinformation och infor-
mationspåverkan. Vad händer om
dessa appliceras på den kristna berät-
telsen? I samma stund kan det vara vär-
defullt att ställa sig frågan om varför
sekulariseringen fortsätter och tilltar.
Ytterst handlar det om att ställa sig frå-
gan om vilken plats Gud och därige-
nom kyrkan har i morgondagens
samhälle.

Marina Thunholm, före detta anställd i
Svenska kyrkan

Referenser:
Halldorf, J., 2021. Kyrkorna efter pande-
min. i: S. Fahlgren, E. Lockneus & D.
Strömmer, red. Corona och kyrkorna – Lär-
domar, digitala möten och beredskap för
nästa kris. Stockholm: Libris, p. 35–56.
Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap.

Konspirationsteorier och covid-19: meka-
nismerna bakom en snabbväxande samhälls-
utmaning (msb.se) [Hämtad 2021-07-14]
World Value Survey

World Values Survey | Institutet för Fram-
tidsstudier | Institutet för Framtidsstudier är
en självständig forskningsstiftelse som främ-
jar framtidsperspektiv i forskning och sam-
hällsdebatt (iffs.se)

Har Gud en plats i 
morgondagens samhälle? 
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Tänk dig att det på ett bord framför
dig ligger två kuvert. Ett av dem in-
nehåller en tusenkronorssedel, det
andra kuvertet är tomt. Du får bara
öppna ett kuvert och behålla inne-
hållet (och du vill gärna ha peng-
arna).

Du får hjälp att välja av de två me-
ningarna som står på de två kuver-
ten. Varje mening är antingen sann
eller falsk.

Vilket kuvert ska du öppna för att
få tusenkronorssedeln?

När du förädlar konsten att tänka
klart genom att min bok Konsten
att tänka klart (eller tjuvkikar i slu-
tet av boken), kan du enkelt lista ut
i vilket kuvert som pengarna ligger.
Denna konst kan förfinas och för-
ädlas, och du kan ha nytta och
glädje av den i alla möjliga situatio-
ner. Ambitionen med min bok är
att ge dig som läsare verktyg och in-
sikter som behövs för att förädla din
förmåga att tänka klart. 

Till denna konst hör bland annat
förmågan till logiskt tänkande, förs-
tåelse för sannolikheter, rimlighets-
bedömningar, kritiskt tänkande,
förmåga att skilja på statistiska sam-
band och orsakssamband, risken för
moraliska felbedömningar och faran
med ”magiskt” tänkande. Allt detta
ska vi belysa i den här boken.
Vi kommer även att undersöka vissa
grundläggande pusselbitar och be-

grepp som är nödvändiga för denna
konst. Vi börjar med det mest fun-
damentala.

Vi behöver använda oss av väldefi-
nierade begrepp för att kunna tänka
klart. Många ord och begrepp som
vi använder i vårt vardagsspråk är
otydligt definierade. Om vi inte har
tydliga begrepp kan vi inte uttrycka
oss klart och därmed inte heller
tänka klart. 

Ofta kan oenighet vara skenbar och
bero på att man menar lite olika
saker med de begrepp man använ-
der. Om du upptäcker att du är
oenig med en person som du anser
vanligtvis vara både påläst och
smart, kan det vara klokt att stanna
upp och tänka att ni förmodligen
inte har rett ut definitionerna. Ofta
är det precis så det ligger till.

Analytiska resonemang bör därför
alltid börja med att man enas om en
viss definition av de begrepp man
vill använda. Det behöver inte vara
exakt ”rätt” definition, utan man
kan mycket väl pröva en viss defini-
tion och se vart resonemanget leder,
för att därefter pröva en modifierad
definition. Det viktiga är att alla
parter i samtalet utgår från samma
definition.

Vad är förnuft?
Konsten att tänka klart förutsätter
också en förmåga till förnuftiga re-
sonemang. Men vad är egentligen
förnuftigt? Och går det alltid att
göra förnuftiga val? 

Vi återkommer till förnuftets karak-
tär, men först ett klassiskt problem

som visar hur svårt det kan vara att
avgöra vad som är ett förnuftigt val.
Vi ska bekanta oss med Newcombs
paradox, som är långt mer intrikat
än exemplet i inledningen av detta
kapitel:

Tänk dig att det står två lådor fram-
för dig på ett bord.

Lådan A till vänster innehåller 
1 000 kr. Lådan B till höger inne-
håller antingen 1 miljon kronor
eller ingenting. Du har ingen aning
om vilket. Du har nu två alternativ:

1) Du kan välja att ta båda lådorna
2) Du kan välja att ta bara låda B

Du får behålla innehållet efter ditt
val, och din ambition är att få så
mycket pengar som möjligt.

Till synes ett enkelt val, men kruxet
är detta: Testet är arrangerat av en
allvetande varelse, vi kan kalla hen
Q, som redan har gjort en förutsä-
gelse av vilket val du kommer att
göra:

�• Om Q har förutsett att du bara
kommer välja låda B, så har hen lagt
1 miljon kronor i den lådan. 

�• Om Q har förutsatt att du kom-
mer att välja både låda A och B, så
har hen låtit B vara tom.

Q kan inte ändra på innehållet i lå-
dorna efter att du har gjort ditt val.
Du har gjort din research, du vet att

Konsten att tänka klart
Av Christer Sturmark och Douglas Hofstadtler
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Q aldrig någonsin har gjort en fel-
aktig förutsägelse. Hen har helt en-
kelt alltid rätt. Så vad bör du göra?
Bör du välja båda lådorna, eller bör
du välja bara låda B?

Låt oss vara förnuftiga så blir väl
detta ganska enkelt! Du bör förstås
bara välja låda B. Men varför då?
Jo du vet att Q alltid har rätt. Så vad
du än gör har hen förutsett det. Så
om du tar bara låda B har hen för-
utsett just det. Och då har hen lagt
1 miljon kronor i den lådan. Om du
tvärtom skulle ta båda lådorna, har
hen ju förutsett det också. Då har
hen lämnat låda B tom och du får
bara 1 000 kr.

Men vänta nu.Vi skulle ju vara för-
nuftiga. Självklart ska du alltid välja
båda lådorna! Skälen är följande:
Den allvetande Q har ju redan gjort
sin förutsägelse innan du gör ditt
val. Hen har således redan lagt 1
miljon kronor, eller inte, i låda B.
Vad har du då att förlora på att välja
båda lådorna? Du kan ju inte på-
verka ett beslut som redan har fat-
tats av Q genom ett beslut som efter
det ska fattas av dig.

Du kan resonera på detta sätt: Tänk
dig att låda B har en genomskinlig
glasvägg på den sidan som vetter
mot andra sidan bordet. Du kan
inte se den sidan, men anta att du
har en kompis som står på andra
sidan bordet och då kan se in i låda
B innan du fattar ditt beslut. Om
din kompis fick kommunicera med
dig (vilket hen inte får), vilket råd
skulle du då få? Givetvis att ta båda
lådorna. Om låda B är tom får du i
alla fall 1 000 kr. Om låda B inte är
tom får du 1 miljon kr + 1 000 kr.
Att välja båda lådorna kommer all-
tid att ge 1 000 kr mer jämfört med
att bara välja låda B.

Fundera en stund på detta. Proble-
met är att det inte finns ett rätt och

förnuftigt svar. Eller rättare sagt:
Båda svaren är riktiga och förnuf-
tiga.

Det här exemplet visar hur svårt det
är att definiera vad som är förnuf-
tigt. Det råder inte ens enighet om
vad förnuftet är eller vad det är till
för. Psykologer och filosofer är över-
ens om att vi ofta begår flagranta
misstag när vi försöker tänka logiskt
och förnuftigt. Som vi ska se senare
i boken lider vi av en hel del kogni-
tiva brister och går ofta i tankefällor
när vi försöker använda förnuftet
för att ta reda på vad som är sant
och fatta bättre beslut.

Men förnuftet har inte utvecklats
för att i första hand komma under-
fund med vad som är sant. Det har
snarare utvecklats för att vi ska över-
leva. Många kognitionsforskare
menar att förnuftet huvudsakligen
används för att underlätta interak-
tionen med andra människor, sna-
rare än att tänka på egen hand. De
menar att förnuftets funktion fram-
för allt är att hjälpa oss att ta fram
argument för att övertyga andra att
de ska tänka och agera enligt våra
önskningar. Vi använder förnuftet
för att rättfärdiga våra handlingar,
för att hålla samman gruppen och
för att överleva.

Värdet på antika vaser
Rationalitet och förnuft är svårfång-
ade begrepp. Det är inte heller alltid
så att det mest rationella leder till
det bästa utfallet. Låt oss göra ett
tankeexperiment för att visa detta.
Jasmine och Alex kommer hem från
sin semesterresa i Kina där de har
köpt var sin identisk vas. Bägge
upptäcker att flygbolaget har lyckats
förstöra vaserna i bagagehante-
ringen. Den ansvarige på flygbola-
get säger att de har rätt att få
ersättning för vaserna, men har
ingen aning om vad de är värda.

Flygbolaget inser att det är me-
ningslöst att bara fråga Jasmine och
Alex vad vaserna kostade, för de har
bägge anledning att överdriva värdet
för att få ut så mycket pengar som
möjligt.

I stället ombeds de att skriva ner
värdet (låt oss för enkelhetens skull
säga mellan 2 och 100 dollar) på
varsin lapp utan att konferera med
varandra i förväg.

Om båda skriver samma värde, så
antar flygbolaget att det är korrekt
och betalar dem det beloppet.

Men om de skriver olika värden,
antar flygbolaget att det lägre priset
är det korrekta och att den som
skrev ett högre pris försöker fuska.
Bolaget betalar då det lägre priset till
båda men ger dessutom en bonus på
2 extra dollar till den som var ärlig
och drar av 2 dollar för den som
antas ha fuskat. 

Låt oss konkretisera.Om båda skri-
ver 50 dollar så blir det enkelt: båda
får 50 dollar var. Men om Jasmine
skriver 46 dollar och Alex 100 dol-
lar, vad händer då? 

Flygbolaget antar att Alex försöker
fuska, och betalar ut det lägre beloppet
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till båda, med bonus till Jasmine
och avdrag för Alex.

Resultatet blir att Jasmine får 48
dollar, och Alex 44 dollar.

Både Jasmine och Alex är hyperra-
tionella egoister. De vill ha så myc-
ket pengar som möjligt för egen del.
De är inte intresserade av att samar-
beta. Nu till frågan: Hur ska de
agera? Vilka siffror borde Jasmine
och Alex skriva? Hur skulle du själv
resonera?

Det märkliga med detta tankeexpe-
riment är att det mest rationella
(och egoistiska, förutsatt att man
vill maximera sitt belopp) sättet att
tänka ger sämre utdelning än ett
oförnuftigt resonemang.

Logiken ger vid handen att det ra-
tionella resonemanget leder till att
både Alex och Jasmine skriver 2 dol-
lar på lappen. Men de flesta skulle
välja 100 dollar eller ett belopp nära
100 dollar.

Men varför är 2 dollar det mest ra-
tionella? Det låter ju helt orimligt.
Låt oss analysera det i detalj:

Anta att Jasmines första impuls är
att skriva 100 dollar på lappen. Det
skulle ge henne 100 dollar om Alex
är lika girig som hon och tänker li-
kadant. Men sedan inser hon att det
är smartare att skriva 99 dollar, för
då kommer hon faktiskt få lite mer
pengar. Varför då? Jo, för om hon
skriver 99 och Alex skriver 100, så
uppfattas hon som den ärliga av de
två och hon belönas med bonusen
på 2 dollar. Hon får alltså 101 dollar
i stället för 100 (och Alex får nöja
sig med 97 dollar)!

Men Jasmine vet att Alex också är 

en rationell person, så han kommer
ju att inse precis samma sak, och an-
tagligen skriva 99 dollar han också.
Då är det ju bättre att Jasmine skri-
ver 98 dollar. Men det inser förstås
också Alex, så då är det bättre att
Jasmine skriver 97 dollar …

Och så här kan man hålla på. Ju
mer rationell man är, desto lägre be-
lopp skriver man, och till slut är
man nere på det lägsta beloppet 2
dollar.

Inom spelteorin kallas valet 2 dollar
i det här tankeexperimentet för dess
Nashjämvikt (eller Nash equi-
librium), det optimala valet givet
antagandet om hyperrationalitet
hos båda parterna. Begreppet här-
leds till Nobelpristagaren John F.
Nash (1928–2015), som porträtte-
ras i filmen A Beautiful Mind.

Det är uppenbart att det bästa för
Jasmine och Alex vore om båda
valde att skriva 100 dollar på lap-
pen. Men en egoistisk hyperrationa-
litet kommer alltså att leda dem
båda att röra sig i väg från 100 dol-
lar mot lägre siffror i förhoppningen
att få lite mer individuell ersättning
än den andre.

Den som gapar efter mycket mister
ofta hela stycket.

Faktaruta:
Utdrag ur boken Konsten att tänka klart av
Christer Sturmark, författare och VD för Fri
Tanke förlag, tidigare ordförande för Hu-
manisterna (2005–2018) skriven tillsam-
mans med den amerikanske professorn
Douglas Hofstadter, känd för sin Pulitzer-
vinnande bok Gödel, Escher, Bach.
Boken kan förbeställas via länken:
fritanke.se/klart och är då signerad av Chris-
ter Sturmark.
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A good provisional modern defini-
tion is that adopted by the contem-
porary French scholar of secularism
Jean Bauberot. He sees secularism as
made up of three parts:

• separation of religious institutions
from the institutions of the state
and no domination of the political
sphere by religious institutions;

• freedom of thought , conscience,
and religion for all, with everyone
free to change their beliefs and ma-
nifest their beliefs within the limits
of public order and the rights of ot-
hers;

• no state discrimination against
anyone on grounds of their religion
or non-religious world view, with
everyone receiving equal treatment
on these grounds.

This secularism is not fully imple-
mented in any state and never has
been, but is the ideal towards which
secularists like Bauberot wish to
move the political order.

Separation of religious institu-
tions from state institutions

‘Separation of church and state’ first
became a constitutional feature of
some Western countries in the 18th
century, but the separation of reli-
gious institutions from state ones
had also been a feature of societies
elsewhere and at other times in his-
tory. In the 20th century, many sta-
tes in Asia and Africa also
constitutionally declared this sepa-
ration, following the Western mo-

dels and their own traditions.
Today, separation is seen by many
as the modern and democratic ideal.
In some states it is formal and offi-
cial, expressed in constitutions and
laws; in others it is not official but
is a practical reality in the way that
governments operate. Separation is
not uncontroversial. It is opposed
by those who think that the state
should share their own religious
identity and have that identity as its
foundation. It is also opposed by
those who think that making the
state non-religious disadvantages re-
ligious people in some way and is
unfair.

The background to the develop-
ment of modern separation in Eu-
rope was a struggle for power
between churches and governments.
Far more commonly today, the avo-
wed motive for separation is to give
equality of citizenship to all people
of all different beliefs and to avoid
alienating them by declaring a state
religion they don’t share. Outside
Europe many states still see religion
and religious institutions as their ri-
vals for power and for the loyalty of
citizens. These states often regulate
and control religious institutions as
a result, and this too is a rejection of
separation, or at least a denial that
separation must entail non-interfe-
rence.

Freedom of thought, 
conscience, and religion

This freedom has been a feature of
a number of societies and legal regi-

mes in history but was first elabora-
ted as a legal right in the modern
West. It evolved from the official
policies of religious toleration that
developed in the Netherlands and
elsewhere in Europe as a way of re-
cognizing an individual’s consci-
ence. It was in the guise of ‘religious
freedom’ that it first became a legal
right and under that name it is still
a cherished part of US political cul-
ture in particular. Since the advent
of formal universal human rights in
the 1940s, it is now recognized as
freedom of ‘religion or belief‘,
where the word ‘belief ’ includes
non-religious world views, and as
being itself part of a wider freedom
of thought and conscience.

According to the United Nations
Human Rights Committee in 1993,
the right to this freedom:

is far-reaching and profound; it
encompasses freedom of thought
on all matters, personal convic-
tion and the commitment to reli-
gion or belief, whether manifested
individually or in community
with others … protects theistic,
non-theistic and atheistic beliefs,
as well as the right not to profess
any religion or belief … entails
the freedom to choose a religion or
belief, including the right to rep-
lace one’s current religion or belief
with another or to adopt atheistic
views, as well as the right to re-
tain one’s religion or belief.

WHAT IS SECULARISM?
Av Andrew CopsonKULTUR
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The Human Rights Committee also
agrees with Bauberot‘s observation,
however, that in some limited circ-
umstances, it can be acceptable to
restrict this freedom . They say that
the right to have a religion or belief
is protected ‘unconditionally’ and
‘no one can be compelled to reveal
his thoughts or adherence to a reli-
gion or belief‘ but that the right to
act in accordance with your religion
or belief may be subject to some li-
mitations if they are ‘prescribed by
law and are necessary to protect pu-
blic safety, order, health or morals,
or the fundamental rights and free-
doms of others’.

Equal treatment on 
grounds of religion or 

non-religious world view
Beyond simply protecting the free-
dom of people to hold and manifest
their beliefs, the secular state envi-
saged by Bauberot goes further and
guarantees equal treatment to all on
grounds of their religion or non -
religious worldview. This idea was
formalized more recently than the
first two aspects of secularism. In-
ternationally, it is set out in the
1981 Declaration on the Elimina-
tion of All Forms of Intolerance and
of Discrimination Based on Reli-
gion or Belief by the United Na-
tions General Assembly. This said,
‘No one shall be subject to discrimi-
nation by any State, institution,
group of persons, or person on
grounds of religion or other beliefs.‘
The Declaration called on all states
to ‘take effective measures to pre-
vent and eliminate discrimination
on the grounds of religion or belief
in the recognition, exercise and en-

joyment of human rights and fun-
damental freedoms in all fields of
civil, economic, political , social and
cultural life’.

It‘s in Europe that the principle of
equal treatment has been most ex-
tensively implemented in law and
policy. Defining this approach as
‘social equality of religion or belief‘,
the political scientist Alan Carling
analyses it as having three aspects:

• equal legal protection for indi-
viduals ‘against unjust harms arising
from their identities of religion or
belief‘, which has been achieved by
‘extending laws concerning discri-
mination, harassment, victimization
or hate crime’ to cover religion or
belief;

• equal treatment for ‘religions and
belief systems themselves’, meaning
state authorities don’t prefer one re-
ligion or belief over another in pu-
blic life;

• equality of this principle of non-
discrimination with other principles
of non-discrimination. This means
the state treats ‘social identities of re-
ligion or belief on equal tem1s with
other sources of social identity that
are subject to legal regulation, such as
gender, race, ethnicity, disability, age,
sexuality and ... social caste’.
We said that separation was origi-
nally a response by the state to the
rival power of religion and that free-
dom of belief arose from a new re-
cognition of the demands of
conscience. Equal treatment arises
out of a different and more modern
challenge for states: that of mana-
ging relations between the citizens
of their increasingly diverse societies

in a way that keeps those societies
peaceful and fair.

Although Holyoake coined the
word secularism relatively recently
and the three aspects identified by
Bauberot have only in modern
times been formalized, the idea of
secularism is much older. It is true
that, for much of history, there have
been strong links between how
human communities have organi-
zed themselves politically and the
way they have organized their reli-
gious life. But this mixing up of re-
ligion and politics has not been
universal, and even from the begin-
ning of recorded history we can find
the seeds of secularism being sown.

Andrew Copson

Utdrag ur boken Secularism: A Very Short
Introduction. Oxford University Press av
Andrew Copson, Chief Executive för Hu-
manists UK och ordförande för Humanists
International.
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Av Ulf Gustafsson

maj avled den amerikanska
statsvetaren Ronald F. Ingle-
hart, 86 år gammal. Han var
direktör för World Value Sur-

vey och många av hans publikation
bygger på data som organisationen
samlat in. Den senaste i raden och
hans sista är Religion's Sudden Dec-
line: What's Causing it, and What
Comes Next? (2020). Det är en väl-
kommen populärvetenskaplig bok
för alla som är intresserade av seku-
lariseringen, dess utveckling och or-
saker.

Tidigare forskning har visat att
många länder blev mer religiösa
under perioden 1981-2007. Den
nya boken behandlar tiden därefter
fram till 2020 och visar att ett skifte
skett. Framför allt inom högin-
komstländer har sekulariseringen
accelererat, religionen går plötsligt
tillbaka. Tydligast är detta i USA.
Ett land som varit det stående ex-
emplet på att länder kan vara högt
utvecklade och rika, men samtidigt
ha en befolkning som huvudsakli-
gen är religiösa.

Vad är det som driver 
sekulariseringen?

Ingleharts svar är ökad existentiell
säkerhet i samhället. Religionen
som ett sammanhängande trossy-
stem har tidigare behövts för att ge

människor trygghet. Detta behov
har minskat. Det innebär att seku-
lariseringen inte är något givet ut-
ifrån landvinningar inom vetenskap
och teknologi, utan något som kan
gå tillbaka om otryggheten i sam-
hället ökar. Värderingar är dock
något som förändras långsamt, ge-
neration till generation. Det är den
existentiella säkerheten i landet när
en generation växer upp som av-
speglar graden av sekularisering
tjugo år senare, när denna genera-
tion är vuxen.

Religionen plötsliga tillbakagång
som vi ser nu beror speciellt på yt-
terligare en faktor. Förändringar
bort från värderingar som upp-
muntrar högt barnafödande och
kontrollerad sexualitet, till de som
ger individen frihet att välja. Det
vill säga rätt till abort och preven-
tivmedel, samt hbtq-rättigheter
med mera.

Tidigare var det religionerna som
kontrollerade dessa värderingar,
men när värderingar i samhället rö-
rande individens frihet når en bryt-
punkt blir orsakssambandet blir det
omvända. Det blir människors vär-
deringar och politiska uppfattning i
dessa frågor som styr deras religiosi-
tet. Fler väljer bort religionen, och
snabbt.

Vad ersätter religionen?
Enligt Inglehart är det de nordiska
länderna, inklusive Nederländerna,
som är svaret på vart övriga länder
är på väg. Dessa länder med sina
protestantiska värderingar och en
utbyggd välfärdsstat leder föränd-
ringen mot ökad sekularisering och
större frihet för individen. Här lever
människor lyckligare, jämlikare och
i högt välstånd – utan större behov
av religion. 

Denna utveckling, är som nämnts
ovan, inte förutbestämd. Religionen
kan få ett uppsving om otryggheten
och konflikterna ökar i samhället.
Detta behandlas i ett av bokens ka-
pitel: Vid vilket tillfälle får till och
med Sverige ett främlingsfientligt
parti? Inglehart skriver att stor in-
vandring, i huvudsak från mus-
limska länder, tillsammans med viss
ekonomisk otrygghet i flera europe-
iska länder har framkallat den ”auk-
toritära reflexen”. Människor söker
säkra och kraftfulla svar som medi-
cin mot upplevd otrygghet. Detta
finner de i traditionen och hos
starka ledare.

Bokens avslutande kapitel om vart
vi är på väg kan uppfattas som spe-
kulativa. Det känns vare sig själv-
klart att USA ska utvecklas i
riktning mot en nordisk välfärdsstat

Religionens plötsliga 
tillbakagång

I

KULTUR
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eller att religionen kommer fortsätta
sin tillbakagång i de nordiska län-
derna. Svenska kyrkan med sin po-
sitiva inställning till kvinnors frihet
och hbtq-rättigheter kan vara ett nå-
gorlunda fungerande motmedlet
mot minskad religiositet.

Det orsakssamband som beskrivs i
boken är intressant för oss som ef-
tersträvar ett samhälle med hög
jämlikhet och trygghet, där kvinnor
har rätt att bestämma över sina
kroppar och där hbtq-personer har
friheten att leva i enlighet med sin
sexuella läggning och identitet. Om

vi lyckas bygga detta samhälle får vi
religionens tillbakagång och sekula-
risering på köpet. Inte illa. Reli-
gion's Sudden Decline är en
intressant och tänkvärd bok. Den
ger ytterligare kunskap rörande
stora samhällsförändringar. Läs den.

Ulf Gustafsson, 
förbundssekreterare Humanisterna

Recension av boken Religion's Sudden
Decline: What's Causing it, and What
Comes Next? Av Ronald F. Inglehart,
flerårig forskningsledare för World Va-
lues Survey. Inglehart gick tyvärr bort i
maj.

Sekulariseringen  är inte 

något givet utifrån landvinningar

inom vetenskap och teknologi,

utan något som kan gå tillbaka 

om otryggheten i samhället 

ökar. 

”
”
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Av  Sven Olof Andersson

Från Uganda kommer tacksamma
hälsningar från ett av HumanistHjäl-
pens nyare hjälpmål. Katumba Pa-
rents Humanist Primary School, som
drivs sekulär-humanistiskt. Trots
svåra Covid-tider och katastrofala
översvämningar, har eleverna lyckats
bättre än genomsnittet på landets
skolor. Föräldrakooperativet har
också hunnit bygga färdig skolan, det
skulle ta tre år men har gått på halva
tiden och dessutom under budget.
Nästan all hjälp till Ugandas få huma-
nistiska skolor förmedlas genom sam-
arbeten med ideella Uganda
Humanist School Trust (UHST).

Dess ordförande Steve Hurd hälsar
alla givare:

-Jag vill tacka donatorerna från Hu-
manist Aid Sweden (HumanistHjäl-
pen) som har gett ovärderlig nödhjälp
för att minska svårigheterna för lärare
och barn under stängningen av
Covid. Den hjälpen har utan tvekan
bidragit till att skolan uppnått enastå-
ende primära examensresultat - trots
de långa perioderna med nedläggning
av skolan och de svårigheter som
Covid orsakade.

Skolan är en av de mest avlägsna sko-
lorna i en av de mest försummade de-

larna av Uganda, skriver Steve Hurd.
Framgången är en enorm prestation
för barnen, lärarna och personalen
och stödjande föräldrar i Katumba-
samhället, som alla kan känna sig
med rätta stolta över sin prestation.
I den brittiska tidsskriften Humanis-
tically Speaking berättar Steve Hurd
mer allmänt om de humanistiska sko-
lorna i Uganda och UHST:s arbete.

Trolldom och evengelium
Trolldom beskrivs som en fortfarande
potent kraft i Uganda. Många män-
niskor besöker traditionella läkare och
vidskepelse florerar. Men i grunden

Ett av de nybyggda skolhusen på Katumba med en station för Covid-tvätt. Infälld i bilden Steve Hurd, ordförande i Uganda
Humanist Schools Trust, som tackar HumanistHjälpens givare för ovärderlig nödhjälp under Covid-katastrofen.
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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!

 

tillhör 80 procent kristna trossam-
fund, medan resten oftast följer Islam.
Evangeliska sekter driver skolor och
lär ut skapelseberättelsen under disci-
plinära former. Muslimska grupper
bygger skolor och ger gåvor för att få
folk att konvertera. Kristna och mus-
limer lever oftast mycket lyckligt till-
sammans i samhället. Men vissa
skolor främjar segregering genom att
endast ta emot barn från sina egna rö-
relser. 

Alla övertygelser 
är välkomna

De få humanistiska skolorna sticker
ut på flera sätt, beskriver artikeln.
Genom att främja positiva humanis-
tiska värderingar har skolorna fått an-
seende som välordnade och
välkomnande. Vetenskapliga värde-
ringar styr undervisningen och elever
av alla övertygelser är välkomna. Re-

ligiösa företrädare kan besöka skolan,
men får inte predika där. Elever får
egen tid att utöva eventuell överty-
gelse. Disciplin skapas genom en de-
mokratisk struktur där lärare och
elever hjälps åt med vägledning. För-
äldrar väljer allt oftare humanistiska
skolor och uppskattar att barnen lär
sig tänka själva, ta socialt ansvar och
får en naturlig 

Humanister från hela 
världen stöder

Tidigare stack skolorna också ut
genom att de saknade resurser, jäm-
fört med de ofta välbärgade religiöst
styrda skolorna. I artikeln beskrivs
hur UHST bildades 2008 som ideell
hjälporganisation. Genom samord-
ning från hela världens humanister
har man lyckats skapa ett ekonomiskt
nätverk som gett även humanistiska

skolor resurser. Böcker, material, di-
gital infrastruktur samt inte minst
välutbildade lärare, har skapat en ef-
fektiv miljö för lärande. Nya skol-
byggnader, förbättrad hygien,
skolkliniker och fritidsaktiviteter har
hjälpt till. Flickors skolgång, som tra-
ditionellt är eftersatt, har ökat genom
den integrerande miljön.

Sven Olof Andersson, 
ordförande HumanistHjälpen

Hela den engelska artikeln finns på
https://www.humanisticallyspeaking.
org/  Klicka på Magazine, July 2021,
sid 5-6.

Genom HumanistHjälpen kan du di-
rekt stödja skolan i Katumba med
Swish 90 02 791 , skriv ”Katumba”. 

Se även annons här nedan!
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Håll dina kontaktuppgifter uppdaterade
Det är viktigt att vi som medlemmar ser till att våra kontaktuppgifter i Humanisternas medlemsregister är upp-
daterade. 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-postadress som du tidigare angett till Humanisterna.

Humanisternas kansli

NOMINERA TILL HEDENIUSPRISET 2021
SENAST DEN 1 OKTOBER!

Från och med år 2000 delar Humanisterna årligen ut Ingemar Hedenius-priset.
Syftet med utmärkelsen är dels att hedra minnet av filosofen, författaren och kultur-
debattören Ingemar Hedenius (1908-1982), som redan 1949 startade en inten-
siv debatt om kristendomen i Sverige med sitt mest kända verk ”Tro och vetande”,
och dels att stödja och uppmärksamma personer som arbetar och verkar i Hede-
nius anda.
Till mottagare kan den utses som i Sverige under året främjat humanism, rationa-
lism och vetenskaplig kunskap. Särskild vikt ska fästas vid insatser som befrämjat
en kritisk granskning av religion i dess olika former, pseudovetenskap, irrationella
och inhumana föreställningar och traditioner.
Ingemar Hedenius-priset utdelas varje år vid Humanismens dag. Priset kan även
utdelas till juridiska personer. Medlemmar i förbundet Humanisterna har nomine-
ringsrätt. Förbundets styrelse beslutar om pristagare. Styrelsen ska skriftligen moti-
vera sitt beslut. Prisets innehåll beslutas av styrelsen.
Vill du nominera en kandidat till priset? Skicka ett brev till Humanisterna, eller ett
mail till: hedeniuspriset@humanisterna.se.
Glöm inte att motivera din nominering.
Sista datum är den 1 oktober 2021.

KALENDARIUM: HUMANISTERNA VÄST
Lokal konfirmation i mars 2022
Bokning till vårens konfa 2022 kan göras redan nu. Den lokala konfan
består av ett första informationsmöte med konfirmander och vårdnads-
havare. Därefter åtta kvällsträffar samt en lägerhelg efter den andra träf-
fen. Efter sista träffen hålls en högtidlig och underhållande avslutning.
Avgiften är 1500 kronor vilket täcker hyror, fika och lägermat. Allt ar-
bete utförs ideellt av Väst medlemmar. Just nu finns plats för en handle-
dare till!
All information finns på http://humanisterna.se/vast/konfirmation/ 



Människan har en unik superkraft: förnuftet. Hon är förmögen 
att både förstå, förklara och förändra världen. Men när 
tankelättja breder ut sig tenderar hon att halka sig fram till sina 
slutsatser. Behovet av att tro på förnuftet och att åter blåsa liv i 
upplysningens ideal är större idag än på många år. 

I Konsten att tänka klart presenterar Christer Sturmark och Douglas 
Hofstadter en uppsättning enkla tankeverktyg för alla som vill bemästra 
konsten att tänka klart och få en djupare förståelse för sanning, veten-
skap, förnuft och moral. 

Köp ett exemplar signerat av Christer Sturmark till kampanjpriset 229 kr (gratis 
frakt). Köp den till dig själv, någon du tycker om eller varför inte till din läsecirkel?

KÖP DEN INNAN 8 OKTOBER PÅ FRITANKE.SE/KLART

SIGNERATEXEMPLAR
TILL KAMPANJPRIS

”Ibland, i mina mörkaste stunder, undrar jag om delar av 
mänskligheten sakta men säkert håller på att förlora förmågan till 

klart och självständigt tänkande, rationalitet och förnuft.”
CHRISTER STURMARK
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